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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos (toliau – 

Progimnazija) ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) – tai ugdymo turinio įgyvendinimo, 

vadovaujantis progimnazijos susitarimais, bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir 

bendrąjį ugdymą reglamentuojančiais kitais teisės aktais, aprašas. Ugdymo planas reglamentuoja 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų 

švietimo programų įgyvendinimą Progimnazijoje. 

2. 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos ugdymo 

planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 

2 d. įsakymu Nr. V-442 patvirtintu 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos bendruoju ugdymo planu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446 patvirtintais 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais (toliau – Bendrieji planai) ir kitais teisės 

aktais. 

3. Ugdymo plano tikslas – Progimnazijos ugdymo turinį formuoti ir ugdymo procesą 

organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) 

rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

4. Ugdymo plano uždaviniai: 

4.1. kurti ir tobulinti mokymo ir mokymosi modelius, kurie užtikrintų kokybišką išsilavinimą, 

ugdymo proceso dalyvių sąveiką ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoti ir savivaldaus 

mokymosi; 

4.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti; 

4.3. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo būdus; 

4.4. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui mokykloje organizuoti. 

5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

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

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

kaip 30 minučių. 

5.3. Išlyginamoji klasė – klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar nesimokiusių 

kai kurių bendrojo ugdymo dalykų. 

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

5.5. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais. 

5.6. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

5.7. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

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

5.8. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

5.9. Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Bendruosiuose ugdymo planuose, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose 

vartojamas sąvokas. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

  

6. Mokslo metai:  
Klasė Mokslo metai Mokslo metų pradžia. 

Ugdymo proceso pradžia 

Ugdymo proceso pabaiga  Mokslo metų pabaiga 
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1–4 2017–2018 

mokslo 

metai 

2017 m. rugsėjo 1 d. 

 

2018 m. gegužės 31 d. 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

5–8  2018 m. birželio 15 d. 

1–4 2018–2019 

mokslo 

metai 

2018 m. rugsėjo 1 d. 

 

2019 m. birželio 5 d. 2019 m. rugpjūčio 31 d. 

5–8 2019 m. birželio 19 d. 
 

 

7. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais: 

7.1. 2017–2018 m. m. 1–4 klasėse – 170 dienų, 5–8 klasėse – 181 diena; 

7.2. 2018–2019 m. m. 1–4 klasėse – 175 dienos, 5–8 klasėse – 185 dienos. 

8. Mokiniams skiriamos atostogos: 

Klasė Atostogos 2017–2018 mokslo metai 2018–2019 mokslo metai 

Prasideda Baigiasi Prasideda Baigiasi 

1–8 Rudens 2017-10-30 2017-11-03 2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos 

(Kalėdų) 

2017-12-27 2018-01-03 2018-12-27 2019-01-02 

1–8 Žiemos 2018-02-19 2018-02-23 2019-02-18 2019-02-22 

1–8 Pavasario 

(Velykų) 

2018-04-03 2018-04-06 2019-04-23 2019-04-26 

1–4 Vasaros 

 

2018-06-01 2018-08-31 2019-06-06 2019-08-31 

5–8 2018-06-16 2018-08-31 2019-06-20 2019-08-31 
 

9. Progimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę. 

10. Ugdymo procesas 1–8 klasėse vykdomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

Pusmetis 2017–2018 mokslo metai 2018–2019 mokslo metai Klasė 

I pusmetis 2017-09-01 2018-01-19 2018-09-01 2019-01-25 1–8 

II pusmetis 2018-01-19 2018-05-31 2019-01-28 2019-06-05 1–4 

2018-01-22 2018-06-15 2019-01-28 2019-06-19 5–8 

 

11. Numatomos Atvirų durų dienos – 2018 m. vasario mėn. ir 2019 m. vasario mėn. 

12. Progimnazijos organizuojamos kitokios veiklos ugdymo dienos: 

12.1. 2017–2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų organizuojama taip: 

Mėnuo  Edukacinė diena 

Spalis Muziejų (edukacijos) diena 

Lapkritis Skaitymo diena 

Gruodis Kalėdinių dirbtuvių diena 

Sausis Karjeros diena 

Kovas Menų diena 

Balandis–gegužė Tyrinėjimo diena(os) 

Birželis Sporto diena 

Per mokslo metus 3 dienos – klasių vadovų nuožiūra klasės komandos formavimui 

skirtos dienos. 
 

12.2. 2018–2019 mokslo metais 15 ugdymo dienų organizuojama taip: 

Mėnuo  Edukacinė diena 

Spalis Muziejų (edukacijos) diena 

Lapkritis Skaitymo diena 

Gruodis Kalėdinių dirbtuvių diena 

Sausis Karjeros diena 

Kovas Menų diena 
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Balandis–gegužė Tyrinėjimo diena(os) 

Birželis Sporto diena 

Per mokslo metus 5 integruotų pamokų netradicinėse erdvėse dienos 

Per mokslo metus 3 dienos – klasių vadovų nuožiūra klasės komandų formavimui 

skirtos dienos. 
 

13. 1–8 klasių mokiniai mokosi pirmoje pamainoje. 

14. Progimnazijos pamokų laikas: 

1 klasė  2–4 klasės 5–8 klasės 

1. 8.00 – 8.35 

2. 8.55 – 9.30 

3. 9.50 – 10.25 

4. 10.55 – 11.30 

5. 12.00 – 12.35 

1. 8.00 – 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 9.50 – 10.35 

4. 10.55 – 11.40 

5. 12.00 – 12.45 

1. 8.00 – 8.45 

2. 8.55 – 9.40 

3. 9.50 – 10.35 

4. 10.55 – 11.40 

5. 12.00 – 12.45 

6. 12.55 – 13.40 

7. 13.50 – 14.35 

15. Progimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, 

ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai 

arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios 

padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės 

administracijos direktorius.  Progimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją. 

16. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo 

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

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos internetinėje svetainėje ir (arba) 

elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

17. Pamokoms nevykus dėl ekstremalios situacijos, karantino, stichinių nelaimių ar šalčio, 

dienyne žymimos datos ir rašoma „Pamokos nevyko dėl...“. Tokiais atvejais ilgalaikis metinis 

planas koreguojamas. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. PROGIMNAZIJOS 

UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

18. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas 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“, 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 formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir kitą 

Progimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, remiasi švietimo stebėsenos, mokinių 
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pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, standartizuotų testų, nacionalinių ir 

tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, Progimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis. 

19. Progimnazijos 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų Ugdymo planą rengia direktorės 

2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. (1.3)V-96 sudaryta darbo grupė: direktorė Jurgita Zinkienė, 

direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Barauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Simona 

Rudžionienė, lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos Žilvija Motusienė ir Vaiva Stasinienė, anglų 

kalbos vyresnioji mokytoja Jūratė Mackonienė, istorijos vyresnioji mokytoja Rasa Šinkūnienė, 

geografijos vyresnioji mokytoja Ramunė Skestenienė, fizikos mokytojas Lukas Bagdonavičius, 

chemijos mokytoja Justina Vilutytė, muzikos mokytoja Dovilė Miknaitytė. Į Ugdymo plano 

rengimą, grindžiamą demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, 

įtraukti Progimnazijos administracijos nariai, mokytojai, profesinių sąjungų atstovai, Progimnazijos 

Vaiko gerovės komisijos atstovai, tėvai. 

20. Progimnazija, įgyvendinanti kelias bendrojo ugdymo programas – pradinio ir pagrindinio 

– rengia vieną bendrą dvejų metų Ugdymo planą. 

21. Rengiant progimnazijos ugdymo planą priimti sprendimai dėl:  

21.1. ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimo įgyvendinimą: 

21.1.1. parengta paraiška ir administracijos (direktorė Jurgita Zinkienė, direktorės 

pavaduotojos ugdymui Lina Barauskienė ir Simona Rudžionienė) ir mokytojų (pradinio ugdymo 

mokytoja Indrė Jarmalytė, lietuvių kalbos mokytoja Žilvija Motusienė, geografijos mokytoja 

Ramunė Skestenienė ir anglų kalbos mokytoja Beata Vasiliauskaitė) komanda laimėjo projektą 

„Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“, kuris remiasi įtraukiojo ugdymo metodika; komanda kartu 

mokysis, ugdys mentorystės gebėjimus ir rengs dvejų metų pokyčio projektą; 

21.1.2. parengta paraiška skaitmeninių mokymų programai „Samsung Mokykla ateičiai“ 

(paraiškos rengėjos – direktorė Jurgita Zinkienė, lietuvių kalbos mokytoja Žilvija Motusienė, 

matematikos mokytoja Kristina Naujokienė, geografijos mokytoja Ramunė Skestenienė), laimėjus 

bus ugdomi ir mokytojų skaitmeninės kompetencijos, jos bus perduodamos ir mokiniams; 

21.1.3. parengta paraiška dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 

kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose (parengė direktorės 

pavaduotojos ugdymui Lina Barauskienė, šokio mokytoja Ina Griciuvienė, kūno kultūros mokytoja 

Jūratė Lazauskienė, technologijų mokytoja Sigita Staniulienė); 

21.1.4. parengta Vilniaus miesto Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo (su Vilniaus 

„Genio“ progimnazija) projekto paraiška, veiklos sritis – fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos 

skatinimas (parengė direktorė Jurgita Zinkienė, technologijų mokytoja Sigita Staniulienė); 

21.2. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje: 

21.2.1. progimnazijoje 1–8 klasių mokiniai rašo mėlynu rašaliniu parkeriu, 

21.2.2. iki 2017 m. spalio 1 d. parengiama ir patvirtinama mokinių sąsiuvinių ir kitų rašto 

darbų kultūros tvarka,  

21.2.3. ugdant kiekvieno mokinio raštingumą, atkreipiamas dėmesys, kad mokiniai turi taikyti 

lietuvių kalbos taisykles rašydami kiekvieną darbą, todėl visų dalykų mokytojai taiso ir lietuvių 

kalbos gramatines klaidas ir pristatydami vertinimo sistemą supažindina su rašto darbų 

reikalavimais; 

21.3. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų 

dalykų pamokas: 

21.3.1. skaitymo gebėjimai ugdomi pagal Skaitymo strategijų sistemą, patvirtintą Vilniaus šv. 

Kristoforo progimnazijos direktorės 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu nr. (1.3)V-135, 

21.3.2. projektinė veikla organizuojama pagal iki 2017 m. gruodžio 1 d. rengiamą projektinės 

veiklos organizavimo aprašą; 

21.4. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių (žr. šeštąjį skirsnį); 

21.5. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų nustatymo 

būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti (žr. 

septintąjį skirsnį); 
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21.6. mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo principų ir būdų, siejamų su 

mokinių, Progimnazijos ir vietos bendruomenės poreikiais, kurie įgyvendinami pagal „Socialinės 

pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašą“ (priedas nr. 1); 

21.7. integruojamosios programos numatomos integruoti į progimnazijos ugdymo turinį, 

vadovaujantis priedu nr. 4; 

21.8. progimnazijos pasirinktos nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas 

ugdančios prevencinės programos OPKUS (Olweus programos tęsinys); 

21.9. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo (žr. 

ketvirtąjį skirsnį); 

21.10. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos 

kūrimą; 

21.11. formaliojo ir neformaliojo švietimo turinio integravimo mokykloje, neformaliojo 

švietimo organizavimo (žr. aštuntąjį skirsnį); 

21.12. mokinių pasiekimų, įgytų mokantis menų, kūno kultūros, technologijų vertinimo, kuris 

vykdomas pagal „Mokinių, besimokančių dailės, šokio, muzikos, menų mokyklose, sportinės 

krypties neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas privalomų atitinkamo dalyko 

pamokų nelankymo, atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarką“ (priedas nr. 

3); 

21.13. pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams 

gerinti, skiriamos ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms mokinių mokymosi pasiekimams 

gerinti, ugdymui diferencijuoti (žr. septintąjį skirsnį); 

21.14. klasių dalijimo į grupes principų, grupių sudarymo ir skaičiaus, atsižvelgus į skirtas 

mokymo lėšas: pagrindinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti klasė į grupes dalijama šiems 

dalykams mokyti: informacinėms technologijoms ir technologijoms, doriniam ugdymui, užsienio 

kalboms (1-ajai ir 2-ajai) (žr. penkioliktąjį skirsnį); 

21.15. užsienio kalbų dėstymo: 

21.15.1. ankstyvosios užsienio (anglų) kalbos dalyko mokoma visose 2–4 klasėse, 

21.15.2. 2017–2019 mokslo metų antrosios užsienio (rusų, vokiečių arba prancūzų) kalbos 

mokoma nuo 5 klasės, dalykui mokyti skiriama 1 pamoka iš mokyklos nuožiūra skiriamų pamokų 

mokinių poreikiams tenkinti; 

21.16. adaptacinio laikotarpio pirmokams ir penktokams trukmės (ne trumpesnės kaip 1 

mėnuo): 

21.16.1. pradedančiajam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui (5 klasei) 

skiriamas adaptacinis laikotarpis:  

pirmą mėnesį mokiniai pažymiais nevertinami, 

antrą mėnesį mokiniai nevertinami neigiamais pažymiais (nuo 1 iki 3), 

trečią mėnesį mokiniai pradedami vertinti dešimtbale sistema; 

22. Progimnazija skiria valandų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: 1 pamoka šokiui 2 

klasėje, 1 pamoka 6 ir 8 klasėje lietuvių kalbai ir matematikai (dalijant vieną klasę į dvi grupes 

skaitymo gebėjimams ugdyti per abiejų dalykų pamokas). 

23. Ugdymas karjerai: 

23.1. 1–4 klasėms ugdymas karjerai integruojamas į mokomuosius dalykus, klasės vadovai 

organizuoja pažintinius vizitus pas tam tikrų profesijų atstovus, bendradarbiaujant su mokinių tėvais 

organizuojami teminiai renginiai mokykloje ir(ar) tėvų darbovietėse; 

23.2. 5–8 klasėms ugdymas karjerai integruojamas į mokomuosius dalykus, organizuojamos 

teminės klasės valandėlės, klasės vadovai organizuoja pažintinius vizitus pas tam tikrų profesijų 

atstovus kartą per pusmetį, bendradarbiaujant su mokinių tėvais organizuojami teminiai renginiai 

mokykloje ir(ar) tėvų darbovietėse; 

23.3. Ugdymo karjerai veiklą kuruoja Progimnazijos direktorės įsakymu patvirtinta Karjeros 

ugdymo koordinacinė darbo grupė. 

