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PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJOS 2020-2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO 

ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS 
 

2020-2021 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.  

 Prienų r. Stakliškių gimnazija (toliau – Gimnazija) vykdo ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Gimnazija turi du skyrius: 

Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyrių ir Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyrių. Gimnazijoje 

mokosi 234 mokiniai (iš jų ikimokyklinio ugdymo skyrių lanko 64 vaikai). Dirba 40 mokytojų, iš 

jų: 13 mokytojų metodininkų, 13 vyr. mokytojų ir 14 mokytojų. Gimnazijoje dirba logopedė, 

specialioji pedagogė, psichologė ir socialinė pedagogė. 

 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 g. klasių pasirinkimus, 

organizuotos matematikos, biologijos, lietuvių kalbos, anglų kalbos ir fizikos dalykų konsultacijos 

mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Konsultacijos skirtos IV g. 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.  

Mokinių 2020-2021 m. m. VBE rezultatai rodo, kad papildomos valandos dalykams, 

dalykų konsultacijoms skirtos tikslingai. 13 (93%) IV g. klasių mokinių sėkmingai baigė vidurinio 

ugdymo programą ir įgijo vidurinį išsilavinimą. 72% (10) laidos abiturientų toliau tęs mokslus 

įvairiose švietimo ir mokslo įstaigose, 28% (4) abiturientai planuoja stojimą. 4 (28%) abiturientai 

pasirinko universitetines ir kolegines studijas, 6 (42%) – profesines studijas. 72 % abiturientų įstojo 

į valstybės finansuojamas vietas. VBE rezultatai Prienų r. Stakliškių gimnazijoje: lietuvių kalbos 

(90% išlaikė) vidurkis – 39 balai (2020 m. – 65 balai, 2019 m. – 60 balų), anglų kalbos (90 % 

išlaikė) vidurkis – 49 balai (2020 m. – 69 balai, 2019 m. – 71 balas), matematikos (60% išlaikė) 

vidurkis – 21 balas (2020 m. – 38 balai, 2019 m. – 29 balai), istorijos (75 % išlaikė) vidurkis – 33 

balai (2020 m. – 44 balai, 2019 m. – 43 balai), biologijos (100 % išlaikė) vidurkis – 22 balai (2020 

m. – 41 balas, 2019 m. – 40 balų), fizikos (67 % išlaikė) vidurkis – 35 balai (2020 m. – 93 balai, 

2019 m. – 39 balai), IT (100 % išlaikė) vidurkis – 26 balai (2020 m. – 32 balai, 2019 m. – 39 balai). 

Mokinių egzaminų rezultatai koreliuoja su jų mokymosi gebėjimais. 

Bendra Gimnazijos mokinių per metus padaryta pažanga +0,17 (2020 m. buvo +0,07). 

Kaip matyti diagramoje, Gimnazijoje yra 10% aukštesniųjų gebėjimų (per metus padidėjo 3%), 

36% – pagrindinių (per metus padidėjo 3%), 51% – patenkinamų (per metus sumažėjo 6%) ir 3% – 

nepatenkinamų (per metus išliko nepakitęs).  
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Kaip matyti iš diagramos, visos klasės gerino savo mokymosi rezultatus. 77% mokinių 

padarė individualią pažangą (per metus padidėjo 10%). Buvo stebima visų klasių mokymosi 

pažanga. 

 

Mokinio pasiekimai ir pažanga, mąstymo ir integralumo skatinimas – iš mokinių apklausos 

paaiškėjo, kad 87% mokinių aptaria mokymosi sėkmes (tokios nuomonės laikosi 96% tėvų bei 

100% mokytojų). 83% mokinių teigia, kad mokytojai jiems padeda įsivertinti savo pažangą (tokios 

pat nuomonės laikosi ir 82% tėvų bei 96% mokytojų). 86% mokinių ir 95% tėvų teigia, kad 

mokytojai jiems padeda atskleisti gabumus. 98% mokinių mokymasis yra svarbus (91% tėvų 

nuomonė tokia pat). 

Ugdymo organizavimas. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas – 91% 

mokinių teigia, kad mokytojai juos skatina bendradarbiauti (tokios nuomonės ir 93% tėvų). 74% 

mokinių teigia, kad kartu su mokytojais įsitraukia į mokymosi planavimą (taip mano ir 82% tėvų). 

80% mokinių mano, kad mokytojai atsižvelgia į jų nuomonę (tokią nuomonę palaiko ir 86% tėvų 

bei 100% mokytojų).  

Vertinimas ugdymui. Vertinimo įvairovė ir pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys – 87% 

mokinių aptaria mokymosi sėkmes (tokios nuomonės laikosi 96% tėvų bei 100% mokytojų). 76% 

mokinių nebijo suklysti pamokos metu (tokios nuomonės laikosi 86% tėvų bei 96% mokytojų). 

92% mokinių vertinimas yra aiškus (tokios nuomonės laikosi 91% tėvų bei 100% mokytojų). 

