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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 

1. Ugdymo planas reglamentuoja Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos pagrindinio 

ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo 

vaikų švietimo programų įgyvendinimą 2019–2020 mokslo metais. 

2. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio 

ugdymo programų vykdymo reikalavimus mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui 

organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti mokantis pagal 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; 

3.2. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus; 

3.3. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui mokykloje organizuoti. 

4. Pagrindinės Bendrųjų ugdymo planų sąvokos: 

4.1. CLIL (angl. Content and Language Integrated Learning) yra dalyko ir kalbos integruotas 

mokymas(-is). 

4.2. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška, ne mažesnės kaip 17 valandų trukmės dalyko 

programos dalis. 

4.3. Ilgalaikis dalyko planas – remiantis dalyko programai nustatytu pamokų skaičiumi pagal 

bendrąsias programas ir numatomus mokinių pasiekimus parengtos dalyko turinio gairės. 

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

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių. 

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.6. Mokinio individualaus ugdymo planas – mokinio, besimokančio pagal pagrindinio arba 

vidurinio ugdymo programą, ugdymo planas, atitinkantis mokinio galias ir mokymosi poreikius. 

4.7. STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) – į gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos integraciją orientuotas mokymas (is). 
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II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

5. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d. 

5.1. Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, V 

gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos. 

5.2. Pusmečių trukmė: 
 

 Laikotarpis Trukmė 
savaitėmis 

I 
pusmetis 

2019 m. rugsėjo 2 d.-2020 m. sausio 17 d. 17 sav. 

II pusmetis 
 

2020 m. sausio 20 d.–birželio 23 d. (I – III kl. mok.) 
2020 m. sausio 20 d.–gegužės 22 d. (IV kl. mok.) 

20 sav. 
16 sav. 

 

5.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

 

Atostogos Laikotarpis Pamokos prasideda 
Rudens atostogos I – IV 
klasių mokiniams 

2019 m. spalio 28 d.–spalio 31 d. 2019 m. lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos  
I – IV klasių mokiniams 

2019 m. gruodžio 23 d.–2020 m. 
sausio 3 d. 

2020 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos  
I – IV klasių mokiniams 

2020 m. vasario 17 d.–vasario 21 
d. 

2020 m. vasario 24 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos  
I – IV klasių mokiniams 

2020 m. balandžio 14 d.–
balandžio 17 d. 

2020 m. balandžio 20 d. 

Vasaros atostogos  
I – III klasių mokiniams 
 
IV klasių mokiniams  

 
2020 m. birželio 25 d.–rugpjūčio 
31 d. 
Pasibaigus BE sesijai–rugpjūčio 
31 d. 

 

 

6. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – 

pamoka. Pamokos trukmė – 45 min.  

7. Pamokos pradedamos 8.30 val. Kiekvienos klasės darbo grafiką reglamentuoja privalomųjų 

pamokų tvarkaraštis. Kiekvieną antradienį 5 pamokos metu vyksta klasių susirinkimai. 

8. Kai oro temperatūra yra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, I–IV klasių mokiniai gali neiti į 

mokyklą. Ugdymo procesas atvykusiems mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į 

gimnaziją, reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne.  Šios dienos įskaičiuojamos į 

mokymosi dienų skaičių. Dienyne žymimos datos ir parašoma: „Pamokos nevyko dėl ...“. 

9. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso 

organizavimo vėsesnėse mokyklos aplinkose į mokyklą gali nevykti I–IV gimnazijos klasių 

mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymas organizuojamas mokyklos pasirinkta forma. 

Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos 

elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Dienyne žymimos 

datos ir parašoma: „Pamokos nevyko dėl ...“. 

10. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas I–IV 

gimnazijos klasių mokiniams. Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti 

koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti 

ugdymo proceso organizavimo sprendimai. 

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

(Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis 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. 
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12. Valstybinių švenčių, mokyklos tradicinių švenčių, egzaminų metu bei ekstremalių situacijų 

atvejais direktorius turi teisę keisti pamokų ir pertraukų laiką, priimti kitus sprendimus dėl ugdymo 

proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, mokyklos vadovas 

sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į 

ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su steigėju ar jo įgaliotu asmeniu. 

III. GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

13. Gimnazijos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė (1 priedas). 

14. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams. 

15. Gimnazijos ugdymo planą iki rugsėjo 1 d. tvirtina gimnazijos direktorius, suderinęs su 

Gimnazijos taryba ir steigėju. 

16. Mokytojų taryba priima nutarimus dėl (Mokytojų tarybos 2019 08 29 posėdžio protokolas 

Nr. 6):  

16.1. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje (2 priedas); 

16.2. mokinių, besimokančių menų mokyklose, sportinės krypties neformaliojo švietimo 

įstaigose (ar jas baigusių), atleidimo nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų 

dalies) lankymo (3 priedas); 

16.3. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos ugdymo procese ir tėvų, globėjų 

informavimo apie mokymosi sėkmingumą būdų ir laikotarpių (4 priedas); 

16.4. mokinių pasiekimų mokantis muzikos, dailės, teatro, kūno kultūros, technologijų, 

pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, pasirenkamųjų dalykų ir modulių vertinimo (5 priedas); 

16.5. ilgalaikių planų ir programų rengimo tvarkos (6 priedas); 

16.6. vidurinio ugdymo programos rengimo principų ir tvarkos (7 priedas);  

16.7. socialinės-pilietinės veiklos I–II klasėse organizavimo tvarkos (8 priedas); 

16.8. pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo (9 priedas); 

16.9. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje (10 priedas); 

17. Mokykla, ugdymo proceso metu iškilus BUP nenumatytiems atvejams, gali koreguoti 

ugdymo plano įgyvendinimą pagal turimas mokymo lėšas, išlaikydama minimalų pamokų skaičių 

dalykų programoms įgyvendinti. 

IV. GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

18. Gimnazija, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į dalykų ugdymo turinį bei 

klasės vadovo veiklą integruoja šias  programas: 

18.1. Žmogaus saugos programą III–IV klasėse (11 priedas); 

18.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, patvirtintą 

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“ (12 priedas); 

18.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 

ISAK-494 (12 priedas); 

18.4. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 (12 priedas); 

18.5. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą ir Vidurinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąją programą, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 (12 priedas); 

18.6. socialinių mokslų mokytojai į ugdymo turinį integruoja nacionalinio saugumo ir gynybos 

pagrindų temas. 

19. Dienyne integruojamų pamokų apskaitai užtikrinti privaloma nurodyti integruojamą temą 

dalykui skirtame puslapyje. Dalykų mokytojai skiltyje „Pamokos tema“, prieš įrašydami 
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integruojamas temas, pažymi „INT“ (integruota  tema) ir tik tada rašo temos pavadinimą. 

20. Integruojamos programos nevertinamos, išskyrus žmogaus saugos programą I klasėje. 

Žmogaus sauga vertinama įrašu „Įskaityta“ arba „Neįskaityta“. 

21. Siekiant ugdyti socialines ir emocines kompetencijas, vykdyti alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją gimnazijoje įgyvendinama psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“. Programą vykdo klasių vadovai. 

22. Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama ne tik gimnazijoje, bet ir kitose aplinkose, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius, amžių, ugdymo turinį (9 priedas).  

23. Socialinė pilietinė veikla privaloma mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo 

programą (8 priedas). Mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant 

į jų pageidavimus, siūloma savarankiškai užsiimti savanorystės veiklomis. 

V. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

24. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, negali būti 

daugiau kaip 7 pamokos per dieną. 

25. Tausojant mokinio sveikatą, optimizuojant mokymosi krūvius, Gimnazija nuolat vykdo 

mokinių mokymosi krūvio stebėseną: 

25.1. organizuojamas mokytojų bendradarbiavimas, skatinamas ugdymo turinio integravimas, 

sprendžiami mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimai; 

25.2. stebimas ugdomosios veiklos formų tikslingumas, ugdymo turinio diferencijavimas, jo 

įtaką mokinių mokymosi krūvio mažinimui; 

25.3. užtikrinama, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas.  

26. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Nerekomenduojami kontroliniai darbai po ligos, atostogų ar šventinių dienų. 