24. Progimnazijos bendruomenė bendradarbiauja su Vilniaus lopšelio-darželio „Žirniukas“, 

Vilniaus lopšelio-darželio „Švelnukas“, Vilniaus lopšelio-darželio „Pumpurėlis“, Vilniaus 
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„Žiburio“ pradinės mokyklos, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus 

jaunimo mokyklos bendruomenėmis, viešąja įstaiga „Nacionalinė moksleivių akademija“, 

Nacionaliniu muziejumi „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai“, Lietuvos 

edukologijos universiteto Lituanistikos fakultetu, Vilniaus kolegija, UAB „Šviesa“, „Šviesos“ 

leidyklos mokymo centru, Vilniaus Psichologine pedagogine tarnyba ir kt. partneriais siekdama 

užtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų, tradicijų tęstinumą, perimamumą. 

25. Progimnazijos Ugdymo planą Progimnazijos direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios 

suderinęs su Progimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 

26. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 

mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam 

grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir 

savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Progimnazijoje mokiniui saugia ir palankia 

ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia progimnazijosVaiko 

gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

27. Progimnazija, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį ir Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“, dalyvauja tęstinėje ilgalaikėje smurto ir patyčių prevencijos 

programoje OPKUS. Užsiėmimai mokiniams integruojami į klasės valandėles ir kitas veiklas. 

28. Progimnazija sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną užsiimti fiziškai aktyvia veikla, 

kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį: 

28.1. laimėjus projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ progimnazijos 1–4 

klasių mokiniai dalyvaus kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukaciniuose užsiėmimuose; 

28.2. 1–8 klasių mokiniai iki rudens atostogų ir po pavasario atostogų per ilgąsias pertraukas 

turi galimybę užsiimti aktyvia veikla progimnazijos kieme; 

28.3. 1–4 klasių mokiniai per ilgąsias pertraukas turi galimybę koridoriuose žaisti stalo tenisą, 

judriuosius žaidimus; 

28.4. 5–8 klasių mokiniai per ilgąsias pertraukas turi galimybę užsiimti fiziškai aktyvia veikla 

sporto ir aktų salėse. 

29. Progimnazija, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos 

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

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

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

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma). 

30. Į progimnazijos ugdymo turinį integruojama 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 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 

patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa). Ji įgyvendinama programą integruojant į pasaulio 

pažinimo, gamtos ir žmogaus, biologijos, dorinio ugdymo mokomuosius dalykus, klasės valandėles. 

Įgyvendinimo būdai ir formos numatomos dalykų ilgalaikiuose planuose. Kitos veiklos 

organizuojamos remiantis Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos Integruojamųjų programų taikymo 

programa (priedas nr. 4).  
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

31. Progimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, ugdymo turinyje 

susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su 

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

31.1. sieja su pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis ir sudaro galimybes mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose 

veiklose, atskleidžia kūrybines galimybes gilindami savo žinias, tobulindami pažintines 

kompetencijas ir ugdyosi vertybines nuostatas; 

31.2. skatina pilietinį įsitraukimą, ugdo gebėjimą priimti sprendimus ir motyvaciją dalyvauti 

progimnazijos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos padeda mokiniams teorines 

pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su įvairiomis 

vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis; 

31.3. padeda mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą (progimnazija dalyvauja 

projekte „Samsung mokykla ateičiai“ siekdama įtraukiojo ugdymo ir medijų raštingumo ugdymo); 

31.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, 

rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Progimnazija bendradarbiauja su 

Vilniaus Šventojo arkangelo Rapolo bažnyčia, VšĮ globos namais „Viltis“ ir kt. įstaigomis, kurių 

siūlomos veiklos sudaro galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant 

realios globos patirties. 

32. Mokiniui, kuris mokosi: 

32.1. pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė 

veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis.  

Ši veikla siejama ir su progimnazijos ugdymo tikslais, ir su mokinių mokymosi poreikiais ir 

organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos 

centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. Atsižvelgdama į Pradinio ir Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių, progimnazija skiria šiai 

veiklai 10 ir 15 ugdymosi dienų, kaip numatyta 12 ugdymo plano punkte, veiklą nuosekliai 

organizuodama per mokslo metus; 

32.2. pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė pilietinė veikla, kuriai skiriama 

ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinės pilietinės veikla progimnazijoje 

organizuojama vadovaujantis Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos „Socialinės pilietinės veiklos 

organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu progimnazijos direktorės įsakymu (priedas nr. 1). 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

33. Per dieną Progimnazijoje neorganizuojama daugiau kaip 7 pamokų. Mokiniui mokymosi 

krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. 

34. Tausojant mokinio sveikatą, optimizuojant mokymosi krūvius Progimnazijoje vykdoma 

mokinių mokymosi krūvio ir skiriamų namų darbų stebėsena: 

34.1. organizuojama ir vykdoma mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų 

darbų stebėsena ir kontrolė:  

34.1.1. 1 klasių mokiniams namų darbai neskiriami, 

34.1.2. 2 klasių mokiniams namų darbams per savaitę skiriama 0,5 val., 

34.1.3. 3–4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 

val. per dieną, 

34.1.4. 5–6 klasių mokiniams namų darbų skirtas laikas neturėtų viršyti 1,5 val. per dieną, 

34.1.5. 7–8 klasių mokiniams namų darbų skirtas laikas neturėtų viršyti 2 val. per dieną, 

34.1.6. užtikrinama, kad namų darbai atitiktų mokinio galias, kad būtų naudingi grįžtamajai 

informacijai apie mokinio mokymąsi gauti ir tolesniam mokymuisi pasirengti; namų darbai neturi 

būti skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti, 
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34.1.7. prieš atostogas ir šventes namų darbai neskiriami, 

34.1.8. penktadienį, esant galimybei, organizuojama mažiau pamokų nei kitomis dienomis; 

34.2. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti 

namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, pamokas gali ruošti 

progimnazijos bibliotekoje, kabinete, dėl kurio suderinama su socialine pedagoge, arba šie mokiniai 

nukreipiami į dienos centrus; 

34.3. organizuojamas mokytojų ir metodinių grupių bendradarbiavimas, skatinamas ugdymo 

turinio integravimas, sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus; 

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

darbas stebint elektroninio dienyno duomenis. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne 

vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po ligos, atostogų ar šventinių 

dienų. Kontroliniai darbai neskiriami po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų, 

paskutinę mokslo metų savaitę. 

35. 5–7 klasių mokiniams skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius. Didesnis už 

minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

36. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų. Trumpalaikės 

konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o 

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

konsultacijos yra skiriamos, kai mokytojas matydamas poreikį, kad mokiniui reikalinga pagalba, 

pateikia prašymą. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar pokalbio metu 

informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą. (žr. 

septintąjį skirsnį). 

37. Mokinys Progimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo pamokų tų 

dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo 

metus nugalėtojas: 

37.1. nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais – ir nuo kitų dalykų pamokų 

(ar jų dalies) lankymo, jei mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ar kitas 

neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys 

atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo 

vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys turi derėti su Bendrųjų programų turiniu; 

37.2. mokiniai, pateikę tėvų prašymą, atleidžiami nuo atitinkamo privalomo dalyko savaitinių 

pamokų lankymo bendru dalyko mokytojo ir klasės vadovo susitarimu bei direkcinio posėdžio 

sprendimu, jeigu ta pamoka tvarkaraštyje yra pirma arba paskutinė. Atsiskaitymo formą ir laiką 

nustato dalyko mokytojas (priedas nr. 3); 

37.3. pažymą, patvirtinančią, kurią dailės, šokio, muzikos, menų, sporto mokyklą mokinys 

lanko, ir prašymą direktorės vardu dėl atleidimo nuo atitinkamo privalomo dalyko tėvai (globėjai, 

rūpintojai) pateikia iki rugsėjo 20 d.; 

37.4. metodinė taryba numato menų ir kūno kultūros, o išimties atvejais ir kitų dalykų, 

vertinimus, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, įskaityti ir (arba) konvertuoti į 

dešimtbalę vertinimo sistemą. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

 
38. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, 

Pagrindinio ugdymo ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos „Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu progimnazijos direktorės 2016 m. rugpjūčio 30 

d. įsakymu V-134. 

39. Progimnazijoje daugiau dėmesio skiriama mokytis padedančiam formuojamajam 

vertinimui, t. y. mokinio mokymosi stebėjimui, laiku teikiamam atsakui (grįžtamajam ryšiui) ir 



11 

 

ugdymo turinio pritaikymui. Diagnostinis vertinimas padeda nustatyti mokinio pasiekimus ir 

pažangą tam  tikro mokymosi etapopradžioje ir pabaigoje, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi žingsnius, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti.  

40. Mokykla diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą (Vilniaus šv. 

Kristoforo progimnazijos „Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos 

aprašas“, patvirtintas progimnazijos direktorės 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu V-136), kurios 

paskirtis yra stebėti, ar mokinio įgytų kompetencijų lygis optimalus, atitinkantis jam keliamus 

tikslus ir jo individualias galias, siekius bei patirtį, ar mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir 

sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų; ieškoti būdų, kaip 

skatinti mokinio savistabą, atkaklumą, savo veiklos, mokymosi į(si)vertinimą ir tobulinimą. 

41. Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo 

informaciją, koreguojamas mokinio mokymasis. 

42. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai, kaip to reikia 

dalyko mokymosi logikai ir kaip mokytojas yra numatęs ilgalaikiuose planuose: mokiniai atlieka 

kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio 

pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant 

diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. 

Diagnostinio vertinimo informacija būtina remtis analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, 

keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 

43. Progimnazija dalyvauja Nacionaliniame mokinių pažangos pasiekimų patikrinime ir 

tyrimo rezultatus naudoja mokinių individualiai pažangai stebėti, tolimesniems ugdymo tikslams 

numatyti. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) 

įvertinimą. 

44. Progimnazija siekia padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų: 

44.1. dalyko mokytojai pritaiko mokymą pagal mokinio gebėjimus, kad jis galėtų siekti 

aukštesnių rezultatų; 

44.2. metodinė taryba užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir 

formų dermę mokykloje (ypač mokytojams, dirbantiems su ta pačia klase), remiasi vertinimo metu 

sukaupta informacija; 

44.3. dėstantys mokytojai kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) per tėvų 

susirinkimus ar individualius pokalbius aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir 

numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus; 

44.4. dėstantys mokytojai ir klasių vadovai informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) 

apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir mokyklos nustatyta tvarka, prireikus koreguoja mokinio 

individualų ugdymo planą. 

45. Pradinio ugdymo mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, 

remdamasis Progimnazijoje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų 

vertinimo, atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. 

Planuodamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus. 

46. Vertinant pagal pradinio ugdymo programą besimokančių mokinių pasiekimus ir 

pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas: 

46.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo 

mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes; 

46.1.1. 1 klasių mokiniams skiriamas adaptacinis laikotarpis – rugsėjo mėnuo. 

Mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus siekdamas išsiaiškinti mokinių 

ugdymo(si) pasiekimus. Mokinių pasiekimai nevertinami. 

47.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant 
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diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes; 

47.2.1. atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai darbai, testai ir kt. Per dieną neturėtų būti 

atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas, 

47.2.2. informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių 

atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, 

taip pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai, ir pan.), 

47.2.3. mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas (pvz.: 

vertinimo aplanką, vertinimo aprašą, pasiekimų knygelę ar kt.); 

47.3. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio padarytą 

pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir 

įrašomi: 

47.3.1. elektroniniame dienyne: 

47.3.1.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“, 

47.3.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma 

padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“, 

47.3.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 

padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje dienyno skiltyje įrašant „pp“ arba „np“, 

47.3.2. mokytojo pasirinktoje pasiekimų vertinimo (informacijos fiksavimo) formoje (pvz.: 

mokinių pasiekimų ir pažangos įvertinimo apraše, vertinimo aplankuose, elektroniniame dienyne ar 

kt.), 

47.3.3. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jo kopija perduodama mokyklai, kurioje mokinys 

mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

48. Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programas, pažanga ir pasiekimai 

vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Mokinių žinios ir supratimas, žinių 

taikymo ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai, įvertinami pažymiais pagal 10 balų sistemą, išskyrus 

atvejus, kai yra vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

48.1. Numatant 5 klasių mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, 

pažangos ir pasiekimų vertinimą, atsižvelgiama į Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų 

ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. Skiriamas adaptacinis laikotarpis – rugsėjo, 

spalio mėnesiai. Rugsėjo mėnesį mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, spalio 

mėnesį – rašomi tik teigiami pažymiai, sutekiant galimybę neigiamus įvertinimus taisytis. 

Mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus siekdamas išsiaiškinti mokinių 

ugdymo(si) pasiekimus; 

48.2. dalyko moduliai bendrinami su dėstomu dalyku, atskiras vertinimas nerašomas; 

48.3. dorinio ugdymo, žmogaus saugos mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“  

arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją ir Progimnazijos direktoriaus įsakymą; 

48.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

49. Dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu ar įrašu 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją ir Progimnazijos direktoriaus įsakymą, įrašas „neatestuota“, – jeigu mokinio 

pasiekimai nėra įvertinti. 

50. Jei mokinys mokomas namie ir direktoriaus įsakymu atleistas nuo kai kurių pamokų 

lankymo, dienyne rašoma „atleista“. 

51. Jeigu mokinys: 
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51.1. neatliko numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), tai jam suteikiama 

galimybė darbą atsiskaityti per 2 svaites nuo grįžimo į mokyklą. Esant poreikiui, mokytojas 

konsultuoja mokinį. Jeigu mokinys neatsiskaitė per 2 savaites, jo pasiekimai prilyginami 

žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“;  

51.2. numatytu laiku neatliko vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl svarbių, 

mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje 

fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą, 

skiriamos konsultacijos ar suteikiama kitokia reikiama pagalba. 
52. Progimnazijos mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas ar kiti specialistai 

elektroniniame dienyne informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi 
pažangą ir pasiekimus. Dienynas pildomas kasdien iki 21.00 val. Kiti (ne pažymių) informavimo 
būdai – padėkos, pastabos, pagyrimai – fiksuojami esant poreikiui. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS 

TEIKIMAS 
 

 
53. Progimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir 

pasiekti kuo aukštesnius pasiekimus. 

