
 

 
 

 

 

PATVIRTINTA 

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktoriaus 

2021 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-41 

 

 

2021–2022 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO 

PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 

programų įgyvendinimą. 

2. Ugdymo plano tikslas – numatyti ir apibrėžti ugdymo programų įgyvendinimo žingsnius 

ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam 

mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. susitarti dėl ugdymo organizavimo gimnazijoje;  

3.2. paskirstyti  pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.4. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

4.6. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

5. Gimnazijos ugdymo planas parengtas ir bus įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, 

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

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

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

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

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

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

ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl 

Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios 

programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

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

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

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

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

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

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt. 



6. Gimnazjos ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams ir, esant reikalui, bus 

patikslinamas birželio mėn. 
 

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

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

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

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

8. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais: 
 

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

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

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

ugdymo dienos; 

8.3. skiriamos atostogos: 

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

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

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

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

 

9. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į  pusmečius. 

 

 

Klasės 

I pusmetis II pusmetis  Baigiasi 

ugdymo 

procesas 

Vasaros atostogos 

1-4 2021-09-01/2022-01-21 

 

2022-01-24/2022-06-01 2022-06-01 2022-06-02/2022-08-31 

5-10 2021-09-01/2022-01-21 

 

2022-01-24/2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16/2022-08-31 

11 (3g) 2021-09-01/2022-01-21 

 

2022-01-24/2022-06-08 2022-06-08 2022-06-09/2022-08-31 

12 (4g) 2021-09-01/2022-01-21 2022-01-24/2022-05-25 2022-05-25 Pasibaigus brandos 

egzaminų sesijai/ 

2022-08-31 

 

10. Visų klasių mokiniams mokslo metai sutrumpėja 5-is dienomis dėl klasių valandėlių metų 

vykdomos privalomos prevencinės programos, ugdančios mokinių socialines ir emocines 

kompetencijas. 

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

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

artimiausias darbo dienas po atostogų.  

12. 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. 

19. Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio ar pagrindinio, ar vidurinio ugdymo programą, 

privalo mokytis Ugdymo programų apraše nustatytų dalykų. 

20.2. įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas, atitinkančias mokinių 

saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas 

valandas (neformaliojo ugdymo valandos / pamokos trukmė – 45 min.). Neformaliojo vaikų 

švietimo programose dalyvaujančius mokinius mokykla žymi Mokinių registre. 

 



 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Gimnazija nacionalinio saugumo, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo, 

antikorupcinio ugdymo  temas integruoja į dalykų turinį. 

23. pradinio ir pagrindinio ugdymo programoje etninės kultūros ugdymas integruojamas į 

dalykų programas (lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, istorijos, dailės ); 

24. Ugdymo veiklos gali būti organizuotos už mokyklos ribų (muziejuose, atviros prieigos 

centruose ir kt).  

25. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė 

veikla fiksuojama dienyne.  

26. Gimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną  tarp pamokų  užsiimti aktyvia 

veikla (tam skirta  20 min. aktyvioms veikloms skirta pertrauka). 

 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

27.. Individualų ugdymo planą privaloma sudaryti mokiniui, kuris: 

27.1.1. mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; 

27.1.2. atvykęs mokytis iš užsienio; 

527.1.8. turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 

27. Yra mokomas namuose pagal gydytojų komisijos rekomendacijas; 

27. Atskirais atvejais gali būti sudaromas mokiniui, kurio: 

27.2.1. mokymosi pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio 

ugdymo bendrosiose programose ar Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys 

nedaro pažangos; jei nepasiekiamas patenkinamas lygis nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu; 

27.2.2. pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukščiausią ir aukštą lygius, 

gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos). 

28. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 

28.1. teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos 

vertinimą;  

28.2. mokyklos priimtais sprendimais dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir) 

įvertinimo, kurie skelbiami mokyklos interneto svetainėje.  

29. Mokinio vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo 

sistemą.  

30. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime gimnazija dalyvauja  Šakių r.savivaldybės 

Švietimo ir sporto skyriaus vadovo arba gimnazijos direktorės sprendimu. Mokinio pasiekimų 

rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į  pusmečio 

įvertinimą.  

 

 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

31. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis Lietuvos 

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

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

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, 

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

(toliau – Higienos norma), gimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.  

32. Gimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi turimais duomenimis 

apie mokinių mokymosi krūvį, priima sprendimus dėl mokymosi krūvių sureguliavimo. 



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

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

dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę.  

34. Esant poreikiui, mokymosi pagalbai gali būti skiriamos trumpalaikės ir / arba ilgalaikės 

konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi 

krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie 

mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio 

daromą pažangą.  

36. Mokinys, jeigu pageidauja, mokyklos vadovo įsakymu atleidžiamas nuo dalies ar visų 

pamokų lankymo tų dalykų:  

36.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo 

metais prizinės vietos laimėtojas;  

36.2. kurių mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs.  

37. Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, mokyklos vadovui teikia prašymą ir 

neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki mokyklos nustatytos datos. 

38. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko 

mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripažįsta, kad neformaliojo 

vaikų švietimo programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar 

visų pamokų mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra rengiamas. 

Mokiniui nerekomenduojama teikti prašymo dėl atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo to 

dalyko, kurio brandos egzaminą planuoja laikyti.  

40. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų 

metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Jeigu šios pamokos pagal 

pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai mokyklos sprendimu į mokyklą gali 

atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai gimnazija informuoja tėvus. 

 

 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

41. Mokymosi pagalba ugdymo procese turi būti teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji 

reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui:  

41.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

41.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

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

41.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ar 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

41.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis;  

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

sritimi; 

41.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu. 

43.Už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą atsakingi direktorės pavaduotojai ugdymui. 

 

Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio, 

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

organizavimas vykdomas vadovaujantis BUP septintojo skirsnio punktais. 

 



LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

52. Įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, laikinojoje mokymosi 

grupėje turi būti ne mažiau negu 8  ir ne daugiau negu 30 mokinių. 

53. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

53.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

53.2. informacinių technologijų, vairavimo mokymo ir technologijų dalykams mokyti, 

atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;  

53.4. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi  ne mažiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programose; 

 

  Mokinių mokymas namie ir ugdymas šeimoje organizuojamas vadovaujantis BUP 

vienuoliktuoju skirsnio punktais. 
 

 

Ugdymo organizavimas grupine mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas pagal BUP dvyliktojo 

skirsnio punktus. 

 

II SKYRIUS. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

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

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

73.1. ugdymo proceso forma yra pamoka, kurios trukmė 1 kl.-35 min, 2-4 kl.-45 min. 

73.5. ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (pvz., 

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

75. Pamokų skaičius Pradinio ugdymo  programai įgyvendinti per savaitę: 

 

Dalykai     Klasė 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 
Dorinis ugdymas:  

Tikyba 

Etika 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 
Lietuvių k. 8 7 7 7 
Užsienio kalba 
(anglų k.) 

0 2 2 2 

Matematika 4 5 4+1 5 
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 
Meninis ugdymas: 

Muzika 

Dailė ir 

technologijos 

Šokis 

 

2 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

1  

 

2 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

1 
Fizinis ugdymas 3 3 3 3 
Iš viso pamokų  23 25 25 25 
Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti 

1 

(mokymosi 

spragoms šalinti) 

1 

(mokymosi 

spragoms šalinti) 

2 

(mokymosi 

spragoms šalinti  

matematikoje ir 

doriniam ugdymui 

dalijant klasę)  

1 

(mokymosi 

spragoms šalinti ir 

doriniam ugdymui 

dalijant klasę) 

Neformalus ugdymas 2 2 2 2 



 
 

80. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje yra 8. Neformaliojo vaikų švietimo 

programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre. 
 

 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

81. Dorinio ugdymo dalyką (katalikų tikybą ar etiką) dvejiems metams parenka mokinio 

tėvai; jei nesusidaro laikina grupė, galima sujungti dvi gretimų klasių grupes; 

82.. pirmosios užsienio (anglų) kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais;  

82.3.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji turi būti skiriama praktinei patyriminei 

veiklai;  socialiniams gebėjimams ugdyti ne mažiau kaip vieną ketvirtąją pasaulio pažinimo dalyko 

laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 

aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.); 

82.4.2. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą,  ugdymo proceso metu pagal 

galimybes organizuojamos fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos;  

82.5. meninio ugdymo  valandos  skiriamos dailei ir technologijoms (2), muzikai (2), šokiui 

(1); 

82.6.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos;  informacinių technologijų programa TLT 3-4 

kl. integruojama į dailės ir technologijų bei matematikos pamokas; 

 

III SKYRIUS. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

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

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra,  pirmoji 

užsienio kalba, antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: 

istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, 

muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas.  

