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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija (toliau – Gimnazija) įgyvendina pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas. Gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo planas yra sudarytas vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-

1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo 

programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 

„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo 

bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

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

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), 

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta LR Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46, 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), Mokymosi pagal 

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

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

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

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

(toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), Dėl Lietuvos Respublikos 

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

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

saugos reikalavimai“ (2019 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-1263 aktuali redakcija), 2021–2022 ir 

2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais (toliau – Bendrieji ugdymo planai), kitais teisės aktais bei Gimnazijos išorės 

vertinimo ir veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, bendraisiais susitarimais: 

2. Pagal išorės audito rekomendacijas tobulintini Gimnazijos veiklos aspektai: 

2.1. išmokimo stebėjimas (2 lygis);  

2.2. mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2. 2 lygis); 

2.3. vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. 2 lygis); 

2.4. tėvų švietimo politika (4.5.2 2 lygis). 

3. Gimnazijos prioritetai: 

3.1. pamokos kokybė ir mokinio individuali pažanga; 

3.2. pagalba mokiniui; 

3.3. visapusiškos asmenybės ugdymas; 

3.4. Gimnazijos bendruomenės stiprinimas. 

4. Gimnazijos prioritetai įgyvendinami: 

4.1. Gimnazijos bendruomenės susitarimais: 

4.1.2. ugdymo proceso organizavimo I–IV gimnazijos klasėse trukmė;  
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4.1.3. pamokų laikas;  

4.1.4. socialinės-pilietinės veiklos organizavimas; 

4.1.5. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės veiklos organizavimas;  

4.1.6. mokymosi sąlygų sudarymas ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose; 

4.1.7. bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais). 

4.2. Gimnazijos metodinių grupių susitarimais: 

4.2.1. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo formos; 

4.2.2. mokiniui siūlomi papildomai pasirinkti dalykai, dalykų moduliai; 

4.2.3. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

poreikis; 

4.2.4 mokinių mokymosi krūvio reguliavimas; 

4.2.5. ugdymo turinio integravimas.  

4.3. Gimnazijos metodinės tarybos susitarimais: 

4.3.1. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičius;  

4.3.2. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo formos ir laikotarpiai; 

4.3.3. ugdymo turinio integravimo nuostatos;  

4.3.4. brandos darbo organizavimas; 

4.3.5. neformalaus vaikų švietimo veiklos organizavimas; 

4.3.6. mokinio individualaus ugdymo planas;  

4.3.7. laikinųjų grupių sudarymo ir klasių dalijimo principai. 

4.4. Gimnazijos mokytojų tarybos susitarimais: 

4.4.1. ugdymo diferencijavimas;  

4.4.2. dalykų mokymo intensyvinimas; 

4.4.3. mokinio gerovės užtikrinimo ir sveikatos ugdymas;  

4.4.4. mokymosi organizavimas išlyginamosiose klasėse ar grupėse.  

5. Ugdymo plane nenumatytais atvejais Gimnazija ugdymo proceso metu gali koreguoti 

Gimnazijos ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir 

išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. Gimnazijos 

ugdymo plane gali būti įteisinti sprendimai ir nenumatyti Bendruosiuose ugdymo planuose. 

6. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – apibrėžti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

vykdymo reikalavimus, sudaryti vienodas sąlygas kiekvienam mokiniui, kad jis pasiektų asmeninės 

pažangos, geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų.  

7. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai:  

7.1. pateikti konkrečius ugdymo proceso organizavimo sprendimus pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programoms įgyvendinti; 

7.2. nurodyti Gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimo galimybes; 

7.3. atskleisti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, 

mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi. 

8. Gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos:  

8.1. Gimnazijos ugdymo planas – Gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 
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8.2. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

8.3. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

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

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

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

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

minučių. 

8.7. Nuotolinis mokymas – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai 

besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir / ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, 

mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT). 

8.8. Kitos Gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

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

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

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

10. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse: 

10.1. 2021–2022 mokslo metai.  

 

Ugdymo proceso pradžia 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Ugdymo proceso pabaiga I–II gimnazijos 

klasių mokiniams 

 

 

 

2022 m. birželio 23 d. 

Ugdymo proceso pabaiga III 

gimnazijos klasės mokiniams 

 

 

 

2022 m. birželio 16 d. 

Ugdymo proceso pabaiga IV gimnazijos 

klasės mokiniams 
2022 m. gegužės 19 d. 

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

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

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

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

Vasaros atostogos I–II gimnazijos klasių 

mokiniams 
2022 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31 d. 

Vasaros atostogos III gimnazijos klasės 

mokiniams 
2022 m. birželio 17 d. – rugpjūčio 31 d. 
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Švenčių dienos (nesutampančios su 

savaitgaliais) 

2021 m. lapkričio 1–2 d. (Visų Šventųjų ir 

Vėlinių dienos) 

2021 m. gruodžio 24 d. (šv. Kūčių diena) 

2022 m. vasario 16 d. (Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena) 

2022 m. kovo 11 d. (Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo diena) 

2022 m. balandžio 18 d. (šv. Velykų diena) 

2020 m. gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo 

diena) 

Tėvų dienos 
2021 m. gruodžio 2 d. 

2022 m. kovo 3 d. 

 

10.1.1. ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, III 

gimnazijos klasės mokiniams – 180 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo 

dienos; 

10.1.2. vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 

31 d. 

10.2. 2022–2023 mokslo metai.  

 

Ugdymo proceso pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d. 

Ugdymo proceso pabaiga I–II 

gimnazijos klasių mokiniams 
2023 m. birželio 22 d. 

Ugdymo proceso pabaiga III 

gimnazijos klasės mokiniams 
2023 m. birželio 15 d. 

Ugdymo proceso pabaiga IV gimnazijos 

klasės mokiniams 
2023 m. birželio 1 d. 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

Vasaros atostogos I–II gimnazijos klasių 

mokiniams 
2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d. 

Vasaros atostogos III gimnazijos klasės 

mokiniams 
2023 m. birželio 16 d. – rugpjūčio 31 d. 

Švenčių dienos (nesutampančios su 

savaitgaliais) 

2022 m. lapkričio 1–2 d. (Visų Šventųjų ir 

Vėlinių dienos) 

2022 m. gruodžio 26 d. (šv. Kalėdų diena) 

2023 m. vasario 16 d. (Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena) 

2023 m. balandžio 10 d. (šv. Velykų diena) 

2023 m. gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo 

diena) 
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Tėvų dienos 
2022 m. gruodžio 1 d. 

2023 m. kovo 2 d. 

 

10.2.1. ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, III 

gimnazijos klasės mokiniams – 180 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo 

dienos; 

10.2.2. vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 

31 d. 