54. Progimnazija, įgyvendinanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, direktoriaus 

įsakymu mokslo metų pradžioje paskiria asmenį, atsakingą už mokymosi pasiekimų gerinimą ir 

mokymosi pagalbos organizavimą. 

55. Mokinių pasiekimai stebimi ir analizuojami dalyko mokytojų ir klasės vadovų, laiku 

nustatomi mokiniui kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus 

informuojami Progimnazijos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir 

kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos teikimo. Moinių individualios pažangos stebėjimas 

fiksuojamas remiantis Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos „Mokinių individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos direktorės 2016 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu V-136, ir dalyko mokytojų ilgalaikiais planais. 

56.  Mokymosi  pagalba  teikiama  laiku,  atsižvelgiant  į  dėstančio mokytojo  ar  švietimo 

pagalbos specialisto rekomendacijas, ir turi atitikti mokinio mokymosi galias. Mokymosi pagalbos 

teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsižvelgus į dėstančio 

mokytojo rekomendacijas. Kaip dirbti su mokymosi sunkumų turinčiais, specialiųjų poreikių 

mokiniais, mokytojas gali konsultuotis su švietimo pagalbos specialistais (specialiąja pedagoge, 

socialine pedagoge, logopede, psichologe), iškilus reikalui kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją. 

57. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama: 

57.1. pamokoje kaip grįžtamasis ryšys, pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 

57.2. skiriamos konsultacijos: visus mokslo metus per savaitę 1 dviejų valandų konsultaciją 

organizuoja šių dalykų mokytojai: lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų, istorijos, 

geografijos, biologijos, fizikos, chemijos; 

57.3.  Progimnazijos  konsultacijų  tvarkaraštis  sudaromas  iki  rugsėjo  1  d.  ir  tvirtinamas 

Progimnazijos direktoriaus įsakymu; 

57.4. skiriamos tikslinės konsultacijos, ne trumpesnės kaip 1 mėnesio trukmės, jas pagal 

mokymosi pagalbos poreikį rekomenduoja mokantis dalyko mokytojas aptaręs su klasės vadovu ir 

tėvais (globėjais, rūpintojais): 

57.4.1. dalykų mokytojai teikia mokiniams grupines (esant poreikiui, individualias) tikslines 

konsultacijas, 

57.4.2. maksimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje per konsultaciją – 15 mokinių, 

57.4.3. mokymosi pagalba teikiama mokiniui: 

57.4.3.1. jei mokinys dėl ligos nelankė mokyklos 2 savaites ir daugiau, 

57.4.3.2. kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta 

Bendrosiose programose (t. y. mokomojo dalyko vidurkis yra ne daugiau nei 3,4), ir 
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mokinys nedaro pažangos (klasės vadovas kiekvienos mėnesio pabaigoje pristato žemų pasiekimų 

suvestinę), 

57.4.3.3. kai mokinys iš mokomojo dalyko atsiskaitomojo darbo gauna du 

nepatenkinamus pažymius iš eilės, 

57.4.3.4. kai mokinys turi vieną pažymį (4, 5 ar 6), 

57.4.3.5. kai mokinys rengiamas konkursams, olimpiadoms, 

57.4.3.6. kai mokinys pats pageidauja tobulinti savo žinias, 

57.4.3.7. mokytojui rekomenduojant specialiųjų poreikių mokiniui, 

57.4.4. konsultacijos skyrimo tvarka: 

57.4.4.1. pirminę konsultaciją teikia dalyko mokytojas, 

57.4.4.2. dalyko mokytojas, nustatęs, kad mokiniui reikalingos 1 mėn. trukmės konsultacijos, 

elektroniniu dienynu informuoja apie tai mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir konsultaciją 

organizuojantį mokytoją, 

57.4.4.3. konsultaciją organizuojantis mokytojas teikia prašymą progimnazijos direktorei 

leisti organizuoti tikslinę konsultaciją nurodydamas laiką (nuo kada iki kada), mokinių sąrašą, 

konsultacijos tikslą ir mokymosi temas, 

57.4.4.4. klasės vadovai prižiūri auklėtinių konsultacijų lankymą, 

57.4.4.5. konsultacijos fiksuojamos elektroniniame dienyne; 

58.5. organizuojama pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams – kuriamos savitarpio 

pagalbos grupės. 

59. Teikiant mokymosi pagalbą, gali būti sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus 

pobūdžio pagalbos, grupės. Šios grupės gali būti sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. 

Išskirtiniais atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir individualiai. 

60. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

2016 m. rugpjūčio 30 d. direktorės įsakymu nr. (1.3)V-136: 

60.1. pirmiausia teikiama pagalba tiems mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi, 

diegiami aukšti mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus turintiems 

mokiniams); 

60.2. ugdomas sąmoningas ir atsakingas požiūris į mokymąsi, stiprinama mokinių motyvacija 

kryptingai veikti, siekiant mokymosi tikslų (vienas progimnazijos strateginių uždavinių – mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymas), ugdomas atkaklumas mokantis; 

60.3. ugdomas mokinių pasididžiavimo savo progimnazija, mokymusi jausmas; 

60.4. tobulinama progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, itin daug 

dėmesio skiriant grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui; jais grindžiami reikiami sprendimai dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių 

pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą; 

60.5. sudaromos sąlygos mokytojams tobulinti ugdymo individualizavimo metodiką, 

prireikus pasitelkiami švietimo pagalbos specialistai ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius; 
60.6. sudaromos galimybės mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 
ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai prireikus pasitelkia švietimo pagalbos 
specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos 
poreikius; 

60.7. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija 
sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; aktyviau į vaiko ugdymo 
procesą siekiami įtraukti mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), ne tik sprendžiant vaikų ugdymosi 
problemas, bet ir teikiant įvairią mokymosi pagalbą, supažindinant su darbo ir profesijų pasauliu, 
organizuojant mokyklos gyvenimą; 

60.7. mokinių pažangos ir pasiekimų tobulinimo klausimai svarstomi metodinėje taryboje, 
mokytojų taryboje, metodinėse grupėse, mokiniams organizuojant mokymosi pagalbą įtraukiama 
vaiko gerovės komisija, pagalbos mokiniui specialistai; 

60.8. mokiniai skatinami rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 



15 

 

 
 
61. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

pagrindinio ugdymo programoje naudojamos: 
61.1. konsultacijoms, skirtoms mokymosi pagalbai teikti; 
61.2. tikslinėms konsultacijoms, skirtoms mokymosi pagalbai teikti; 
61.3. dalykų papildomoms pamokoms: po 1 pamoką 6 ir 8 klasėse dalijant klases į dvi grupes 

lietuvių kalbai ir matematikai dėstyti (skaitymo, rašymo gebėjimams ugdyti). 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS PROGIMNAZIJOJE  

  

62. Progimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 

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

pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms 

kompetencijoms ugdyti per pasirinktą  meninę, sportinę, techninės kūrybos ar kitą veiklą. 

63. Progimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su progimnazijos 

mokinių savivaldos institucija, įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo 

poreikius, juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo švietimo 

programas.  

64. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, 

turimas mokymo lėšas, mokinių ir jų tėvų pageidavimus, mokytojų prašymus ir jų pateiktas 

programas. Valandos nustatomos kiekvienai ugdymo programai visiems mokslo metams. 

Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius valstybės ir 

savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro. 

65. Progimnazija siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos 

poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro 

sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Atsižvelgiant į Progimnazijos tradicijas, mokinių ir jų tėvų 

poreikius, siekiant suteikti kuo platesnes galimybes mokinių meninei, muzikinei, sporto ir kt. 

saviraiškai, siūlomos rinktis šios ugdymo sritys: 

1) chorinio dainavimo, 

2) instrumentinio muzikavimo, 

3) šokio, 

4) teatro, 

5) dailės, rankdarbių, keramikos, 

6) sportinių žaidimų ir sveikos gyvensenos, 

7) dalykinių užsiėmimų ir kt. 

66. Neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 10 mokinių. 

67. Neformaliojo vaikų švietimo veiklą mokiniai renkasi laisvai, pateikdami Progimnazijos 

patvirtintos formos tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus direktoriaus vardu iki rugsėjo 15 d. 

68. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių 

registre. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS  

  

69. Progimnazijos mokytojų taryba, metodinė taryba ir metodinės grupės, siekdamos 

optimizuoti mokymosi krūvius, priima sprendimus dėl dalykų, kurių ugdymo turinys yra susijęs ar 

priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo. 

70. Tarpdalykinę integraciją mokytojai aptaria tarpusavyje. Integruojamų dalykų turinį 

mokytojai nurodo ilgalaikiuose planuose. 
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71. Ilgalaikiuose planuose mokytojai numato informacinių technologijų taikymo pamokose 

integraciją. Su direktoriaus pavaduotoju ugdymui derina pamokų tvarkaraštį, jeigu reikia dirbti 

informacinių technologijų kabinete.  

72. Integruojamoje pamokoje siekiama integruojamųjų dalykų bendrosiose programose 

numatytų pasiekimų.  

73. Dienyne integruojamų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma:  

73.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje, jei integruojamoji programa 

integruojama į dalyko turinį; 

73.2. jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų 

dalykų pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų dalykų apskaitai skirtose elektroninio dienyno 

skiltyse.  

74. Integravimo būdai: integruojamieji gamtos, socialinių mokslų, matematikos, technologijų 

ir kt. dalykų projektai, dviejų mokytojų vedamos pamokos, integruojamosios mokinių išvykos, 

suderintos temos ir užduotys skirtingų dalykų pamokose, klasės valandėlės. 

75. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:  

75.1. 1–4 klasėse Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:   

75.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – 

Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 

12 ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patirtinimo“ 11 priedas 

„Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti 

nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį, 

75.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios 

programos patvirtinimo“, ir Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo 

bendrosios programos patvirtinimo“, 

75.1.3. etninės kultūros ugdymas, 

75.1.4. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 

priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų; 

75.2. į Progimnazijos 5–8 klasių ugdymo turinį integruojama:  

75.2.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“, 

75.2.2. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“, 

75.2.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“,  

75.2.4. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos patvirtinimo“, 

75.2.5. Progimnazijoje integruodami istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokymą, laisvės kovų 

istorijai skirdami ne mažiau kaip 18 pamokų bendradarbiauja lietuvių kalbos ir istorijos mokytojai; 

75.3. Progimnazijoje integruojamosios programos numatomos integruoti į Progimnazijos 

ugdymo turinį, vadovaujantis priedu nr. 4. 

76. Progimnazijos mokytojai ir administracija analizuoja, kaip mokymosi procese 

įgyvendinamos ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose 

programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus dėl tolesnio integravimo. 
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DEŠIMTASIS SKIRSNIS  

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS  

  

77. Progimnazija, intensyvindama dalykų mokymą, per dieną dalykui skiria ne vieną, o keletą 

viena po kitos vykstančių pamokų lietuvių kalbai ir matematikai dėstyti, gamtos mokslų dėstomųjų 

dalykų – biologijos, fizikos, chemijos – gali būti dedamos dvi pamokos tvarkaraštyje viena po kitos, 

kad būtų palankesnė situacija integracijai, eksperimentams. 

78. Progimnazijoje intensyvinamas žmogaus saugos mokymas: dvejų metų kursas 

įgyvendinamas per vienerius metus 5 ir 7 klasėse. 

79. Intensyvinant atskiro dalyko ar kelių dalykų mokymąsi neviršijamas maksimalus mokiniui 

privalomų pamokų skaičius per savaitę; intensyvinant dalyko mokymą išlaikomas bendras pamokų, 

skirtų dalykui per dvejus metus, skaičius ir neviršijamas maksimalus pamokų skaičius per savaitę, 

nustatytas pagal Higienos normą. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS  

  

80. Diferencijuotu ugdymu atsižvelgiama į mokinio turimą patirtį, motyvaciją, interesus, 

siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius, mokiniui pagal tai pritaikomi mokymosi 

uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, mokymosi tempas, 

mokymosi aplinka ir gali būti skiriamas nevienodai mokymosi laiko.  

81. Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti 

individualios pažangos. Juo taip pat kompensuojami brendimo, mokymosi tempo netolygumai, 

atsirandantys vertikaliojo skirstymo klasėmis pagal mokinių amžių sistemoje. 

82. Diferencijavimas taikomas:  

82.1. mokiniui individualiai;  

82.2. mokinių grupei:  

82.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, taikant įvairias mokymosi 

strategijas, 

82.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės), 

sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes.  

83. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės 

klasės bendruomenei, yra trumpo laikotarpio – tik tam tikroms dalyko mokytojų organizuojamoms 

tikslinėms konsultacijoms arba tam tikro dalyko pamokoms.  

84. Progimnazija analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, 

individualizavimas, kokį poveikį jis daro pasiekimams ir pažangai, priima sprendimus dėl tolesnio 

ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus, atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir 

ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus.  

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS   

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS  

  

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

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) 

pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus 

tikslus ir jų siekti.  

86. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, kuris pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programą mokomas namie ir (arba) yra atvykęs mokytis iš užsienio. Su mokiniu, kurio 

pasiekimai yra labai žemi arba kuris pasižymi ypatingais gabumais, sudaroma mokymosi pažangos 

sutartis (Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu nr. (1.3)V-136), kuriame 

nurodomos sritys, ties kuriomis bus papildomai dirbama, atsiskaitymo laikotarpiai. 
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87. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, individualus ugdymo planas 

rengiamas ir įgyvendinamas, bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ir Progimnazijos vadovui ar vadovo pavaduotojui ugdymui, švietimo 

pagalbos specialistams. Sudarant individualų ugdymo planą, atsižvelgiama į turimą informaciją apie 

mokinį ir jo mokymosi pasiekimus. Individualus ugdymo planas turi būti aiškus ir suprantamas 

mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokinio individualaus ugdymo plano formą 

įsakymu tvirtina Progimnazijos direktorius. 

88. Mokinio individualiame ugdymo plane, siekiant stebėti individualią mokinio pažangą, 

nurodoma:  

88.1. sritis, dalykas, dėl kurio kyla mokymosi sunkumų, jų priežastys ar kurios mokymosi 

sritys bus tobulinamos;  

88.2. uždaviniai, kaip bus ugdomas mokinys;  

88.3. ugdymo plano sudarymo laikotarpis;  

88.4. artimiausi ir tolesni mokinio ugdymo(si) būdai;  

88.5. sėkmės kriterijai;  

88.6. numatoma pagalba;  

88.7. mokinio įsipareigojimai, orientuoti į mokymosi pasiekimų gerinimą: papildomų ar 

tikslinių užduočių atlikimą, darbą su kitokiomis mokymo priemonėmis ar kitokiais mokymosi 

metodais ir pan.; 

88.8. numatomas mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) indėlis į mokinio mokymąsi. 