27. Atostogų laikotarpiui namų darbai mokiniams neskiriami. Namų darbai negali būti skirti dėl 

įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

28. Mokiniai gali būti atleisti nuo menų ir fizinio ugdymo dalykų pamokų, o išimties atvejais – 

ir kitų privalomojo dalyko savaitinių pamokų vadovaujantis Gimnazijoje priimta tvarka (3 priedas). 

29. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems dalykams, 

dalykų moduliams mokytis gimnazijos I–II klasių mokiniams skiriamas, suderinus su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais).  

VI. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

30. Mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami nuolat, vadovaujantis gimnazijoje 

patvirtintu Mokinių mokymosi pasiekimų ir individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašu (13 

priedas), mokymosi pagalba mokiniui teikiama identifikavus mokymosi sunkumus, vadovaujantis  

gimnazijoje patvirtintu Švietimo pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašu (14 priedas). Apie 

atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami gimnazijos švietimo pagalbos specialistai, mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo. 

31. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo(-osi) užduotis, metodikas, priemones  ir kt. 

32. Mokiniams, kuriems reikalinga mokymosi pagalba, sudaromos galimybės ją gauti 

konsultacijų metu. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės arba ilgalaikės konsultacijos (15 

priedas). Mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio poreikius, rekomenduoja mokiniui lankyti 

trumpalaikes arba ilgalaikes konsultacijas, elektroniniu dienynu apie siūlomą mokymosi pagalbą 

informuoja tėvus. Trumpalaikės konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. 

33. Konsultacijų metu mokymosi pagalba gali būti teikiama individualiai arba sudarant 
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mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupes. Konsultacijoms naudojamos 

valandos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti. 

34. Mokymosi pasiekimų stebėseną ir mokymosi pagalbos teikimo priežiūrą vykdo direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui. 

VII. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

35. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. 

36. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia 

individualų ugdymo planą, suderintą su gimnazijos galimybėmis (16 priedas). Gimnazija 

informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) apie teikiamas ugdymo turinio pasirinkimo galimybes ir 

padeda mokiniams susidaryti individualų ugdymo(-osi) planą.  

37. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, rekomenduojama sudaryti 

individualų ugdymo(-osi) planą, kai mokinio pasiekimai labai žemi, arba kai mokinio pasiekimai 

labai aukšti.  

37.1. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sudaromas individualus mokymosi sunkumų 

šalinimo planas (17 priedas 1 forma).  

37.2. Mokiniams, kurių pasiekimai labai aukšti, siūloma sudaryti individualų ugdymo(-osi) 

planą, kuris leistų plėtoti mokinių gabumus ir siekti aukščiausių rezultatų bei individualios 

pažangos (17 priedas 2 forma).  

37.3. Individualus ugdymo(-osi) pagal pagrindinio ugdymo programą besimokantiems 

mokiniams rengiamas rekomendavus dėstančiam mokytojui ir įgyvendinimas bendradarbiaujant 

mokytojui, mokiniui, mokinio tėvams ir vienam iš gimnazijos vadovų. 

38. Iš užsienio atvykusiems mokiniams individualus ugdymo(-osi) planas sudaromas esant 

poreikiui. Individualaus plano formą parengia gimnazija, atsižvelgdama į mokinio poreikius. 

39. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromas individualus ugdymo(-

osi) planas, atsižvelgiant  į ugdymo programą (pritaikytą ar individualizuotą), pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijas, ugdymo formą ir mokymo organizavimo būdą, gimnazijos 

galimybes. Individualaus plano formą parengia gimnazija, atsižvelgdama į mokinio poreikius. 

40. Individualus ugdymo(-osi) planas sudaromas kiekvienam namie mokomam mokiniui (17 

priedas 3 forma). 

VIII. MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

41. Prašymą dėl vaiko mokymo namie ir gydytojų konsultacinės komisijos pažymą mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai) teikia gimnazijos raštinės vedėjai. 

42. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Mokinio 

individualaus ugdymo plano formą siūlo Gimnazija. (17 priedas 3 forma) 

43. Mokiniui, mokomam namie, Gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais ir atsižvelgusi į 

gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą, atitinkantį 

Gimnazijos ugdymo galimybes:  

43.1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  žinute per TAMO informuoja mokytojus apie namų 

mokymo valandų skyrimą. 

