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PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO 

ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS 
 

2019-2020 m. m. Prienų r. Stakliškių gimnazijos ugdymo plano tikslas buvo vykdyti BUP 

bendruosius reikalavimus ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų 

asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų bei įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

Vykdant vidurinio ugdymo programą lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų 

kalbos, dalykams, mokantis išplėstiniu kursu buvo skirta 1 papildoma valanda, integruojant dalykų 

modulius. Sėkmingai buvo organizuojamos konsultacijos. Atsižvelgus į I-II klasių individualius 

mokinių pasirinkimus, organizuotos matematikos, biologijos, lietuvių kalbos, anglų kalbos ir fizikos 

dalykų konsultacijos mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Konsultacijos skirtos IV klasių 

mokiniams, besirengiantiems laikyti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitas, matematikos, biologijos, 

fizikos, anglų kalbos, istorijos, informacinių technologijų valstybinius egzaminus. Vykdant 

nuotolinį ugdymą pagerėjo mokinių lankomumas, mokymosi rezultatai pagerėjo vyresnių klasių 

mokiniams, o 5-8 klasių mokiniams rezultatai krito. 

Mokinių 2019-2020 m. m. VBE rezultatai rodo, kad papildomos valandos dalykams, 

dalykų konsultacijoms skirtos tikslingai. 17 (100%) IV klasių mokinių sėkmingai baigė vidurinio 

ugdymo programą, 17 (100%) abiturientų įgijo vidurinį išsilavinimą. 82% (14) laidos abiturientų 

toliau tęs mokslus įvairiose švietimo ir mokslo įstaigose, 18% (3) abiturientų planuoja stojimą. 6 

(57%) abiturientai pasirinko universitetines ir kolegines studijas, 6 (43%) - profesines studijas. 86 

% abiturientų įstojo į valstybės finansuojamas vietas. VBE rezultatai Prienų r. Stakliškių 

gimnazijoje: lietuvių kalbos (100% išlaikė) vidurkis – 65 (2019 m. – 60), anglų kalbos (100 % 

išlaikė) vidurkis – 69 (2019 m. – 70,7), matematikos (66,7% išlaikė) vidurkis – 38,2 (2019 m. - 

29,3), istorijos (100 % išlaikė) vidurkis  – 44 (2019 m. - 42,8), biologijos (100 % išlaikė) vidurkis – 

41,2 (2019 m. - 39,7), fizikos (100 % išlaikė)  vidurkis – 93 (2019 m. – 39), IT (100 % išlaikė)  

vidurkis – 32 (2019 m. – 39), geografijos (100 % išlaikė)  vidurkis – 51,5. 

Bendra Prienų r. Stakliškių gimnazijos mokinių per metus padaryta pažanga +0,07 (2019 

m. metinių rezultatų vidurkis - 7,58, 2020 m. metinių rezultatų vidurkis - 7,65). Kaip matyti 

diagramoje, gimnazijoje yra 7% aukštesniųjų gebėjimų, 34% - pagrindinių, 57% - patenkinamų ir 

2% - nepatenkinamų.  
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Kaip matyti iš diagramos, nuotolinis ugdymas turėjo neigiamos įtakos mokymosi 

rezultatams 5, 6, 8 ir 9 klasėse, o kitos klasės pagerino rezultatus, geriau prisitaikė prie nuotolinio 

ugdymo. 
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Prienų r. Stakliškių gimnazijos (toliau – Gimnazija) 2020–2021  mokslo metų ugdymo 

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

ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą.  Gimnazija, rengdama ugdymo planą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413, patvirtintu 2019–2020, ir 2020–2021 

mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, taip pat Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-1159, dėl švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 pakeitimo, patvirtintais 

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais bei Lietuvos higienos norma HN 21:2017, patvirtinta  Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284. Ugdymo planas parengtas 

atsižvelgiant į mokyklos finansinius išteklius, mokinių poreikius ir mokyklos galimybes.  

2. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – suplanuoti ir organizuoti ugdymo procesą, 

formuojant ir pritaikant  ugdymo turinį pagal mokyklos strateginius tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir 

įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

3. Gimnazija perteikdama ugdymo turinį vadovaujasi integruoto ugdymo koncepcija ir 

taiko skirtingas strategijas:  

3.1. integruojant į vieną dalyką; 

3.2. jungiant kelių mokomųjų dalykų temas; 

3.3. įtraukiant į visus dalykus ir daugelį mokyklos gyvenimo sričių. 

3.4 integruotas ugdymas apima visą Gimnaziją, o ne tam tikras klases, mokytojus ir 

formuoja savitą mokymosi kultūrą Gimnazijoje, kuri pasižymi šiais esminiais principais:  

3.4.1. sudaromos sąlygos mokiniams parodyti ir plėtoti visas bendrąsias kompetencijas; 

3.4.2. kartu planuoti ir veikti; 

3.4.3. siūlyti idėjas, jas įgyvendinti; 

3.4.4. mokytis bendradarbiaujant;  

3.4.5. dirbant tuo pačiu metu ir panaudojant  įvairių sričių žinias sudaroma galimybė  

geriau suprasti kalbą, simbolius, tekstus, kuriais tos žinios perteikiamos.  

4. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai:  

4.1. nustatyti  pamokų skaičių, skirtą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programoms įgyvendinti;  

4.2. apibrėžti Gimnazijos ugdymo turinį, pagrindinius visa apimančius ugdymo turinio 

įgyvendinimo metodus, leidžiančius ugdyti savarankiškai besimokančias asmenybes, kurioms 

mokymasis yra vertybė ir sukurti palankią mokymosi aplinką ugdymo turiniui įgyvendinti; 

4.3. numatyti individualizavimo ir diferencijavimo būdus, siekiant ugdyti mokinių 

mąstymą, kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius, tenkinti mokinių asmeninio augimo poreikius. 

5. Gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

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

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

minučių.  

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.  

Gimnazijos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.  

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.  
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Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.  

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.  

Kitos Gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

6. Ugdymo proceso organizavimo trukmė. 

2020–2021 mokslo metais ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Ugdymo proceso trukmė: 

1-4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos (35 savaitės); 

5-III g klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 savaitės); 

IV g klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos (33 savaitės).  

6.1. 2020-2021 mokslo metais mokiniams skiriamos atostogos: 

 

Atostogos Atostogų pradžia Atostogų pabaiga 

Rudens  2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05 

Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 

Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 

Vasaros (1-4 kl.) 

              (5-IIIg kl.) 

2021-06-03 

2021-06-17 

2021-08-31 

 

6.2. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir 

mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

7. Ugdymo proceso laikotarpiai nustatomi suderinus su Gimnazijos taryba (2020 m. 

birželio mėn. 17 d. protokolo Nr. 5) ir Mokytojų taryba (2020 m. birželio mėn. 17 d. protokolo Nr. 

6). Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas 

pusmečiais: 

 

Pusmečiai Klasė Pradžia Pabaiga 

I pusmetis 

1-4, 

5-8,  

I-IV gimnazijos 

2020 m. rugsėjo 1 d. 2021 m. sausio 31 d. 

II pusmetis 

1-4 
2021 m. vasario 1 d. 

 

2021 m. birželio 2 d. 

5-8, I-III gimnazijos 2021 m. birželio 16 d. 

IV gimnazijos 2021 m. gegužės 21 d. 

  

8. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.  

9. Ugdymo procesas Gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos gali būti 

organizuojamos ne tik klasėse, bet ir kitose aplinkose veikiant praktiškai. Pamokos trukmė 1 klasėje 

– 35 min, 2–IV g klasėse – 45 min. Pamokų laikas: 
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PAMOKA 
PAMOKŲ LAIKAS 

1 klasėje* 

PAMOKŲ LAIKAS 

2-8, gimnazijos I – IV g 

klasėse 

PERTRAUKŲ 

TRUKMĖ 

1 pamoka 8.20 – 8.55 8.20  –    9.05 10 min. 

2 pamoka 9.15 – 9.50 9.15  –    10.00 20 min. 

3 pamoka 10.20 – 10.55 10.20  –   11.05 25 min. 

4 pamoka 11.30 – 12.05 11.30  –  12.15 10 min. 

5 pamoka 12.25 – 13.00 12.25  –  13.10 10 min. 

6 pamoka 13.20 – 13.55 13.20   –  14.05 10 min. 

7 pamoka _________ 14.15   –  15.00 10 min. 

8 pamoka __________ 15.10   –  15.55 10 min. 

*Pamokų laikas gali būti koreguojamas, jeigu tą dieną Gimnazijoje vykdoma projektinė, 

pažintinė ir kultūrinė, socialinė veikla. 

** I klasės mokinių užimtumas, likus 10 minučių iki skambučio, organizuojamas klasėje 

pamoką vedusio mokytojo.  

***Pamokos ekstremaliose situacijose vykdomos direktoriaus įsakymu suderinus su 

Mokytojų taryba. 

10. Gimnazija 10 ugdymo dienų organizuoja mokinių pasiekimams gilinti, taikant aktyvius 

mokymo(si) metodus, integruotas veiklas pamokoje, pamokas netradicinėje erdvėje, kūrybinę – 

tiriamąją, krašto pažintinę, edukacinę ugdymo dienų veiklą. 

11. Gimnazijos IV klasės mokiniams, laikantiems pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą 

pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jie laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama 

į balandžio 12 d.  

12. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ugdymo 

proceso metu ir pateikusiam raštišką prašymą Gimnazijos direktoriui, gali būti suteikiama laisva 

diena prieš  brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.  

13. Gimnazijos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei 

ar paskelbus ekstremalią padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus 

sprendimus Gimnazijos direktorius informuoja Prienų rajono savivaldybės administraciją arba 

Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėją.  

14. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

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

aplinkybėms Gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų 

aplinkybių ar aplinkybių Gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Esant ypatingoms aplinkybėms 

ar esant aplinkybėms Gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 7 priedu ir Gimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, 

patvirtintu direktoriaus 2020-03-20 įsakymu Nr. V-60.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 
 

15. Gimnazijos ugdymo planą rengia Gimnazijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. 

įsakymu Nr. V- 107 sudaryta darbo grupė.  

16. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems 2020-2021 mokslo metams. 

Gimnazijoje vykdomos ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 

nuostatomis. 
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17. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal Gimnazijos strateginius tikslus, 

konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, 

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 – 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“ ( toliau –  Geros mokyklos koncepcija), 

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. 

18. Formuojant Gimnazijos ugdymo turinį ir rengiant Gimnazijos ugdymo planą remiamasi 

švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, 

pasiekimų tyrimų, nacionalinių standartizuotų testų rezultatais, gimnazijos veiklos įsivertinimo 

duomenimis. Ugdymo procesas organizuojamas remiantis Gimnazijos metodinės tarybos parengtu 

2020–2021 m. m. tobulinimo planu mokinių pasiekimams gerinti. Taip pat numatomas ugdymo 

organizavimas ypatingų aplinkybių laikotarpiu ar esant aplinkybėms Gimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti vykdomas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokymo 

(-si) ekstremaliomis sąlygomis Prienų r. Stakliškių gimnazijoje planas patvirtintas Prienų r. 

Stakliškių gimnazijos direktoriaus 2020-08-31 įsakymu Nr. V-121A. 

19. Gimnazijos mokytojų taryboje (Mokytojų tarybos 2020 m. birželio 17 d. protokolas Nr. 

6) priimti nutarimai dėl:                

Eil. 

Nr. 