89. Mokinių individualūs ugdymo planai nuolat peržiūrimi ir, jeigu reikia, koreguojami. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

90. Progimnazijos bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), siekiant kartu su 

mokytojais ir mokiniais dalyvauti planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą, siekiant individualios 

kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą, priimant 

sprendimus dėl mokyklos priemonių ugdymo(si) kokybei gerinti, yra numatomas Progimnazijos 

metų veiklos plane, metodinių grupių metų veiklos planuose, klasių vadovų veiklos planuose. 

91. Siekiant užtikrinti, kad mokytojai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informacija apie 

mokinių mokymąsi, pasiekimus ir pažangą, mokymosi poreikius ir motyvaciją, iškilusius sunkumus 

keistųsi abipusiškai ir laiku, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) padėtų mokyklai spręsti problemas, 

susijusias su vaiko mokymosi pasiekimų gerinimu, numatomos tokios Progimnazijos ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo galimybės: 

91.1. tėvų susirinkimai (organizuojami klasių vadovų ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo 

metus); 

91.2. tėvų komitetų pirmininkų susirinkimai (organizuojami administracijos ne rečiau kaip 1 

kartą per mokslo metus); 

91.3. Progimnazijos Atvirų durų diena; 

91.4. pirmų ir penktų klasių tėvų visuotiniai susirinkimai (organizuojami administracijos ir 

klasių vadovų); 

91.5. individualūs pokalbiai su mokinių tėvais; 

91.6. individualūs susitikimai su dėstančiais dalykų mokytojais; 

91.7. susitikimai su švietimo pagalbos specialistais; 

91.8. tėvų įtraukimas integruojant Ugdymo karjerai programą (tėvai veda mokiniams 

pamokas, organizuoja renginius); 

91.9. tėvų įtraukimas į darbo grupes, metodinę veiklą, organizuojamus renginius ir pan. 

92. Kad vyktų abipusis ir savalaikis grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi 

perdavimas tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), Progimnazija pasitelkia elektroninį 

dienyną. Progimnazijos mokytojai, klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai elektroniniu būdu 

(esant reikalui, raštu) informuoja mokinių tėvus (globėjus) apie Progimnazijoje organizuojamą 
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ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą pildydami elektroninį 

dienyną (priedas nr. 2). 

93. Progimnazija įvairių tėvų susirinkimų metu konsultuoja ir skatina mokinių tėvus: 

93.1. sukurti mokiniams tinkamą edukacinę aplinką namuose;  

93.2. savo pagrįstais lūkesčiais motyvuoti vaiką mokytis; 

93.3. padėti vaikams mokytis namuose; 

93.4. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, išsakyti 

mokyklos tobulinimo lūkesčius. 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

94. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija, organizuodama asmenų, baigusių užsienio valstybės 

ar tarptautinės organizacijos pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo 

programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d.  

įsakymu Nr. V-442 patvirtintų 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 90 punktu. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

95. Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, numato 

laikinosios grupės dydį – ne mažiau kaip 6, bet ne daugiau kaip 15 mokinių. 

96. Progimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes dalijama (arba sudaromos 

laikinosios grupės) šiems dalykams mokyti:  

96.1. doriniam ugdymui, kai tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką, jei 1–4 

klasių grupėje yra ne mažiau kaip 6 mokiniai, 5–8 klasių – ne mažiau kaip 10 mokinių; 

96.2. informacinėms technologijoms ir technologijoms. Mokiniai dalijami į grupes, 

atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma (Lietuvos higienos 

norma HN 21:2011), ir įrangą;  

96.2.1. per informacinių technologijų pamokas, atsižvelgiant į kompiuterių kabinetuose 

skaičių, mokosi ne daugiau kaip 14 mokinių vienoje grupėje; 

96.3. užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

96.3.1. minimalus 2-osios užsienio kalbos grupės dydis – 6 mokiniai; 

96.4. mokymosi, švietimo pagalbai teikti, dalykams mokyti – dalykų konsultacijoms 

organizuoti; 

96.5. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

97. Klasė į grupes dalijama ir sudaromos laikinosios grupės mokymosi, švietimo pagalbai 

teikti (pavyzdžiui, konsultacijoms ir pan.), dalykams mokyti, gamtos mokslų dalykų 

eksperimentiniams darbams atlikti, naudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams 

gerinti skirtas pamokas, tik tuo atveju, jeigu pakanka mokymo lėšų. 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 
 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

98. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

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

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 
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99. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu gali būti mokomi mokiniai tik pritarus gydytojų konsultacinei 

komisijai. 

100. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, suderinęs su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgęs į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia 

individualų mokinio mokymo namie planą. 
 

101. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui skiriamos 

valandos: 

Klasės Savaitinių pamokų skaičius 

1–3 klasės 

4 klasė 

5–6 klasės 

7–8 klasės 

9 

11 

12 

13 

102. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje 

arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

103. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), direktoriaus įsakymu mokinys gali 

nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

Progimnazijos sprendimu, mokiniui, besimokančiam namie, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę. Šios pamokos naudojamos mokinio pasiekimams gerinti. 

 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

    
104. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės, 2–4 klasėse – 45 minutės.  

105. 1–4 klasių ugdymo programos vykdymo lentelė 2015–2017 m. m.: dalykai ir jiems 

skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti: 

                            Klasės                  
 

Dalykai 

 

 

1 klasės 

 

2 klasės 

 

3 klasės 

 

4 klasės 

Pradinio 

ugdymo 

programa 

(1–4 klasės) 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 4 

Kalbos:      

      Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7 7 29 

      Užsienio kalba (anglų)  2 2 2 6 

Matematika 4 5 5 4 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Kūno kultūra + Šokis 2+1 2+1

 2+1 2+1 12* 

Privalomųjų pamokų skaičius 

mokiniui 

22 24* 24 23 93 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

(konsultacijoms organizuoti) 

2 2 2 2 8 

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 8 

Iš viso 26 28 28 27 109 

                                                 

 Progimnazijos skiriamos valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. 



             

106. Atsižvelgus į Progimnazijos išsikeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas, 

valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti naudojamos: 

106.1. Iš Progimnazijos nuožiūra skiriamų valandų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti 2 

klasėje skiriama 1 pamoka šokiui mokyti; 

106.2. individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (pvz., gabiems 

mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams). 

107. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius 

visiems klasės mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, 

neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, dalyko, kuriam mokyti 

klasė dalijama į grupes, ugdymo valandos. 

108. Klasės dalijamos į grupes: 

108.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra 

parinkę tikybą ir etiką (grupėje ne mažiau kaip 6 mokiniai);  

108.2. užsienio (anglų) kalbai, kai klasėje yra ne mažiau kaip 20 mokinių ir jei mokykla turi 

pakankamai mokymo lėšų.  

109. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis mokymosi organizavimo 

formomis: 

109.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–

4 kl. numatomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai “ patvirtinimo“; 

109.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 

integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo 

dalykų ir neformaliojo švietimo programų turinį: 

109.2.1. ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo 

periodus,  

109.2.2. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per 

dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas, atsižvelgiant į tai, 

kiek skiriama laiko neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. Į šį laiką neįskaičiuojamas 

pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas. 

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

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

111. Progimnazija einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą ugdymo valandų skaičių.  
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL PRADINIO UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

112. Ugdymo sričių ir ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

112.1. Dorinis ugdymas: 

112.1.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką 

arba tikybą, 

112.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą; siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą 

rekomenduojama rinktis dvejiems metams parašius prašymą iki rugsėjo 3 d., 

112.1.3. nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis gali būti sudaroma laikinoji 

grupė iš kelių klasių mokinių. 

112.2. Kalbinis ugdymas: 

112.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz., 
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naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į 

kalbinę raišką ir rašto darbus), 

112.2.2. siekiant teikti mokymosi pagalbą individualiai ir grupei skiriamos trumpalaikės 

tikslinės 1 mėn. konsultacijos (pvz., gabiems mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams), 

112.2.3. pirmosios užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio 

ugdymo programos metais; užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo 

valandas per savaitę. 

112.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

112.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Mokytojai siekia sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (1/4) dalykui skiriamo laiko ugdymą organizuoja 

tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje (pvz., parke, miške, prie vandens 

telkinio ar pan.), laboratorijose, 

112.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis dalį (1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko skiria 

ugdymo procesą organizuodami socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

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

112.4. Matematinis ugdymas: 

112.4.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik matematikos Bendrąja 

programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, pagal 

galimybes naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios 

priemonės. 

112.5. Kūno kultūra: 

112.5.1. 1–4 klasėse per savaitę kūno kultūrai skiriamos 2 ugdymo valandos, šokiui skiriama 

1 ugdymo valanda (1 mokyklos nuožiūra skiriama valanda šokiui 2 klasėje), 

112.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

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

skiriami pagal gydytojų rekomendacijas, 

112.5.2.2. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje, 

112.5.2.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, pagal galimybes ugdymo 

proceso metu organizuojamos judriosios pertraukos, fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos. 

112.6. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras): 

112.6.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui skiriamo laiko, 

112.6.2. šokio programa įgyvendinama skiriant 1 ugdymo valandą iš kūno kultūros dalykui 

skiriamų ugdymo valandų per savaitę. 

113. Mokiniai, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (pvz., dailės, muzikos, sporto), direktoriaus įsakymu gali būti 

atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jiems 

numatomas šių dalykų mokymosi pasiekimų įskaitymas (remiantis Progimnazijos ugdymo plano 37 

punktu). Šių programų turinys turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. 

 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

114. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio 

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

Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą.  

115. Pradedančiajam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui (5 klasei) 

skiriamas adaptacinis laikotarpis:  
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pirmą mėnesį mokiniai pažymiais nevertinami; 

antrą mėnesį mokiniai nevertinami neigiamais pažymiais (nuo 1 iki 3); 

trečią mėnesį mokiniai pradedami vertinti dešimtbale sistema. 

116. Ugdymo(si) valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų 

skaičius visiems klasės mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, 

neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, dalyko, kuriam mokyti 

klasė dalijama į grupes, ugdymo valandos. 

117. Progimnazijos nuožiūra pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti, naudojamos mokymo(si) pasiekimams gerinti: konsultacijoms, 1 pamoka 

skiriama 6 ir 8 klasių mokiniams lietuvių kalbai ir matematikai (dalijant vieną klasę į dvi grupes 

skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimams ugdyti). 

118. Progimnazijoje rūpinamasi raštingumo, ypač skaitymo, skaičiavimo gebėjimų, ugdymu 

per visų dalykų pamokas: 

118.1. iki 2017 m. spalio mėn. metodinėje taryboje apsvarstomi ir priimami bendri kalbos 

ugdymo reikalavimai mokykloje (tvarka sąsiuviniuose, mokytojų kalbos ugdymas, taisyklingos 

kalbos per visų dalykų pamokas ugdymas, kalbėjimo (pasakojimo) per įvairių dalykų pamokas 

svarba, renginių organizavimas ir kt.); 

118.2. mokytojai parenka veiksmingus metodus mokinių kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir 

skaičiavimo gebėjimams tobulinti, pavyzdžiui: dalyko užduotims naudoti tekstus, uždarojo tipo 

testus papildyti atvirojo tipo klausimais, į kuriuos atsakant reikia argumentuoti, dalykinio rašymo 

užduotimis ir pan.;  

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

raštu per visų dalykų pamokas; 

118.4. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, 

skaičiuojant, ji būtų teikiama organizuojant tikslines konsultacijas ar kitaip, ir stebi jų daromą 

pažangą.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

119. Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš ugdymo sričių.  

120. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir 

tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos), matematika, gamtamokslinis ugdymas 

(biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, socialinė-pilietinė veikla), 

meninis ugdymas (dailė, muzika, šokis), informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, 

bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė 

kultūra ir kt.).   

121. Progimnazijoje Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos patvirtinimo“, ir Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo 

karjerai programos patvirtinimo“, įgyvendinamos vadovaujantis integruojamųjų programų taikymo 

tvarka (priedas nr. 4).  

122. Ugdymo sričių įgyvendinimas. 

123. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba etiką – mokiniui iki 14 metų 

parenka tėvai (globėjai, rūpintojai) ir teikia prašymą Progimnazijos direktoriui iki rugsėjo 1 d. 

Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis 

dvejiems metams (5–6, 7–8 klasėms). 

124. Lietuvių kalba ir literatūra. 

124.1. Progimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

124.1.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos Pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas – skiriamos 

konsultacijos, 
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124.1.2. integruoja lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokymą laisvės kovų istorijai ne 

mažiau kaip 18 lietuvių kalbos pamokų (5–6 klasėje 9 pamokose, 7–8 klasėje 9 pamokose), 

bendradarbiaujama su istorijos mokytojais. 

124.2. Jei mokinys yra mokęsis pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą, lietuvių kalbos 

mokoma pagal jam sudarytą individualų ugdymo planą: 

124.2.1. skiriama papildomų pamokų, konsultacijų, sudaromos galimybės savarankiškai 

mokytis, 

124.2.2. nurodytu laiku pasiekimai vertinami pagal individualius mokymosi pasiekimus. 

124.3. Mokiniams, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje, kurioje 

įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ir nori tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo 

programą mokykloje lietuvių mokomąja kalba, sudaromos sąlygos pasiekti bendrojoje programoje 

numatytus pasiekimus: 

124.3.1. vienerius mokslo metus jiems skiriama 1 papildoma lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka per savaitę, 

124.3.2. jei klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei mokyti 

skiriamos 2 ar daugiau papildomų pamokų, atsižvelgus į turimas  mokymo lėšas. 

125. Užsienio kalbos. 

125.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

125.2. antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 5 klasės (pirmaisiais metais skiriama 1 pamoka 

per savaitę). Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka antrąją užsienio kalbą. 