43.2. Mokytojas su mokiniu suderina darbo laiką ir formas ir per 2 dienas informuoja  

direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

43.3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui sudaro mokinio individualaus mokymo tvarkaraštį. 

43.4. Mokinio mokymas namie per 3 darbo dienas įforminamas Gimnazijos direktoriaus 

įsakymu. 
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44. Mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, mokymui namie skiriama 14 

savaitinių pamokų (III klasėje – 518  pamokų per mokslo metus, IV klasėje – 462 pamokos per 

mokslo metus). Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, mokymui namie 

skiriama 15 savaitinių pamokų (555 pamokos per mokslo metus). Dalį pamokų gydytojų 

konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti Gimnazijoje, dalį mokiniui skirto pamokų 

skaičiaus mokytojas gali jį konsultuoti naudojant informacines komunikacines technologijas. 

Pamokų, gydytojo leidimu lankomų Gimnazijoje ar vykdomų konsultuojant nuotoliniu būdu, dalis 

įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

45. Suderinus su mokinio tėvais, Gimnazijos vadovo įsakymu mokinys gali nesimokyti dailės, 

muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo dalykų. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane 

prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“.  

46. Namie mokomas mokinys negali turėti daugiau kaip 4 pamokų per dieną. 

47. Namų mokymo valandos fiksuojamos e-dienyne Tamo. 

48. Kartą per pusmetį namie mokomų mokinių ugdymo rezultatus aptaria Gimnazijos vaiko 

gerovės komisija. 

IX. ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ 

AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

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

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą (toliau – 

tarptautinė bendrojo ugdymo programa), informuoja Kauno rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros, švietimo ir sporto  skyrių ir numato jo mokymosi perspektyvą. 

50. Gimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, 

pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus). Gimnazija tuo 

atveju, jei asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą, tačiau neturi dokumento, 

įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, 

numatytiems Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose. 

51. Gimnazija parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos 

dalį ar visą programą, integracijos į mokyklos bendruomenę planą, išanalizuoja, kokia pagalba 

būtina sėkmingai mokinio adaptacijai, prireikus parengia mokinio individualų ugdymo planą:  

51.1. numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę; 

51.2. pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui sklandžiai įsitraukti į 

mokyklos bendruomenės gyvenimą; 

51.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais); 

51.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų skirtumams 

likviduoti; 

51.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį; 

51.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis; 

51.7. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių kalbos 

mokymąsi intensyviu būdu (gali siūlyti, suderinusi su tėvais, mokiniui  mokytis viena klase žemiau, 

nei jis turėtų pagal baigtą užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą) ir integruoja atvykusį mokinį į klasę, 

kurioje jis kartu su kitais lanko dalį pamokų, o kitą dalį mokosi lietuvių kalbos savarankiškai. 

Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(-mąsi) iki vienerių metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau), o 

pagalbos teikimas numatomas keleriems (2–4) metams. 

52. Per adaptacinį laikotarpį siūloma mokinio pasiekimų pažymiais nevertinti, tačiau fiksuoti 

mokinio daromą pažangą mokytojo pasirinktu ir su mokiniu aptartu būdu. 
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X. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

53. Gimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas.  

54. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta intelektualinę, patriotinę-pilietinę, meninę, 

sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms 

kompetencijoms ugdyti. 

55. Neformaliojo vaikų švietimo veiklai įgyvendinti valandos skiriamos, atsižvelgiant į 

gimnazijos ugdymo planą, neformaliojo švietimo poreikius, ugdymo organizavimo gimnazijoje 

tradicijas, pateiktas programas. 

56. Baigiantis mokslo metams (balandžio mėn.) rengiamos neformaliojo švietimo programų 

anotacijos. Gegužės mėn. organizuojamos mokinių apklausos saviraiškos poreikių tenkinimo 

klausimais. Programų anotacijas rengia ir apklausas vykdo mokytojai, planuojantys organizuoti 

neformalųjį švietimą, ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuruojanti neformalųjį švietimą. 