Veikimas kartu. Bendradarbiavimo kultūra – 74% mokinių mano, kad jiems sekasi 

nuotolinis mokymas (tėvai galvoja, kad 77% mokinių sekasi, o mokytojai – 81%). Gimnazijos 

mokytojai dalyvavo bendruose mokymuose, stiprinant mokytojų komunikavimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas: „Mokinių įsivertinimas, asmeninės pažangos stebėjimas ir 
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fiksavimas“, „Atsakomybė mokyti ir mokytis: veikiame kartu!”, „Diferencijavimas ir 

individualizavimas pamokoje“, „Veiksniai, įtakojantys sėkmingą specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčių mokinių įtrauktį pamokoje“, „Kas yra emocinis intelektas, kuo jis svarbus ir kaip jį 

ugdyti?“. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2021–2022 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 LR švietimo ir mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. 

įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ patvirtintais 2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais. 

(toliau – Bendrieji ugdymo planai) bei Lietuvos higienos norma HN 21:2017, patvirtinta  Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-1263. 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 Gimnazijos 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 gimnazijos 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.  

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. Gimnazijos ugdymo proceso organizavimo trukmė: 

6.1. 2021-2022 mokslo metais ir ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d. 

6.2. ugdymo proceso trukmė klasėms: 

6.2.1. 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos; 

6.2.2. 5–8 kl., I–II g. klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos; 

6.2.3. III g. klasės mokiniams – 180 ugdymo dienų; 

6.2.4. IV g. klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.  

6.3. 2021-2022 mokslo metais mokiniams skiriamos atostogos: 

Atostogos Atostogų pradžia Atostogų pabaiga 

Rudens  2021-11-03 2021-11-05 

Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07 

Žiemos 2022-02-14 2022-02-18 

Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22 

Vasaros (1-4 kl.)               2022-06-06* 2022-08-31 

Vasaros (5 – 8 kl., I, IIg kl.) 2022-06-20** 2022-08-31 

Vasaros (IIIg kl.) 2022-06-13*** 2022-08-31 

   
* 1–4 kl. mokiniai turėtų baigti ugdymo procesą birželio 9 d. Susitarimas – ugdymo procesas baigiamas 

birželio 3 d., t.y., trumpinamas 4 dienomis (birželio 6-9 d.): 2 d. – ,,Aplinkų bendruomenėje tvarkymas”, 2 d. – 

netradicinių veiklų organizavimas su tėvais. 

** 5–8 kl., I, II g. kl. mokiniai turėtų baigti ugdymo procesą birželio 23 d. Susitarimas – ugdymo procesas 

baigiamas birželio 17 d., t.y., trumpinamas 4 dienomis (birželio 20-23 d.): 2 d. – ,,Aplinkų bendruomenėje tvarkymas”, 

2 d. – netradicinių veiklų organizavimas su tėvais.  

***III g. kl. mokiniai turėtų baigti ugdymo procesą birželio 16 d. Susitarimas: ugdymo procesas baigiamas 

birželio 10 d., t.y., trumpinamas 4 d.: 2 d. – ,,Aplinkų bendruomenėje tvarkymas”, 2 d. – netradicinių veiklų 

organizavimas su tėvais. 

6.4. Vasaros atostogos IV g. klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo 

ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

7. Ugdymo proceso laikotarpiai nustatyti suderinus su Gimnazijos taryba (2021 m. birželio 

mėn. 16 d. protokolo Nr. 5) ir Mokytojų taryba (2021 m. birželio mėn. 17 d. protokolo Nr. 7). 

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas 

pusmečiais: 

 

Pusmečiai Klasė Pradžia Pabaiga 

I pusmetis 

1–4 

5–8  

I–IV g.  

2021 m. rugsėjo 1 d. 2022 m. sausio 31 d. 

II pusmetis 

1–4 
2022 m. vasario 1 d. 

 

2022 m. birželio 3 d. 

5–8, I–II g. 2022 m. birželio 17 d. 

III g. 2022 m. birželio 10 d. 
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IV g. 2022 m. gegužės 26 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, 2–8, I–IV g. klasėse – 45 min. Pamokų laikas: 

PAMOKA 
PAMOKŲ LAIKAS 

1 klasėje** 

PAMOKŲ LAIKAS* 

2–8, 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, esant ekstremaliai situacijai, dirbant nuotoliniu būdu, vykdant 

projektinę, pažintinę ir kultūrinę, socialinę veiklą. 

** 1 klasės mokinių užimtumas, likus 10 minučių iki skambučio, organizuojamas klasėje pamoką vedusio 

mokytojo.  

10. Gimnazija suplanuotas ugdymo dienas organizuoja mokinių pasiekimams gilinti, 

taikant aktyvius mokymo(si) metodus, integruotas veiklas pamokoje, pamokas netradicinėje 

erdvėje, kūrybinę – tiriamąją, krašto pažintinę, edukacinę ugdymo dienų veiklą. 