Progimnazija suteikia galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš trijų kalbų: prancūzų, rusų arba 

vokiečių kalbų; 

125.3. pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

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

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

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

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

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

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

programų skirtumus: 

125.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę, 

125.3.2. susidarius ne mažesnei kaip 5 mokinių grupei, atsižvelgiant į mokymo lėšas, visai 

grupei skiriamos dvi papildomos pamokos, 

125.3.3. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą ir Progimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei 

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

pageidavimu Progimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja į dešimtbalę vertinimo 

sistemą. Progimnazija sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę 

vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ar kitos kalbos pamokas kitose 

klasėse, 

125.3.4. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

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

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

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

su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi 

bendrųjų ugdymo planų 124 punktais, 

125.3.4.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis). Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos 

mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti Progimnazijai pagal iš anksto priimtą 

susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

126. Matematika.  
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126.1. Mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl skiriama daugiau dėmesio jam įtvirtinti sprendžiant skaičių ir 

skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinius per matematikos pamokas; 

126.2. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti rekomenduojama naudotis 

problemų sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, 

Nacionalinio egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo 

konkurso užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, visiems 

mokiniams kelti aukštus mokymosi lūkesčius; 

126.2. stebimi mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis duomenimis (pavyzdžiui, 

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai įvertinti kiekvieno 

mokinio pasiekimus ir sudaro galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti reikalingą mokymosi 

pagalbą mokyklose), numatoma pagalba mokiniams (užduotys ir metodai spragoms įveikti), kurių 

mokymosi pasiekimai žemi. Paprastai šių mokinių žemi ir skaitymo gebėjimai, todėl skiriama 

dėmesio ir laiko uždavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, užrašymui matematiniais simboliais; 

126.3. ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas labiau individualizuojamas, 

diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus teikiama įvairesnių, įdomesnių, įvairaus 

sunkumo ir sudėtingumo užduočių, naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 

užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. Mokiniams siūloma lankyti 

matematikos būrelius, jie skatinami dalyvauti olimpiadose, konkursuose; 

126.4. tikslingai audojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės 

mokomosios priemonės, interaktyvioji lenta. Ypač rekomenduojama naudotis atvirojo kodo 

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

127. Informacinės technologijos. 

127.1. 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos. Siekiant mažinti mokinių mokymosi krūvį, 

organizuojamas integruotas informacinių technologijų mokymas: 7 klasėje skiriama 1 pamoka 

informacinių technologijų bendrosios programos kursui, o 8 klasėje – pagal poreikį konsultuojami 

kitų dalykų mokytojai, vedamos integruotos pamokos IT mokytojams atlyginama iš pamokų, skirtų 

mokinių ugdymo poreikiams tenkinti; 

127.2. Integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, kai pamoką planuoja ir 

dalyko mokytoją konsultuoja informacinių technologijų mokytojas ar pamokoje dirba du mokytojai 

(dalyko ir informacinių technologijų, informacinių technologijų) mokytojo darbas atlyginamas iš 

pamokų, skirtų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. Dalyko mokytojui turint pakankamai 

skaitmeninio raštingumo kompetencijų, nėra būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai. 

128. Gamtamokslinis ugdymas. 

128.1. Siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą, pirmiausia, tobulinami mokinių pasiekimai 

Žemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse; 

128.2. progimnazija užtikrina, kad: 

128.2.1. per gamtos mokslų dalykų pamokas, ypač mokant fizikos ir biologijos, būtų 

mokomasi tiriant, 

128.2.2. gamtos mokslų dalykų turinys apimtų mokinių gebėjimus analizuoti ir interpretuoti 

gamtamokslinių tyrimų ir duomenų rinkimo procedūras bei sąvokas, taip pat gebėjimų mąstyti ir 

diskutuoti gamtos temomis ugdymą, 

128.2.3. atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas labiau individualizuojamas, 

diferencijuojamas. Ugdymo procese taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus sunkumo ir 

sudėtingumo užduotys. Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, 

įgūdžius ir ugdymosi poreikius; 

128.3. įgyvendinant gamtos mokslų turinį daug dėmesio skiriama gamtamoksliniams 

tyrimams: stebėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui, įvairioms praktinėms 

veikloms. Ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti komandoje, derinami 

įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau dėmesio skirti gyvosios 

gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime; 

128.4. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, 

kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais 
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už mokyklos ribų (mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijos, nacionaliniai parkai ir 

kt.); 

128.5. progimnazijos mokymosi aplinka palaipsniui pritaikoma eksperimentiniams ir 

praktiniams įgūdžiams ugdyti; 

128.6. pagal galimybes, dvi gamtos mokslų pamokas organizuojamos viena po kitos, sudarant 

sąlygas atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus. Eksperimentinių ir praktinių 

darbų metu klasė gali būti dalijama į grupes, jeigu pakanka mokymo lėšų; 

128.7. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30–40 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus; 

128.8. gamtamoksliniams pasiekimams gerinti, kad būtų geriau suprantamos visuomenės 

raidos tendencijos, mokslo ir technologijų pažanga ir inovacijų vaidmuo, mokiniams siūloma 

neformaliojo švietimo veikla (pavyzdžiui, robotika, biotechnologijos, modeliavimas, aplinkosauga, 

elektronika, 3D spausdinimas ir kt.), mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio 

raštingumo konkursuose, organizuojama veikla po pamokų, įtraukianti mokinius į tyrinėjimus. 

129. Technologijos.  

129.1. 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. 

130. Socialinis ugdymas. 

130.1. Mokymasis per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymasis grindžiamas tiriamojo 

pobūdžio metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu, 

naudojant informacines komunikacines technologijas; 

130.2. siekiama gerinti gimtojo miesto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 

galimybes istorijos ir geografijos mokymas organizuojamas netradicinėse aplinkose (pavyzdžiui, 

saugomų teritorijų lankytojų centruose, muziejuose, lankytinose istorinėse vietose) bent 3 kartus per 

metus, naudojamasi virtualiosiomis mokymosi aplinkomis; 

130.3. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 istorijos pamokų, 

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

su lietuvių kalbos mokytojais; 

130.4. istorijos mokytojos priima sprendimą dėl istorijos 5–6 klasės turinio išdėstymo 

eiliškumo, dėl istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų mokymo metodinės grupės susirinkime, 

planuoja ugdymo turinį ilgalaikiuose planuose; 

130.5. rekomenduojama į istorijos, geografijos dalykų turinį integruoti Lietuvos ir pasaulio 

realijas, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, 

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: nacionalinio saugumo samprata ir 

sistema Lietuvos Respublikoje, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė, Lietuvos gynybos 

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

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

sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. 

131. Kūno kultūra. 

131.1. Kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams 

papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (pavyzdžiui: judriųjų 

žaidimų, krepšinio, futbolo, tinklinio, stalo teniso ir kt.) per neformaliojo švietimo veiklą 

Progimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Progimnazija tvarko mokinių, 

lankančių šias pratybas, apskaitą (klasių vadovai apklausia mokinius, siūlo jiems Progimnazijos 

organizuojamas neformaliojo švietimo sporto veiklas); 

131.2. organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus; 

131.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

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

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą, 

131.3.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje; 
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131.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas 

skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

131.5. mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

siūloma kita veikla (pvz.: stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, veikla kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijos, socialinė veikla ir pan.). 

132. Meninis ugdymas.  

132.1. Meninio ugdymo dalykus sudaro dailės, muzikos, šokio dalykai;  

132.2. menų dalykų mokymas integruojamas ir  į neformalųjį švietimą.  

133. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2017–2018, 2018–2019 

mokslo metais: 

 

                                    Klasės 

Dalykai 

5 klasės 6 klasės 7 klasės 8 klasės Pagrindinio 

ugdymo programos 

pirmoji dalis  

(5–8 klasėje) 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 4 

Kalbos 

        Lietuvių kalba ir literatūra 5 5+(0,5*) 5 5+(0,5*) 20+(1*) 

        Užsienio  kalba (1-oji) (anglų) 3 3 3 3 12 

        Užsienio  kalba (2-oji) (rusų,     

prancūzų, vokiečių) 

1* 2 2 2 7* 

Matematika ir informacinės 

technologijos 

     

        Matematika 4 4+(0,5*) 4 4+(0,5*) 16+(1*) 

        Informacinės technologijos 1 1 1  3 

Gamtamokslinis ugdymas 

        Gamta ir žmogus 2 2   4 

        Biologija   2 1 3 

        Fizika   1 2 3 

        Chemija    2 2 

Socialinis ugdymas 

        Istorija 2 2 2 2 8 

Socialinė pilietinė veikla 10** 10** 10** 10** 40** 

        Geografija  2 2 2 6 

Meninis ugdymas 

        Dailė 1 1 1 1 4 

        Muzika 1 1 1 1 4 

Technologijos, kūno kultūra ir šokis, žmogaus sauga 

        Technologijos 2 2 2 1 7 

        Kūno kultūra + Šokis 2+1 2 2 2 9 

        Žmogaus sauga 1  1  2 

Pažintinė ir kultūrinė veikla Integruojama į ugdymo turinį  

Pamokos mokinio ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti 

     

        Lietuvių kalba ir literatūra  

        (dalyko modulis) 

 0,5*  0,5* 1* 

        Matematika (dalyko modulis)  0,5*  0,5* 1* 

        Užsienio  kalba (2-oji) (rusų,     

prancūzų, vokiečių) 

1*    1* 

Privalomų pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 

27 29 30 30 116 

Pamokos mokymosi pagalbai teikti 

(konsultacijoms organizuoti) 

2* 2* 2* 2* 8* 
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Neformalusis švietimas 2 2 2 2 8 

Iš viso 27+2* 29+2* 30+2* 30+2* 124* 
* Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, skaičius per savaitę;  

** valandų (pamokų) skaičius per metus. 
 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

134. Progimnazija 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“ ir Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano IV skyriaus 

70–84 punktais ir Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų ugdymo planų IV skyriaus 

145–162 punktais. 

135. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, Progimnazija 

atsižvelgia į: 

135.1. formaliojo švietimo programą; 

135.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

135.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo pagalbos 

specialistų, progimnazijos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos 

tarnybų rekomendacijas; 

135.4. progimnazijos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir 

švietimo pagalbos lėšos). 

136. Progimnazija individualų ugdymo planą rengia: 

136.1. atsižvelgdama į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir 

mokymo organizavimo būdą; 

136.2. mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu ar savarankišku mokymo proceso organizavimo 

būdu; 

136.3. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

progimnazijos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios 

švietimo pagalbos. 

137. Progimnazija rengdama individualų ugdymo planą: 

137.1. vadovaujasi Bendruosiuose ugdymo planuose pradinio ir pagrindinio ugdymo dalykų 

programoms įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų skaičiumi; 

137.2. per mokslo metus, Progimnazijos Vaiko gerovės komisijai ar pedagoginei 

psichologinei tarnybai įvertinus ir rekomendavus, gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir 

individualiai pagalbai skiriamų valandų skaičių; 

137.3. intensyvindama mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar mokymo pagalbą, 

nustatytam laikotarpiui gali skirti papildomų ugdymo valandų kiekvienam mokiniui individualiai ar 

mokinių grupei;  

137.4. užtikrina specialiųjų poreikių mokinių ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą; 

137.5. atsižvelgdama į mokinio sveikatos sutrikimus ir Progimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos rekomendacijas, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams gali trumpinti 

pamokų trukmę 5 min., o sutaupytą laiką skirti mokinių veiklai keisti, pertraukoms organizuoti. 

138. Organizuodami specialiųjų poreikių mokinių ugdymą dėstantys mokytojai, 

konsultuojami VGK, pasirenka atitinkamą ugdymo formą, pritaiko ugdymo programą ir ugdymo(si) 

aplinką ir pildo pritaikytas ir individualizuotas programas, kurių formos pateikiamos elektroniniame 

dienyne. Specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti dalykų Bendrąsias programas pritaiko mokytojas 
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atsižvelgdamas į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir sutrikimus, Progimnazijos Vaiko 

gerovės komisijos (VGK), specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo rekomendacijas. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

 PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

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

pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

Bendrųjų ugdymo planų 44–55 punktų nuostatomis. 

140. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), 

kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi).  

141. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama Progimnazijos 

VGK posėdyje. Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

142. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba mokiniui teikiama vadovaujantis teisės 

aktais ir įgyvendinant pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir progimnazijos 

vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

143. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

143.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

143.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai; 

143.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms 

(5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pagalba teikiama per specialiąsias pamokas; 

143.4. kai mokykloje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių teikti 

ugdymą ir švietimo pagalbą regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) emocijų 

sutrikimų turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė pagalba, jam 

skiriama nuo 2 iki 4 valandų per savaitę individualioms specialiojo pedagogo konsultacijoms ir (ar) 

papildomai dalyko mokytojo pagalbai arba sudaromos sąlygos šias paslaugas mokiniui gauti 

specialiosios paskirties įstaigoje, specialiojo ugdymo centruose. 

144. Specialioji pagalba teikiama: 

144.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus 

aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

144.2. teikiama mokytojo padėjėjo; 

144.3. teikiama ugdymo proceso metu. 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

145. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja progimnazija pagal vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas 

sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

146. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 

mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 107–110 ir 124, 143 punktais, 1 ar 

2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

147. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokyti 

namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę:  

147.1. mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107–110 

punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms; 

147.2. turinčiam judesio ir padėties sutrikimų rekomenduojama 1–2 valandas per savaitę skirti 

gydomajai mankštai. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

148. Progimnazijos ugdymo planas skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje, 

elektroniniame dienyne. 

149. Planas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 

 

_____________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos tarybos 

2017 m. ... d. nutarimu 

Protokolo Nr. MT-15-... 

 

 

SUDERINTA: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo  

2017 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymo nr. A15-1948/17-(2.1.4-KS1) 
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Ugdymo plano priedas nr. 1 

 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

SOCIALINĖS PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pagal 2017–2019 mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų 

ugdymo planų, patvirtintų Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 

112 punktą, socialinė veikla organizuojama 5–8 klasių mokiniams.  

2. Socialinė pilietinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma, įtraukiama į 

progimnazijos ugdymo planą ir siejama su pilietiškumo ugdymu, progimnazijos bendruomenės 

tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bir socializacijos programomis. Veikla skirta 

ugdyti praktinius piliečio gebėjimus ir įgyvendinama bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis 

ir visuomeninėmis organizacijomis. 