Reglamentuota Susitarimai dėl: Priimti sprendimai 

19.1 BUP 15.3. Mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

Gimnazija vadovaujasi Prienų r. 

Stakliškių gimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu 

direktoriaus 2018-08-31 įsakymu 

Nr. V-114. 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai,  dorinis ugdymas 

vertinami įskaita.  

19.2 BUP 15.4. Mokymosi pasiekimų 

gerinimo priemonių 

įgyvendinimo ir mokymosi 

pagalbos teikimo, vykdant 

pagrindinio ugdymo 

programą 

Mokymosi pagalbai teikti 

naudojamos pamokos, skirtos 

mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pasiekimams 

gerinti; 

Konsultacijos skiriamos Gimnazijos 

nuožiūra, jos yra aptariamos 

Metodinėje taryboje, atsižvelgiant į 

metinius įvertinimus, ST, PUPP ir 

BE rezultatus. Konsultacijos vyksta 

pagal atskirą tvarkaraštį; 
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5-10 klasėse skiriamos papildomos 

valandos lietuvių kalbos, 

matematikos, užsienio kalbų 

konsultacijoms. Mokymosi pagalba 

yra teikiama skiriant trumpalaikes 

konsultacijas iki 2 mėnesių, trukmę 

nustato Gimnazija pagal mokymosi 

pagalbos poreikį.  

19.3. BUP 15.6. Neformaliojo vaikų švietimo 

pasiūlos ir organizavimo 

Mokiniams pateikiamas 

neformaliojo švietimo veiklų 

pasiūlos sąrašas (priedas Nr. 1);  

Minimalus mokinių skaičius 

neformaliojo švietimo grupėje 

(nustatytas atsižvelgus į Gimnazijos 

galimybes) – ne mažesnis kaip 10 

mokinių; 

Programos tvirtinamos iki rugpjūčio 

31 d. Programų turinys ir sąrašai 

gali būti koreguojami iki rugsėjo 14 

d.; 

Neformaliojo švietimo  tvarkaraštis 

tvirtinamas direktoriaus įsakymu, 

veiklos pildomos elektroniniame 

dienyne. 

19.4. BUP  15.7.  Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams ir 

mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo. 

Siekiant gerinti mokinių mokymosi 

pasiekimus, naudojamos 

pamokos, skirtos mokinių ugdymo 

(si) poreikiams tenkinti: 

1-4 klasėse skiriamos 4  

konsultacinės valandos visų 

mokomųjų dalykų žinioms gilinti ir 

gebėjimams ugdyti. 

19.5. BUP 15.8. Projektinio darbo rengimo ir 

organizavimo pagrindiniame 

ugdyme, brandos darbo- 

viduriniame ugdyme 

Brandos darbą mokinys renkasi iš 

individualaus ugdymo plano dalykų. 

Mokiniams, pasirinkusiems rengti 

vieną brandos darbą, brandos darbo 

organizavimas vyks vadovaujantis 

„Brandos darbo programa“, 

patvirtinta LR švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. 

įsakymu Nr. V-893 bei brandos 

darbo rekomendacijomis. 

19.6 BUP 18 Dėl dalykų mokymo 

intensyvinimo 

Gimnazija intensyvina dalykų 

mokymą per dieną, savaitę ar 

nustato kitokį mokymosi periodą. 

Intensyvinant mokymąsi: 

* per dieną dalykui skiriant ne 

vieną, o dvi viena po kitos 

organizuojamų pamokų; 

* mokytojui išvykus, tos dienos 

pamokas veda kitų dalykų 

mokytojai, jam grįžus pamokos 



8 

 

 

 

pakeičiamos. 

19.7 BUP 19 Dėl dalykų modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų 

pasiūlos 

Gimnazija formuodama ir 

įgyvendindama gimnazijos ugdymo 

turinį pagal pagrindinio ugdymo 

programą sudaro galimybes 

pasirinkti pasirenkamąjį dalyką 

(„Ugdymas karjerai“) ir dalykų 

modulius („Praktiniai matematikos 

uždaviniai“ ir „Lietuvių kalbos 

teksto suvokimas“) pagal polinkius 

ir poreikį. 

Gimnazijos III ir IV klasėse 

mokiniams siūlomi pasirenkamieji 

dalykai ir dalykų moduliai (priedas 

Nr. 2). 

19.8 BUP 22 Dėl mokinio individualaus 

plano sudarymo 

Individualaus ugdymo plano formą 

11 ir 12 klasių mokiniams siūlo 

Gimnazija. Dalykus ir jų kursus 

renkasi mokinys. Privalomos 28 

savaitinės valandos (priedas Nr. 3) 

Per mokslo metus, bet ne vėliau kaip 

iki gegužės 1 d., 10 kl. mokiniams 

yra organizuojami susirinkimai, 

klasių valandėlės, individualios 

konsultacijos, kurių metu ugdymo 

karjerai specialistė arba pavaduotoja  

ugdymui išaiškina vidurinio ugdymo 

specifiką, A ir B dalykų kursų 

ypatumus, padeda pasirinkti dalykus 

ir jų kursus, dalykų modulius, 

pasirenkamuosius dalykus, 

padėsiančius pagilinti ir praplėsti 

žinias, ugdytis gebėjimus, tinkamai 

pasirengti tolimesniam mokymuisi. 

Tvarkaraštyje ne daugiau kaip 5 

laisvos pamokos. 

4, 8 klasės mokiniams, turintiems 

intelekto sutrikimą ir 

besimokantiems pagal 

individualizuotą programą, 

rengiamas individualus ugdymo 

planas (priedas Nr. 4 ). 

Esant poreikiui sudaryti 

individualius planus mokiniams, 

turintiems ypatingų socialinių 

psichologinių iššūkių pamokose, 

remiantis VGK rekomendacijomis. 
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19.9 BUP 25.1. Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa.  

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji 

programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941. Į dorinio 

ugdymo, pasaulio pažinimo dalykus 

1-4 kl. Į klasių auklėtojo, dorinio 

ugdymo, gamtos ir žmogaus, 

biologijos, chemijos, lietuvių kalbos, 

užsienio kalbų, istorijos, žmogaus 

saugos pamokas, nedidinant ugdymo 

planuose nustatytų dalykui skirtų 

valandų skaičiaus. 

19.10 BUP 25.2. Ugdymo karjerai 

organizavimo 

Ugdymo karjerai programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72, 

įgyvendinama visose klasėse 

integruojant į visų mokomųjų 

dalykų programas, klasės auklėtojo 

veiklas, numatant: 

 1-4 klasėse (ypač į pasaulio 

pažinimo dalyką) – ne mažiau kaip 5 

val., 5-8 klasėse (ypač etikos, -

technologijų dalykus) – ne mažiau 

kaip po 10 val., I-IV g klasėse (ypač 

etikos technologijų, ekonomikos 

dalykus) – ne mažiau kaip po 16 val. 

Pasirenkamas dalykas (I-IVg kl.) iš  

ugdymosi poreikiams tenkinti skirtų 

pamokų. 

19.11 BUP 25.3. Nuoseklios ir ilgalaikės 

socialines emocines 

kompetencijas ugdančios 

prevencinės programos 

pasirinkimo 

Vadovaujamasi Olweus ir OPKUS 

programos nuostatomis. Patyčių 

prevencijos tęstinė programa 

OPKUS. 3-III g kl. į klasės 

auklėtojo veiklą – ne mažiau kaip 2 

val per mėnesį. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa: 1-4 kl. 

integruojama į pasaulio pažinimo, 

kalbų, fizinio ugdymo ugdomuosius 

dalykus, ne mažiau kaip 5 val., 5-IV 

g kl. integruojama į dorinio ugdymo, 

matematikos, gamtos ir socialinių 

mokslų, technologijų, fizinio 

ugdymo, klasės vadovo veiklą ne 

mažiau kaip 6 val. 

19.12 BUP 25.5. Galimybių sudarymo 

mokiniui kiekvieną dieną 

– prieš pamokas ar (ir) tarp 

Sudarytos sąlygos mokinių sveikatai 

gerinti: tarp pamokų  organizuojama 

fiziškai aktyvi 25 minučių pertrauka. 



10 

 

 

 

pamokų –užsiimti 

aktyvia veikla. 

19.13 BUP 26 Pažintinės, kultūrinės, 

meninės, kūrybinės veiklos 

organizavimo 

Ugdymo procese pažintinei, 

kultūrinei veiklai skirtos dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų 

skaičių (organizavimo planas 

aptartas Mokytojų tarybos posėdyje, 

2020  m. birželio mėn. 17 d. 

protokolo Nr.6). Priklausomai nuo 

veiklos pobūdžio, nutarta 

organizuoti įvairiose aplinkose. Jos 

organizuojamos tokia tvarka, gali 

vykti ir šeštadienį (planas gali būti 

koreguojamas) (priedas Nr. 5). 

19.14 BUP 27 Socialinės – pilietinės 

veiklos organizavimo  

Socialinė – pilietinė veikla 

pagrindinio ugdymo programoje 

yra privaloma. Klasės auklėtojas 

socialinę – pilietinę veiklą fiksuoja 

elektroniniame dienyne. Mokiniai 

savo socialinės – pilietinės veiklos 

įrodymus kaupia Gimnazijos 

rekomenduojama forma . Socialinę 

– pilietinę veiklą mokiniai gali 

atlikti savarankiškai arba 

grupelėmis, glaudžiai 

bendradarbiaudami su 

asociacijomis, savivaldos 

institucijomis ir kt. 

Socialinė – pilietinė veikla 

vertinama mokslo metams 

pasibaigus „įskaityta“, atlikus ir 

pateikus įrodymus (reikiamą 

valandų skaičių) ar „neįskaityta“. 

Einamaisiais mokslo metais 

išvykstančiajam iš Gimnazijos 

mokiniui įrašoma socialinės 

pilietinės veiklos atliktų valandų 

skaičius. 

19.15 BUP 28 Etninės kultūros bendrosios 

programos įgyvendinimo 

Vadovaujamasi  Pagrindinio 

ugdymo etninės kultūros bendrąja 

programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. ISAK-651 ir priedais, 

integruojama 1-4 kl. į pradinio 

ugdymo bendrąsias programas: 

lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, 

menu ir technologijų – ne  mažiau 

kaip 7 val.,  5-IV g kl. integruojama 

į lietuvių kalbos, dorinio ugdymo, 

istorijos ir pilietiškumo, gamtos 

pažinimo, geografijos, muzikos, 
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dailės, technologijų, užsienio kalbos, 

matematikos, IT, klasės auklėtojo 

veiklą ir neformalųjį švietimą ne 

mažiau kaip 7 val. 

19.16 BUP 29-30 Mokinių mokymosi krūvio 

stebėsenos 

Gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui organizuoja 

mokytojų bendradarbiavimą 

(metodinėse grupėse, tarp vienoje 

klasėje dėstančių mokytojų) 

sprendžiant mokinių mokymosi 

motyvacijos ir mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

Per dieną 1–4 klasių mokiniams 

skiriamos ne daugiau kaip 5 

pamokos (ugdomoji veikla ne 

ilgesnė nei 6 ugdymo valandos, 

įskaitant ir neformalųjį švietimą), 5–

IV g klasių mokiniams ne daugiau 

kaip 7 pamokos; 

1–4 klasių mokinių mokymosi 

krūvis per savaitę ne daugiau kaip 

25 pamokos, 5–II g klasių 

mokiniams mokymosi krūvis per 

savaitę ne didesnis kaip 10% nuo 

minimalaus mokiniui skiriamų 

pamokų skaičiaus.   