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

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

balandžio 25 d.  
12. IV g. 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 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 
 

15. Gimnazijos ugdymo planą rengia Gimnazijos direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. 

įsakymu Nr. V-106 sudaryta darbo grupė.  

16. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems 2021-2022 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 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. 
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 

2021-2022 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, 

vadovaujantis Mokymo (-si) ekstremaliomis sąlygomis Prienų r. Stakliškių gimnazijoje planu 

patvirtintu Gimnazijos direktoriaus 2020-08-31 įsakymu Nr. V-121A. 

19. Gimnazijos mokytojų taryboje (Mokytojų tarybos 2021 m. birželio 17 d. protokolas Nr. 

7) priimti nutarimai dėl:                

Eil. 

Nr. 

Reglamentuota Susitarimai dėl: Priimti sprendimai 

19.1 BUP 28 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 20.1. 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. 5-10 

klasėse skiriamos papildomos valandos lietuvių 

kalbos, matematikos konsultacijoms. Mokymosi 

pagalba yra teikiama skiriant trumpalaikes 

konsultacijas iki 2 mėnesių, trukmę nustato 

Gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį.  

19.3. BUP 20.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

Mokiniams pateikiamas neformaliojo švietimo 

veiklų pasiūlos sąrašas (priedas Nr. 1);  
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pasiūlos ir 

organizavimo 

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 20.1. 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 kl. skiriamos 4 konsultacinės valandos visų 

mokomųjų dalykų žinioms gilinti ir gebėjimams 

ugdyti, o 5–8 kl., I–IV g. kl. bent po 1 kiekvieno 

dalyko valandą. 

19.5. BUP 108 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 20.1. 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 g. ir IV 

g. klasėse mokiniams siūlomi pasirenkamieji 

dalykai ir dalykų moduliai (priedas Nr. 2). 

19.7 BUP 27 Dėl mokinio 

individualaus 

ugdymo plano 

sudarymo 

Individualaus ugdymo plano formą III g. ir IV g. 

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., II g. 

klasės 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. Mokiniams, 

turintiems intelekto sutrikimą ir besimokantiems 

pagal individualizuotą programą, rengiamas 

individualus ugdymo planas (priedas Nr. 4, 5). 

Esant poreikiui sudaryti individualius planus 
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mokiniams, turintiems ypatingų socialinių 

psichologinių iššūkių pamokose, remiantis VGK 

rekomendacijomis. 

19.8 BUP 16.8.2. Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa  

Vadovaujamasi 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. 1–4 kl. 

integruojama į dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo 

dalykus. 5–8 ir I–II g. klasėse integruojama 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. 

19.9 BUP 16.8.3. Ugdymo karjerai 

organizavimo 

Vadovaujamasi ugdymo karjerai programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 

V-72, įgyvendinama 1–4 kl., 5–8 kl., I–II g. 

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.  

19.10 BUP 16.8.4. Nuoseklios ir 

ilgalaikės 

socialines 

emocines 

kompetencijas 

ugdančios 

prevencinės 

programos 

pasirinkimo 

Vadovaujamasi Olweus ir OPKUS programos 

nuostatomis. Patyčių prevencijos tęstinė programa 

OPKUS. 3–8, I–III g. klasėse į klasės auklėtojo 

veiklą – ne mažiau kaip 2 val. per mėnesį. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa: 1–4 

klasėse integruojama į pasaulio pažinimo, kalbų, 

fizinio ugdymo ugdomuosius dalykus, ne mažiau 

kaip 5 val., 5–8 ir I–IV g. klasėse integruojama į 

dorinio ugdymo, matematikos, gamtos ir socialinių 

mokslų, technologijų, fizinio ugdymo, klasės 

vadovo veiklą ne mažiau kaip 6 val.  

19.11 BUP 26 Galimybių 

sudarymo 

mokiniui kiekvieną 

dieną 

– prieš pamokas ar 

(ir) tarp 

pamokų – užsiimti 

aktyvia veikla. 

Sudarytos sąlygos mokinių sveikatai gerinti: tarp 

pamokų organizuojama fiziškai aktyvi 25 minučių 

pertrauka. Neparašėt, ar sudarote sąlygas ryte 

anksčiau atvykusiems vaikams užsiimti veikla bei 

po pamokų laukiantiems autobuso???? 

19.12 BUP 24 Pažintinės, 

kultūrinės, 

meninės, 

kūrybinės veiklos 

organizavimo 

Ugdymo procese pažintinei, kultūrinei veiklai 

skirtos dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų 

skaičių (organizavimo planas aptartas Mokytojų 

tarybos posėdyje, 2021 m. birželio mėn. 17 d. 

protokolo Nr.7). Priklausomai nuo veiklos 

pobūdžio, nutarta organizuoti įvairiose aplinkose. 