 

II. SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

3. Socialinė veikla organizuojama atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus ir  

pagal mokymosi koncentrus: 

3.1. 5–6 klasių mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą 

klasės, mokyklos bendruomenėje; 

3.2. 7–8 klasių mokinių veikla orientuota į pilietiškumo ir atsakingo dalyvavimo 

visuomeniniame gyvenime gebėjimų ugdymąsi, dalyvaujant Progimnazijos savivaldoje, vietos 

bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje. 

4. Socialinės pilietinės veiklos kryptys – pagalbos mokyklai, ekologinė, projektinė, 

socialinė (pedagoginės pagalbos) ir kt. 

5. Socialinės pilietinės veiklos trukmė 5–8 klasėms ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo 

metus. 

6. Socialinę pilietinę veiklą organizuoja ir apskaitą vykdo klasės vadovas:  

6.1. žymi elektroninio dienyno skiltyje „Klasės vadovo veikla“, nurodydamas socialinės 

pilietinės veiklos kryptis; 

6.2. mokslo metų pradžioje pateikia mokiniams „Mokinio socialinės pilietinės veiklos 

apskaitos lapą“ (aprašo priedas nr. 1) ir supažindina su socialinės  pilietinės veiklos kryptimis; 

6.3. apskaitos lapus tikrina kartą per pusmetį; 

6.4. mokinys per mokslo metus pildo savo socialinės pilietinės veiklos lapą ir pateikia 

klasės vadovui likus 2 savaitėms iki pirmo pusmečio pabaigos, o užpildytą likus 2 savaitėms iki 

mokslo metų pabaigos; 

6.5. mokslo metų pabaigoje klasės vadovas socialinės pilietinės veiklos lapus sudeda į 

mokinių asmens bylas; 

6.6. mokinius, nesurinkusius reikiamo socialinės pilietinės veiklos valandų skaičiaus, 

klasės vadovas nukreipia atlikti tuo metu progimnazijai svarbią socialinę pilietinę veiklą. Esant 

reikalui kreipiasi į progimnazijos administraciją dėl mokinio nukreipimo reikalingai socialinei 

pilietinei veiklai. 

7. Pamokinės veiklos dienomis vykdoma socialinė pilietinė veikla fiksuojama dalyko 

dienyne kartu su pamokine veikla. 

8. Socialinę veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

9. Socialinę veiklą planuoja klasių vadovai kartu su mokiniais. 

10. Socialinę veiklą mokiniams siūlo direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, pradinio 

ugdymo ir dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekos ir kiti mokyklos 

darbuotojai. 
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11. Mokiniai gali užsiimti socialine veikla ir už progimnazijos ribų (pagalba vaikų 

darželiams, fizinė pagalba seniems asmenims, darbas nevyriausybinėse organizacijose ar kt.). 

12. Socialinės veiklos atlikimą už progimnazijos ribų patvirtina atitinkama įstaiga, 

pateikdama pažymą su atsakingo asmens parašu ir antspaudu.  

13. Mokslo metų pabaigoje klasės vadovas gali siūlyti progimnazijos direktoriui 

apdovanoti padėkomis mokinius, ypač daug dėmesio skyrusiems socialinei pilietinei veiklai. 

 

 

III. PROGIMNAZIJOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

14. Progimnazijos siūlomos socialinės pilietinės veiklos kryptys: 

KRYPTIS VEIKLA VEIKLOS 

KOORDINATORIUS 

Pagalbos mokyklai 

veikla 

Darbas progimnazijos bibliotekoje, skaitykloje. 

Progimnazijos interjero atnaujinimas, 

progimnazijos bendrųjų erdvių 

apipavidalinimas, svetingos aplinkos kūrimas.  

Pagalba dalykų mokytojams tvarkant 

kabinetus, metodinę medžiagą, leidžiant 

stendus. 

Progimnazijos patalpų tvarkymas, mokymo 

priemonių kūrimas.  

Dailės, technologijų, dalykų 

mokytojai, direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams, 

direktoriaus pavaduotojos, 

bibliotekos vedėja 

 

Ekologinė veikla Progimnazijos aplinkos tvarkymas. 

Progimnazijai priskirtos miesto teritorijos 

tvarkymas. 

Dalyvavimas miesto ar respublikinėse 

ekologinėse akcijose, projektuose.  

Klasių vadovai, biologijos 

mokytojai, direktoriaus 

pavaduotoja ūkio reikalams, 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui  

Projektinė veikla Dalyvavimas pilietinio ugdymo, preven-

ciniuose, socialiniuose, karjeros ugdymo 

projektuose. 

Gerumo akcijos. 

Renginių organizavimas. 

Parodų rengimas.  

Administracija, socialinis 

pedagogas, psichologas, 

specialusis pedagogas, dalykų 

mokytojai, klasių vadovai, 

neformaliojo švietimo būrelių 

vadovai  

Socialinė 

(pedagoginės 

pagalbos) veikla  

Individuali pagalba mokymosi sunkumų 

turintiems ar žemesnių klasių mokiniams.  

Pagalba pradinių klasių mokytojoms. 

Pagalba 1–8 klasių vadovams organizuojant 

renginius, išvykas. 

Pagalba organizuojant sportinę veiklą.  

Dalykų mokytojai, socialinis 

pedagogas, psichologas, 

neformaliojo ugdymo būrelių 

vadovai, kūno kultūros mokytojai  

 

Kita veikla  

 

Atstovavimas progimnazijai vykdant 

visuomeninę veiklą (akcijos, žygiai, 

minėjimai). 

Dalyvavimas koncertinėse programose. 

Pagalba progimnazijoje organizuojamuose 

renginiuose (budėjimas, svečių registravimas ir 

kt. darbai).  

Pagalba organizuojant progimnazijoje 

apklausas, tyrimus bei juos apibendrinant. 

Aktyvi veikla progimnazijos savivaldoje. 

Klasių vadovai, dalykų mokytojai, 

direktoriaus pavaduotojos, 

mokinių tarybos koordinatorius  

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

15. Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę pilietinę veiklą. Tai mokinio 

pasirinkta ir progimnazijos rekomenduojama veikla, kuri gali būti vykdoma pažintinės ir kultūrinės 

veiklos metu. 
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16. Mokiniams, kurie be pateisinamos priežasties nedalyvauja nepamokinės (pažintinės, 

kultūrinės) veiklos dienoje, skiriamos papildomos socialinės valandos (tiek valandų, kiek valandų 

veikla vyko tą dieną).  

17. Mokinys į aukštesnę klasę keliamas, kai jis turi teigiamus metinius dalykų įvertinimus 

ir turi reikiamą socialinės pilietinės veiklos valandų skaičių. 

 



Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo 

priedas nr. 1 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

………….. KLASĖS MOKINIO(ĖS) ……………………………… 

SOCIALINĖS PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

 

Eil. 

Nr. 

Data Valandos Veiklos pobūdis 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

8  

 

  

9  

 

  

10  

 

  

 

Klasės vadovas __________________________________________  

                                        (vardas, pavardė, parašas, data) 

_____________________________



Ugdymo plano priedas nr. 2 

 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – tėvų) informavimo ir komunikavimo tvarka 

(toliau – Tvarka) reglamentuoja informacijos teikimą mokinių tėvams apie jų vaikų būklę, ugdymo 

ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą, elgesį ir pasiekimus. 

1.1. Tvarkos paskirtis – tenkinti progimnazijos bendruomenės interesus, užtikrinti 

konstruktyvų jos narių: mokinių, tėvų, mokytojų – bendradarbiavimą.  

1.2. Tvarkos tikslas – vienyti progimnazijos administracijos, mokinių, jų tėvų ir mokytojų, 

pagalbą teikiančių specialistų pastangas siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės, tikslingo 

mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo padedant vaikams mokytis, progimnazijos veiklos įsivertinimo 

procesų efektyvumo, veiklos planavimo kokybės. 

1.3. Uždaviniai: 

1.3.1. Vykdyti nuolatinį tėvų informavimą ir pedagoginį švietimą. 

1.3.2. Sistemingai ir reguliariai informuoti tėvus apie vaikų pažangą, lankomumą. 

1.3.3. Taikyti įvairius bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais metodus, padedant vaikui 

mokytis. 

1.3.4. Aktyvinti tėvų dalyvavimą progimnazijos savivaldoje. 

1.3.5. Užtikrinti glaudžius progimnazijos bendruomenės narių (administracijos, mokinių, 

mokytojų, pagalbą teikiančių specialistų ir tėvų) ryšius. 

2. Tvarka aprobuojama Progimnazijos tarybos posėdyje ir tvirtinama Progimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

3. Informaciją apie mokinius mokinių tėvams gali teikti Progimnazijos administracija, 

mokytojai, pagalbą teikiantys specialistai. 

 

II. TĖVŲ DALYVAVIMAS PROGIMNAZIJOS SAVIVALDOJE 

 

4. Mokinių tėvai įtraukiami į progimnazijos savivaldą: 

4.1. Progimnazijos taryboje dirbantys tėvai svarsto aktualiausius progimnazijos veiklos 

klausimus pagal Progimnazijos tarybos nuostatus (ugdymo plano galimybių išnaudojimą, veiklos 

programos tikslus ir uždavinius, neformaliojo švietimo poreikius ir pasiūlą ir pan.). 

4.2. Klasių tėvų komitetai svarsto klasių bendruomenių problemas, tariasi dėl klasės 

bendruomenės veiklos, teikia siūlymus (teikiami bent 2 kiekvienos klasės tėvų komiteto pasiūlymai 

per metus) administracijai, Progimnazijos tarybai, metodinei tarybai ugdymo proceso klausimais. 

4.3. Bent 2 tėvai iš vienos klasės koncentro prisideda prie karjeros ugdymo veiklų 

organizavimo. 

4.4. Tėvams ir klasės vadovui bendradarbiaujant organizuojamas bendras klasės tėvų, klasės 

vadovo ir ugdytinių renginys kartą per metus. 

4.5. Tėvai privalo lankyti tėvų susirinkimus. Nesant galimybei dalyvauti susirinkime, 

informaciją dera susižinoti iš tėvų komiteto pirmininko arba klasės vadovo (sutartu laiku). 

4.5.1. Organizuojami iš anksto planuoti tėvų susirinkimai. Pirmasis susirinkimas tėvams 

vyksta rugsėjo mėnesį. Kiti tėvų susirinkimai vyksta pasibaigus pusmečiui, o iškilus būtinybei ir 

kitu metu. Suplanuoti tėvų susirinkimai skelbiami elektroniniame dienyne. Susirinkimą 

bendradarbiaudami su mokinių tėvais ir dalykų mokytojais organizuoja klasių vadovai. 

4.5.2. Tėvai be rimtos priežasties nesilankantys tėvų susirinkimuose, nesidomintys 

elektroninio dienyno įrašais, progimnazijos iniciatyva gali būti perduoti Vaiko teisių tarnybai ir 

baudžiami administracine tvarka. 
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III. INFORMACIJOS RŪŠYS IR TEIKIMO BŪDAI 

 

5. Svarbiausia informacija apie progimnaziją skelbiama progimnazijos internetiniame 

puslapyje www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt, kur nuolat pateikiama informacija apie 

progimnazijos administraciją, mokytojus, mokinius ir jų pasiekimus, pažangą, bendruomenės 

renginius, vykdomus projektus, finansines ataskaitas, metų veiklos plano įgyvendinimą ir kt. 

6. Informacija apie mokinių būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos 

lankymą ir elgesį gali būti individuali, viešai skelbiama, stendinė. 

7. Informacijos teikimo būdai: 

7.1. stendinė informacija, kuria pateikiami duomenys apie mokinių laimėjimus, pažangą; 

7.2. Atvirų durų dienos progimnazijoje informacija, kuria pateikiama individuali informacija 

tėvams apie jų vaiko sėkmes ir tobulintinas sritis: 

7.2.1. kiekvienais metais progimnazijoje organizuojama Atvirų durų diena, kurios metu 

tėvai turi galimybę individualiai pabendrauti su dalykų mokytojais, klasių vadovais. Į Atvirų durų 

dienos renginius galima atvykti su mokiniu(-e); 

7.3. Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, direkciniuose pasitarimuose teikiama informacija 

apie mokinio ugdymo sėkmes, nesėkmes, pažangą, elgesį mokykloje, pagalbą mokiniui, ugdymo ir 

ugdymosi poreikius, pamokų lankymą; 

7.4. tėvų susirinkimuose teikiama informacija apie mokinio ugdymosi pažangą, pamokų 

lankymą, elgesį; 

7.5. informacija telefonu apie mokinio pasiekimus, pamokų lankymą, elgesį teikiama 

ypatingais ir skubiais atvejais; 

7.6. individualių pokalbių su tėvais metu informaciją apie mokinio pasiekimus, elgesį, 

pamokų lankymą ir kt. teikia klasės vadovas, dėstantis mokytojas, socialinis pedagogas, logopedas, 

psichologas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, progimnazijos direktorius; 

7.7. informacija raštu (laiškai, registruoti raštai, elektroniniai laiškai) teikiama apie mokinio 

ugdymosi pasiekimus, pažangą, pamokų lankymą, mokymosi ir elgesio sėkmes ir problemas; 

7.8. informacija apie mokinių pasiekimus teikiama ir progimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

IV. INFORMACIJOS TEIKIMO PERIODIŠKUMAS 
 

8. Informacija teikiama pagal poreikį ir periodiškai: 

Informacijos rūšys ir teikimo 

būdai 

Informacijos tikslas Informacijos teikimo 

periodiškumas 

Stendinė informacija 

 

Skatinanti informacija apie 

laimėjimus, pažangą 

Pagal poreikį 

 

Vaiko gerovės komisija 

 

Informacija tėvams apie 

specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymą 

Pagal sudarytą metų planą ir 

skubiais atvejais 

 

Atvirų durų diena tėvams 

 

Individuali informacija tėvams 

apie vaiko sėkmes ir tobulintinas 

sritis 

1 k. per metus 

 

Bendri (visuotiniai) 1, 5 kl.  

tėvų susirinkimai  

 

Ugdymo proceso organizavimas, 

popamokinė veikla, pasiekimai 

1 k. per metus arba dažniau pagal 

poreikį 

Klasių tėvų susirinkimai Informacija apie vaikų būklę, 

ugdymo ir ugdymosi poreikius, 

pažangą, pasiekimus, mokyklos 

lankymą ir elgesį 

Bent 3 k. per metus 

Lankymasis mokinių namuose  

 

Kai mokinio tėvai nesidomi 

vaiko mokymusi ir elgesiu ir 

nepalaiko ryšio su mokykla 

Pagal poreikį 

 

Raštai 

 

Pakartotinė informacija apie 

ugdymosi sėkmingumą  

Atvejai, kai tėvai geranoriškai 

nebendrauja su mokykla 

http://www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt/
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Informacija 

raštu 

Registruoti 

raštai 

  

Informacija telefonu Informacija apie nenumatytus 

atvejus 

Ypatingi ir skubūs atvejai pagal 

aplinkybes  

Individualūs pokalbiai su tėvais 

namuose  

Pateikiama skubi ir būtina 

informacija apie pažangą, elgesį 

Pagal poreikį 

Elektroninis dienynas 1–8 kl.  