19.17 BUP 31 Kontrolinių darbų skyrimo  Mokiniui per dieną gali būti 

skiriamas ne daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį 

darbą mokinius būtina informuoti ne 

vėliau kaip prieš savaitę. 

Nerekomenduojami kontroliniai 

darbai po atostogų ar šventinių 

dienų. Kontrolinių darbų planavimo, 

skyrimo, derinimo, fiksavimo, 

rezultatų analizės tvarką 

reglamentuoja Prienų r. Stakliškių 

gimnazijos atsiskaitomųjų darbų 

rašymo reglamentavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas direktoriaus 

2018-03-15 įsakymu       Nr. V-58.  

19.18 BUP 32 Namų darbų skyrimo Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

organizuoja ir vykdo mokiniams 

skiriamų namų darbų stebėseną ir 

kontrolę: 

* prieš atostogas mokiniams namų 

darbai neskiriami; 

* 1 klasių mokiniams namų darbai 

neskiriami.  

19.19 BUP 35 Trumpalaikių ir ilgalaikių 

konsultacijų skyrimo  

Mokymosi pagalbai skiriama 

trumpalaikės konsultacijos. Jos 

neįskaitomos į mokinio mokymosi 
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krūvį. Numatytos mokymosi 

pagalbai organizuoti trumpalaikės  

(iki 2 mėn.) ir vykdomos pagal 

atskirą tvarkaraštį atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi galias ir 

poreikius. 

19.20 BUP 43 Atsakingas už mokymosi 

pasiekimų stebėsenos 

koordinavimą 

Už mokinių mokymosi pasiekimų 

gerinimą atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

19.21 BUP 51-53 Laikinųjų mokymosi grupių 

sudarymo 

Gimnazija, įgyvendindama 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programą, atsižvelgusi į skirtas 

mokymo lėšas, nustatė mokinių 

skaičių: 

* laikinoje grupėje – ne mažiau 6 

mokinių (vid. ugdyme 5 mokiniai); 

* Mokinių skaičius laikinojoje 

grupėje negali būti didesnis nei 

nustatytas didžiausias mokinių 

skaičius klasėje. 

* Gimnazijos ugdymo turiniui 

įgyvendinti klasė į grupes dalijama 

(priedas Nr, 6): 

* doriniam ugdymui 6, II, ir III 

klasėse, nes tos pačios klasės 

mokiniai yra pasirinkę tikybą ir 

etiką;  

* informacinėms technologijoms, 

nes  nėra pakankamai darbo vietų ir 

įrangos kabinete (vadovaujasi 

Lietuvos higienos norma HN 

21:2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Dėl 

vietų informacinių technologijų 

kabinete stokos (kabinete 18 darbo 

vietų)  III g klasė dalijama į grupes; 

* užsienio kalbai (1-ajai) III g 

klasėje, nes joje mokosi ne mažiau 

kaip 21 mokinys; 

* nesusidarius grupei III g ir IV g 

klasėje skiriamas savarankiškas 

chemijos dalyko mokymas, 

individualioms konsultacijoms 

skiriant iki 15 procentų, 2019–2020 

ir 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų Bendrųjų ugdymo planų 

93 punkto nustatyto savaitinių 

pamokų skaičiaus. 

19.22 BUP 95-97 Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių 

Gimnazija mokinio, turinčio 

specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymą organizuoja vadovaudamasi 
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gabumų), ugdymo 

organizavimas 

 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 

„Dėl  mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintys mokiniai 

gimnazijoje ugdomi pagal 

bendrąsias, pritaikytas ir 

individualizuotas pradinio ir 

pagrindinio Bendrojo ugdymo 

programas.  

Mokyklos vaiko gerovės komisijai 

priėmus sprendimą dėl specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

ugdymo(si) ir švietimo pagalbos 

teikimo, Gimnazija kiekvienam 

mokiniui (pradinio ir pagrindinio 

ugdymo) sudaro individualų 

pagalbos planą, kuris gali būti 

individualaus ugdymo plano 

sudėtinė dalis, paskiria pagalbos 

plano įgyvendinimą koordinuojantį 

asmenį (spec.pedagogą). Spec. 

pedagogas kartu su vaiku, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais) numato 

tarpinius ugdymosi ir pagalbos 

tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, 

periodiškai aptaria pasiektus 

rezultatus. 

Mokiniai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir baigę 

pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą mokomi 

pagal socialinių įgūdžių ugdymo 

programą (priedas Nr. 7). 

19.23 BUP 101-103 Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimas 

Gimnazija, vertindama specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

pasiekimus, vadovaujasi Prienų r. 

Stakliškių gimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu 

direktoriaus 2018-08-31 įsakymu 

Nr. V-114. 
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II SKYRIUS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

20.1. Pradinio ugdymo programa vykdoma vadovaujantis Bendrąja programa, joje 

nustatytomis ugdymo turinio kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, aplinkos kūrimo nuostatomis. 

20.2. Pagrindinio ugdymo programa vykdoma vadovaujantis Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo 

programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą.  

21. Gimnazija nustato 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiesiems mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį 

laikotarpį mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, taikomas kaupiamasis vertinimas. 

Siekiant mokiniams padėti sėkmingai adaptuotis, rekomenduojama į šią veiklą įtraukti klasės 

vadovus, mokyklos švietimo pagalbos specialistus.  

22. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama ugdymo turinį, 

užtikrina pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiriamų pamokų 

skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

23. Gimnazijoje susitarta: 

23.1. rūpintis lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas: reikalauti taisyklingo 

kalbėjimo ir rašymo visų dalykų pamokų metu; 

23.2. siekiant ugdyti teksto suvokimo gebėjimus 1–II g klasėse kiekvienos dienos 

pirmąsias pamokas pradėti 5 min. teksto skaitymu ir aptarimu; 

23.3. siekiant ugdyti rašymo gebėjimus 2-III g klasėje įvedamas dienoraščio rašymas. 

23.4. įgyvendinant ugdymo turinį aktyviai taikyti Mąstymo mokyklos metodus  per visų 

dalykų pamokas, didelį dėmesį teikiant aukštesniųjų  mąstymo gebėjimų ugdymui ir mokymosi 

mokytis įgūdžių formavimui. 

24. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 

metų parenka tėvai (globėjai), o nuo 14 metų mokinys renkasi pats.  Dorinio ugdymo dalyką 

mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pateikus tėvų (globėjų) ar mokinio parašytą 

prašymą. 

Įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, siekiant užtikrinti mokymosi 

tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams (III g- IV g 

klasėms).         

25. Lietuvių kalba. Gimnazija, formuodama ugdymo turinį, ugdymo plane numato: 

25.1 sudaryti sąlygas išlyginti mokymosi spragas (skiriant valandas konsultacijoms) 

mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto 

patenkinamo lygio; 

25.2. skirti konsultacinių valandų, modulių mokymosi spragoms likviduoti ir gabių 

mokinių aukštesniems gebėjimams ugdytis. Išplėstinio kurso programai papildyti mokiniams 

siūlomi moduliai: „Teksto kūrimas ir redagavimas“ (III g kl.), „Viešasis kalbėjimas“ (IV g kl.). 

26. Užsienio kalbos:  

26.1. ankstyvosios užsienio kalbos (anglų) toliau mokomasi kaip pirmosios užsienio kalbos 

5 klasėje;  
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26.2. pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–II g 

klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

26.3. II g klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas, naudojantis 

centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, pateikiamais per duomenų 

perdavimo sistemą „KELTAS“;  

26.4. antrosios užsienio kalbos mokyti pradedama nuo 5 klasės. Tėvai (globėjai) mokiniui 

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

užsienio kalbą. Gimnazija sudaro galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš dviejų užsienio kalbų 

(prancūzų ir rusų) ir sąlygas mokytis pasirinktos kalbos; 

26.5. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 6 klasėje orientuota į A1, o 7–10 klasėse 

– į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

26.6. III–IV g klasėse, mokiniui pageidaujant, mokinys gali keisti vieną iš dviejų kalbų ir 

pradėti mokytis naujos kalbos kaip trečiosios arba mokytis tris kalbas: tęsti pirmosios ir antrosios 

kalbų mokymąsi ir pasirinkti mokytis trečiąją (prancūzų) kalbą; 

26.7. trečiosios užsienio kalbos bendroji programa III–IV g klasėse pateikiama kursu, 

orientuotu į A1 arba A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.  

26.8. Nustačius, kad mokinio pasiekimai yra: 

26.8.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio kursą; 

26.8.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio kursą; 

26.8.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio kursą. 

26.9. 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 skiriama ne mažiau nei viena užsienio kalbos pamoka per savaitę. 

27. Matematika. Organizuojant matematikos mokymą(si) Gimnazija: 

27.1. vadovaujasi nacionalinių standartizuotų testų rezultatais (5, 7 ir I g klasėse) ir 

tarptautinių 2011 m. TIMSS (angl. Trends in International Mathematics and Science Study) 

mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis; 

27.2. naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias 

priemones; 

27.3. 5–II g klasėse suteikia galimybę lankyti konsultacijas matematikos pasiekimams 

gerinti. Konsultacinės valandos vyksta pagal atskirą tvarkaraštį, kuris gali keistis kas du mėnesius. 

28. Informacinės technologijos: 

28.1. 8 klasėje informacinių technologijų pamokos  integruojamos su matematika. Dalyko 

mokytojui turint pakankamai skaitmeninio raštingumo kompetencijų, pamokoje dirba vienas 

mokytojas; 

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

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Gimnazija siūlo kompiuterinę leidybą ir programavimą; 

28.3. III g klasėje mokiniai pasirinkę bendrąjį ir išplėstinį kursus. Išplėstiniam kursui 

skiriamos 2 pamokos per savaitę.  

29. Socialiniai mokslai: 

29.1. mokymas per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas; 

29.2. siekiant gerinti gimtojo krašto (rajono, gyvenvietės ir kt.) ir Lietuvos valstybės 

pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, istorijos ir geografijos mokymą, rekomenduojama 

pamokas organizuoti netradicinėse aplinkose (muziejuose, istorinėse rajono vietose, pvz. Lavariškių 

piliakalnio teritorijoje, vad. Napoleono kepure). Gimnazija bendradarbiauja su Trakų rajono 

Aukštadvario regioniniu parku, ten veikiančiu muziejumi, Literatūriniu Aleksandro Puškino 

muziejumi Vilniuje; 
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29.3. vykdoma projektinė  veikla, susieta su dalyko turinio integravimu į socialinių mokslų 

programą bei pilietiškumo ugdymu („Kad ne auksinės vasaros, ne mėlynos vosilkos...“, proto 

mūšiai „Kraštas, kuriame aš gyvenu“ ir kt.); 

29.4.  Laisvės kovų istorija integruojama į istorijos, pilietiškumo pagrindų ir lietuvių k. 

pamokas; 

30. Gamtos mokslai. Organizuojant gamtos mokslų dalykų mokymą: 

30.1. vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA mokinių pasiekimų 

rezultatais bei rekomendacijomis; 

30.2. mokymas per gamtos mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

dialogais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas. Mokytojai naudojasi gimnazijos bendradarbiavimo 

galimybėmis su įmonėmis (pvz., miškų urėdija) ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

netradicinėse aplinkose. Praktiniams įgūdžiams formuoti skiriama ne mažiau kaip 30 procentų 

dalykui skirtų pamokų per metus. 