Gali vykti ir šeštadienį (planas gali būti 
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koreguojamas) (priedas Nr. 7). 

19.13 BUP 25 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, nustatytą formą su parašais ir valandų 

skaičiumi (5–8, I–II g. klasėse – 10 valandų) ar 

„neįskaityta“. Einamaisiais mokslo metais 

išvykstančiajam iš Gimnazijos mokiniui 

įrašomas socialinės pilietinės veiklos atliktų 

valandų skaičius.  

19.14 BUP 23 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 1-4 

klasėse integruojama į pradinio ugdymo 

bendrąsias programas: lietuvių kalbos, pasaulio 

pažinimo, menų ir technologijų – ne  mažiau kaip 

7 val., 5–8, I–IV g. klasių integruojama į lietuvių 

kalbos, dorinio ugdymo, istorijos ir pilietiškumo, 

gamtos pažinimo, geografijos, muzikos, dailės, 

technologijų, užsienio kalbos, matematikos, 

informacinių technologijų dalykus, klasės 

auklėtojo veiklą ir neformalųjį švietimą ne mažiau 

kaip 7 val. 

19.15 BUP 31-33 

 

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 6 pamokos (ugdomoji veikla ne 

ilgesnė nei 6 ugdymo valandos, įskaitant ir 

neformalųjį švietimą), 5–8, I–IV g. klasių 

mokiniams ne daugiau kaip 7 pamokos; 

1–4 klasių mokinių mokymosi krūvis per savaitę 

ne daugiau kaip 27 pamokos, 5–8, I, II g. klasių 

mokiniams mokymosi krūvis per savaitę ne 

didesnis kaip 10% nuo minimalaus mokiniui 

skiriamų pamokų skaičiaus.  

19.16 BUP 41 Trumpalaikių ir 

ilgalaikių 

konsultacijų 

skyrimo  

Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikės 

konsultacijos. Jos neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį. Numatytos mokymosi pagalbai 

organizuoti trumpalaikės konsultacijos (iki 2 mėn.) 
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ir vykdomos atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

galias ir poreikius. 

19.17 BUP 43 Atsakingas už 

mokymosi 

pasiekimų 

stebėsenos 

koordinavimą 

Už mokinių mokymosi pasiekimų gerinimą 

atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

19.18 BUP 52-54 Laikinųjų 

mokymosi grupių 

sudarymo 

Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programą, atsižvelgusi į skirtas 

mokymo lėšas, nustatė mokinių skaičių: 

– laikinoje grupėje – ne mažiau 5 mokiniai 

(viduriniame ugdyme 5 mokiniai); 

 – mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti 

didesnis nei teisės aktais nustatytas didžiausias 

mokinių skaičius klasėje; 

– Gimnazijos klasių dalijimas į grupes (priedas Nr, 

8): 

– doriniam ugdymui 7, I g., ir IV g. klasėse, nes 

tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir 

etiką;  

– nesusidarius grupei III g. ir IV g. klasėje 

skiriamas savarankiškas chemijos, informacinių 

technologijų, muzikos, rusų kalbos dalykų 

mokymas, individualioms konsultacijoms skiriant 

iki 15 procentų, 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo 

metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

Bendrųjų ugdymo planų 93 punkto nustatyto 

savaitinių pamokų skaičiaus. 

19.19 BUP 131-133 Mokinių, turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

(išskyrus 

atsirandančius dėl 

išskirtinių 

gabumų), ugdymo 

organizavimas 

 

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 „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 
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įgyvendinimą, periodiškai aptaria pasiektus 

rezultatus. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir baigę pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą mokomi pagal 

socialinių įgūdžių ugdymo programą (priedas Nr. 

6). 

19.20 BUP 139-141 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 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 

V-114. 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

20. Ugdymo programos vykdomos: 

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, Gimnazijos 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 109 punkte. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

23. Siekiant gerinti mokinių ugdymo pasiekimus 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 1–8, I–II g klasėse kiekvienos dienos 

pirmąsias pamokas pradėti 5 min. teksto skaitymu ir aptarimu; 

23.3. siekiant ugdyti rašymo gebėjimus 2–8, I–III g. klasėse 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 
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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 5–8, I–IV g. 

klasėms.  

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

25.1. skirti konsultacines valandas mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio 

ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, mokymosi spragoms likviduoti. 

25.2. skirti konsultacines valandas mokinių pasirinktų modulių mokymosi spragoms 

likviduoti ir gabių mokinių aukštesniems gebėjimams ugdyti. Išplėstinio kurso programai papildyti 

mokiniams siūlomi moduliai: „Lietuvių k. teksto kūrimas ir suvokimas“ (III g. kl.), „Lietuvių k. 

teksto kūrimas ir redagavimas“ (IV g. kl.). 

    26. Užsienio kalbos:  

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

5 klasėje;  

26.2. pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–8, I–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 7–8, I–II g. 