86. Gimnazija skiria adaptacinį laikotarpį (1 mėn.) pradedantiems mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją dalį (5 klasė) ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį 

laikotarpį stebima individuali pažanga, 5 klasės mokinių pasiekimai ir pažanga rugsėjo mėnesį 

pažymiais nevertinama. 

 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

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

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

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą renkamasi dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10, 

gimnazijos I–II klasėms).  

101. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 

101.1. siūlo mokiniams rinktis pasirenkamuosius dalykus lietuvių kalbos ir literatūros 

įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ar kt.; 

101.2. integruoja į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą laisvės kovų istorijai 

skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų (5-7 kl.- po 2 pamokas; 8 kl.-3 pamokas; 9-10 kl. - po 4 

pamokas). 

102. Užsienio kalba:  



102.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

102.2. antrosios užsienio kalbos mokomasi  nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi 

antrąją užsienio kalbą:  rusų ar vokiečių.  

102.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas I-osios užsienio kalbos 

pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais 

(pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS); 

102.4. 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 Pagrindinio ugdymo 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 toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

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

įveikti programų skirtumus: 

102.4.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

103. Gamtos mokslai:  

103.1. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje  

skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  

104.Technologijos:  

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

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms; 

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

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Mokiniai 

susipažindinami su profesijomis, pagal galimybes užtikrinama mokinio praktinė veikla; 

104.3. mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi kurią nors privalomą technologijų programą (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų).  

105. Informacinės technologijos: 

105.2. 9–10 ir gimnazijos I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis 

ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba 

tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

106. Socialiniai mokslai:  

106.2. laisvės kovų istorijai mokyti rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 18 pamokų, 

integruojant temas į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas;  

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

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidžiamos, aptariant su 

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

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

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

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

korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas; 

107. Fizinis ugdymas: 

107.1. organizuojant fizinio ugdymo pamokas sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų 

grupės iš paralelių ar gretimų klasių mokinių. Klasė   dalijama į laikinąsias grupes nuo 7 klasės; 

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

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą bibliotekoje, socialinę veiklą ir 

pan.). Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų, kurie mokosi sporto formalųjį švietimą 



papildančio ugdymo mokyklose pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, taip pat 

gali būti pasiūlytos panašios veiklos. 

109. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti  per metus ir per savaitę, 

kai pamokos trukmė – 45 minutės:  

 

 

                     Klasė  
   

Ugdymo sritys   
ir dalykai   

5 6 7 8 1ag kl 1bg kl 2ag kl. 
 

 

2abg kl. 
 

Viso 1 

klasei 

pagr.ug. 

programoje 

Dorinis ugdymas                  

Etika/tikyba 1 1 1 1 1 1 1 1  222   

Kalbos       

Lietuvių kalba ir literatūra   
  

 5 5 5 5 4+1 4 +1 5 
 

5 
 1 073  

Užsienio kalba (1-oji)  
  

3  3  3 3 3  3 3 
 

3 
 666  

Užsienio kalba (2-oji)  
  

0 2  2 2 2  2 2 
 

2 
 370  

Matematika ir informacinės  
technologijos   

    

Matematika  
  

4 4 4 4 4 4  4+1 
 

4+1 
 888  

Informacinės technologijos  1) 1 0  1 1 1 1 

 

1 

 

 185  

Gamtamokslinis ugdymas      

Gamta ir žmogus  
  

2 2 –  - - –  - 
 

- 
 148  

Biologija  –  - 2 1 2 

 