11. Gimnazijoje ugdymo procesas yra skirstomas pusmečiais:  

11.1. 2021–2022 mokslo metais: 1-asis: 09-01–01-31, 2-asis: 02-01–06-23, III gimnazijos 

klasės mokiniams 2-asis: 02-01–06-16, IV gimnazijos klasės mokiniams 2-asis: 02-01–05-19; 

11.2. 2022–2023 mokslo metais:1-asis: 09-01–01-31, 2-asis: 02-01–06-22, III gimnazijos klasės 

mokiniams 2-asis: 02-01–06-15, IV gimnazijos klasės mokiniams 2-asis: 02-01–06-01; 

12. 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m. Gimnazija pagal poreikį skiria po 10–15 ugdymo 

dienų pažintinei-kultūrinei veiklai ir organizuoja savo nuožiūra, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 

Seimo nutarimus dėl 2022 ir 2023 metų paskelbimo atmintinais metais:  

 

Sveikatinimo ir sporto dienos Birželio mėn.  

Karjeros, profesinio orientavimo dienos Vasario mėn. 

Šeimos karjeros diena „Šok į tėvų klumpes“ Birželio mėn. 

Atradimų dienos (ekskursijos ir išvykos) Rugsėjo ir birželio mėn.  

Kūrybinės dirbtuvės Gruodžio mėn. 

Teatro diena Kovo mėn. 

Kino diena Sausio mėn. 

Knygos diena Vasario mėn. 

 

13. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

14. Pamokų laikas Gimnazijoje: 
 

1 pamoka: 0800 – 0845 val. 

2 pamoka: 0855 – 0940 val. 

3 pamoka: 0950 – 1035 val. 

4 pamoka: 1100 – 1145 val. 

5 pamoka: 1205 – 1250 val. 

6 pamoka: 1305 – 1350 val. 

7 pamoka: 1400 – 1445 val. 

8 pamoka: 1455 – 1540 val.  
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15. Jeigu Gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario 

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

darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso 

metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama 

į ugdymo dienų skaičių. 

16. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

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

esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto 

darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama Gimnazijos ugdymo plano 14 skirsnyje. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

17. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planą, 

kuriame aprašomas gimnazijoje vykdomų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų per dvejus 

mokslo metus įgyvendinimas, parengė Gimnazijos direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė. Grupės 

darbui vadovavo Gimnazijos direktorės įgaliotas asmuo – direktorės pavaduotoja ugdymui.  

18. Gimnazijos ugdymo plane numatyta: 

18.1. konkrečios klasės mokomieji dalykai ir jiems skiriamas pamokų skaičius; 

18.2. ugdymo proceso organizavimo forma / formos; 

18.3. švietimo pagalbos teikimas; 

18.5. neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla ir organizavimas;  

18.6. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimas; 

18.7. priemonės mokinių mokymosi praradimams, patirtiems COVID-19 pandemijos metu, 

kompensuoti;  

18.8. ugdymo plane numatytos į dalykų programas integruoti programos: 

18.8.1. 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“; 

18.8.2. 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 bendrosios programos patvirtinimo“; 

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

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

18.8.4. Prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, 

apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, 

sveikos gyvensenos skatinimą. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“; 

18.8.5. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa ir Vidurinio ugdymo 

etninės kultūros bendroji programa, patvirtintos 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“.  

19. Pamokų kiekis ugdymo programoms įgyvendinti numatytas dvejiems metams. Gimnazija, 

įgyvendindama ugdymo programas, gali nuspręsti pamokas per mokslo metus skirstyti kitaip. 
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20. Mokinys, kuris mokosi pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, privalo mokytis 

Ugdymo programų apraše nustatytų dalykų. Minimalus pamokų skaičius joms įgyvendinti numatytas 

Bendrųjų ugdymo planų 109, 129 punktuose. Gimnazija gali skirti ir daugiau pamokų privalomiems 

dalykams mokytis – tam gali būti panaudojamos pamokos, skirtos mokinio mokymosi poreikiams 

tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti. 

21. Darbo grupės parengtas gimnazijos ugdymo planas suderintas su Gimnazijos taryba ir su 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriumi.  

22. Gimnazijos ugdymo planą Gimnazijos direktorė tvirtina iki mokslo metų pradžios. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

23. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų Gimnazijos 

darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje 

aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Gimnazijoje mokiniui 

saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia 

Gimnazijos vaiko gerovės komisija. 

24. Gimnazija organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: 

pasirenka nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą, 

apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti. 

25. Pasirinktos prevencinės programos bei nacionalinio saugumo, informacinio raštingumo, 

verslumo, finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo ir kitos aktualios temos įgyvendinamos 

integruojant į dalyko (-ų) ugdymo turinį, projektinę veiklą, per neformaliojo vaikų švietimo veiklas 

arba skiriamas atskiras laikas programai įgyvendinti. 

26. Gimnazija Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą integruoja 

į dalyko (-ų) ugdymo turinį, įgyvendina per neformaliojo švietimo veiklas. 

27. Ugdymo veiklos, atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir Vidurinio 

ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, gali būti organizuotos už Gimnazijos ribų, 

pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos centruose ir kt. Mokinio mokymosi laikas išvykose, 

ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus 

dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę. 

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

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

veikla fiksuojama dienyne. Rekomenduojama mokiniui atlikti šio pobūdžio veiklas savarankiškai arba 

grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, vietos savivaldos institucijomis ir kt. 

Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal 

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo 

savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

29. Gimnazijoje yra dvi ilgosios pertraukos. Pirmoji – po trijų pamokų, trunkanti nuo 10:35 val. 

iki 11:00 val., antroji – po keturių pamokų, trunkanti nuo 11.45 val. iki 12.05 val. Jos metu mokiniai 
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gali žaisti šaškėmis ar šachmatais, laiką leisti vidiniame Gimnazijos kiemelyje (šiltuoju laiku), 

bibliotekoje, skaitykloje, valgykloje. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

 INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

30. Gimnazija priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. Mokinio 

individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams 

pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti asmeninę 

atsakomybę už mokymąsi. Individualus ugdymo planas sudaromas:  

30.1. mokinys mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; 

30.2. mokinys atvykęs mokytis iš užsienio; 

30.3. mokinys turi specialiųjų ugdymosi poreikių. 

31. Mokinių pažanga ir pasiekimai Gimnazijoje vertinami vadovaujantis Pagrindinio ugdymo ir 

Vidurinio ugdymo bendrosiose programose pateikiamais mokinių darbų vertinimo aprašais, Vilniaus šv. 

Kristoforo gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu (žr. priedą Nr. 1), 

metodinėse grupėse aptarta ir patvirtinta dalyko vertinimo tvarka.  

32. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra fiksuojamas elektroniniame dienyne.  

33. I–IV klasių mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistemos pažymiais, „įskaityta“, 

„neįskaityta“, „atleista“. 

34. Dorinio ugdymo (etikos ir katalikų tikybos) pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“. 

35. Pasirenkamųjų dalykų pasiekimai III–IV klasėse vertinami 10 balų sistemos pažymiais, 

išskyrus psichologiją ir filosofiją, kurie vertinama įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“. 

36. Dalykų moduliai vertinami įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“. 

37. Su mokomojo dalyko vertinimo kriterijais ir normomis kiekvienas mokytojas supažindina 

mokinius pasirašytinai per pirmąsias pamokas rugsėjo mėnesį. Klasės vadovas supažindina tėvus 

(globėjus, rūpintojus) su Gimnazijoje taikoma vertinimo ir atsiskaitymų tvarka per pirmąjį tėvų 

susirinkimą rugsėjo mėnesį. 