31. Menai: 

31.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos dalykai, kuriems 

skiriama po 1 savaitinę valandą. Šių dalykų programoms artimos veiklos siejamos su neformaliojo 

švietimo būreliais gimnazijoje; 

31.2. viduriniame ugdyme mokinys gali rinktis bent vieną iš meninio ugdymo programų, 

menų programas gali rinktis iš pasirenkamųjų dalykų. 

32. Technologijos: 

32.1. mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. Pasiūlius keletą programų, mokiniai 

iš jų pasirinko tris: tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir mitybos programas; 

32.2. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

dalį, technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Ši 

veikla mokykloje yra aptarta ir suplanuota integruotą technologijų kursą dėstančio mokytojo 

ilgalaikiuose planuose ir suderinta su ugdymo karjerai koordinatoriaus bendrąja programa 

(ekskursijos į verslo įmones, su kuriomis mokykla yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis, į 

profesinio rengimo centrą ir kita). Vyksta susitikimai su įvairių profesijų atstovais, vykdomos 

integruotos pamokos. Mokiniai renkasi vieną iš pasiūlytų programų: „Gaminių dizainas ir 

technologijos“ ir „Tekstilė“;  

32.3. mokiniai pasirinktą technologijų programą gali keisti po pusmečio; 

32.4. viduriniame ugdyme mokiniai gali rinktis vieną iš technologijų programos krypčių. 

33. Fizinis ugdymas: 

33.1. 1 - 4 klasėse, siekiant įgyvendinti mokyklos strateginio plano tikslus, fiziniam 

ugdymui skiriamos 3 savaitinės pamokos, iš kurių viena integruojant skiriama šokiams. Šios kūno  

kultūros (šokių) pamokos vyksta atskirai; 

33.2. pagrindiniame ugdyme fiziniam ugdymui skiriamos 3 valandos (5-7 klasei) ir 2 

valandos (8-II g klasei )per savaitę ir sudaromos sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų 

pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (pavyzdžiui: judriųjų žaidimų, futbolo,  

tinklinio, krepšinio) per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje. Gimnazija tvarko mokinių, 

lankančių šias pratybas, apskaitą;  

33.3. organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus;  

33.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe. Pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

33.5. mokiniai, atleisti  nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, stebi 

pamoką, neatlikdami fizinių pratimų.  

33.6. viduriniame ugdyme mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą arba iš gimnazijos 

siūlomų sporto šakų pageidaujamą sporto šaką (futbolą, krepšinį, tinklinį); 
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33.7.  vidurinio ugdymo programoje fizinio ugdymo mokymas neintensyvinamas.  

34. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti mokant kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine 

mokymosi forma).  

1–4 klasių ugdymo(si) lentelė 

Dalykas/ 

Klasė 

1 2 3 4 Minimalus 

pamokų  skaičius 

Mokinių skaičius      

Dorinis ugdymas 

(Tikyba) 

1 1 1 1 4 

Dorinis ugdymas (Etika)      

Lietuvių kalba 8 7 7 7 29  

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Užsienio kalba (I –oji) 

anglų k. 

 2 2 2 6 

Matematika 4 5  4 5 18  

Dailė ir technologijos 2 2 2 2  8  

Muzika 2 2 2 2 8 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 

Minimalus pamokų 

skaičius per savaitę 

22 24 23 24 93 

Pamokų skaičius per 

savaitę 

22 24 23 24 93 

Neformalus ugdymas  2 1 2 1 6 

 

34.1 Mokinys, dėl ligos negalintis mokytis mokykloje, jam mokymas organizuojamas namuose. 

34.2 Gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais ir atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojų 

rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namie planą. 

 

Dalykas Val. sk. 

Dorinis ugdymas (etika) 0,5 

Lietuvių kalba 5 

Užsienio kalba (I – oji)  1 

Matematika 3 

Pasaulio pažinimas 1,5 

Viso 11 val. 

 

35. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai 

įgyvendinti mokant kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine 

mokymosi forma).  

 

5–10 klasių ugdymo(si) lentelė 

                         Klasė         5 6 7 8 Bendr

as 

pamok

ų 

skaičiu

s 

9 10 Bendra

s 

pamok

ų 

skaičiu

s 

 Dalykas 

Dorinis ugdymas 

(etika, tikyba) 

1 et. 1 t./1 

et. 

1 et. 1 et. 5 

 

1 et. 1t./1et 3 
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Lietuvių kalba 5 5 5 5 20 4 5 9 

 

I užsienio kalba  

(anglų k.) 

3 3 3 3 12 3 3; 3 9 

II užsienio kalba 

(rusų, prancūzų k.) 

 2 r.  2 r.  2 r. 6  

 

2 r.  2 r. 2 

pr. 

4 r., 

2 pr. 

Matematika 4 4 4 4 16 3 4 7 

Gamta ir žmogus 2 2   4    

Biologija      2 1  3  2  1  3  

Fizika      1 2  3  2  2  4  

Chemija        2 2  2  2  4  

Informacinės 

technologijos 

1   1     1     3     1    1;1   3 

Istorija 2 2 2 2 8 2 2 4 

Pilietiškumo pagr.           1  1  2  

Geografija   2  2  2  6 2 1 3 

Ekonomika ir 

verslumas 

          1    1  

Dailė 1 1 1 1 4 1 1 2 

Muzika 1 1 1 1 4 1 1 2 

Technologijos 2 2 2 1 7 1,5 1,5 3 

Fizinis ugdymas 3 3 3 2 11 2 2 4 

Žmogaus sauga 0,5 

 

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

Pamokos mokinio ugd. Poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti (pilkame fone):         

Integruotam inform. 

techn. mokymui su 

matematika 

   1 1    

Užsienio kalba (rusų)         

Pasirenkamieji 

dalykai: 

                

Ugdymas karjerai 

 

 

 

    0,5 0,5 1 

 

Dalykų moduliai:         

Matematika 

„Praktiniai 

matematikos 

uždaviniai“  

     0,5 0,5 1 

„Lietuvių kalbos teksto 

suvokimas“ 

        

Valandos mokinių 

poreikiams tenkinti 

   1 1 1 1 2 

Realiai  kl. mokiniui 

tenkantis pamokų sk. 

25,5 29,5 

 

30,5 30,5 116 33 31,5 64,5 

Klasei tenkančios val. 

su dalijimu į grupes 

25,5 30,5 30,5 30,5 117 33 38,5 71,5 
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Neformalusis 

ugdymas  

1 2 1 1 5 1 2 3 

*iš mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtų pamokų 

 

 

III SKYRIUS  

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

36. Vidurinio ugdymo programa vykdoma vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais.  

37. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai 

ir privalomai pasirenkami dalykai ir (ar) moduliai; laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji 

dalykai, dalykų moduliai.  

38. Gimnazija vadovaujasi mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir jo keitimo 

tvarka, BUP 79-93 punktais. 

39. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per 

dvejus metus grupine mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdais: 

 

11 klasės 2020–2021 m. m. ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per 

savaitę: 

Ugdymo sritys,  

Dalykai 

Kursas Valandų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

 
Dorinis ugdymas:    
Etika B 1      7 
Tikyba B 1

3

3

3 

      6 

Kalbos:    

Lietuvių kalba ir literatūra 

 

A 5 

 

13 

Užsienio kalba (anglų) B1 

     B2 

     3 13 

 
Užsienio kalba (rusų) B1      3 - 

Socialinis ugdymas:    

Istorija A 

B 

2+1* 

2 

9 

4 

 

 

 

  

Geografija A 

B 

3 

2 

- 

- 

Matematika           A 

B 

 

 

 

 

      3+1* 

      3 

10 

3 

Informacinės technologijos 

 

 

A 

B 

1+1* 

1 

3 

5 

 

 
Gamtamokslinis ugdymas:    

Biologija A 

B 

2+1* 

2 

3 

4 

Fizika A 

B 

2+1* 

2 

3 

5 
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Chemija  B 

 

      3** 

            

4 

 

Menai ir technologijos:    
Dailė A  

B 

 

 

 

2+1* 

2 

3 

2 

 Muzika 

 

 

A 

B 

2+1* 

2 

4 

4 

 

 
Fizinis ugdymas:    
Bendroji kūno kultūra A 

B 

4 

2 

6 

7 
Žmogaus sauga        0,5***  

Pasirenkamieji dalykai:    

Braižyba  1 7 

Verslumo pradžiamokslis  1 - 

3 D projektavimas ir dizainas  1 - 

Psichologija  1 - 

Dalykų moduliai:    

„Lietuvių k. teksto kūrimas ir redagavimas“  1 12 
„Anglų k. kalbėjimo įgūdžių tobulinimas“  1 12 

“Matematikos žinių praktikumas”  1 11 
Istorijos modulis  1 5 
Brandos darbas   - 

Iš viso val.:  43  
*klasė nedalijama į grupes: A lygis turi papildomas pamokas.  

**nesusidarius laikinajai grupei, atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymo planus  ir 

siekiant suteikti kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą, individualiai 

konsultacijoms skiriama 15 procentų, Bendrųjų ugdymo planų 91 punkte  nustatyto savaitinių 

pamokų skaičiaus.  

***integruojama į ugdymo turinį. 

        

12 klasės 2020–2021 m. m. ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per 

savaitę 

Ugdymo sritys,  

Dalykai 

Kursas Valandų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

 Dorinis ugdymas:    
Tikyba B 1 - 

Etika B 1 14 

Kalbos:    

Lietuvių kalba ir literatūra 

 

A 5 

 

14 

Užsienio kalba (anglų) B1 

 B2 

     3 

      

14 

Užsienio kalba (rusų) B1      3*** 3 

Socialinis ugdymas:    
Istorija           A 

B 

 

 

 

2+1* 

2 

7 

7 
Geografija           A 

B 

 

 

 

3 

2 

- 

- 
Matematika           A 

B 

 

 

 

4+1* 

4 

 

13 

1 

Informacinės technologijos 

 

 

A 

B 

1+1* 

1 

4 

3 
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Gamtamokslinis ugdymas:    

Biologija           A 

B 

 

 

 

 

      2+1* 

   2   

6 

1 

 Fizika A 

B 

3+1* 

3 

7 

3 

Chemija  A      3** 3 

Menai ir technologijos:    
Dailė A 

B 

 

 

 

 

2+1* 

2 

 

6 

2 
Muzika 

 

 

A 

B 

3 

2 

- 

6 

 

 
Kūno kultūra:    

Bendroji kūno kultūra A 

B 

4 

2 

7 

7 

Žmogaus sauga        0,5***  

Pasirenkamieji dalykai:    

Braižyba  1 5 

Verslumo pradžiamokslis  1 - 

Psichologija  1 10 

3 D projektavimas ir dizainas  1 - 

Keramika  1 - 

Dalykų moduliai:    

„Lietuvių k. viešasis kalbėjimas“  1 12 
„Anglų k. kalbėjimo įgūdžių tobulinimas“  1 10 

“Matematikos žinių praktikumas”  1 10 

Iš viso val.:  47  

*klasė nedalijama į grupes: A lygiui skiriama viena papildoma pamoka. 

**nesusidarius laikinajai grupei, atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymo planus  ir 

siekiant suteikti kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą, individualiai 

konsultacijoms skiriama 15 procentų Bendrųjų ugdymo planų 91 punkte  nustatyto savaitinių 

pamokų skaičiaus. 