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 dėl 

objektyvių priežasčių nėra galimybės sudaryti mokiniui sąlygas 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. naudoja informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias 

priemones; 

27.2. 5–8, I–II g. klasėse suteikia galimybę lankyti konsultacijas matematikos pasiekimams 

gerinti.  

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; 
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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 ir kitur). 

Gimnazija bendradarbiauja su Trakų rajono Aukštadvario regioniniu parku, ten veikiančiu 

muziejumi, Literatūriniu Aleksandro Puškino muziejumi Vilniuje; 

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

programą bei pilietiškumo ugdymu;  

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 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 Gimnazijoje 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 Gimnazijos strateginio plano tikslus, fiziniam 

ugdymui skiriamos 3 savaitinės pamokos; 

33.2. pagrindiniame ugdyme fiziniam ugdymui skiriamos 3 valandos (5–8 klasei) ir 2 

valandos (I–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 Gimnazijoje. Gimnazija tvarko mokinių, 

lankančių šias pratybas, apskaitą;  
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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); 

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 

Klasė 

Dalykai 

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  

Informacinės technologijos 1 1 1 1 4 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2  8  

Muzika 2 2 2 2 8 

Šokis 1 1 1 1 4 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 

Minimalus pamokų 

skaičius per savaitę 

24 26 25 26 101 

Pamokų skaičius per 

savaitę 

24 26 25 26 101 

Neformalus ugdymas  1 1 1 1 4 

 

34.1 Mokiniui dėl ligos negalint mokytis Gimnazijoje mokymas organizuojamas namuose. 

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

gydytojų rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namuose 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).  
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5–8, I–II g. klasių ugdymo(si) lentelė  

Klasė 

Dalykai 

5 6 7 8 Bendras 

pamokų 

skaičius 

I g. II g. Bendras 

pamokų 

skaičius 

Dorinis ugdymas 

(etika, tikyba) 

1 et. 1 et. 1 t. ir 1 

et. 

1 et. 5 

 

1 et. 

ir 1 t. 

1et 3 

 

Lietuvių kalba 5 5 5 5 20 4 5 9 

 

I užsienio kalba  

(anglų k.) 

3 3 3 3 12 3 3 9 

II užsienio kalba 

(rusų k.) 

- 2 2 2 6 

 

2 2 4 

 

Matematika 4 4 4 4 16 4 4 8 

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   2 

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 1,5 2,5 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 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    

Pasirenkamieji 

dalykai: 

                

Ugdymas karjerai 

 

 

 

    0,5 0,5 1 

 

Dalykų moduliai:         

„Lietuvių kalbos teksto 

suvokimas“ 

     1  1 

Valandos mokinių 

poreikiams tenkinti 

   1 1 1 0,5 1,5 

Realiai kl. mokiniui 

tenkantis pamokų sk. 

25,5 29,5 

 

30,5 31,5 117 34 31 65 

Klasei tenkančios val. 

su dalijimu į grupes 

25,5 29,5 31,5 31,5 118 35 31 66 
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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, sudarydama mokinio individualaus ugdymo planą, vadovaujasi BUP 112–

117 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: 

 

 III g. klasės 2021-2022 m. m. ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų 

skaičius per savaitę: 

 

Ugdymo sritys,  

dalykai 

Kursas BU plane 

nustatytas valandų 

skaičius 

Mokinių skaičius 

 

Skirtų valandų 

skaičius 

Dorinis ugdymas:     
Etika ***** B 1 15 1 
Kalbos:     

Lietuvių kalba ir literatūra 

 

A 5 

 

15 5 

Užsienio kalba (anglų)      B1  3 15 

 

3 

Užsienio kalba (rusų)      B1  3 3 1,35** 

Socialinis ugdymas:     

Istorija A 

B 

2+1 

2 

6 

1 

 

 

 

 

3* 

Geografija A 

B 

3 

2 

7 

1 

3* 

Matematika A 

B 

 

 

 

 

3+1 

 3 

8 

7 

4 

3 

Informacinės 

technologijos 

 

 

A 

 

    1+1 

 

3 

 

 

 

0,9** 

Gamtamokslinis 

ugdymas: 

    

Biologija A 

B 

2+1 

2 

8 

2 

3* 

Fizika A 

B 

2+1 

2 

2 

3 

3* 

Chemija  B 

 

3 

 

1 

 

0,45** 
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Menai ir technologijos:     
Dailė A 

B 

 

 

 

2+1 

2 

9 

4 

 

3* 

Muzika 

 

A 

 

2+1 

 

2 

 

 

0,9** 

Technologijos A 

B 

3+1 

2 

3 

3 

3* 

Fizinis ugdymas:     
Fizinis ugdymas A 

B 

4 

2 

11 

4 

    4* 

Žmogaus sauga         

0,5*** 

  

Pasirenkamieji 

dalykai**** 

 

Dalykų moduliai:     

„Lietuvių k. teksto kūrimas 

ir suvokimas“ 

 1 15 1 

„Tobuliname anglų k. 

rašymo įgūdžius“ 

 1 9 1 

“Matematikos žinių 

praktikumas” 

 1 11 1 

Brandos darbas  - - 0 

Iš viso val.:  67  44,6 

 

*klasė nedalijama į grupes, A ir B lygis mokosi kartu.  