38. Pusmečio ir mokslo metų įvertinimai pasiekimų apskaitos dokumentuose fiksuojami 10 balų 

sistemos pažymiais arba rašoma: „įskaityta“, „neįskaityta“ arba ,,atleista“. Įrašas „atleista“ įrašomas, 

jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir Gimnazijos direktoriaus įsakymą. 

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo pamokose 

vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

39. Gimnazijos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas. 

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

rūpintojai), mokytojai, klasės auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija. Atsižvelgiant į 

vertinimo informaciją, koreguojamas mokinio mokymasis. 

41. Gimnazija apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) informuoja Gimnazijos nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens 
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duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais ir kitais asmens duomenų apsaugos dokumentas. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

42. Gimnazijoje mokinio mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai:  

42.1. sudarant tvarkaraštį:  

42.1.1. I–IV gimnazijos klasių mokiniams gali būti ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną; 

42.1.2. penktadienį pagal galimybes organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės 

dienomis; 

42.1.3. mokiniams, kurie mokosi pagal Vidurinio ugdymo programą, pamokų tvarkaraštyje gali 

būti ne daugiau kaip trys „langai“, išskyrus tuos atvejus, kai mokinys per mokslo metus nusprendžia 

pakeisti individualųjį ugdymo planą. 

42.2. planuojant mokymosi krūvį per savaitę: 

42.2.1. I–II gimnazijos klasių mokiniams maksimalus pamokų skaičius per savaitę – ne didesnis 

nei 10 procentų už minimalų mokiniui skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Bendruosiuose ugdymo 

planuose; 

42.2.2. III–IV gimnazijos klasių mokiniams – ne daugiau kaip 35 pamokos per savaitę. 

42.3. skiriant atsiskaitomuosius ir rašto darbus: 

42.3.1. mokiniams per dieną gali būti skiriama ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas 

(trukmė 30–45 min.) arba rašinys (trukmė 45–90 min.);  

42.3.2. klasėje dirbantys mokytojai atsiskaitomuosius darbus derina, fiksuodami elektroniniame 

dienyne prieš savaitę;  

42.3.3.atsiskaitomieji darbai neskiriami po mokinio ligos, atostogų ar šventinių dienų; 

43.3.4.atsiskaitomieji darbai neskiriami paskutinę  pusmečio savaitę;  

42.4. skiriant namų darbus: 

42.4.1. namų darbai skiriami įtvirtinti / pagilinti / susisteminti / pakartoti mokomąją medžiagą, 

pamokos metu įgytas žinias, mokėjimus ir įgūdžius;  

42.4.2. atostogoms namų darbai neskiriami.  

43. Prireikus, pavyzdžiui, dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos 

metu ir pan., gali būti skiriamos trumpalaikės ir / arba ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės 

konsultacijos (trumpesnės už pamoką) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Ilgalaikės 

konsultacijos (pamokos trukmės) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos 

formą. 

44. Dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, varžybose:  

44.1. mokiniui, kuris atstovauja Gimnazijai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, 

savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio 

prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas;  

44.2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, gali būti 

suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių. 
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45. Atleidimas nuo dalyko pamokų: 

45.1. Jeigu mokinys mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas 

baigęs), arba yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais prizinės 

vietos laimėtojas suderinus su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), direktoriaus įsakymu gali būti 

atleidžiamas nuo dailės, šokio, muzikos, fizinio ugdymo pamokų direktoriaus įsakymu. 

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

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

neformaliojo vaikų švietimo programas per pirmąjį pusmetį iki spalio 1 d., o per antrą pusmetį iki 

vasario 1 d. 

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

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

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

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

gimnazijos klasės mokinys negali teikti prašymo dėl atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo to 

dalyko, kurio brandos egzaminą planuoja laikyti.  

45.4. Mokinys, atleistas nuo menų ar fizinio ugdymo pamokų, atsiskaito kas mėnesį gimnazijos 

mokytojams individualiai. 

45.5. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo pamokų, jų metu gimnazijoje gali 

užsiimti saviugda, mokytis individualiai. Tuo metu Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą. Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmos ar paskutinės, mokiniai 

gali į Gimnaziją atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai Gimnazija informuoja tėvus, tuo metu 

tėvai užtikrina savo vaikų saugumą. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

46. Gimnazijoje kiekvienam mokiniui sudaromos sąlygos ugdytis bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas, mokytis pagal galias ir siekti kuo aukštesnių rezultatų.  

47. Gimnazija orientuodamasi į mokinių mokymosi rezultatų gerinimą:  

47.1. siekia suteikti aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui, ugdo sąmoningą ir 

atsakingą požiūrį į mokymąsi;  

47.2. ugdo mokinių pasididžiavimo Gimnazija, mokymusi jausmus;  

47.3. ugdo atkaklumą mokantis;  

47.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus Gimnazijos bendruomenėje;  

47.5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją 

mokiniams, ypač iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, migrantams ir 

kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, taip pat antramečiams;  

47.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisija sprendžia 

mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis;   

47.7. tobulina Gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug 
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dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui, 

jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių pasiekimų dinamikos, 

mokytojų ir visos Gimnazijos indėlio į mokinių pažangą;  

47.8. sudaro sąlygas mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines kompetencijas ir 

gebėjimus individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių 

mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai, atsižvelgdami į mokinių mokymosi pagalbos 

poreikius, gali pasitelkti švietimo pagalbos specialistus, įstengiančius padėti planuoti ugdymo turinį ir jį 

laiku koreguoti;  

47.9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 

48. Gimnazija užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima žemų 

pasiekimų prevenciją (iš anksto numatomi galimi probleminiai atvejai ir stengiamasi jų išvengti), 

intervenciją (sprendžiamos iškilusios problemos) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones 

(suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.). 

49. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas Gimnazijoje nuolat stebimas, siekiant laiku 

pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie atsiradusius 

mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami Gimnazijos švietimo pagalbos specialistai, 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų problemos. 

Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir suteikiama reikiama 

mokymosi pagalba, pavyzdžiui, rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo veikla Gimnazijoje ar 

už Gimnazijos ribų ir kt.  

50. Gimnazija prireikus teikia mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui. Ypač svarbi pagalba 

šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; kai kontrolinis darbas ar 

kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus kurio 

nors dalyko įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; kai per Nacionalinį 

mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens; kai mokinys demonstruoja 

aukščiausio lygmens pasiekimus; kitais Gimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.  

51. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

52. Gimnazija derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus:  

53.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką, pagal jį koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant 

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

52.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas 

ar nustato Gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreikį;  

52.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams;  

52.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių metodiką 

(mokinys – tėvai – mokytojas);  

52.5. kitus Gimnazijos pasirinktus būdus.  