***integruojama į ugdymo turinį. 

40. 11–12 klasių mokiniai privalo mokytis ne mažiau kaip 8 dalykus per dvejus metus. 

Nebaigus dalyko kurso programos, dalykas neįskaitomas. Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalyko 

moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

 

IV SKYRIUS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

41. Atsižvelgiant į individualias mokinio galimybes ir specialiųjų poreikių lygį, įvairiapusių raidos 

sutrikimų turintys mokiniai ugdomi bendroje klasėje, skiriant mokytojo padėjėją. 

42. Gimnazija, organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą:  

42.1. parengia individualų pagalbos vaikui planą, kuriame numato mokinio tolesnio mokymosi 

perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria švietimo pagalbos teikimo formas ir būdus, 

elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas. Periodiškai (ne rečiau 

kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavusi mokinio pažangą, ar nustačiusi, kad ugdymo procese 

pažanga nedaroma, peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos vaikui planą;  
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42.2. paskiria pagalbos vaikui plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį (spec.pedagogą), kuris 

kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų 

įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams 

aptarti;  

42.3. parengia pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą, prireikus naudoja sieneles / širmas, 

skirtas dėmesiui koncentruoti ugdymo proceso metu, triukšmui mažinti. Įrengia kiek įmanoma 

labiau nuo triukšmo izoliuotą erdvę klasėje ar už klasės ribų, kurioje įvairiapusių raidos sutrikimų 

turinčiam mokiniui būtų sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant emocinio 

nestabilumo būklei;  

42.4. užtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais, taikytų  

elgesio vertinimo instrumentus netinkamo elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų įgūdžių 

ugdymo strategijoms parinkti.  

43. Gimnazija privalo užtikrinti, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas atsižvelgiant į individualius 

mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medžiagą pateikti įvairiais būdais 

(vaizdiniu, garsiniu ir kt.). Įtraukiant mokinį į veiklas būtina atsižvelgti į jo pomėgius, naudoti 

vizualines užuominas ugdymo procese, pateikti galimas atsiskaitymo formas ir leisti mokiniui 

pasirinkti atsiskaitymo formą.  

44. Gimnazija sudaro sąlygas ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas, jų metu 

pagal galimybes panaudojant specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo, supimosi 

priemones ir kt.). Taiko vizualinio struktūravimo metodus ir priemones pamokų ir pertraukų metu 

(struktūruoja erdves, veiklas, pamokas, pertraukas, užduotis, naudoja vaizdinę dienotvarkę, 

pasirinkimų lenteles ir kt.) bei kitą vizualinę pagalbą. 

 

 

   _______________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos pirmininkas 

 

 

Dalė Stankevičienė 

2020 08 31 

 

 

SUDERINTA 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

 

Rimvydas Zailskas 

2020-08-31 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2020–2021  mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 1 

 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 

2020-2021 M.M. 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Klasės  Val. 

sk. 

Ugdymo kryptis 

1. Tautiniai šokiai 1–4 1 Meninio ugdymo kryptis 

2. Popchoras  1–4 1 Meninio ugdymo kryptis 

3. Jaunųjų tyrėjų būrelis 1–4 1 Mokslinio ugdymo kryptis 

4. Žaidžiu ir mokausi su Smart 1–4 2 Informacinių technologijų 

ugdymo kryptis 

5. Sporto būrelis 1-4 1 Sportinio ugdymo kryptis 

6. Šokiai 5-8 1 Meninio ugdymo kryptis 

7. Dailės būrelis 5-8 1 Meninio ugdymo kryptis 

8. 3D modeliavimas ir robotika 5-8 1 Mokslinio ugdymo kryptis 

9. Futbolas 5-8 1 Sportinio ugdymo kryptis 

10. Vokalinis ansamblis 5-8 1 Meninio ugdymo kryptis 

11. Šokiai 9-12 1 Meninio ugdymo kryptis 

12. Tinklinis 9-12 1 Sportinio ugdymo kryptis 

13. Krepšinis 9-12 1 Sportinio ugdymo kryptis 

 

 

__________________________ 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2020–2021  mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 2 

 

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ IR DALYKŲ MODULIŲ PROGRAMOS 

2020-2021 M.M. 

 

 

Pasirenkamasis 

dalykas 

Val. 

skaičius 

Klasė Mok. 

skaičius 

Dalyko modulio 

pavadinimas 

Val. 

skaičius 

Klasė Mok. 

skaičius 

Braižyba 1 

 

11 

 

7 „Lietuvių k. viešasis 

kalbėjimas“ 

1 12 12 

Braižyba 1 12 5 „Lietuvių k. teksto 

kūrimas ir 

redagavimas“ 

1 11 12 

Psichologija 1 12 10 „Anglų k. kalbėjimo 

įgūdžių tobulinimas“ 

1 

 

11 12 

Istorijos modulis 1 11 5 „Anglų k. kalbėjimo 

įgūdžių tobulinimas“ 

1 12 10 

    „Matematikos žinių 

praktikumas“ 

1 11 11 

    „Matematikos žinių 

praktikumas“ 

1 12 10 

 

 

_____________________________ 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2020–2021  mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 3 

 

 

Prienų r. Stakliškių gimnazija 

2019-2020 ir 2020-2021 m. m. 

11–12 KLASIŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO FORMA 

 

        

 Mokinio vardas, pavardė, klasė  Data 

Ugdymo sritys,  
dalykai 

Bendrasis 
kursas (B) 

Išplėstinis 
kursas (A) 

Valandų 
skaičius  
11 kl. 

Valandų 
skaičius  
12 kl. 

Viso 
 val. 

11–12 kl. 
Dorinis ugdymas:      
Tikyba 2 -    
Etika 2 -    
Kalbos:      

Lietuvių kalba ir literatūra 8 10    
Užsienio kalbos B1 mokėjimo 

lygis 

B2 mokėjimo 

lygis 

   

Užsienio kalba (anglų) 6 6    
Užsienio kalba (rusų) 6 6    
Užsienio kalba (prancūzų) 6 6    
Socialinis ugdymas:      
Istorija 4 6    
Geografija 4 6    
Matematika 6 9    
Informacinės technologijos 2 4    
Gamtamokslinis ugdymas:      

Biologija 4 6    
Fizika 4 7    
Chemija 4 6    
Meninis ugdymas ir technologijos:      
Dailė 4 6    
Muzika 4 6    
Taikomasis menas, amatai, dizainas 4 6    
Kūno kultūra:      
Bendroji kūno kultūra 4-6 8    
Krepšinis 4-6 

(
4
–
6
) 

8    
Futbolas 4-6 8    

Žmogaus sauga (integr. į dalykus) 0,5 0,5    

Pasirenkamieji dalykai: Be kurso     

Braižyba 2 -    

Keramika 2 -    

3 D programavimas ir dizainas 2 -    
Verslumo pradžiamokslis 
 

2     
 Psichologija 2 -    

Dalykų moduliai: Be kurso -    
Lietuvių k. viešasis kalbėjimas 1-1     
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Lietuvių k. teksto kūrimas ir  
redagavimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iredagavimasredagavimas 
 
 
 
 
 
 
 
reredagavimas 

1-1     

Anglų k. kalbėjimo įgūdžių 
tobulinimas 

1-1 -    

Istoriografija, istorijos šaltiniai ir 
darbas su jais 

1-1     

Matematikos žinių praktikumas 1-1     

Projektinė veikla/Brandos darbas  -    
Iš viso val.: 28-35 28-35    

 

     

 Mokinio parašas  V. Pavardė 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2020–2021  mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 4 

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

Ketvirtos klasės mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo individualizuotą 

programą, vadovaujantis 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo 

plano 57, 58.1,  punktais, sudaromas individualus ugdymo planas.  

 

Dalykas 

 

Val. sk. 

Individuali švietimo pagalba 

Logopedo Psichologo Socialinio 

pedagogo 

Specialiojo 

pedagogo 

Dorinis ugdymas 

(etika) 

1     

Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

5 2    

Užsienio k. (anglų) nesimoko  1 1  

Matematika 3    2 

Pasaulio pažinimas 2     

Dailė ir 

technologijos 

2     

Muzika 2     

Fizinis ugdymas 3     

Savaitinių pamokų 

skaičius 

18 6 

 

  ______________________________________ 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2020–2021  mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 4 

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

Aštuntos klasės mokinei, besimokančiai pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, vadovaujantis 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos bendrojo 

ugdymo planu, sudaromas individualus ugdymo planas.  

 

Dalykas 

 

Val. sk. 

Individuali švietimo pagalba 

Logopedo Psichologo Socialinio 

pedagogo 

Specialiojo 

pedagogo 

Dorinis ugdymas 

(etika) 

1     

Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

5 1    

Užsienio k. (anglų) 3    1 

Užsienio k. 

(rusų)*** 

nesimoko 1  1  

Matematika 4  1   

Chemija* nesimoko   1 1 

Biologija 1     

Fizika 2     

Informacinės 

technologijos 

1     

Istorija** 2     

Geografija 2     

Muzika 1     

Dailė  1     

Technologijos 2     

Fizinis ugdymas 2     

Žmogaus sauga 0,5     

Savaitinių pamokų 

skaičius 

27,5 7  

 

*Pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo programoje 

prasidedančių dalykų (chemijos) pradėti mokyti metais vėliau, remiantis 98.8 punktu; 

** istorijos pamokos skiriamos projektinei veiklai, kurios metu bus ugdomos dalyko ir bendrosios 

kompetencijos, remiantis 98.9 punktu; 

***mokinė atleidžiama nuo užsienio kalbos (rusų) mokymosi, skiriant individualią švietimo 

specialistų pagalbą. 

 

  ______________________________ 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2020–2021  mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 5 

 

PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS VEIKLOS 

2020-2021 M.M. 

 

Eil. 

Nr. 

Pažintinės ir kultūrinės veiklos 

pavadinimas 

Planuojamas laikas 

1. Gimnazijos diena 2020-09-01 

2.  Mokytojo diena 2020-10-05 

3. Kalėdų belaukiant 2020-12-20 

4. Karjeros diena 2021 m. sausis 

5. Žemės diena 2021 m. kovas 

6. Šeimos diena 2021 m. gegužė 

7. Sporto diena 2021 m. birželis 

8. Menų diena 2021 m. birželis 

9. Gamtamokslinio ir infor. mokslo diena 2021 m. birželis 

10. Bendruomenės diena 2021 m. birželis 

11. Mokslo metų pabaigos šventė 2021-06-16 

 

 

  ______________________________ 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2020–2021  mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 6 

 

 

LAIKINOS GRUPĖS 2020–2021 MOKSLO METAIS 

 

  _____________________________________ 
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R
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 k
. I 

g. 

II 

g. 

  

I 

 g. 

II g. 

1 14 14         

2 16 16  16       

3 13 13  13       

4 16 16  15       

5 13 13  13       

6 16 7 9 16       

7 12 12 
 

12       

8 13 13 13       

9 10 10  10       

10 21 6 15 11         10 6 15 11 10   

11 13 6 7 13      7 

12 14 14 14 14     10 5 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2020–2021  mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 7 

 

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO 

PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų r. Stakliškių gimnazijos Socialinių įgūdžių ugdymo programa (toliau – 

Programa) skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, t.y. didelių ir labai didelių 

dėl intelekto sutrikimo ir baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.  