**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. 

**** buvo siūlomi penki pasirenkamieji dalykai (priedas Nr. 3), tačiau mokiniai 

nepasirinko. 

***** visi mokiniai pasirinko etiką (nepasirinko tikybos). 

 

IV g. klasės 2021-2022 m. m. ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per 

savaitę: 

Ugdymo sritys,  

dalykai 

Kursas BU plane nustatytas 

valandų skaičius 

 

Mokinių skaičius 

 

Skirtų valandų 

skaičius 

Dorinis ugdymas:     

Tikyba B    1     4     0,6** 

Etika B    1     8      1 

Kalbos:     

Lietuvių kalba ir literatūra 

 

A 5 

 

12 5 

Užsienio kalba 

(anglų)***** 

      B1        3 11 3 

Socialinis ugdymas:     

Istorija***** A 

B 

 

 

 

      2+1 

      2 

8 

4 

 3* 
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Matematika           

A 

B 

 

 

 

     4+1 

     4 

 

9 

3 

 5* 

Informacinės 

technologijos 

 

 

A 

B 

1+1 

1 

2 

4 

 

 

 2* 

Gamtamokslinis 

ugdymas: 

    

Biologija A 

B 

 

 

 

 

      2+1 

   2   

3 

3 

 

 3* 

Fizika A 

B 

3+1 

3 

1 

6 

 4* 

Chemija  A       3 1     0,45** 

Menai ir  

technologijos: ***** 

    

Technologijos A 

B 

3 

2 

2 

3 

 3* 

Muzika 

 

 

A 

B 

3 

2 

2 

5 

 

 

 3* 

Kūno kultūra:     

Fizinis ugdymas A 

B 

4 

2 

3 

9 

   4* 

Žmogaus sauga        0,5***    0 

Pasirenkamieji  

dalykai ***** 

    

Psichologija  1      5   1 

Dalykų moduliai:     

„Lietuvių kalbos teksto 

kūrimas ir redagavimas“ 

 1     11   1 

„Anglų k. kalbėjimo 

įgūdžių tobulinimas“ 

 1 9    1 

“Matematikos žinių 

praktikumas” 

 1 8    1 

Istorijos modulis  1 9    1 

Brandos darbas  - -    0 

Iš viso val.:  62.5  42,05 

*klasė nedalijama į grupes, A ir B lygis mokosi kartu.  

**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. 

**** buvo siūlomi penki pasirenkamieji dalykai (priedas Nr. 3), tačiau mokiniai pasirinko 

tik psichologiją. 

***** visi mokiniai pasirinko anglų k. (nepasirinko rusų k.). Socialinio ugdymo srities visi 

mokiniai pasirinko istoriją (nepasirinko geografijos). Menų ir technologijų srities visi mokiniai 

pasirinko technologijas arba muziką (nepasirinko dailės). 
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IV SKYRIUS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 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;  

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. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir baigę pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą, ugdomi pagal Prienų r. Stakliškių gimnazijos socialinių įgūdžių 

programą, patvirtintą Gimnazijos direktoriaus 2021 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-121. (Čia gal 

reikia parašyti ir, kad vadovaujatės ministerijos nustatyta tvarka, tos tvarkos patvirtinimo įsakymo 

datą ir Nr.) 

 44. IV g. klasės mokinys, ugdomas pagal individualų, socialinių įgūdžių programos, planą, 

kuris yra priede Nr. 6.  

45. 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.  

46. 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. 

 

V SKYRIUS 

UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

47. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą. Gimnazija padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) 

organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 

504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

48. Gimnazija įsipareigoja aprūpinti turimais bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais 

direktoriaus nustatyta tvarka;  
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48.1. paskirti mokytojus, konsultuosiančius mokinį, ir teikti pagalbą;  

48.2. kiekvienais mokslo metais per penkiolika darbo dienų nuo jų pradžios su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir mokiniu, kuris mokosi pagal atitinkamą bendrojo ugdymo bendrąją 

programą, susitarti, kokių dalykų mokysis tais mokslo metais, kokie mokinio mokymosi pasiekimai 

(žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos) bus vertinami ugdymo laikotarpio pabaigoje; 

48.3. teikti mokiniui konsultacijas (jei to pageidauja tėvai (globėjai, rūpintojai) ir (ar) 

mokinys): pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą ne daugiau kaip 52 valandas per 

mokslo metus, pagal pagrindinio ugdymo bendrąją programą ne daugiau kaip 76 valandas per 

mokslo metus, pagal vidurinio ugdymo bendrąją programą ne daugiau kaip 44 valandas per mokslo 

metus;  