53. Prireikus 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 individualiai. Mokymosi pagalbai teikti, skiriant konsultacijas ar daugiau pamokų 

dalykui, panaudojamos pamokos, skirtos mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti. Šios 
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pamokos gali būti panaudojamos ir siekiant padėti mokiniams atlikti namų darbus. Mokymosi pagalbos 

veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir 

pasiekimų dinamiką. 

54. Mokymosi pagalbos teikimą koordinuoja Vaiko gerovės komisija, kuri kartu su mokytojais 

ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato ugdymo 

ir pagalbos tikslus, stebi mokinių pažangą.  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

55. Gimnazija priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

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

bendrojo ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, informuoja 

savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį ir numato atvykusio mokytis asmens tolesnio 

mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis asmenų poreikius ir, 

bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais atstovais, sudaryti mokiniams 

galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą:  

55.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais, 

švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

55.2. aptaria Gimnazijos teikiamos pagalbos formas ir būdus, Gimnazijos, mokinio ir jų tėvų 

įsipareigojimus;  

55.3. parengia atvykusio mokinio įtraukties į Gimnazijos bendruomenės gyvenimą planą: 

55.3.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę;  

55.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam mokiniui sklandžiai 

įsitraukti į Gimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis;  

55.3.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis;  

55.3.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų skirtumams 

panaikinti;  

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

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

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

mokymą(si) intensyviu būdu (grupėse ar kitomis formomis), kartu užtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi 

kartu su bendraamžiais. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienerių metų (išimtiniais atvejais ir 

ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas keleriems (2–4) metams.  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

56. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį pasirenkamąjį dalyką ar 
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dalyko modulį.  

57. Laikinosioms grupėms sudaryti naudojamos dalykui, mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti skirtos pamokos.  

58. Gimnazijoje nustatytas laikinųjų grupių dydis:  

58.1. Gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į skirtas mokymo lėšas, savo įsakymu numato 

mokinių skaičių laikinojoje grupėje;  

58.2. mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti didesnis nei nustatytas didžiausias 

mokinių skaičius klasėje. 

59. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė gali būti dalijama į grupes arba sudaromos 

laikinosios grupės:  

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

59.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokinių dalijimas į grupes priklauso 

nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus, kurį nustato Higienos norma, ir įrangos;  

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

59.4. kitiems dalykams (gamtos mokslų pamokoms, kuriose atliekami eksperimentai) mokyti, 

jei Gimnazijai pakanka mokymo lėšų; 

59.5. I klasių mokiniams po matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros ir pirmosios užsienio 

kalbos patikros sudaromos laikinosios grupės mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams 

gerinti;  

59.6. nesusidarius mokinio pasirinkto dalyko kurso programos laikinajai grupei, mokinio 

individualus ugdymo planas koreguojamas sudarant sąlygas mokytis per konsultacines valandas, 

neformalųjį švietimą.  

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

60. 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.  

61. Sergančio mokinio mokymas namuose pradedamas tada, kai tėvai pateikia prašymą ir 

dokumentą su medikų išvadomis.  

62. Mokiniui, kuris mokosi namie savarankiškai ar / ir nuotoliniu mokymo organizavimo būdu, 

Gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į Gydytojų 

konsultacinės komisijos rekomendacijas, ir mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

Pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, Vaiko gerovės komisijos, Gydytojų 

konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

63. Mokiniams, kurie mokosi namie skiriama pamokų: 

63.1. pagal pagrindinio ugdymo programą savarankiškai ar / ir nuotoliniu mokymo 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma I–II gimnazijos klasėse – 555 pamokos per 

mokslo metus (15 pamokų per savaitę);  
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63.2. pagal vidurinio ugdymo programą savarankiškai ar / ir nuotoliniu mokymo organizavimo 

būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

63.2.1. III gimnazijos klasėje – 504 pamokos per mokslo metus (14 pamokų per savaitę); 

63.2.2. IV gimnazijos klasėje – 476 pamokos per mokslo metus (14 pamokų per savaitę). 

63.3. pagal pritaikytą pagrindinio ugdymo programą – vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 

57–62 ir 129 punktais, Gimnazija gali skirti pamokų mokyti namie, iš jų iki 74 pamokų, jeigu 

Gimnazijoje yra specialistas, galima skirti specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar 

konsultacijoms.  

63.4. pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą – mokymas namie organizuojamas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 57–62, 75 ir 109 punktais. Mokyti namie skiriamos ne mažiau 

kaip 296 pamokos per metus.  

64. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos vadovo įsakymu mokinys 

gali nesimokyti pagal pagrindinio ugdymo programą – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo, 

pagal vidurinio ugdymo programą – meninio ugdymo ir technologijų pasirinkto dalyko, technologijų, 

fizinio ugdymo. Elektroniniame dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio 

nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. 

65. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti gimnazijoje su 

klase arba individualiai. 

66. Prireikus Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 

papildomų pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

67. Intensyvinant mokymą, nustatytas pamokų skaičius mokiniui per savaitę negali būti 

viršytas. 

68. Gimnazijoje intensyvinami:  

68.1. informacinės technologijos (B kursas) – per vienerius mokslo  metus III gimnazijos 

klasėje; 

68.2. tikslieji ir gamtos mokslai – per dieną dalykui mokyti skiriamos dvi viena po kitos 

vykstančios pamokos, siekiant sudaryti sąlygas eksperimentams organizuoti gamtos mokslų pamokose, 

projektiniams darbams rengti;  

68.3. menai ir technologijos (II gimnazijos klasėje) – per dieną dalykui mokyti skiriamos dvi 

viena po kitos vykstančios pamokos, siekiama sudaryti sąlygas intensyviai kūrybinei veiklai; 

68.4. edukaciniams užsiėmimams už Gimnazijos ribų skiriama daugiau nei viena pamoka. 

69. Prireikus Gimnazija gali koreguoti Bendruosiuose ugdymo planuose dvejiems metams 

nustatytą pamokų skaičių, kad mokiniai, intensyviau mokydamiesi, bendrojoje dalyko programoje 

numatytus rezultatus pasiektų per trumpesnį laikotarpį.  

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS   

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 
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70. Mokiniams sudaromos sąlygos sėkmingai siekti individualios pažangos. 

71. Diferencijavimas taikomas:  

71.1. mokiniui individualiai;  

71.2. mokinių grupei;  

71.3. mokinių, laikinai perskirstytų ar priskirtų grupei;  

71.4. dėl pergrupavimo tikslų ir principų tariamasi su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

72. Ugdymas diferencijuojamas: 

72.1. pagal užduotis, rezultatą ir mokiniams skirtą laiką, atsižvelgiant į skirtingus gebėjimus; 

72.2. pagal skirtingus būdus ir paramos poreikius mokiniams, turintiems ypatingų mokymosi 

sunkumų;  

72.3. pagal skirtingus būdus mokiniams, turintiems ypatingų mokymosi gabumų;  

72.4. diferencijuojamas lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo procesas, skiriant valandų iš 

pamokų, suteiktų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti.  