57. Apklausų duomenys iki birželio 8 d. apibendrinami ir nustatoma, kokioje veikloje mokiniai 

pageidautų dalyvauti ateinančiais mokslo metais.  

58. Neformaliojo vaikų švietimo programos vadovas parengia programą, supažindina su ja 

mokinius, sudaro pageidaujančių lankyti mokinių sąrašą ir iki rugsėjo 5 d. derina su direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, kuruojančia neformalųjį švietimą. 

59. Neformaliojo vaikų švietimo programos (Priedas Nr.6., Nr.20.) rengiamos vieneriems 

metams ir tvirtinamos direktoriaus įsakymu.  

60. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje turi būti ne mažiau kaip 12 mokinių. 

61. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas po pamokų.  

62. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai registruojami e-dienyne TAMO, laikantis dienyno 

pildymo reikalavimų. Neformaliojo švietimo užsiėmimo trukmė – 45 min. 

63. Pradedant neformaliojo švietimo darbą mokslo metų pradžioje arba keičiantis jo pobūdžiui, 

neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai privalo organizuoti saugaus darbo ir elgesio instruktažus 

ir su jais pasirašytinai supažindinti mokinius. 

64. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių 

registre. 

XI. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS 

NUOSTATOS 

 

65. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, užtikrina dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų pamokų minimalų skaičių per savaitę, pateiktą Bendruosiuose ugdymo 

planuose (2 priedas). 

66. Pagrindinio ugdymo programos klasių ugdymo turinys, remiantis bendrosiomis dalykų 

programomis ir numatomais mokinių pasiekimais, planuojamas vieneriems metams. 

67. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, gimnazija intensyvina šių dalykų mokymą: 

67.1. technologijos ir biotechnologijos I klasėse – 1 val. pirmąjį pusmetį, 2 val. antrąjį pusmetį. 

67.2. technologijos ir biotechnologijos II klasėse – 2 val. per vieną pusmetį; 

67.3. dailė I-II klasėse – 2 val. per vieną pusmetį; 

67.4. žmogaus sauga I klasėse – 1 val. per vieną pusmetį. 

68. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, skiriamas 

vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d. Adaptaciniu laikotarpiu 

mokinių pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami,  pasiekimai ir pažanga nevertinami. 

69. Pirmąją mokinių mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį savaitę 

organizuojami matematikos, anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų lygio testai, kurie 

padeda nustatyti mokinių pasirengimo lygį bei teikia mokytojams informaciją planuojant ir 
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koreguojant ugdymo turinį konkrečioje klasėje. Testų įvertinimai į e-dienyną TAMO nerašomi. 

Kitų dalykų mokytojai, norėdami išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus, taiko individualius 

mokinių pažinimo metodus. 

70. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, gali: 

70.1. pamokų skaičių didinti ar mažinti (perskirstyti) iki 10 procentų dalykui mokytis skiriamų 

pamokų skaičiaus; 

70.2. iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar 

kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne mokyklos aplinkoje. 

71. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių pasiekimus ir pageidavimus, priimamiems į I klasę 

mokiniams siūlo rinktis: 

71.1. galimybę gilinti gamtamokslines žinias į STEAM ugdymą orientuotoje klasėje; 

71.2. galimybę gilinti kalbines kompetencijas klasėje, kurioje taikomi dalyko ir užsienio kalbos  

CLIL integravimo principai; 

71.3. galimybę lavinti sportinius įgūdžius ir siekti aukšto sportinio meistriškumo. 

72. I–II klasių mokiniams privaloma socialinė pilietinė veikla (8 priedas).  

XII. PAGRINDINIO UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

73. Gimnazija užtikrina raštingumo, ypač skaitymo gebėjimų, ugdymą per visų dalykų 

pamokas: 

73.1. priimami bendri kalbos ugdymo reikalavimai gimnazijoje (15 priedas); 

73.2. mokytojai užduotis naudoja ir skaitymo gebėjimams, ir lietuvių kalbai ugdyti; atkreipia 

mokinių dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių argumentavimą, nuoseklumą;  

73.3. mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu per visų dalykų pamokas. 