2. Programos paskirtis – sudaryti sąlygas mokiniui siekti asmeninės brandos, formuoti 

integralius kompetencijų pagrindus, ypatingą dėmesį skiriant socialinių–emocinių kompetencijų 

ugdymui, gyvenimo įgūdžių ir pozityvių santykių su savimi ir kitais žmonėmis formavimui, padėti 

apsispręsti dėl tolesnio mokymosi siekių, profesinės veiklos kelio, gyvenimo bendruomenėje 

įprasminimo būdų ir pasirengti socialinei integracijai.  

3. Programos turinys iš esmės skiriasi nuo vidurinio ugdymo programos, yra aktualus ir 

prasmingas mokiniui, atviras, integralus, plėtojantis asmenybės ir sociokultūrinę integraciją, 

įgyvendinamas taikant įvairius ugdymo organizavimo modelius. Jo struktūrą sudaro dvi dalys: 

privalomas ugdymo turinys, kurį sudaro veiklų, į kurias integruotas bendrojo ugdymo sričių ir (ar) 

dalykų turinys, ir laisvai pa(si)renkamas ugdymo turinys, skiriamas mokinio poreikiams tenkinti, 

socialiniams įgūdžiams ugdyti.  

4. Mokiniams, baigusiems individualizuotą pagrindinio ugdymo programą Programa 

tęsiasi iki 3 metų, bet ne ilgiau nei mokiniui sukaks 21 metai, įgyvendinama bendrojo ugdymo 

bendrųjų mokyklų klasėse.  

5. Baigęs socialinių įgūdžių ugdymo programą asmuo išsilavinimo neįgyja, tačiau pagal 

galias ir gebėjimus įgyja kalbines, kultūrines, socialines bei kitas bendrąsias kompetencijas ir 

profesinių kompetencijų pradmenis. 

 

II SKYRIUS 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS SAMPRATA 

 

6. Socialinių įgūdžių ugdymo programos tikslas – plėtoti asmens galias (dvasines, 

intelektines ir fizines), sudarant sąlygas mokytis ir siekti įgyti gyvenimui, socialinei įtrauk, 

mokymuisi ir darbinei veiklai būtinas kompetencijas padėsiančias pagal galimybes būti veikliam, 

siekti įgyti profesiją ar (ir) dalyvauti kartu su kitais užimtumo, laisvalaikio veiklose, adaptuotis ir 

integruotis visuomenėje. 

7. Socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimo uždaviniai: 

7.1. sudaryti galimybes mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą, dalyvauti formaliojo 

švietimo programoje ir tenkinti asmens specialiuosius ugdymo(si) poreikius; 

7.2. siekti, kad plėtojant kiekvieno mokinio, galias, mokymosi pasiekimai atspindėtų jo 

asmeninę pažangą; 

7.3. parengti individualizuoti ugdymo turinį, organizuoti ugdymo procesą ir sukurti 

ugdymo aplinkas, tenkinančias asmens ugdymo(si) poreikius;  

7.4. susieti ugdymą su realaus pasaulio pažinimu, aktualiais asmeninio ir socialinio 

gyvenimo klausimais, naujų technologijų panaudojimu;  

7.5. sukurti sąlygas asmeniui išbandyti save įvairiose mokymosi, meninėje, sportinėje ir 

darbinėje veiklose naudojant realaus ar virtualaus darbo kontekstą ir aplinką, plėtoti mokinių žinias 

ir įgūdžius apie įvairias aktyvios veiklos sritis, darbą, įsidarbinimą, darbdavius ir darbuotojus 

darbinės veiklos srityse;  
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7.6. sudaryti sąlygas asmeniui įgyti įdomių, prasmingų, skatinančių priimti ir įveikti 

iššūkius, motyvuojančių naujų patirčių, leidžiančių pajusti gyvenimo mokykloje ir mokymosi 

džiaugsmą.  

7.7. ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai integracijai į visuomenę, darbinę, profesinę 

veiklą, būti savarankiškesniam veikloje. 

8. Socialinių įgūdžių ugdymo programa siekiama asmens, turinčio intelekto sutrikimą, 

individualių ugdymo(si) pasiekimų. 

9. Socialinių įgūdžių ugdymo programoje asmuo siekia įgyti šių kompetencijų: 

9.1. asmenines – pasitikėti savimi, gebėti spręsti gyvenimiškas problemas, susivokti savo 

emocijų pasaulyje ir kontroliuoti jų išraišką, tinkamu būdu reaguoti į kitų emocijas, pasirinkti ir 

taikyti konfliktų sprendimo būdus, būti pagal galimybes fiziškai aktyviam, elgtis saugiai, rūpintis 

savo ir kitų sveikata; 

9.2. komunikavimo – gebėti suvokti gimtąja ir valstybine lietuvių kalba žodžiu, žodžiu-

vaizdu, judesiu pateikiamą informaciją, suprasti girdimą bei skaitomą informacinį bei meninį tekstą, 

pagal galimybes susirasti, skaityti, peržiūrėti skirtingus tekstus su detaliomis iliustracijomis, 

kalbėtis (sau priimtinu komunikavimo būdu), išklausyti kitus, turint ketinimą dalintis jausmais, 

idėjomis bei užmegzti ir palaikyti santykius; 

9.3. socialines-pilietines – gyventi ir veikti drauge su kitais bendradarbiaujant, tikėti ir 

pasitikėti savimi ir kitais, būti atviriems ir jautriems kitokiai patirčiai, pripažinti ir gerbti kitų 

žmonių teises, toleruoti kitokią išvaizdą, elgseną, nuomonę, pagal galimybes savarankiškai arba su 

pagalba konstruktyviai spręsti problemas, siekti dialogo, tarpusavio supratimo, būti bendruomenės, 

bendrijos ar draugijos (klasės, mokyklos, tautos) nariais; rūpintis kitais, norėti būti reikalingiems;  

9.4. kultūrines – suprasti ir palyginti savo šeimos, tautos, mokyklos, bendruomenės 

gyvenimo reikšmingus įvykius, tradicijas, suprasti ir toleruoti kitų kultūrinių grupių asmenis; 

9.5. pažinimo – norėti ir mokėti domėtis savimi, socialine, kultūrine, gamtine aplinka, jos 

kaita; kelti klausimus, padedančius plėtoti žinojimą apie save ir pasaulį, sužinoti nauja ir aiškintis, 

naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais; stebėti įvykius ir procesus, kelti klausimus įžvelgiant ir 

įvardijant problemas, ieškoti atsakymų, daryti išvadas ir siūlyti problemų sprendimą; saugiai veikti 

nekenkiant sau, kitiems ir aplinkai; gebėti saugiai ir etiškai naudotis IKT priemonėmis mokymuisi, 

kūrybai, komunikavimui ir bendradarbiavimui mokymosi aplinkose ir asmeninėms reikmėms; 

9.6. iniciatyvumo ir kūrybiškumo – gebėti įprastoje aplinkoje ar imituojamoje situacijoje 

pritaikyti turimą patirtį, kurti naujas idėjas, savitai išreikšti save meninėmis priemonėmis: 

spontaniškai kelti naujas, originalias idėjas, pasirinkti įvairius meninės raiškos būdus ir priemones 

nuotaikai, įspūdžiui, idėjai perteikti; 

9.7. mokėjimo mokytis – jausti poreikį mokytis, sužinoti nauja. Pasirinkti ir taikyti įvairius 

mėgstamus mokymosi būdus, priemones, informacijos šaltinius, pritaikytoje aplinkoje pasirinkti sau 

darbo vietą, gebėti pasitikrinti sprendimų teisingumą, susidūrus su iššūkiais ar patyrus nesėkmę 

stengtis atkakliai tęsti veiklą, ieškoti pagalbos, mokytis pasitikėti savo jėgomis, mokantis (su 

pagalbomis) vertinti ko ir kaip pasiekė, numatyti tolesnius mokymosi tikslus. 

10. Sėkmingo asmens ugdymo(si) pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą rezultatas – 

nuolatinė ugdymo(si) pažanga pagal kiekvieno asmens individualias galimybes. 

11. Ugdymo(si) procesas socialinių įgūdžių ugdymo programoje: 

11.1. atviras ir pritaikytas asmeniui, jo ugdymo(si) poreikiams, interesams, patirtims, 

gebėjimams, talentams, mokymosi stiliui, tempui ir situacijoms. Parenkamos ir kuriamos įvairios 

ugdymo(si) situacijos ir aplinkos, siekiančios užtikrinti kiekvieno asmens sėkmingą ugdymą(si); 

11.2.  įdomus, patrauklus, kuriantis pozityvaus bendravimo ir dalyvavimo situacijas, 

kupinas mokytis skatinančių įvykių, projektų, akcijų, pramogų;  

11.3.  grindžiamas socialine sąveika, ryšių su sociokultūrine aplinka įvairove, aktyviu, 

bendradarbiaujamu mokymusi, mokantis vienas iš kito, veikiant realiose ir virtualiose komandose, 

įvairioje sociokultūrinėje aplinkoje; 

11.4.  integralus, visuminis. Ugdoma(si) tyrinėjant pasaulio (realaus ir virtualaus) objektus 

ir reiškinius sprendžiant realias gyvenimiškas problemas. Ugdymo(si) procese išnyksta ribos tarp 
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atskirų dalykų pamokų, ugdymas(is) vyksta ne tik klasėje, bet ir už jos ribų, ne tik realiose, bet ir 

virtualiose aplinkose; 

11.5.  kontekstualus. Ugdant(is) susilieja mokymasis iš įvairių šaltinių ir asmens 

artimosios aplinkos (mokyklos, šeimos ir bendruomenės) gyvenimo, formalusis ir neformalusis 

ugdymas(is), ugdymas(is) realiuose ir virtualiuose kontekstuose; 

11.6.  nukreiptas į asmens, jo šeimos, mokyklos bendruomenės lūkesčius greitai 

besikeičiančiuose socialinio-kultūrinio ir ekonominio gyvenimo kontekstuose; 

11.7.  grindžiamas mokymosi situacijų kūrimu ir refleksija. Ugdymo(si) procese kuriamos 

mokymosi situacijos ir aplinkos, kai tiriama, atrandama, mąstoma, kuriama, išgyvenama, remiamasi 

asmens supratimu, galiomis, gebėjimais ir parama jam. Mokytojas siekia įžvelgti mokymosi ir kitas 

problemas (problemišką elgesį, netolerancijos, socialinės nelygybės požymius), teikia būtiną 

pagalbą ir telkia bendruomenę problemoms įveikti; 

11.8.  taikomos informacinės komunikacinės technologijos (kompiuteriai, mobilieji 

telefonai, fotoaparatai, laboratorinė įranga, interaktyvios lentos ir kt.) plečia mokymosi galimybes, 

tampa ugdymo(si) turinio šaltiniu, tyrinėjimų ir žinojimo kūrimo įrankiu, mokymosi organizavimo, 

užduočių atlikimo, bendradarbiavimo, vertinimo ir įsivertinimo erdve. 

 

III SKYRIUS 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO(SI) PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APLINKOS 

 

12. Socialinių įgūdžių ugdymo programoje dirbantis mokytojas, siekdamas 

veiksmingesnio ugdymo, įtraukia mokinius, jų tėvus (globėjus/rūpintojus), tariasi dėl kiekvieno 

mokinio ir visos klasės ugdymo(si) rezultatų, konkretizuoja, integruoja, individualizuoja 

ugdymo(si) turinį, procesą, aplinkas, renkasi ugdymo(si) priemones; stebi, vertina, koordinuoja 

kiekvieno mokinio mokymąsi ir daromą pažangą, kartu su mokiniu ir tėvais (globėjais/rūpintojais) 

projektuoja tolesnius mokymosi žingsnius, bendradarbiauja su švietimo pagalbos specialistais, kitų 

dalykų mokytojais, vaiko gerovės komisija, ugdymo įstaigos administracija. 