73. Interesų diferencijavimas: 

73.1. tam tikroms veikloms (projektiniams, tiriamiesiems mokinių darbams, brandos darbams, 

darbams grupėse) atlikti, sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes;  

73.2. atsižvelgiant į mokinių siekius, polinkius, gebėjimus, sudaroma galimybė rinktis 

mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir skirtingus jų kursus sudarant individualų ugdymo planą (III–

IV kl.);  

74. Gimnazijos Mokytojų taryba 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 

NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

75. Gimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui pasirinkti jo poreikius atliepiančias 

įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas: filosofijos, vokalinį ansamblį, šokių 

kompozicijų kūrimą, tinklinį, krepšinį, futbolą, teatro būrelį, „Meno kuopą“, „Daugiakultūrinį Vilnių ir 

jo asmenybes“. 

76. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su Gimnazijos mokinių 

savivaldos institucija, įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos 

tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo vaikų švietimo programas. 

77. Gimnazija siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos 

poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, ugdančias savarankiškumą, sudarančias 

sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Mokiniai, lankantys muzikos, dailės, sporto ar kitas neformaliojo 

švietimo mokyklas, gali rinktis tuos dalykus mokytis išplėstiniu kursu (A) ir nelankyti tų dalykų 

pamokų Gimnazijoje. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami 

Mokinių registre.  
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78. Mokinys, besimokantis pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį 

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

Gimnazijos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dalies ar visų to dalyko pamokų. 

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

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

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

80. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko mokytojas, 

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

programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar visų pamokų 

mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra rengiamas. IV gimnazijos 

klasės mokinys negali teikti prašymo dėl atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo to dalyko, kurio 

brandos egzaminą planuoja laikyti.  

81. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo dalykų pamokų, jų metu gali 

užsiimti gimnazijoje kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Tuo metu Gimnazija užtikrina 

nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą. Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra 

pirmosios ar paskutinės, mokiniai gali į Gimnaziją atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai 

Gimnazija informuoja tėvus, tuo metu tėvai užtikrina savo vaikų saugumą. 

82. Gimnazija sudaro mokiniams sąlygas dalyvauti gamtos, technologijų, inžinerijos, 

matematikos ir menų centrų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) vykdomose 

neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykstant į juos ir / ar nuotoliniu būdu. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

83. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja bendradarbiauti su Gimnazija ir pasirašo 

trišalę (mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), Gimnazija) sutartį. 

84. Numatomos šios mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Gimnazijos bendradarbiavimo formos:  

84.1. informuojama apie mokinių pažangumą, lankomumą, elgesį; pateikiama tikslinė 

informacija bendrųjų susirinkimų metu dėl I gimnazijos klasių adaptacijos ypatumų, vertinimo 

sistemos, neformaliojo ugdymo pasirinkimų, II gimnazijos klasės mokinių pasirenkamųjų dalykų 

pasiūlos, individualaus ugdymo plano sudarymo, PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos, abiturientų 

egzaminų organizavimo tvarkos; informuojama apie įvairius Gimnazijos veiklos organizavimo 

aspektus: viziją, misiją, tikslus, pagalbos specialistų darbo valandas, renginius ir kt.;  

84.2. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami organizuoti ir į organizuojamus klasės ar 

Gimnazijos renginius: išvykas, ekskursijas, akcijas, vakarones, viktorinas, projektus, parodas, muges, 

varžybas, spektaklius; dalyvauti planuojant ir organizuojant ugdymą; dalyvauti Gimnazijos taryboje, 

klasės tėvų taryboje, bendruose tėvų, mokinių, mokytojų pokalbiuose, diskusijose;  

84.3. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami į teminius susirinkimus, per kuriuos 

teikiamos psichologinės, pedagoginės žinios apie vaikų auklėjimą, vaiko elgesio koregavimą, pagalbą 

mokantis, sudaromos sąlygos mokytis, kaip naudotis elektroninio dienyno sistema; gali būti kviečiama 

tikslinė mokinių tėvų grupė, pvz., specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių tėvai arba elgesio, 

mokymosi problemų patiriančių vaikų tėvai;  
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84.4. individuali pagalba teikiama kviečiant mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) į Gimnaziją 

arba apsilankant moksleivio namuose (prireikus lankosi socialinė pedagogė ir / ar psichologė). 

85. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Gimnazijos bendradarbiavimo būdai:  

85.1. individualus pokalbis susitikus ar telefonu;  

85.2. susirašinėjimas laiškais, telefono žinutėmis, įrašais elektroniniame dienyne;  

85.3. klasės ar Gimnazijos susirinkimai, pasitarimai, posėdžiai, du kartus per mokslo metus 

organizuojamos „Tėvų dienos“;  

85.4. informacija pateikiama Gimnazijos interneto svetainėje, informaciniuose leidinukuose, 

skelbimuose, straipsniuose spaudoje;  

85.5. su Gimnazijos direktoriumi suderinti klausimynai, apklausos;  

85.6. tėvų (globėjų, rūpintojų) įpareigojimas padėti savo vaikams namuose;  

85.7. tėvų savanorystė priimant sprendimus dėl profesinio informavimo.  

86. Mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie ugdymo rezultatus, mokinių pažangą, mokymosi 

pagalbos teikimą nuolat informuoja klasių auklėtojai. Klasių mokinių tėvų susirinkimai organizuojami 

ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Planuojami klasių susirinkimai skelbiami prieš savaitę elektroninio 

dienyno skiltyje „Tėvų susirinkimai“.   

87. Gimnazija konsultuoja ir skatina mokinių tėvus sukurti tinkamą edukacinę aplinką namuose, 

motyvuoti ir padėti vaikui mokytis, sudaryti sąlygas dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, išsakyti 

Gimnazijos tobulinimo lūkesčius:  

87.1. organizuojami „Tėvų švietimo“ seminarai;  

87.2. darbo valandomis konsultuoja Gimnazijos specialistai (psichologas, socialinis pedagogas);  

87.3. Gimnazijos specialistai (psichologas, socialinis pedagogas) skaito paskaitas, veda 

seminarus, mokymus;   

87.4. Gimnazijos specialistai, administracija dalyvauja klasių valandėlėse;  

87.5. iš anksto informavę apie atvykimą, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali dalyvauti 

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje, svarstant aktualų klausimą;  

87.6. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bendradarbiauja su Vilniaus miesto vaiko gerovės 

komisija, Vaikų teisių tarnyba, Socialinės rūpybos skyriumi, socialiniais darbuotojais ir kt.;  

88. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kasmet dalyvauja Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinime. Įsivertinimo duomenų analizė pateikiama Gimnazijos tarybos, Tėvų komiteto 

susirinkimuose. 

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

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, ar esant aplinkybėms 

Gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo  laikotarpiu Gimnazija numato naujus tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus: tėvų 

susirinkimai ir tėvų informavimas apie mokinių pasiekimus vykdomas nuotoliniu būdu, per Tamo 

dienyną, ZOOM, MOODLE, Microsoft Teams komunikacijų platformas.  

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO 

PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT 
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APLINKYBĖMS GIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI 

ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

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

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

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

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

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

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

mokymo būdas). 