 

Informacija apie ugdymosi 

pasiekimus, pažangą, veiklą, 

elgesį 

Kasdien iki 21 val. 

 

 

V. TĖVŲ INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ PASIEKIMUS IR LANKOMUMĄ 

 

9. Progimnazijoje naudojamas tik elektroninis dienynas. Informacija į elektroninį dienyną 

įrašoma tą pačią dieną. Atsiradus techniniams nesklandumams duomenys į elektroninį dienyną 

suvedami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 

9.1. Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas fiksuojamas elektroniniame 

dienyne. Kiekvieną dieną dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai pildo 

elektroninį dienyną, kuriame fiksuoja mokinių pažangą, pasiekimus ir lankomumą. 

9.2. Lankomumo apskaitos suvestinę elektroniniame dienyne klasių vadovai tvarko ne 

rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. 

10. Elektroninio dienyno (www.manodienynas.lt) informacijos stebėsena. 

10.1. Rekomenduojama vadovautis Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos parengta bendrų 

susitarimų tėvams atmintine, kuri skelbiama progimnazijos internetinėje svetainėje („Tėvams“ – 

„Aktualu“) ir elektroninio dienyno „Mokyklos failuose“ (žr. pridedamą Atmintinę, patvirtintą 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. (1.3)V-17). 

10.1.1. Pagal tėvų prašymą, neturintiesiems galimybės naudotis internetinio ryšio 

paslaugomis klasės vadovas paskutinę kiekvieno mėnesio dieną išspausdina mokymosi ir 

lankomumo apskaitos suvestinę ir per mokinį perduoda jo tėvams, kurie susipažinę su informacija 

privalo pasirašyti. 

10.1.2. Visą informaciją, susijusią su ugdymo procesu (pamokų tvarkaraštį, atostogų grafiką 

ir pan.), galima rasti el. dienyne ir progimnazijos tinklapyje 

www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt. 

10.1.3. Mokinių lankomumą stebėti ir pateisinimo dokumentus pristatyti siūloma 

vadovaujantis Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos parengta bendrų susitarimų tėvams atmintine, 

kuri skelbiama progimnazijos internetinėje svetainėje („Tėvams“ – „Aktualu“) ir elektroninio 

dienyno „Mokyklos failuose“ (žr. pridedamą Atmintinę, patvirtintą Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. (1.3)V-17). 

10.1.3.1. Praleistų pamokų pateisinimo dokumento forma pridedama (žiūrėti Atmintinės 

priedą nr. 1). 

11. Apie mokinių elgesį ir mokymą(si) tėvai informuojami pagyrimais, padėkomis, 

paskatinimu ir pastabomis elektroniniame dienyne. Jei mokinio tėvai neturi prieigos prie interneto, 

klasės vadovas, dalykų mokytojai, progimnazijoje dirbantys specialistai, progimnazijos 

administracija gali tėvus informuoti kitomis mokyklos turimomis ryšio priemonėmis arba pateikti 

spausdintą informacijos variantą. 

12. Mokinių pasiekimų suvestines pateikia klasės vadovai pusmečių ir mokslo metų 

pabaigoje pagal elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus. 

13. Kiekvieno mokinio pasiekimai gali būti aptariami dalyvaujant mokiniui, jo tėvams ir 

mokytojui. Ypatingu atveju klasės vadovo ar mokinio tėvų prašymu gali dalyvauti ir kiti kviesti 

asmenys – progimnazijos administracija, specialistai. 

14. Mokyklos ir klasės bendri pusmečių ir metų pasiekimai fiksuojami progimnazijos 

interneto svetainėje, klasių vadovų el. dienyne ir yra aptariami klasių valandėlių metu su mokiniais 

ir tėvų susirinkimuose, kurie organizuojami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus. 

15. Elektroniniu dienynu naudojamasi pagal elektroninio dienyno vartotojo aprašą ir 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintais elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatais. 

http://www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt/
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16. Mokytojai, klasių vadovai, pagalbos specialistai, progimnazijos vadovai privalo teikti 

savalaikę, išsamią ir teisingą informaciją apie mokinio ugdymą ir auklėjimą el. būdu, pokalbio su 

tėvais ar susirinkimų metu. Už tyčinį informacijos neteikimą, dienyno nepildymą daugiau kaip 

savaitę ar nuolat teikiant klaidinančią informaciją, progimnazijos darbuotojai gali būti baudžiami 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VI. INFORMAVIMAS PAGAL POREIKĮ 

 

17. Individualūs progimnazijos administracijos, klasių vadovų, dalykų mokytojų, 

progimnazijoje dirbančių specialistų susitikimai su mokinių tėvais numatomi pagal poreikį. 

17.1. Individualūs pokalbiai su klasės vadovu: individualių susitikimų, konsultacijų metu 

klasės vadovas supažindina mokinio tėvus su konkrečiomis dalykų mokytojų užfiksuotomis 

problemomis, pasiūlymais, patarimais. Aptaria mokinio pasiekimus ir pažangą, pagalbos metodus 

vaikui mokantis, neformaliojo švietimo pasiekimus, teikia rekomendacijas dėl drausmės, 

lankomumo, elgesio problemų. 

17.2. Iškilus problemoms, esant poreikiui mokinių tėvai gali kreiptis dėl individualių 

pokalbių su dalykų mokytojais. Individualių susitikimų, konsultacijų metu mokytojas supažindina 

mokinio tėvus su mokinio ugdymo(si) pasiekimais, elgesio ir lankomumo problemomis. Esant 

poreikiui, dalykų mokytojai gali parodyti mokinio tėvams jo sąsiuvinius, pratybų sąsiuvinius ir 

kitus mokinio atliekamus darbus. 

17.3. Iškilus problemoms, esant poreikiui mokinių tėvai gali kreiptis dėl individualių 

pokalbių su progimnazijoje dirbančiais pagalbos mokiniui specialistais: psichologu, socialiniu 

pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, mokytojo 

padėjėju. 

17.4. Iškilus problemoms, mokinių tėvai gali kreiptis dėl individualių pokalbių su 

progimnazijos administracija. Progimnazijos administracija padeda spręsti susidariusias problemas, 

pagal galimybes atsižvelgia į tėvų pageidavimus, susijusius su jų vaikų ugdymu(si). 

18. Pokalbio metu mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai privalo laikytis mokytojų 

etikos taisyklių, progimnazijos bendruomenės vertybių nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, remtis 

progimnazijos nuostatomis ir reikalavimais. 

19. Informacinio pobūdžio laiškus gali rašyti progimnazijos administracija, siųsdama 

informaciją apie mokinį kitoms institucijoms (tėvų darbovietėms, policijai, Vaiko teisių apsaugos 

tarnybai, Vaiko gerovės komisijai ir kt.). 

 

VII. KOMUNIKACINIS INFORMAVIMAS 

 

20. Progimnazijos mokinių tėvams informacija, susijusi su LR Vyriausybės, Švietimo ir 

mokslo ministerijos ir progimnazijos vykdoma švietimo politika teikiama: 

20.1. bendrų (visuotinių) klasių tėvų susirinkimų metu, 

20.2. klasių tėvų susirinkimų metu, 

20.3. progimnazijos interneto svetainėje. 

21. Bendri (visuotiniai) 1 ir 5 klasių tėvų susirinkimai organizuojami kartą per metus 

(dažniausiai rugsėjo mėn.). Susirinkimus planuoja progimnazijos administracija kartu su klasių 

vadovų metodine grupe. Šiuose susirinkimuose aptariami progimnazijos mokslo metų tikslai ir 

uždaviniai, mokinių asmenybių raidos lūkesčiai, pažangos siekiai, įvertinami mokinių pasiekimai, 

analizuojamos bendros visos progimnazijos mokinių ugdymo(si) problemos. 

22. Klasių tėvų susirinkimus inicijuoja ir organizuoja klasių vadovai ne mažiau kaip 3 kartus 

per mokslo metus. Klasės tėvų susirinkimas gali būti organizuojamas ir po (arba prieš) bendrus tėvų 

susirinkimus. Susirinkimų metu aptariami klasės mokinių mokymosi pasiekimai, analizuojama 

pažanga, mokinių elgesys, klasės mikroklimato palankumas mokymuisi, kiti svarbūs klasės reikalai, 

mokinių tėvai išsako savo nuomonę. Iškilus problemoms klasės vadovas į klasės tėvų susirinkimą 

gali pakviesti progimnazijos administracijos atstovą, dalykų mokytojus, progimnazijoje dirbančius 

specialistus. Tėvai su klasių vadovu ir dėstančiais mokytojais aptaria mokinių ugdymo(si) tikslus, 

pasiekimus, esamas problemas ir numato tolesnių veiksmų planą. 
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VIII. PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS 

 

23. Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos padeda spręsti specifines mokinių 

ugdymo(si) problemas. 

24. Individualiai tėvus konsultuoja progimnazijos direktorius ir pavaduotojai, psichologas, 

socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas. 

25. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių pažangą ir pasiekimus specialistai 

aptaria Vaiko gerovės komisijoje, individualiai arba kartu su administracija, dėstančiais mokytojais, 

mokinių tėvais, klasės vadovu, psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu ir 

pačiu mokiniu. 

 

IX. TĖVŲ ŠVIETIMAS 

 

26. Tai darbas tikslinėse grupėse, renginiai, projektai, paskaitos įvairiomis temomis, 

disputai, konferencijos. Šią veiklą organizuoja progimnazijos administracija, pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių vadovai. 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas padeda geriau modeliuoti tėvų 

pagalbą ugdant ir efektyvinti bei valdyti ugdymo(si) pokyčius: 

27.1. Tobulinti ugdymo turinį, metodus, formas. 

27.2. Didinti mokinių mokymo(si) motyvaciją. 

27.3. Siekti efektyvesnių ugdymo(si) rezultatų, analizuoti pažangą. 

27.4. Skirti pakankamą dėmesį specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. 

27.5. Nukreipti mokinius karjeros planavimui pagal gebėjimus ir polinkius, užtikrinti 

asmenybės ugdymo strategijų visuotinumą. 

27.6. Koreguoti progimnazijos strategiją, tikslus ir uždavinius. 

 

 

______________________________________ 
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PATVIRTINTA  

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos  

direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. 

įsakymu Nr. (1.3)V-17 

 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJA 

Atmintinė mokinių tėvams 

 
1. Mokinių lankomumas. 

 Tėvai privalo informuoti klasės vadovą apie mokinio(-ės) nedalyvavimą pamokose 

pirmąją neatvykimo į mokyklą dieną nurodydami priežastis. Informacija gali būti 

teikiama el. dienynu arba telefonu. 

 Tėvai raštu gali pateisinti ne daugiau kaip 3 praleistas dienas per mėnesį prašymu, kurį 

mokinys(-ė) pristato klasės vadovui. 

 Pateisinimo dokumentus mokinys privalo pristatyti klasės vadovui iš karto grįžęs į 

mokyklą. 

 Mokiniui praleidus daugiau kaip 3 dienas, pamokos gali būti teisinamos tik pristačius 

gydytojo pažymą. 

 Jei numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai turi nedelsdami informuoti 

klasės vadovą ir administraciją ir pateikti gydytojo siuntimą, pažymą, prašymą dėl 

mokymosi sanatorinėje įstaigoje (arba namų mokymo). 

 Kitais atvejais (pavyzdžiui, šeimos išvyka ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui) tėvai 

privalo iš anksto kreiptis į progimnazijos direktorių pateikdami prašymą, kuriame 

nurodomos pamokų praleidimo priežastys. Praleidus pamokas mokiniui(-ei) 

atostogaujant ugdymo proceso metu, privaloma mokytis savarankiškai. 

 Praleistų pamokų pateisinimo dokumento forma pridedama (žiūrėti priedą nr. 1). 

 

2. Elektroninio dienyno (www.manodienynas.lt) informacijos stebėsena. 

 Tėvai privalo turėti prisijungimo prie el. dienyno duomenis, kuriuos suteikia klasės 

vadovas. Pametę šiuos duomenis, tėvai nedelsdami privalo kreiptis į klasės vadovą. 

 Tėvai prie el. dienyno jungiasi iš savo paskyros, o vaikai – iš savo. 

 Tėvai privalo prie el. dienyno sistemos prisijungti – pasitikrinti pranešimus, mokinių 

lankomumą ir pasiekimus – bent du kartus per savaitę. 

 Kai kviečiama į susirinkimus, konsultacijas, kreipiamasi dėl informacijos pateikimo, 

iškilusių problemų, svarbu nedelsiant susipažinti su informacija ir(ar) pateikti reikiamus 

duomenis. 

 Jei nėra galimybės prisijungti prie el. dienyno, bent 1 kartą per mėnesį dera kreiptis į 

klasės vadovą dėl mokinio ugdymosi rezultatų. 

 Visą informaciją, susijusią su ugdymo procesu (pamokų tvarkaraštį, atostogų grafiką ir 

pan.), galima rasti el. dienyne ir progimnazijos tinklapyje 

www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt. 

 

3. Bendravimas ir bendradarbiavimas. 

 Tėvai privalo lankyti tėvų susirinkimus. Nesant galimybei dalyvauti susirinkime, 

informaciją dera susižinoti iš tėvų komiteto pirmininko arba klasės vadovo (sutartu 

laiku). 

http://www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt/
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 Kiekvienais metais progimnazijoje organizuojama Atvirų durų diena, kurios metu tėvai 

turi galimybę individualiai pabendrauti su dalykų mokytojais, klasės vadovais. Į Atvirų 

durų dienos renginius galima atvykti su mokiniu(-e). 

 

4. Mokymosi priemonės. 

 Tėvai turi pasirūpinti, kad mokinys(-ė) turėtų visas ugdymui reikalingas mokymosi 

priemones. 