13. Tėvai (globėjai/rūpintojai) dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime, socialinių 

įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimo procese, išsako lūkesčius dėl savo vaikų ugdymo(si) 

rezultatų, turinio, proceso, aplinkų, saviraiškos galimybių, teikia pasiūlymus dėl asmens ugdymo(si) 

tobulinimo, bendradarbiaudami su mokyklos mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais 

sprendžia visus ugdymo(si) klausimus, gaudami išsamią savalaikę informaciją apie vaikų 

ugdymą(si) atsižvelgia į visų specialistų, teikiančių pagalbą, rekomendacijas. 

14. Socialinių įgūdžių ugdymo programą įgyvendinančioje mokykloje, klasėje mokiniai ir 

jų tėvai (globėjai/rūpintojai) yra lygiaverčiai mokyklos, klasės bendruomenės nariai: dalyvauja 

priimant sprendimus dėl ugdymo turinio, mokyklos ir kitų aplinkų panaudojimo mokymuisi, 

dalyvauja mokyklos savivaldoje. 

15. Mokykla, įgyvendindama socialinių įgūdžių ugdymo programą, bendradarbiauja su 

kitomis formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigomis, vietos bendruomene, verslo įmonėmis ir 

įstaigomis. Kartu su socialiniais partneriais mokiniams kuria galimybes mokytis ir veikti už 

mokyklos ribų, susipažinti su darbo ir profesijų pasauliu. Mokiniai įtraukiami į pilietines, 

socialines, kultūrines veiklas, kurios prisideda prie jų pilietiškumo, verslumo, kūrybiškumo, 

bendravimo, bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimo. 

16. Kuriama saugi mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikanti 

ugdymo(si) aplinka, pritaikyta fizinė erdvė, suteikianti galimybes naudoti informacijos ir 

komunikacijos technologijas, įrankius ir priemones.  

17. Kuriama toleranciją ir bendradarbiavimą skatinanti aplinka, kurioje mokinys gali 

rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai ir atrasti bendraminčių. 

18. Kuriama pokyčiams palanki ugdymo(si) aplinka, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir 

pasitikintis savimi bei kitais. 
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IV SKYRIUS 

UGDYMO TURINYS 

 

19. Socialinių įgūdžių ugdymo(si) programos turinys formuojamas siekiant užtikrinti 

ugdymo perimamumą, tęstinumą ir dermę su pagrindinio ugdymo individualizuota programa ir 

tolesniu asmens gyvenimu. 

20. Socialinių įgūdžių ugdymo programos turinį mokykla, mokytojas periodiškai 

atnaujina, atsižvelgdamas į kintančius asmens poreikius, pasiekimus, lūkesčius ir didėjančią 

ugdymo(si) galimybių įvairovę, tarptautines švietimo tendencijas, mokslo ir technologijų 

inovacijas. 

21. Socialinių įgūdžių ugdymo programos turinį struktūriškai sudaro dvi dalys: privalomas 

ugdymo turinys (bendrasis ugdymas) ir laisvai pa(si)renkamas ugdymo turinys. 

22. Ugdymo turinys, išdėstomas veiklomis ar dalykais (jei jie organizuojami su kitų klasių 

bendraamžiais), pritaikomas, atsižvelgus į asmens galias ir gebėjimus, vadovaujantis bendrojo 

ugdymo(si) bendrosiomis programomis, siekiant padėti mokiniui ugdytis gyvenimui būtinas 

kompetencijas (jų pagrindus). 

23. Mokiniui turinčiam nežymų intelekto sutrikimą privalomas ugdymo(si) turinys 

kuriamas siekiant įtvirtinti turimas ir įgyti naujas žinias, supratimą, ir apima dorinį ugdymą, kalbinį, 

matematinį ir informacinių technologijų, gamtamokslinį, socialinį, meninį ugdymą, technologijas, 

kūno kultūrą ir žmogaus saugą: 

23.1. turinys gali būti išdėstomas ir modeliuojamas įvairiomis formomis. 

23.2. formuojant ugdymo(si) turinį prioritetai teikiami aktyviai mokinio praktinei veiklai 

karjeros ir gyvenimo įgūdžiams (tokiems kaip laiko planavimas, bendravimas, bendradarbiavimas ir 

komunikacija), taip pat sveikos gyvensenos, žmogaus saugos, verslumo ir kitiems įgūdžiams ugdyti. 

Socialinių įgūdžių ugdymo programos turinį sudaro šios ugdymo(si) sritys: 

23.2.1. Dorinis ugdymas (etika arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikyba) 

padeda mokiniams pasirinkti alternatyvius modulius (etikos ar tikybos): žinios ir gebėjimai: mokosi 

pažinti save ir kitus, susidurdami su įvairiomis etikos ir tikybos problemomis mokosi jas spręsti, per 

kultūros sąsajas su etinėmis ir religinėmis normomis bei nuostatomis geba suprasti etikos ir 

religinius tekstus, pagal galimybes mokosi samprotauti žodžiu ir raštu, reflektuoti ir kritiškai 

mąstyti, dalyvauti dialoge, mokosi pažinti pagrindinius krikščioniškųjų vertybių ir krikščioniškosios 

pasaulėžiūros principus. Vertybinės nuostatos: ugdosi kaip sąžininga ir atsakinga asmenybė, gebanti 

gyventi kintančioje įvairialypėje, demokratinėje ir daugiakultūrinėje visuomenėje, įveikti 

iškylančius sunkumus, suvokti save kaip visateisį bendruomenės narį, pažįstantį žmonių socialinius 

vaidmenis. 

23.2.2. Kalbinio ugdymo sritį sudaro kalbinis ir literatūrinis (kultūrinis) ugdymas: 

žinios ir gebėjimai: mokosi taisyklingai taikyti įvairias sakytinio ir rašytinio teksto suvokimo ir 

kūrimo, bendravimo raštu ir žodžiu strategijas; atsižvelgdami į tikslą, situaciją, adresatą kuria 

įvairius tekstus; daro teksto visumą apibendrinančias išvadas; jaučia poreikį nuolat tobulinti savo 

kalbą, rašyti taisyklinga ir stilinga kalba; plečia literatūrinį ir kultūrinį akiratį, patiria esminių 

estetinių išgyvenimų skaitydami grožinės literatūros ir įvairaus pobūdžio tekstus, atpažįsta esmines 

vertybes; vertybinės nuostatos: vertina kalbą ir literatūrą kaip tautos kultūros dalį, per kurią 

perduodama praeities kartų patirtis, vertybės, tradicijos, padedančios ugdyti žmogaus tautinę 

savimonę, tapti visaverčiu savosios kultūros dalyviu; skaitymą vertinti kaip savęs, kito, tautos ir 

pasaulio pažinimo būdą, lavinti meninį skonį; plėsti savo, kaip skaitytojo, estetinę patirtį; nuolat 

tobulinti sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimus, ugdyti gebėjimą gauti, apdoroti ir suteikti įvairaus 

pobūdžio informaciją. 

23.2.3. Matematinio ir informacinių technologijų ugdymo sritį sudaro skaičiai ir 

skaičiavimai; reiškiniai, lygtys, nelygybės; geometrija; matai ir matavimai; statistika; darbas 

kompiuteriu: žinios ir gebėjimai: atpažįsta matematines sąvokas, terminus, simbolius, santrumpas, 

modelius; atlieka paprasčiausius standartinius skaičiavimus; savarankiškai ar mokytojo padedami 

mokosi naudotis pagalbinėmis priemonėmis (skaičiuotuvu, matematiniu žinynu, diagramomis, 
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lentelėmis, grafikais, informacinėmis komunikacinėmis technologijomis (toliau – IKT ir pan.); 

vertybinės nuostatos: mokosi suprasti, kad geri skaičiavimo įgūdžiai yra būtini sprendžiant įvairias 

teorines ir praktines gyvenimo problemas; suvokti, kad matematiniai metodai ir modeliai pritaikomi 

įvairiose gyvenimo srityse; suprasti plokštumos ir erdvės geometrinių figūrų klasifikavimo, jų 

savybių taikymo svarbą; suprasti statistinės informacijos svarbą gyvenime, mokėti ją analizuoti ir ja 

naudotis; suvokti plačias informacinių technologijų galimybes šiuolaikiniame pasaulyje ir kiekvieno 

žmogaus gyvenime, ugdytis vertybes, kurios padėtų saugiai naudotis IKT, savarankiškai gyventi 

žinių pasaulyje. 

23.2.4. Gamtamokslinio ugdymo sritį sudaro integruotas gamtos mokslų dalykas: 

žinios ir gebėjimai: atpažįsta po keletą svarbiausių gyvosios ir negyvosios gamtos objektų ir (ar) 

reiškinių, suvokia paprasčiausių gamtos reiškinių aiškinimą remiantis gamtos mokslų dėsningumais, 

žino pagrindinius gamtos mokslų terminus, įgytas žinias ir gebėjimus geba taikyti paprasčiausiose 

gyvenimiškose situacijose, geba nuolat sieti žinias su artimiausia namų ir mokyklos aplinka; 

vertybinės nuostatos: mokosi ugdyti asmeninę atsakomybę už gamtos išsaugojimą, tausoti savo ir 

kitų žmonių gyvenimą. 

23.2.5. Socialinio ugdymo sritį sudaro istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo dalykus 

integruojantis dalykas: žinios ir gebėjimai: įgyja supratimą apie svarbiausius savo gyvenamosios 

vietovės, Lietuvos, Europos, pasaulio įvykius ir reiškinius; moka naudotis žemėlapiais; pasitelkę 

paprasčiausius šaltinius renka reikiamą, nesudėtingą informaciją, domisi savo gyvenamosios 

vietovės, Lietuvos, Europos ir viso pasaulio istorine praeitimi, gamtos ir visuomenės įvairove. 

Vertybinės nuostatos: mokosi atsakingumo, humanizmo, įgyja demokratijos ir kultūros vertybėmis 

pagrįstą tautinę sąmonę; stengiasi perprasti demokratinės visuomenės gyvenimo principus ir 

normas; ugdosi savivertę, pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimą aktyviai dalyvauti visuomenės 

gyvenime, bendrauti ir bendradarbiauti, individualiai ar kartu su kitais įgyvendinti visuomeniškai 

svarbius tikslus. 

23.2.6. Meninio ugdymo sritį sudaro dvi programos. Dalis programų tęsia pagrindinės 

mokyklos kursą (muzika, dailė, šokis, teatras) ir yra orientuotos į mokinių meninės raiškos 

gebėjimų ugdymą. Kita dalis programų siejama su kompiuterinėmis technologijomis (filmų 

kūrimas, fotografija, grafinis dizainas, kompiuterinės muzikos technologijos). Šios programos 

orientuotos į kūrybos proceso pažinimą, mokinių kūrybinių gebėjimų ugdymą ir tam reikalingų 

kompiuterinių technologijų įsisavinimą. Mokiniai, kurie pagrindinėje mokykloje mokėsi muzikos, 

dailės, šokio, teatro pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą, gali rinktis bet kurią iš šių aštuonių 

meninio ugdymo(si) programų, atsižvelgiant į mokyklos galimybes (programos įgyvendinimui 

reikalingi specialistai, ištekliai, aplinka pritaikyta ugdymui: žinios ir gebėjimai priklauso nuo 

pasirinkto dalyko programos ir yra orientuoti į mokinių meninių interesų ir meninės raiškos 

realizavimą; vertybinės nuostatos: įgyja poreikį domėtis menu, jo rūšimis, Lietuvos, Europos, 

pasauliniu paveldu; mokosi stebėti ir vertinti įvairaus meno rūšių kūrinius; mokosi įvairiomis 

meninėmis raiškos priemonėmis reikšti savo jausmus, mintis ir išgyvenimus, patiria kūrybinius 

išgyvenimus, kūrybinį džiaugsmą; ugdosi kaip kultūringa, turinti pozityvias meno nuostatas, 

kūrybinga asmenybė. 