91. Ekstremali temperatūra – Gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

91.1. minus 25 °C ar žemesnė – I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 

91.2. 30 °C ar aukštesnė – I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 

92. Gimnazijos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

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

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti sprendimus:  

92.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  

92.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

92.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

92.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

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

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

92.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių Gimnazjos aplinkoje 

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

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

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

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

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su valstybinės mokyklos (biudžetinės 

įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, savivaldybės mokyklos (biudžetinės 

įstaigos) – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, valstybinės ir savivaldybės 

mokyklos (viešosios įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos – savininku (dalyvių susirinkimu); 

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

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Gimnazjos vadovas 

sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi pagal formaliojo 

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

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

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

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

nustatyta tvarka. 

93. Valstybės, savivaldybės lygiu ar Gimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesą 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu Gimnazija: 
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93.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, atsižvelgdama 

į Gimnazijos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, Bendrųjų 

ugdymo planų nuostatas;  

93.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

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

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

patvirtinimo“; 

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

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

jeigu joje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo 

procesą organizuoti Gimnazijoje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias 

patalpas;  

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

ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

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

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

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

93.6. prireikus pagal galimybes pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą 

organizuoti nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir 

asinchroniniam ugdymui skiriamas pamokas;  

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

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

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

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

koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, atsižvelgdama į 

mokinių amžių; 

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

93.10. paskiria asmenį / asmenis, kuris / kurie teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo bendruomenei 

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

Gimnazijoje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama Gimnazijos 

tinklalapyje;  

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

ugdymo proceso organizavimo. 

93.12. Mokinių mokymosi praradimams, patirtiems COVID-19 pandemijos metu, kompensuoti 

(atskirų dalykų temoms pakartoti / įtvirtinti) gali būti sudaromos laikinosios grupės, atsižvelgiant į 

mokinių poreikį, mokytojų rekomendacijas, pritarus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).   

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
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PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

sritys ir dalykai:  

94.1. dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba;  

94.2. kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba (anglų), antroji užsienio kalba 

(vokiečių, prancūzų, rusų);  

94.3. matematika;  

94.4. gamtamokslinis ugdymas: biologija, fizika, chemija;  

94.5. socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; 

94.6. meninis ugdymas: dailė, muzika;  

94.7. informacinės technologijos;  

94.8. technologijos;  

94.9. fizinis ugdymas.  

95. Gimnazija skiria adaptacinį laikotarpį (dvi rugsėjo savaites) mokiniams, pradedantiems 

mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (I klasė). Mokiniams sėkmingai adaptuotis 

padeda socialinė pedagogė, psichologė, klasės auklėtoja / auklėtojas ir kt. Per adaptacinį laikotarpį 

stebima individuali mokinio pažanga, bet pažymiais nevertinama. 

96. Nuo spalio 1 d. gali būti sudaromos I klasių mokinių laikinosios grupės mokytis lietuvių 

kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos, jeigu šių dalykų mokinių pasiekimai po adaptacinio 

periodo yra žemesni, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose.  

97. Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokiniams mokytis pagal pagilinto mokymosi programas:  

97.1. lietuvių kalbos ir literatūros (I gimnazijos klasėje pridedama 1 pamoka), technologijų (II 

gimnazijos klasėje pridedama 0,5 pamokos); 

97.2. pagilinto mokymosi programoms įgyvendinti imamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti. 

98. Gimnazija formuodama ir įgyvendindama ugdymo turinį:  

98.1. iki 10 procentų gali didinti ar mažinti (perskirstyti) dalykui mokytis skiriamų pamokų 

skaičių. Perskirstyti galima keletui arba visiems dalykams skiriamas pamokas;  

98.2. iki 5 procentų  ugdymo proceso gali būti skiriama projektinei ar kitokiai mokiniams 

patraukliai veiklai ne tik Gimnazijoje, bet ir motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose aplinkose. 

Gimnazija ne pamokų forma organizuojamo ugdymo trukmę perskaičiuoja į mokymosi pamokomis 

laiką;  

98.3. Gimnazijos I–II klasėse bendrą dalykams skirtų pamokų skaičių galima paskirstyti kitaip, 

nei nurodoma Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte, išlaikant tą patį dalykų skaičių ir neviršijant 

minimalaus klasei skiriamo pamokų skaičiaus per mokslo metus. Gimnazija, nusprendusi dalykams 

skirti kitokį pamokų skaičių, nei numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose, užtikrina, kad bus pasiekti 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatyti mokymosi rezultatai. Sprendimą skirti kitokį 

pamokų skaičių, nei numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose, Gimnazija suderina su savivaldybės 

vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.  
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99. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti, yra panaudojamos mokymo(si) pasiekimams gerinti: ilgalaikėms ir 

trumpalaikėms konsultacijoms, diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti, projektinei ir kitai veiklai. 

  

 

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKOMŲJŲ DALYKŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

100. Dorinis ugdymas: 

100.1. Mokinys nuo 14 metų dorinio ugdymo dalyką (etiką ar katalikų tikybą) savarankiškai 

renkasi pats.  

100. 2. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba katalikų tikybą 

mokinys renkasi dvejiems metams.  

101. Lietuvių kalba ir literatūra: 

101.1. mokinių lietuvių kalbos ir literatūros mokymosi motyvacijai skatinti ir siekti aukštesnio 

lygio I gimnazijos klasėje pridedama 1 pamoką; 

101.2. sudaromos laikinosios grupės mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams 

gerinti.  

101.3. į lietuvių kalbos ir literatūros programą integruojami pilietiškumo pagrindų mokymosi 

aspektai, skiriant dėmesį laisvės kovų istorijai. 

101.4. sudaromos laikinosios grupės mokinių ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams 

gerinti. Apie tai mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) administracija informuoja el. paštu. 

102. Užsienio kalba: 

102.1. sudaroma galimybė užsienio kalbos (anglų kalbos), pradėtos mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą, toliau mokytis kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

102.2. antrosios užsienio kalbos (vokiečių, prancūzų  arba rusų kalbos) mokytis privaloma. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą; 

102.3. 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 Gimnazija dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtos 

kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti 

mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus: 

102.4. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir 

Gimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni nei numatyta Pagrindinio 
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ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu Gimnazija 

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Gimnazija sudaro 

mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų 

lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

103. Matematika: 

103.1. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi Nacionalinės švietimo 

agentūros parengtomis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo užduotimis, tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, visiems mokiniams keliami aukšti mokymosi lūkesčiai; 

103.2. sudaromos laikinosios grupės mokinių ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams 

gerinti. Apie tai mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) administracija informuoja el. paštu. 

 

104. Gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika): 

104.1. gamtos mokslų dalykų pamokomis gerinamas gamtamokslis raštingumas, tobulinami 

mokinių pasiekimai Žemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse; 

104.2. numatomas gamtos mokslų turinio aktualizavimas vykdant gamtamokslinius tyrimus: 

stebėjimas, analizavimas, eksperimentavimas, modeliavimas, įvairios praktinės veiklos, skatinama 

bendradarbiauti, dirbti komandoje, derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos, 

atkreipiamas dėmesys į gyvosios gamtos stebėjimą, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymą 

kasdieniame gyvenime. Ugdymo procesas yra individualizuojamas, diferencijuojamas, taikomos 

įvairesnės, įdomesnės, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduotys. 