48.4. sudaryti dalykų konsultacijų tvarkaraštį ir jį suderinti su tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ir mokiniu. Konsultacijos teikiamos Gimnazijoje, dalis jų gali vykti naudojant technologines 

priemones nuotoliniu būdu;  

48.5. suteikti prieigą prie elektroninio dienyno „Manodienynas“ ir mokymo platformos 

„Classroom“ tėvams (globėjams, rūpintojams), mokiniui, konsultuojantiems mokytojams, 

socialiniam pedagogui;  

48.6. du kartus per mokslo metus įvertinti mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka; nustatyti mokymosi pažangos ir pasiekimų įvertinimo 

laiką, baigiantis ugdymo laikotarpiui ir ugdymo procesui, jį suderinti su tėvais globėjais, 

rūpintojais) ir mokiniu; mokinio mokymosi pasiekimus apibendrinti ir vertinimo rezultatus fiksuoti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo nustatyta tvarka; mokinio mokymosi 

pažangą ir pasiekimus aptarti su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais);  

48.7. sudaryti sąlygas mokiniui dalyvauti Gimnazijos vykdomose neformaliojo vaikų 

švietimo programose, renginiuose, akcijose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje 

prevencinėje programoje;  

48.8. įvertinti mokinio socializacijos poreikio užtikrinimą Gimnazijos direktoriaus 

nustatyta tvarka du kartus per mokslo metus pagal nustatytus kriterijus;  

48.9. tęsiant vaiko ugdymą (ugdymąsi) šeimoje prieš kiekvienus mokslo metus įvertinti ir 

aptarti ugdymo (ugdymosi) šeimoje sąlygas, ugdymosi poreikius. 

 

_______________________________ 

 

SUDERINTA                                                                         SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos pirmininkas                                            Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

 

 

Dalė Stankevičienė                                                                 Rimvydas Zailskas 

2021-08-31                                                                              2021-08-31 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2021-2022 mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 1 

 

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS 

2021-2022 M.M. 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Klasės Val.sk. Mokytojas 

1. Tautiniai šokiai 1–4 1 S. Labutienė 

2. Pop choras 1–4 1 O. Kamblevičienė 

3. Jaunųjų tyrėjų būrelis 1–4 1 D. Stankevičienė 

4. Žaidžiu ir mokausi su Smart 1–4 2 V. Noreika 

5. Sporto būrelis 1–4 1 V. Vindziulis 

6.  Šokiai 5–8 1 N. Kamblevičiūtė 

7. Fotografų būrelis 5–8 1 J. Jukovič 

8. 3 D modeliavimas ir robotika 5–8 1 V. Noreika 

9. Futbolas 5–8 1 V. Vindziulis 

10. Gyvenimo būdo būrelis 5–8 1 J. Jukovič 

11. Krepšinis I–IV g. 1 V. Šabasevičius 

12.  Tinklinis I–IV g. 1 V. Šabasevičius 

 

__________________________ 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2021-2022 mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 2 

 

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ IR DALYKŲ MODULIŲ PROGRAMOS 

2021-2022 M.M. 

 

Pasirenkamasis 

dalykas 

Val. 

skaičius 

Klasė Mok. 

skaičius 

Dalyko modulio 

pavadinimas 

Val. 

skaičius 

Klasė Mok. 

skaičius 

Psichologija 1 

 

IV g. 

 

5 „Lietuvių k. teksto 

kūrimas ir 

suvokimas“ 

1 III g. 15 

    „Lietuvių k. teksto 

kūrimas ir 

redagavimas“ 

1 IV g. 11 

    „Anglų k. kalbėjimo 

įgūdžių tobulinimas“ 

1 

 

IV g. 9 

    „Tobuliname anglų 

k. rašymo įgūdžius“ 

1 III g. 9 

    „Matematikos žinių 

praktikumas“ 

1 IV g. 8 

    „Matematikos žinių 

praktikumas“ 

1 III g. 11 

 

_____________________________ 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2021-2022 mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 3 

 

PRIENŲ R. STAKLIŠKIŲ GIMNAZIJA 

2021-2022 ir 2022-2023 M. M. 

III–IV G. KLASIŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO FORMA 

 

        

 Mokinio vardas, pavardė, klasė  Data 

Ugdymo sritys,  

dalykai 

Bendrasis 

kursas (B) 

Išplėstinis 

kursas (A) 

Valandų 

skaičius  

III g. kl. 

Valandų 

skaičius  

IV g. kl. 

Viso 

 val. 