 2 
  

1 
 

1 
 222  

Chemija  
  

–  - 0  2 2  2 2 2  222  

Fizika  –  - 1 2 2  2 2 2  259  

Socialinis ugdymas     

Istorija  
  

2 2  2 2 2 2  2 2  444  

Pilietiškumo pagrindai   –  - –  - 1  1 1 1  74  

Socialinė-pilietinė veikla  10  10 10  10 10 10  10 10  60  

Geografija  
  

0  2 2 2 2  2 1 1  333  

Ekonomika ir verslumas  
  

–  - –  - 1 1 0 0  37  

Meninis ugdymas     

Dailė  
  

1 1 1 1 1 1 1 1  222   

Muzika  
  

1 1 1  1 1 1  1 1  222   

Technologijos, fizinis ugd., žmogaus 

sauga  
 

Technologijos  
  

2 2 2 2 2 2  1,5 1,5  351,5  



Fizinis ugdymas  3 3 
3 
  

3 2 
 2 
  

2 2  592  

Žmogaus sauga  1  0  0 1 0 
0 
  

0,5 0,5  92,5  

Projektinė veikla, pasirenk. ,moduliai  
  

   37  

Minimalus pam. skaič. mokiniui per 

savaitę  
 

26  
29 30 30 32 

 

32  
31 31  

 

179  

Priemonės mokymosi praradimams dėl 

COVID-19 kompensuoti (...)  
  
  

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, skaičius per mokslo metus  
444 518  962 

  
Neformalusis vaikų švietimas (valandų 

skaičius per mokslo metus  
259 148  407 

 
 

 

III SKYRIUS. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

112. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

113.Vidurinio ugdymo programą sudaro šios sritys: dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba);  

kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos; matematika; gamtamokslinis ugdymas: 

biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija, psichologija; meninis ugdymas: 

dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas;  

112.2. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: 

112.2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, 

pavyzdžiui, dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas;  

112.2.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji 

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

113. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, mokyklos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius 

renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo. 

114. Mokinys kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia 

individualų ugdymo planą pagal gimnazijos nustatytą individualaus ugdymo plano struktūrą. 

115. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal mokyklos nustatytą individualaus 

plano keitimo tvarką. 

116. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi.  

1117. Privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio individualiame plane turi 

būti ne mažiau nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28.  

122. Gimnazija sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina 

mokinius jomis užsiimti.  

124. 3g klasėje lietuvių kalbai ir literatūrai, matematikai, istorijai, biologijai, fizikai, chemijai 

mokyti sudaroma mišri laikinoji bendrojo ir išplėstinio kurso grupė, o užsienio (anglų) kalbai 

mokyti – atskiros laikinosios grupės pagal mokinio pasirinktą kursą ir kalbos mokėjimo lygį. 

125. 4g klasėje istorijai, geografijai, biologijai, fizikai mokyti sudaroma mišri laikinoji 

bendrojo ir išplėstinio kurso grupė, o lietuvių kalbai ir literatūrai, matematikai, užsienio (anglų) 

kalbai mokyti – atskiros laikinosios grupės pagal mokinio pasirinktą kursą. 

129. Vidurinio ugdymo programos individualaus ugdymo planas:  

 

 

 



Eil. 
Nr. 

Ugdymo sritys, dalykai Bendrasis kursas(B) Išplėstinis kursas(A) Eil

. 

Nr. 

Pasirenkamieji 

dalykai 

 

III kl. 

 

 

IV kl. 

 
III kl. IV kl. III kl. IV kl. 

1. Dorinis ugdymas 11. Vairavimo mokymas 2 - 

Tikyba 1 1 - - 12. Etnologijos pagrindai 1 1 

Etika 1 1 - - 13. Braižyba 1 1 

2. Lietuvių kalba ir 

literatūra su integruotu 

moduliu  

6 6 7 7 14. Turizmo geografija 1 1 

3. Užsienio kalbos 15. Psichologija 1 1 

 Anglų kalba (B2/B1)     

(1-oji užs. kalba)  

3 3 3 3 16. Ugdymas karjerai 1 - 

 17. JAWA programavimo 

pagrindai  

1 1 

 

4. 

 

Socialinis ugdymas 

18. Brandos darbas 0,5 0,5 

PAMOKŲ SKAIČIUS PER 

SAVAITĘ 

  

 Istorija 2 2 3 3 Dalykų moduliai 

 Geografija 2 2 3 3 

 

5. 

 

Matematika 

1. Lietuvių kalba.  Kalbos vartojimo praktika 

ir kūrybinis rašymas (III kl.);  

Žmogus istorijoje ir literatūroje: santykių 

variantai (IV kl.) 