104.3. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiria ne mažiau kaip 30 procentų 

dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų eksperimentams atlikti Gimnazijoje, 

sudaromos sąlygos jiems atlikti kitoje mokykloje, atvirosios prieigos centruose ar kitose tam tinkamose 

aplinkose; 

104.4. gimnazijoje mokymosi aplinka gamtamoksliniam ugdymui pritaikoma 

eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti, dvi gamtos mokslų pamokos vyksta viena po kitos, 

kad mokiniai turėtų sąlygas atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus. 

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

104.5. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi ne tik kilnojamosiomis ir virtualiosiomis 

laboratorijomis, šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, mokymosi ištekliais už Gimnazijos ribų 

(mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijomis, nacionaliniais parkais ir kt.), bet turimomis 

mokyklinėmis priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir / ar pasigaminamomis 

priemonėmis;  

104.6. gimnazija skatina ir sudaro mokiniams sąlygas dalyvauti gamtos, technologijų, 

inžinerijos, matematikos ir menų centrų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) 

vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, taip pat įvairiuose kituose gamtamokslinio 

raštingumo konkursuose.  

105. Technologijos: 

105.1.   privalomas 17 valandų integruotas technologijų kursas išdėstomas per vienerius metus. 

Šio kurso programos įgyvendinimas (intensyvinimas, ekskursijos, susitikimai, bendradarbiavimas su 

profesinio mokymo įstaigomis) yra numatytas ilgalaikiuose dalyko planuose ir Ugdymo 

karjerai  veiklos plane; 
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105.2.   I klasių mokiniai mokslo metų pradžioje supažindinami su programa ir pagal interesus ir 

polinkius renkasi vieną iš dviejų Gimnazijos siūlomų technologijų programų (Gaminių dizaino ir 

technologijų bei Konstrukcinių medžiagų). Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą 

technologijų programą mokinys pasirenka dvejiems metams. Technologijų programą mokinys gali 

keisti dėl atsiradusių sveikatos problemų, kurios pasireiškė ugdymo proceso metu (pvz., alergija 

medžio dulkėms), pristatęs pažymą iš medicinos įstaigos bei išlaikęs įskaitą iš programų skirtumo ar 

nesimokytos dalyko programos dalies. 

105.3.   I gimnazijos klasėje technologijų dalykui mokyti skiriama 1 pamoka per savaitę, II 

klasėje skiriamos dvi, viena po kitos vykstančios pamokos, taip sudaromos sąlygos intensyviai 

kūrybinei veiklai.  

 

 

106. Informacinės technologijos: 

106.1. I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir 2 moduliai: 

„Programavimo pradmenys“ ir „Kompiuterinės leidybos pradmenys“. Modulį II klasei mokinys renkasi 

I klasėje mokslo metų pabaigoje. 

107. Socialiniai mokslai (istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, socialinė-pilietinė 

veikla, ekonomika ir verslumas): 

107.1. per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis; 

107.2. gerinant gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, dalis istorijos ir geografijos 

pamokų  organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos 

savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose), naudojamasi virtualiosiomis 

mokymosi aplinkomis; 

107.3. Gimnazija I–II klasių mokinių projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės 

veiklos) gebėjimams ugdyti skiria 20–30 procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus, 

projektinį darbą mokytojai organizuoja savo nuožiūra; 

107.4. laisvės kovų istorija integruojama į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų 

pamokas; 

107.5. dalis pasiekimų įgyjama per dalyko pamokas, o kita dalis – per kitokią veiklą 

(pilietiškumo akcijas ir pan.). Dalyvavimas akcijose fiksuojamas kaip pilietiškumo pamoka; 

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

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios nuolat sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais; 

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokios kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio 

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

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

saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir 

kitos panašios temos; 

107.7. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V–943 „Dėl Nacionalinio saugumo ir 

krašto gynybos programos patvirtinimo“, integruojama į pilietinio ugdymo programą. 
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108. Fizinis ugdymas: 

108.1. fiziniam ugdymui skiriamos 2 valandos per savaitę, sudaromos sąlygos visiems 

mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo užsiėmimus (krepšinį, 

tinklinį, futbolą) per neformaliojo švietimo veiklą Gimnazijoje ar neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigoje. Gimnazija užtikrina pasiūlos įvairovę ir organizuoja mokinių, lankančių šias programas, 

apskaitą; 

108.2. organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose, atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus; jei pakanka lėšų, klasė gali būti dalijama į grupes; 

108.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė rinktis 

vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų: 

108.3.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą;  

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

Gimnazijoje. 

108.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriami ir neatliekami pratimai, galintys 

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

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. 

108.5. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ar laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, 

konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.).  

109. Meninis ugdymas (dailė ir muzika): 

109.1. menų mokymas gali būti integruojamas į neformaliojo švietimo programas, 

organizuojamas kitose erdvėse – kultūros įstaigose, netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt. 

110. pagal galimybes į dalykų ugdymo turinį integruojami Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos, patvirtintos 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 programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 

„Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“, aspektus. 

111. Mokinys privalo mokytis visų Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiose 

programose, Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte klasei nurodytų dalykų, išskyrus tuos atvejus, kai 

Gimnazija priima sprendimą intensyvinti dalykų mokymą. Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte 

nurodomas dalyko bendrosioms programoms įgyvendinti skiriamas minimalus pamokų skaičius ir 

minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per savaitę. Mokinys pagal poreikius gali pasirinkti 

pageidaujamas neformaliojo švietimo veiklas. Gimnazija gali skirti mokiniui ilgalaikių ir trumpalaikių 

konsultacijų. Maksimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę negali būti didesnis, nei nurodytas 

Higienos normoje. 

112. Mokiniams nepasiekus Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo 

lygio, sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas (skiriama konsultacijų, organizuojamas 

mokymasis laikinojoje grupėje ir kt.). 



28 

 

113. I–II gimnazijos klasėse gali būti organizuojama projektinė veikla. Rekomenduojama I–II 

gimnazijos klasės mokiniui pasiūlyti ir sudaryti sąlygas atlikti mokslo metų trukmės projektinį darbą. 

Darbui atlikti rekomenduojama skirti iki 37 pamokų, panaudojant mokinio poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti ir neformaliojo vaikų švietimo valandas. 

114. Žmogaus sauga integruojama į dalykų ugdymo turinį, užsiėmimai vyksta Saugaus eismo 

mokykloje. 