74. Dorinis ugdymas. Tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 metų parenka, o nuo 14 metų mokinys 

savarankiškai renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką dvejiems metams (I–II kl.). 

75. Kalbos: 

75.1. Lietuvių kalba ir literatūra. Lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti I klasėse skiriama 1 

papildoma modulio valanda. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio arba kurie siekia aukštesnio lygio, sudaromos 

sąlygos lankyti papildomas konsultacijas. 

75.2. Užsienio kalbos. 

75.2.1. Pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik 

tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei 

numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar 

užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti 

mokiniui galimybės tęsti mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą 

raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti 

programų skirtumus  vienerius mokslo metus jam skiriant ne mažiau nei vieną papildomą užsienio 

kalbos pamoką per savaitę. 

75.2.2. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą 

ir mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta 

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

mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja į dešimtbalę vertinimo sistemą. Gimnazija 

sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą. 

75.2.3. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o gimnazija neturi tos kalbos mokytojo: 

75.2.3.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

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

su Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi; 
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75.2.3.2. 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 apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

75.2.4. Baigiant pagrindinio ugdymo programą II klasėje organizuojamas užsienio kalbų 

pasiekimų patikrinimas naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

testais (pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą „KELTAS“) arba (ir) savarankiškai mokytojų 

pasirinktais kalbų mokėjimo lygio nustatymo testais. 

75.2.5. Gimnazijoje įgyvendinamas integruotas anglų kalbos ir kitų dalykų CLIL principais 

paremtas ugdymas. Ugdant kalbines kompetencijas, IIC klasėje, kurioje naudojami CLIL 

integravimo principai, 15-20% istorijos dalyko pamokų (22 priedas) vyksta integruojant su anglų 

kalba, naudojant informacijos šaltinius anglų kalba (literatūros kūriniai, filmai, internetinės 

mokymo programos). Integruotos pamokos numatomos ilgalaikiuose dalykų planuose.  

76. Matematika.  

76.1. Matematikai mokyti I klasėse skiriama 1 papildoma modulio valanda. 

76.2. Ugdant gabius matematikai vaikus gimnazijoje naudojamos nacionalinių olimpiadų, 

konkurso „Kengūra“ užduotys (ir sprendimų rekomendacijos) ir kiti šaltiniai.  

76.3. Rekomenduojama naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 

skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis. Ypač rekomenduojama naudotis atvirojo kodo 

dinaminės matematikos programa „GeoGebra“, apimančia geometriją, algebrą, statistiką. 

77. Informacinės technologijos.  

77.1. I klasėse dėstoma informacinių technologijų privalomoji dalis. 

77.2. II klasėse mokiniai renkasi vieną iš siūlomų modulių: tinklalapių kūrimo, kompiuterinės 

leidybos ar programavimo pradmenų. IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF dėstomas tinklalapių kūrimo ir 

programavimo pradmenų kursas. 

78. Gamtamokslinis ugdymas. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, plečiamos ir gilinamos 

gamtamokslinių dalykų žinios. Siekiant gerinti STEAM mokinių pasiekimus ir tinkamai pritaikyti 

ugdymo turinį gabiesiems mokiniams IA, ID, IIB ir IIF klasių (gamtamokslinių klasių) mokiniai: 

78.1. vietoj technologijų  mokosi biotechnologijų I–II kl.: 

78.1.1. I klasėje 30% biotechnologijų pamokų skiriama teoriniam pasirengimui, 70% - praktinei 

veiklai, II klasėje 40% biotechnologijų pamokų skiriama teoriniam pasirengimui, 60% - praktinei 

veiklai; 

78.1.2. 50% praktinės veiklos užsiėmimų organizuojami mokslinėse laboratorijose ar gamybos 

įmonėse. Visos veiklos numatomos biotechnologijų dalyko ilgalaikiuose planuose. 