 

5.  Mokinio uniforma. 

 Tėvai privalo pasirūpinti, kad mokinys(-ė) progimnazijoje dėvėtų uniformą, atitinkančią 

progimnazijos reikalavimus: 

 

Mergaičių uniforma: 

 juodas sijonas (kelnės), 

 pilkas švarkas; pradinių klasių mergaičių – pilkas sarafanas, 

 vienspalvė palaidinė. 

 

Berniukų uniforma: 

 juodos kelnės, 

 pilkas švarkas, 

 vienspalviai marškiniai. 
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Atmintinės mokinių tėvams priedas nr. 1 

 
PATVIRTINTA 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos  

direktoriaus 2016 m. sausio 29 d. 

įsakymu Nr. (1.3)V-17 

 

 
 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJA 

 

___________________________________________________________________________ 
(Tėvų, globėjų vardas, pavardė) 

 

_______ klasės vadovui(-ei) 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO 

201____ m. ________________________ mėn. ____ d. 

Vilnius 

 

 

 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukros __________________________________________, 

                       (vardas, pavardė) 

______ klasės mokinio(-ės), praleistas pamokas nuo 201____ m. __________________  

mėn.____d. iki 201____ m. __________________  mėn.____d., nes _________________________ 

                                  (nurodoma nelankymo priežastis) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

. 

 

 

 

__________________  _________________________________ 
(Parašas)   (Tėvų, globėjų vardas, pavardė) 

 

 

 

 

________________________________ 
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Ugdymo plano priedas nr. 3 

 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS  

MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ DAILĖS, ŠOKIO, MUZIKOS, MENŲ MOKYKLOSE, 

SPORTINĖS KRYPTIES NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE IR  

BAIGUSIŲJŲ MENŲ MOKYKLAS PRIVALOMŲ ATITINKAMO DALYKO PAMOKŲ 

NELANKYMO, ATSISKAITYMO UŽ JĮ, SAUGUMO UŽTIKRINIMO TŲ PAMOKŲ 

METU TVARKA 
 

 

1. Mokiniai atleidžiami nuo atitinkamo dalyko pamokų direktoriaus įsakymu, pateikus 

motyvuotą tėvų prašymą, suderintą su dalyko mokytoju ir klasės vadovu, ir atitinkamos ugdymo 

įstaigos pažymą. 

1.1. Nuo kūno kultūros, dailės ar muzikos pamokų gali būti atleisti 1–8 klasių mokiniai, 

lankantys sporto ar meno mokyklos užsiėmimus, jei tvarkaraštyje išvardytos pamokos yra pirmos 

arba paskutinės. 

2.  Pateikti prašymai svarstomi Progimnazijos direkciniame pasitarime, dalyvaujant 

mokomojo dalyko, nuo kurio yra prašoma atleisti mokinį, mokytojui. 

3. 1–8 klasių mokiniams kūno kultūros pamokos integruojamos ir derinamos su 

neformaliuoju sportiniu švietimu mokykloje arba kitoje sportinės krypties neformaliojo švietimo 

įstaigoje. 

3.1. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki rugsėjo 20 d. pateikia prašymą, nurodydami, 

kur ir kokį sporto būrelį arba sporto mokyklą lanko ir sporto mokyklos pažymą. 

3.2. Klasės vadovas teikia siūlymą dėl kūno kultūros integravimo ir derinimo su 

neformaliuoju švietimu svarstyti Progimnazijos direktoriui. 

3.3. Dalyko mokytojas pusmečio pradžioje pasirašytinai supažindina mokinį su 

privalomaisiais normatyvais ir atsiskaitymo už juos tvarka. 

3.4. Pusmečio pabaigoje (ar kitu su mokytoju sutartu laiku) dalyko mokytojas organizuoja 

privalomųjų normatyvų laikymą ir vertinimą. 

3.5. Mokiniai, kuriems leista nelankyti kūno kultūros privalomųjų pamokų, pamokoje, 

kuri nėra ar paskutinė, yra stebėtojas arba dirba mažesniu krūviu. 

4. Lankantiems meno mokyklas mokiniams mokytojas paskiria kūrybines užduotis 

pusmečiui, nustato atsiskaitymo tvarką, laiką ir vertinimo kriterijus. Lankantiems dailės mokyklą 

gali būti skiriami 2–3 kūrybiniai darbai, muzikos – koncertavimas mokykloje, mieste. 

5. Jei mokinys neatsiskaito už pateiktas užduotis laiku, mokytojas gali siūlyti atšaukti 

sprendimą dėl atleidimo nuo privalomų pamokų. 

6. Su direktoriaus įsakymu dėl atleidimo nuo privalomų pamokų lankymo mokinius ir jų 

tėvus pasirašytinai supažindina klasės vadovas. 

 

___________________________ 
 



Ugdymo plano priedas nr. 4 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJA 

INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ TAIKYMAS 

 

Eil. nr. Tema Klasės Integruojamosios programos Kas integruoja Forma 

1. Sveikata ir sveikatos stiprinimo 

būdai (fizinis aktyvumas, subalansuota mityba, 

asmens ir aplinkos švara).  

Netinkamo vaistų vartojimo 

pasekmės. 

 

1–4 

5–6 

7–8 

 

 

 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa 

 

Sveikatos ugdymo bendroji 

programa 

Kūno kultūra, 

informacinės 

technologijos 

(pasaulio 

pažinimas, gamta ir 

žmogus, biologija, 

tikyba, etika, 

žmogaus sauga, 

lietuvių kalba ir kt.) 

Projektas „Sveika 

gyvensena“, 

specialistų klasės 

valandėles, 

estafetės, varžybos ir 

kt. 

Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai. 5–6 Etninės kultūros bendroji 

programa 

Kaip  saugiai, atsakingai dirbti kompiuteriu, rūpintis 

sveika gyvensena. 

7–8 

 

Informacinių technologijų 

programa 

Asmeninė ir šeimos sveikata. 

Su aplinkos kokybe susiję sveikatos aspektai. 

7–8 

 

Darnaus vystymosi 

integruojamoji programa 

 

Aplinkos apsauga. 

 

7–8 Bendrųjų kompetencijų ugdymo 

ir darnaus vystymosi 

integruojamoji programa 

2. Sveika gyvensena ir žalingi įpročiai. 

Rūkymas – žalingas įprotis.  

Kodėl žmonės rūko? 

Rūkymo poveikis sveikatai. 

Mokyklos ir viešosios tvarkos taisyklės, draudimai 

pirkti tabako gaminius ir rūkyti vaikams iki 18 metų. 

1–4 

5–6 

7–8 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa 

Klasių vadovai, 

socialinis 

pedagogas, 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Susitikimai su 

kviestiniais svečiais, 

renginiai, klasės 

valandėlės ir kt. 

3.  Alkoholinių gėrimų poveikis suaugusiajam ir vaikui. 

Išgėrusio žmogaus elgesys (pvz.: agresyvumas, savo 

poelgių nekontroliavimas). 

Priežastys, skatinančios vartoti alkoholinius gėrimus. 

Draudimai pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus 

(vaikams iki 18 metų, suaugusiesiems – viešosiose 

1–4 

5–6 

7–8 

 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa 

 

 

Klasių vadovai, 

socialinis 

pedagogas, 

dorinis ugdymas 

 

Susitikimai su 

kviestiniais svečiais, 

renginiai, konkursai, 

klasės valandėlės ir kt. 
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vietose). 

Šventės, tradicijos, papročiai nevartojant alkoholio. 

Paprotinis elgesys ir tradicinis etiketas. 7–8 Etninės kultūros bendroji 

programa 

Neigiamas požiūris į psichotropinių medžiagų 

vartojimą. 

5–8 Darnaus vystymosi 

integruojamoji programa 

4. Priklausomybės atsiradimas (alkoholio, tabako, kitų 

psichiką veikiančių medžiagų, kompiuterio, azartinių 

žaidimų). 

 

6–8 Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa  

 

Sveikatos ugdymo bendroji 

programa 

Psichologė, 

socialinė pedagogė 

(klasių vadovai) 

Pranešimai, filmų 

peržiūra, klasės 

valandėles ir kt. 

5. Psichikos sveikata (gebėjimai: įvardyti savo emocijas 

ir nuotaikas, sutelkti dėmesį, pozityviai suvokti 

aplinką ir joje vykstančius procesus, adekvačiai 

priimti situacijas, žmones, aplinkybes, teigiamai save 

vertinti). 

1–4 

5–6 

7–8 

 

Sveikatos ugdymo bendroji 

programa 

 

Psichologė 

(žmogaus sauga, 

pasaulio pažinimas, 

klasės vadovai) 

Informaciniai stendai, 

renginiai, socialinių 

įgūdžių grupės, klasės 

valandėles ir kt. 

Paauglystė – permainų metas. 

Savęs suvokimas. 

 Fiziniai, psichiniai pokyčiai paauglystėje.  

5–8 Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa 

6. Socialinė sveikata (Gebėjimai: įvardyti savo ir kitų 

nuotaikas, išgyvenimus, palaikyti draugiškus 

santykius su kitais, tvarkytis konfliktinėse situacijose, 

atpažinti situacijas, keliančias pavojų sveikatai, 

atsisakyti netinkamo elgesio žinomose rizikingose 

situacijose, prašyti pagalbos). 

1–4 

5–6 

7–8 

 

 

Sveikatos ugdymo bendroji 

programa 

 

Psichologė, 

socialinė pedagogė, 

klasių vadovai 

(pasaulio 

pažinimas, kalbų 

mokytojai, dorinis 

ugdymas) 

Informaciniai stendai, 

Tolerancijos diena, 

Savaitė be patyčių, 

socialinių įgūdžių 

grupės, klasės 

valandėles ir kt. 

Numato savo veiklos pasekmes bei jas vertina 

įvairiais lygmenimis: asmens, bendruomenės, 

valstybės ir pasaulio. 

5–8 

 

Darnaus vystymosi 

integruojamoji programa 

 

Tolerancija ir įvairovės pripažinimas gamtoje, 

kultūroje, ekonomikoje. 

5–8 

 

Darnaus vystymosi 

integruojamoji programa 

Kitos nuomonės gerbimas. 5–6 Pilietiškumo ugdymo 

integruojamoji programa Nuomonės išsakymas ir apgynimas. 7–8 
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Išklausyti kito nuomonę, išsakyti savo, tinkamai 

reaguoti. 

5–8 

 

Komunikavimo integruojamoji 

programa 

Kaip pasakyti „ne“ ir nesijausti kaltam. 5–8 

 

Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa 

7. Šeima, giminė ir tradicijos. 5–6  Etninės kultūros bendroji 

programa 

Muzika, 

technologijos, šokis 

(istorijos, lietuvių 

kalba, dailė, etika) 

Šeimos diena,  

paroda. 

Šeimos papročiai ir tradicijos. 

 

1–8 

 

Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa 

Teisės šeimoje ir mokykloje. 7–8 Pilietiškumo ugdymo 

integruojamoji programa 

Tradicinės šventės. 

 

5–8 

 

Kultūrinio sąmoningumo 

integruojamoji programa 

[Racionaliai naudoti materialius išteklius.] 5–8 

 

Darnaus vystymosi 

integruojamoji programa 

8. Paprotinis elgesys ir vertybės. 

 

5–6 

 

Etninės kultūros bendroji 

programa 

Lietuvių  ir užsienio 

kalbos, geografija 

Vėlinės: kapų 

tvarkymas 

9. Gamta tradicinėje kultūroje. 5–6 Etninės kultūros bendroji 

programa 

Pasaulio pažinimas, 

geografija, IT 

(biologija, dorinis 

ugdymas, lietuvių 

kalba) 

Žemės diena, projektas, 

paroda, klasės 

valandėlės, 

„Mano augintinis“  
Žmogaus elgesys gamtoje. 1–4 Žmogaus saugos bendroji 

programa 

Žmogaus veiklos gamtoje pasekmės. 5–8 Darnaus vystymosi 

integruojamoji programa 

10. Kalendorinės šventės ir papročiai. 1–8 

 

Etninės kultūros bendroji 

programa 

Lietuvių kalba, 

technologijos, 

muzika 

(informacinės 

technologijos, dailė, 

užsienio kalbos) 

Kalėdinių ir 

naujametinių 

kompiuterinių atvirukų 

konkursas, 

„Atbėga elnias 

devyniaragis“, 

Velykų popietė, 

klasių renginiai, 

edukacinės pamokos, 

Užgavėnės  

11. Tradiciniai darbai ir amatai. 5–8 Etninės kultūros bendroji Technologijos, Integruotos pamokos, 
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 programa matematika, 

lietuvių kalba 

paroda 

12. Liaudies kūryba. 5–8 

 

Etninės kultūros bendroji 

programa 

Lietuvių kalba ir 

muzika 

Integruotos pamokos 

13. Bendruomenė ir tradicijos. 7–8 Etninės kultūros bendroji 

programa 

Istorija, dorinis 

ugdymas, 

geografija 

Valstybinės šventės, 

Sausio 13-oji, paroda, 

karitatyvinė veikla, 

savanorystė 
Pilietiškumas. 1–8 Darnaus vystymosi 

integruojamoji programa 

Valstybės tradicijos ir kultūros paveldas. 1–8 

 

Pilietiškumo ugdymo 

integruojamoji programa 

 

14. Etnografiniai regionai. 7–8 Etninės kultūros bendroji 

programa 

Lietuvių kalba, 

užsienio kalbos, 

geografija (klasių 

vadovai ir kt.) 

Edukacinės pamokos 

Integruotos pamokos 

Europos kalbų diena, 

Europos diena, 

geografinės dainos 

konkursas, viktorina, 

vertimo konkursas 

Kultūros įvairovė. 5–8 Darnaus vystymosi 

integruojamoji programa 

Mus supanti aplinka ir kultūros įvairovė. 

 

7–8 

 

Kultūrinio sąmoningumo 

integruojamoji programa 

 

15. Pasaulėjauta, mitologija ir religija. 

 

 

7–8 

 

 

Etninės kultūros bendroji 

programa 

 

Tikyba, lietuvių 

kalba, istorija 

(užsienio kalbos) 

Susitikimai su 

kviestiniais svečiais, 

Šv. Mišios, integruotos 

pamokos, projektas 

„Žmogiškumo link“, 

edukacinės išvykos 

maldos namuose 

Skirtingos religijos pasaulyje. 5 Kultūrinio sąmoningumo 

integruojamoji programa 

 

 

 

 