 Matematika  3 3 5 5 2. Anglų kalba(2 metus).Kalbėjimo ir rašymo 

įgūdžių ugdymas 

 

6. 

 

Gamtamokslinis ugdymas 

3. Istorija(2 metus). Asmenybių vaidmuo 

istoriniame procese. 

 

4. Biologija(2 metus). Biologijos 

metodologiniai klausimai. 

 

 Biologija 2 2 3 3 5. Chemija (2 metus). Chemijos uždaviniai ir 

chemijos technologinių schemų analizė 

 
 Fizika 2 2 4 3 

 Chemija 2 2 3 3 6. 

 

Matematika (IVg kl.). Nestandartinių 

stereometrijos uždavinių sprendimas. 

 

7. Meninis ugdymas ir technologijos  

 

Mokinio parašas: 

Tėvų parašas: 

 Dailė 2 2 3 3 

 Muzika 2 2 - - 

 Statyba ir medžio 

apdirbimas 

2 2 3 3 

8. Fizinis ugdymas 

 Bendrasis fizinis ugdymas 2 2 - - 

 Aerobika 2 2 - - 

9. Informacinės 

technologijos 

(pasirenkamasis dalykas) 

1 1 2 2 

10. Rusų kalba (2-oji)  (A2) 

(pasirenkamasis dalykas) 

3 3 - - 

 

 

IV SKYRIUS. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

131. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795. 



132. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas gimnazijoje vykdomas bendrosiose klasėse. 

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

individualų pagalbos planą, jame numato ugdymo ir pagalbos tikslus. Formą nusistato pati įstaiga; 

134. Gimnazija, rengdama individualų ugdymo bei pagalbos planą mokiniui ir 

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

vidurinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi, gali: 

135.1. vėliau pradėti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos mokyti – mokinį, turintį klausos, 

įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip 

pat ir nepatikslintų intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

135.2. mokyti tik vienos užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio 

ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų 

intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

136. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus , specialiojo pedagogo rekomendacijas. 

137. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus. 

138. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus. 

139. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą programą, mokymosi pasiekimų 

vertinimo susitariama gimnazijoje. Vertinimo būdus renkasi gimnazija (vertinimo įrašai „įskaityta“, 

„neįskaityta“, aprašai, pažymiai ir kt.). 

140. Gimnazija užtikrina švietimo pagalbos mokiniui teikimą. Ją teikiantys specialistai, tikslai 

ir intensyvumas mokiniui numatomi individualiame pagalbos plane. 

141. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, jos gali būti 

specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose ir kt. Specialioji 

pedagoginė pagalba teikiama ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui konsultacijų, 

specialiųjų pratybų forma, teikiant individualią, pogrupinę (2–4 mokiniai), grupinę (5–8 mokiniai) 

pagalbą. Specialiąją pagalbą ugdymo proceso metų teikia mokytojo padėjėjai. 

142. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie vykdomas 

organizuojant pamokas namuose pagal Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės 

tarnybos, gydytojų rekomendacijas, sudarius individualų ugdymo planą mokymosi namie 

laikotarpiui. 

 

_________________________________ 

 
1 priedas 

 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI 

IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS GIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ 

UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 
 

 
 

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

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

ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, 

vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai 

stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – 

nuotolinis mokymo būdas). 
 



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

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

2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 
 

2.3. 30 °C ar aukštesnė – 1–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 
 

3. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, priima sprendimus:  
 

3.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  
 

3.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 
 

3.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 
 

3.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 
 

3.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  
 

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje 

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos 

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Šakių rajono savivaldybės 

specialistais; 
 

3.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo 

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokyklos 

vadovas sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nustatyta tvarka. 
 

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu mokykla: 
 

4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, 

atsižvelgdama į mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui 

organizuoti, Ugdymo planų nuostatas;  
 

4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, 

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

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

patvirtinimo“; 
 

4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje, 

jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant 

galimybių ugdymo procesą organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai 

perkeliamas į kitas saugias patalpas;  
 

4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 
 

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 

procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val.; 
 

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas;  
 



4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 
 

4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, 

skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos 

ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, 

atsižvelgdama į mokinių amžių; 
 

4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;  
 

4.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo 

procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama 

mokyklos tinklalapyje;  
 

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo. 
 

__________________________ 
 

 
 
 