78.2. Siekiant ugdyti kritinį mąstymą, praktinį suvokimą apie STEAM dalykų taikymą 

praktikoje, didinti stojančiųjų į STEAM specialybes skaičių: 

78.2.1. ID ir IE klasėms 1 pusmetį  organizuojamos PROMODI (probleminio mokymo dienos); 

78.2.2. IIC ir IIG klasės 2 pusmetį vykdys ilgalaikius  aplinkotyrinius projektinius darbus. 

79. Socialinis ugdymas. 

79.1. Mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas. 

79.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto pažinimą mokymas gali būti organizuojamas netradicinėse 

aplinkose. 

79.3. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriamos ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

istorijos ir pilietiškumo pagrindų ir lietuvių kalbos pamokas (12 priedas). 

79.4. Pilietiškumo pagrindų mokymas organizuojamas I–II klasėse (skiriama po 1 val. / sav.). 

Dalis pasiekimų įgyjama per dalyko pamokas, o kita – per dalyvavimą pilietinėse akcijose. 

79.5. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį privalu integruoti: 

Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su 

mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: nacionalinio saugumo 
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samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; 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.  

79.6. Ekonomikos ir verslumo mokoma II klasėse. 

80. Technologijos. 

80.1. I-II klasėse technologijų kursas intensyvinamas. 

80.2. Gimnazija I-ų klasių mokiniams technologijų privalomą 17 valandų integruotą kursą  

intensyvina pagal mokytojo parengtą ilgalaikį planą. 

80.3. Baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai (išskyrus mokinius, pasirinkusius 

biotechnologijų kursą) pagal savo interesus ir polinkius renkasi vieną iš privalomų technologijų 

programų (mitybos, tekstilės, gaminių dizaino ar technologijų ). 

80.4. Mokiniai, norėdami keisti pasirinktą technologijų programą, nurodo motyvą ir laiko 

įskaitą. 

81. Fizinis ugdymas. 

81.1. I-II klasėse fiziniam ugdymui skiriamos 2 val./sav. ir visiems mokiniams sudaromos 

sąlygos lankyti jų pomėgius atitinkančius neformaliojo švietimo užsiėmimus, sportinius būrelius. 

81.2. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose, turi būti atsižvelgiama į Higienos 

normos reikalavimus. 

81.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo 

pratybose pažymiais nevertinami, įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Jos organizuojamos taip: 

81.3.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami 

pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

81.3.2. tėvų pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje. 

81.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgiant į jų ligų pobūdį. Neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie gali skatinti ligų 

paūmėjimą. 

81.5. Gimnazijos mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos, laikinai dėl ligos 

arba nepasiruošę fizinio ugdymo pamokai, dalyvauja pamokoje ir atlieka mokytojo pavestas 

užduotis (talkina mokytojui pamokoje, atlieka teorines užduotis, žaidžia stalo žaidimus ir t. t.). 

Atleisti nuo fizinio ugdymo mokiniai gali nedalyvauti pirmoje ir paskutinėje pamokoje (3 priedas). 

XIII. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

82. Ugdymo turinys pirmaisiais vidurinio ugdymo programos vykdymo metais planuojamas 37 

savaitėms, antraisiais – 33 savaitėms. 

83. Gimnazija iš anksto informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus) apie gimnazijos teikiamas 

ugdymo turinio pasirinkimo galimybes (16 priedas) ir padeda mokiniams susidaryti individualius 

ugdymosi planus (7 priedas).  

84. Vidurinio ugdymo turinį sudaro privaloma dalis ir laisvai pasirenkama dalis. Mokinio 

pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi.  Jeigu pasirinkto dalyko programos mokinys nebaigia ir 

nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė. 

85. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

86. Mokinys gali keisti pasirinktus dalykus, dalykų kursus, modulius. Keitimas organizuojamas 

vadovaujantis Dalyko, kurso keitimo tvarka (18 priedas). 

87. Mokinys programos bendrajam ar išplėstiniam kursui gali skirti daugiau pamokų per savaitę 

negu numatyta BUP neviršydamas maksimalaus 35 pamokų skaičiaus per savaitę. 

88. Laikinosios grupės sudaromos iš ne mažiau kaip 10 mokinių, pasirinkusių tą pačią dalyko 

kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką. Lietuvių kalbos, matematikos ir anglų 

kalbos dalykams mokyti laikinosios grupės formuojamos atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, daromą 

pažangą ir motyvaciją. 