23.2.7. Technologijų ugdymo sritį sudaro įvairios technologijų veiklos sritys arba 

integruotas technologijų dalykas, apimantis taikomąjį meną, amatus, dizainą: žinios, gebėjimai: 

naudojasi technologijomis kaip vartotojas, sprendžia nesudėtingas technologines problemas, randa 

reikiamą informaciją turimai idėjai plėtoti, norimų gaminių kūrimui ir gaminimui, saugiai naudoja ir 

tikslingai pasirenka buitinės aplinkos medžiagas gaminiams, procese taiko IKT. Vertybinės 

nuostatos: įgyja sveikos gyvensenos nuostatas, suvokia ekologiškų technologijų vertę, planuodami, 

organizuodami ir vertindami nesudėtingus technologinius procesus pradeda teigiamai vertinti 

technologijų plėtrą. 

23.2.8. Kūno kultūros ugdymą sudaro šios veiklos sritys: sveika gyvensena, sporto šakos, 

fizinis aktyvumas. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams pratimai ir fizinis 

krūvis skiriami pagal gydytojų rekomendacijas. Parengiamosios fizinio pajėgumo grupės 

mokiniams fiziniai pratimai taikomi atsižvelgiant į sveikatos sutrikimus, atsisakant pratimų, 
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galinčių sukelti ligų paūmėjimą. Fiziškai silpnesniems mokiniams taikomos individualios užduotys 

siekiant ugdyti ir įtvirtinti stipriąsias savybes, kurios suteiktų galimybę patirti sėkmę, stiprintų 

motyvaciją ir pasitikėjimą savo jėgomis: žinios ir gebėjimai: mokosi konstruktyviai veikti, 

stiprindami fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžius; mokosi rūpintis savo ir kitų sveikata, 

siekdami išvengti sveikatai nepalankių veiksnių; pagal galimybes mokosi suprasti ir įvaldyti sporto 

šakų techniką ir taktiką, įgyja bendravimo, bendradarbiavimo komandoje ir grupėje įgūdžių; 

padedami mokytojo ar savarankiškai mokosi pasirinkti sau tinkamą fizinio aktyvumo formą, pajusti 

judėjimo džiaugsmą. Vertybinės nuostatos: mokosi sąmoningai rūpintis savo sveikata, fizine 

parengtimi, fiziniu pajėgumu, būti fiziškai aktyvūs; tobulindami įvairių sporto šakų ir sportinių 

žaidimų techniką pagal galimybes plėtoja asmenines fizines galias; pagal galimybes siekia išbandyti 

judėjimo formų įvairovę, siejamą su sveikatos stiprinimu ir judėjimo džiaugsmu. 

23.2.9. Informacinės technologijos. Mokydamiesi šio dalyko mokiniai įgyja informacinės 

komunikacinės kompetencijos, kuri suprantama kaip kompiuterinio raštingumo, žinių, įgūdžių ir 

gebėjimų orientuotis informacijos pasaulyje, vertybinių nuostatų visuma. Kasdieninėje veikloje 

geba saugiai naudotis IKT techninėmis bei programinėmis priemonėmis; teisėtai taiko IKT 

ieškodami informacijos, ją apdorodami ir skleisdami; geba saugiai komunikuoti naudodamiesi IKT 

priemonėmis; įgyja patyrimo ir praktinių įgūdžių, reikalingų savarankiškam gyvenimui ir profesinei 

veiklai. Žinios ir gebėjimai: geba konkrečiai taikyti vieną ar kitą kompiuterinę technologiją, įgyja 

esminių darbo kompiuteriu įgūdžių, bendrųjų ir konkrečiųjų dalykinių gebėjimų, juos siedami su 

informacinių technologijų galimybėmis ir naudodamiesi jomis. Vertybinės nuostatos: atsakingai 

elgiasi elektroninėje erdvėje. 

23.2.10. Medijų raštingumas. Mokymas naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir kritinio 

mąstymo ugdymas (žiniasklaida, televizija, filmai, vaizdajuostės, žaidimai, žurnalai, socialiniai 

tinklai): žinios ir gebėjimai: geba identifikuoti, gauti, vertinti, atrinkti ir etiškai bei atsakingai 

naudoti reikalingą informaciją iš įvairių informacijos šaltinių, suvokia medijų vaidmenį ir funkcijas 

demokratinėje visuomenėje, supranta sąlygas, kuriomis medijos gali atlikti savo funkcijas, moka 

atsakingai dalyvauti įvairiuose socialiniuose tinkluose. Vertybinės nuostatos: kritiškai vertina 

medijų turinį ir suvokia, kad saviraiška susijusi su atsakomybe, kuria etišką, neįžeidžiantį ir 

nežeminantį kitų, pagarbų asmeniui, valstybei turinį. 

24. Ugdymo(si) programos mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto 

sutrikimą, uždaviniai: 

24.1. rodyti poreikį ir gebėjimą klausytis, kalbėti bendraujant kalbinėmis ir nekalbinėmis 

priemonėmis asmeninio ir viešojo gyvenimo situacijose, mokymosi aplinkoje, stengiantis laikytis 

vertybinių nuostatų; 

24.2. vertinti, stebėti, tyrinėti ir suprasti save, kitus žmones, pažinti sociokultūrinę ir 

gamtinę aplinką, mokytis joje prasmingai ir atsakingai veikti; 

24.3. pritaikyti (pagal savo galias) praktinius gebėjimus (rūpinantis savimi, kitais, aplinka), 

parodyti kuo didesnį savarankiškumą darbinėje ir laisvalaikio veikloje; 

25. Be pasirenkamų profesijos pradmenų programų mokykla rengia ir siūlo modulius, 

veiklas skirtas socialinių kompetencijų ( savęs pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, problemų 

sprendimo bei gyvenimo sunkumų įveikimo) ugdymui. 

26. Mokiniui, turinčiam vidutinį ar žymų intelekto sutrikimą, siūlomos veiklos, kurios 

sudarytų prielaidas ateityje, pagal mokinio galimybes, dalyvauti darbinio užimtumo veiklose, 

integruotis į bendruomeninį gyvenimą. 

 

V SKYRIUS 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMOS RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO 

PRINCIPAI 

 

               27. Vykdant socialinių įgūdžių programą užtikrinamas: 
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27.1. kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas(is). Pripažįstama ir gerbiama mokinių 

poreikių, patirčių, gebėjimų įvairovė. Kiekvienas mokinys skatinamas ir palaikomas siekiant jo 

lūkesčius ir galias atitinkančių aukščiausių ugdymo(si) tikslų ir rezultatų; 

27.2. tęstinumas. Atsižvelgiant į mokinio turimas žinias ir įgytas kompetencijas numatoma 

ateities perspektyva, siekiama suteikti žinias ir gebėjimus, ugdyti kompetencijas, kurios leistų 

mokiniui būti kuo mažiau priklausomam nuo aplinkinių ir padėtų lengviau integruotis į darbinę, 

profesinę veiklą; 

27.3. pritaikomumas. Visos ugdymo procese suteikiamos žinios ir įgūdžiai tiesiogiai 

siejami su mokinio praktine veikla. Siekiama, kad mokinys aktyviai dalyvautų ugdymo(si) procese, 

įgytų reikiamų žinių, įgūdžių per patirtis, praktinę veiklą. Sudaromos galimybės tyrinėti, spręsti 

problemas, praktiškai veikti pritaikant skirtingų sričių žinias ir gebėjimus. Mokiniai įtraukiami į 

realių problemų sprendimą; 

27.4. lankstumas. Pripažįstami mokinių individualūs mokymosi pasirinkimai ir jų 

mokymąsi veikianti visuomenės sociokultūrinė ir ekonominė kaita. Programa yra lengvai 

pritaikoma mokinių įvairovei, skirtingiems poreikiams, patirtims, lanksti, lengvai keičiama 

atsižvelgiant į greitai kintančias ugdymo(si) aplinkybes; 

27.5. kūrybiškumas ir inovatyvumas. Skatinamas mokinių atvirumas inovacijoms ir 

kūrybiškumas, sudarant sąlygas priimti, įgyvendinti ir kurti naujas idėjas mokantis, dalyvaujant 

mokyklos ir bendruomenės gyvenime; 

27.6. mokinių gerovė ir saugumas. Siekiama mokyklos ir vietos bendruomenės bendrystės. 

Mokinių patirtys, kuriamos ir įgyjamos saugioje fizinės, protinės, emocinės ir socialinės gerovės 

aplinkoje, padeda ugdymo(si) procesui arba prisideda prie jų atsparumo neigiamai įtakai stiprinimo. 

 

VI SKYRIUS 

MOKYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

28. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra socialinių įgūdžių 

ugdymo(si) proceso dalis ir turi derėti su mokiniui keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso 

organizavimu, padėti veiksmingai organizuoti ugdymą ir švietimo pagalbą. Pasiekimai vertinami 

dviem aspektais: asmens pažanga savarankiškam gyvenimui bei įgytos socialinės-emocinės 

kompetencijos. 

29. Ugdymo(si) procese ypač svarbus mokytojo ir mokinio tarpusavio ryšiais grįstas, 

mokymąsi palaikantis formuojamasis vertinimas. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi: sąveiką su 

mokymosi aplinka, įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, sėkmes bei sunkumus ir padeda 

suprasti, kokiomis turimomis kompetencijomis gali pasinaudoti mokantis, kas jau išmokta, ko dar 

reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus ir pasirinkti veiksmingus mokymosi būdus.  

30. Vertinant svarbu: palaikyti ir stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi, mokymosi 

motyvaciją, gerinti mokymosi proceso kokybę laiku teikiant mokiniams grįžtamąjį ryšį; nustatyti 

mokinių pasiekimų lygį ir pažangą, išsiaiškinti kiekvieno stipriąsias puses, ugdymo(si) poreikius ir 

kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais/rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi 

žingsnių, būtinos pagalbos. 

31. Pasiekimai, kompetencijos vertinamos ir įsivertinamos vadovaujantis mokinių ir 

mokytojo tarpusavio ryšiais, dialogais, diskusijomis, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų 

įrodymus (mokinių darbai, įvertinimai, įsivertinimai, komentarai, refleksijos) neformalizuotam 

vertinimui naudojamuose vertinimo aplankuose (portfolio). 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Socialinių įgūdžių ugdymo programos valstybinis kodas – 307001004 kodas pagal 

ISCED – 31101. 
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33. Pasibaigus socialinių įgūdžių programos vykdymo laikotarpiui (1, 2 ar 3 metų), 

Mokinys pagal galias ir gebėjimus įgyja kalbines, kultūrines, socialines, bendrąsias kompetencijas ir 

profesinių kompetencijų pradmenis. 

 

  _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