III–IV g. 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 -    

Valandų sakičius per savaitę 

mokiniui: 

28-35 28-35    

 

     

 Mokinio parašas  V. Pavardė 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2021-2022 mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 4 

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

5 klasės mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

vadovaujantis 2021-2022 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  1   

Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

5    1 

Užsienio k. (anglų) nesimoko 2   1 

Matematika 4     

Gamta ir žmogus 2     

Informacinės 

technologijos*** 

nesimoko   1  

Istorija* nesimoko  1 1  

Dailė 1     

Muzika 1     

Technologijos  2     

Fizinis ugdymas 3     

Žmogaus sauga 0,5     

Savaitinių pamokų 

skaičius 

19,5 8 

*Pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo programoje 

prasidedančių dalykų (informacinių technologijų ir istorijos) pradėti mokyti metais vėliau, 

remiantis 98.8 punktu; 

***mokinys atleidžiams nuo mokymosi, skiriant individualią švietimo specialistų pagalbą. 

  ______________________________________ 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2021-2022 mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 5 

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

I g. klasės mokinei, besimokančiai pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

vadovaujantis 2021-2022 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) 

4    1 

Užsienio k. (anglų) 3     

Užsienio k. 

(rusų)*** 

nesimoko 1 1  1 

Matematika 4   1  

Chemija 2  1   

Biologija 2     

Fizika 2 1    

Informacinės 

technologijos 

1     

Istorija** 2     

Pilietiškumo pagr. 1     

Geografija 2     

Ekonomika ir 

verslumas* 

nesimoko   1  

Muzika 1     

Dailė  1     

Technologijos 1     

Fizinis ugdymas 2     

Žmogaus sauga 0,5     

Ugdymas karjerai 0,5     

Savaitinių pamokų 

skaičius 

30 8 

*Pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo programoje 

prasidedančių dalykų (ekonomikos ir verslumo) 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 

2021-2022 mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 6 

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

IV g. klasės mokiniui, besimokančiam socialinių įgūdžių ugdymo programą, vadovaujantis 

Prienų r. Stakliškių gimnazijos Socialinių įgūdžių ugdymo programa, 2021-2022 mokslo metų 

vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planu, sudaromas individualus ugdymo planas.  

 

Dalykas 

 

Valandų 

skaičius 

 

Individuali švietimo 

pagalba 

 

Valandų 

skaičius 

  

Dorinio ugdymo socialinių 

įgūdžių ugdymo programa 

1 Specialusis pedagogas 2 

Kalbinio ugdymo socialinių 

įgūdžių ugdymo programa 

6 Socialinis pedagogas 1 

Matematikos socialinių 

įgūdžių ugdymo programa 

3 Logopedas 1 

Informacinių technologijų 

socialinių įgūdžių ugdymo 

programa 

1 Psichologas 1 

Socialinių mokslų socialinio 

įgūdžių ugdymo programa  

2   

Technologijų ugdymo 

socialinių įgūdžių ugdymo 

programa 

3   

Kūno kultūros socialinių 

įgūdžių ugdymo programa 

2   

Savaitinių pamokų 

skaičius 

18 Savaitinių pamokų skaičius 5 

 

______________________________ 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2021-2022 mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 7 

 

 

PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS VEIKLOS 

2021-2022 M.M. 

 

 

  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pažintinės ir kultūrinės veiklos 

pavadinimas 

Planuojamas laikas 

1. Gimnazijos diena 2021 m. rugsėjis 

2. Kalbų diena 2021 m. rugsėjis 

3. Mokytojo diena 2021 m. spalis 

4. Mokyklos Prezidento rinkimai 2021 m. lapkritis 

5. Kariuomenės diena 2021 m. lapkritis 

6. Kalėdų belaukiant 2021 m. gruodis 

7. Tinklinio diena 2021 m. gruodis 

8. Karjeros diena 2022 m. sausis 

9. Krepšinio diena 2022 m. sausis 

10. Šimtadienis 2022 m. vasaris 

11. Vasario 16 2022 m. vasaris 

12. Užgavėnių kaukių eisena 2022 m. vasaris 

13. Žemės diena 2022 m. kovas 

14. Kovo 11 2022 m. kovas 

15. Šeimos diena 2022 m. gegužė 

16. Sporto diena 2022 m. birželis 

17. Menų diena 2022 m. birželis 

18. Gamtamokslinio ir infor. mokslo diena 2022 m. birželis 

19. Bendruomenės diena 2022 m. birželis 

20. Žygio diena 2022 m. birželis 

21. Mokslo metų pabaigos šventė 2022 m. birželis 
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Prienų r. Stakliškių gimnazijos 

2021-2022 mokslo metų ugdymo plano 

priedas Nr. 8 

 

LAIKINOS GRUPĖS 2021-2022 MOKSLO METAIS 

 

   __________________ 
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T
ik

y
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a E
ti

k
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Anglų k. 

 R
u
sų

 

k
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1 13 13       

2 16 16  16     

3 16 16  16     

4 13 13  13     

5 16  16 15     

6 17  17 17 17    

7 16 8 8 16 16    

8 13  13 13 13    

I g. 12 6 6 12 11    

II g. 10  10          10 10    

III g. 15  15 15 3    

IV g. 12 4 8 11  6  5 