89. Jei nėra galimybių sudaryti laikinosios grupės, mokiniai mokosi savarankiškai 
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vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. Į savarankiško mokymosi krūvį 

įskaitomas mokiniui dalyko kursui skirtas pamokų skaičius. Prašymus mokytis savarankiškai 

mokiniai pateikia Gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 5 d. 

90. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, kurio individualus ugdymosi planas nesiderina su 

Gimnazijos galimybėmis, Gimnazija siūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius. 

91. III klasėse dėstantys mokytojai rugsėjo mėnesį supažindina mokinius su dėstomo dalyko 

brandos egzamino programa ir su dalyko brandos darbo rengimo tvarka.   

92. Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Dorinio ugdymo 

(etikos, tikybos) B kursu mokymas intensyvinamas: III klasėje 2 valandos, dalyko programa 

baigiama III klasėje. 

93. Informacinės technologijos. Mokiniai renkasi programavimo, elektroninės leidybos arba 

duomenų bazių kūrimo ir valdymo modulį. Išplėstiniu kursu besimokantys mokiniai pasirinkę 

programavimo ir elektroninės leidybos modulius. Informacinių technologijų mokymas B kursu 

intensyvinamas: III klasėje 2 valandos, programa baigiama III klasėje. 

94. Lietuvių kalba ir literatūra. Išplėstinį kursą gimnazijos III–IV klasėse rekomenduojama 

rinktis mokiniams, kurių lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimai yra 

ne žemesni kaip šeši balai. Jei mokinys, turėdamas žemesnį įvertinimą, nori rinktis lietuvių kalbos ir 

literatūros išplėstinį kursą, jam sudaromos sąlygos lankyti papildomą lietuvių kalbos ir literatūros 

modulį. 

95. Užsienio kalbos. III–IV klasėse pirmajai užsienio (anglų) kalbai skiriamos 4 val./sav. Anglų 

kalbos bendroji programa orientuota į B2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis.  

96. Matematika. Išplėstinį kursą gimnazijos III–IV klasėse rekomenduojama rinktis mokiniams, 

kurių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimai yra ne žemesni kaip šeši 

balai. Jei mokinys, turėdamas žemesnį įvertinimą, nori rinktis matematikos išplėstinį kursą, jam 

sudaromos sąlygos lankyti papildomą matematikos modulį. 

97. Menai ir technologijos. Mokiniai renkasi vieną menų arba technologijų kurso programą iš 

mokyklos siūlomų programų: turizmas ir mityba, muzika, dailė, grafinis dizainas, teatras. Pamokos 

integruojamos ir derinamos su neformaliuoju meniniu ir technologiniu ugdymu gimnazijoje ar 

kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. 

98. Fizinis ugdymas. 

98.1. Mokinys renkasi kūno kultūros bendrąją programą ar siūlomą kitą sporto šaką: tinklinį, 

krepšinį, fitnesą. Pamokos integruojamos ir derinamos su neformaliuoju sportiniu ugdymu 

gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. 

98.2. Fizinio ugdymo pasiekimai mokinių pageidavimu vertinami pažymiais. 

98.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo 

pratybose pažymiais nevertinami, įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Jos organizuojamos taip: 

98.3.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami 

pagal gydytojo rekomendacijas; 

98.3.2. tėvų pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už mokyklos ribų; 

98.3.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgiant į jų ligų pobūdį. Neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie gali skatinti ligų 

paūmėjimą. 

99. Žmogaus saugos mokymas integruojamas į vidurinio ugdymo programos turinį (11 priedas). 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

100. Gimnazija, siekdama skatinti gimnazijos mokinių vidinį poreikį tobulėti, įvertinti gerą 

mokymąsi, kultūringą elgesį, kūrybiškumą, kelti mokinių motyvaciją atstovauti mokyklai rajono, 

respublikos ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, savo veikloje vadovaujasi 

Mokinių pažangos ir pasiekimų skatinimo tvarka  (19 priedas). 
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SUDERINTA 

Mokytojų tarybos  

2019 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio (protokolas Nr. 6) nutarimu 