115. 2021–2022, 2022–2023 mokslo metais Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi 

forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per 

savaitę:  

 

 
 

DALYKAI I klasės II klasės 

Dorinis ugdymas (katalikų tikyba ar etika) 1 1 

KALBOS 

Lietuvių kalba ir literatūra 4+1 5 

I užsienio kalba (anglų k.) 3 3 

II užsienio kalba (vokiečių k., rusų k., prancūzų k.) 2 2 

GAMTOS IR TIKSLIEJI MOKSLAI 

Matematika 4 4 

Biologija 2 1 

Fizika 2 2 

Chemija 2 2 

Informacinės technologijos 1 1 

SOCIALINIAI MOKSLAI 

Istorija 2 2 

Pilietinės visuomenės pagr. 1 1 

Ekonomika  – 1 

Geografija 2 1 

MENINIS UGDYMAS, FIZINIS UGDYMAS 

Dailė 1 1 
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Muzika 1 1 

Technologijos 1 1,5+0,5 

Fizinis ugdymas 2 2 

Žmogaus sauga 0,25 0,25 

Klasės valandėlė 1 1 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 32 31 

 

 

 

IV SKYRIUS  

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

116. Gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios sritys: 

116.1. dorinis ugdymas (etika arba katalikų tikyba); 

116.2. lietuvių kalba ir literatūra; 

116.3. užsienio kalbos (anglų – pirmoji užsienio kalba, vokiečių, prancūzų, rusų – antrosios 

užsienio kalbos); 

116.4. matematika; 

116.5. gamtamokslinis ugdymas (biologija, chemija, fizika); 

116.6. socialinis ugdymas (istorija, geografija); 

116.7. meninis ugdymas (dailė, muzika, teatras, fotografija); 

116.8. informacinės technologijos; 

116.9. technologijos; 

116.10. fizinis ugdymas. 

117. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo programos 

turinį sudaro:  

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

pavyzdžiui, dalykų moduliai, dalykai (žr. priedus Nr. 3 ir Nr. 4); 

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

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

118. Skirtingi dalykų kursai – bendrasis ir išplėstinis. 

119. Mokantis lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos išplėstiniu (A) kursu, kartu privalomi 

ir šių dalykų moduliai. 

120. Gimnazija nustato mokinio individualaus ugdymo plano keitimo tvarką (žr. priedą Nr. 5). 

121. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, Gimnazijos pasiūlymais ir 
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atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi 

mokytis pagal Vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo rengimo ir kartu su 

mokytojais, padedant ir tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia individualų ugdymo planą.  

122. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų, pripažįstama, kad jis jo nesimokė. Atsisakius 

dalyko minimalus valandų skaičius per savaitę turėtų būti 28. 

123. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, jų individualius ugdymo planus, 

modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. Laikinosios grupės sudaromos iš 

mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį ar 

pasirenkamąjį dalyką. 

124. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, siūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius. 

125. Gimnazija siūlo mokiniui jo mokymosi poreikius atliepiančius pasirenkamus dalykus, 

dalykų modulius. 

126. Gimnazija užtikrina, kad minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų 

skaičius mokinio individualiame plane būtų ne mažesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius per 

savaitę – 28.  

127. Gimnazija, siekdama užtikrinti, kad mokinys, mokydamasis pagal vidurinio ugdymo 

programą, tobulintų tolesniam mokymuisi, darbui būtinas kompetencijas, ugdymo procese taiko 

inovatyvius, patrauklius ir aktualius mokymo(si) būdus, plėtoja savarankišką mokymąsi. 

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

mokinius jomis užsiimti, padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo 

galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą. 

129. Žmogaus sauga integruojama į dalykų ugdymo turinį, užsiėmimai vyksta Saugaus eismo 

mokykloje. 

130. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 76.4.2., 73.4.3. papunkčiais. 

131. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu proceso organizavimo 

būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus metus – žr. priedus Nr. 3 ir Nr. 4. 

 

 

V SKYRIUS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 



31 

 

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

Nr. V-1795,  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-

688 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrojo ugdymo planu bei pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrojo ugdymo planu 6 

priedu. 

133. Gimnazija užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys 

patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, teikia būtiną švietimo pagalbą, sudaro sąlygas 

mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, lavintis ir mokytis pagal gebėjimus ir galias, teikia 

pagalbą ir paslaugas, kurios padeda didinti ugdymosi veiksmingumą, įveikti ugdymosi sunkumus ir 

plėtoja mokinio gebėjimus. 

134. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, Gimnazija 

atsižvelgia į: 

134.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir sutrikimus; ugdymo formą (ugdosi 

Gimnazijoje integruotai (visiškai, iš dalies), namuose); 

134.2. ugdymo programą (pritaikytą, individualizuotą), esamas Gimnazijos galimybes 

(specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir švietimo pagalbos lėšos). 

135. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pritaiko / individualizuoja mokytojas, atsižvelgdamas mokinio gebėjimus ir galias, specialiojo 

pedagogo ir / ar kitų vaiko gerovės komisijos narių, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos 

tarnybų rekomendacijas. 

136. Jei Gimnazijoje nėra reikalingų švietimo pagalbos specialistų, mokytoją konsultuoja 

Gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir / ar 

savivaldybės administracijos švietimo padalinių specialistai. 

137. Gimnazijos psichologas mokslo metų pradžioje įvertina naujų mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių psichologines galias ir / ar problemas (mokyklinį nerimastingumą, bendravimo 

įgūdžius, savireguliacijos, savarankiškumo įgūdžius ir pan.), parengia ugdymo rekomendacijas 

mokytojams.  

138. Vaiko gerovės komisija, remdamasi kiekvieną pusmetį mokytojų pateiktais ugdymosi 

pasiekimų apibendrinimais (žr. priedą Nr. 6 ), 2 kartus per pusmetį organizuoja mokytojų, dirbančių su 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, susirinkimus, analizuoja darbo rezultatus, gerąją 

patirtį bei problemas. 

139. Vaiko gerovės komisija organizuoja seminarus pedagogams bei specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių tėvams apie pedagoginę ir psichologinę pagalbą specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS IR ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI 

TEIKIMAS 

 

140. Kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, individualus ugdymo 

planas rengiamas per 30 darbo dienų nuo Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymos dėl specialiųjų 

poreikių pripažinimo pažymos pristatymo;  į individualaus ugdymo planą įeina pagalbos mokiniui 
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planas apimantis pagalbą ir paslaugas ugdymo procese ir kitų specialistų teikiamą pagalbą, didinančią 

ugdymo veiksmingumą. 

141. Pagalbos mokiniui plano rengimą ir įgyvendinimą koordinuoja Vaiko gerovės komisija, 

kuri kartu su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, mokiniu, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais) numato ugdymo ir pagalbos tikslus. 

142. Pagalbos mokiniui plane nustatoma pagalbos forma, numatomos plano įgyvendinimo, 

stebėsenos ir aptarimo formos bei etapai.  

143. Užfiksavus mokinio pažangą ar nustačius, kad pažanga nedaroma, individualus pagalbos 

mokiniui planas peržiūrimas ir koreguojamas. 

144. Gimnazija rengdama mokiniui individualų ugdymo planą gali: 

144.1. iki 30 procentų koreguoti pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti per metus 

skiriamų pamokų skaičių (nemažindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

144.2. formuoti laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių mokinių; 

144.3. numatyti elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas; 

144.4. besimokantiesiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą iki 10 procentų 

mažinti minimalų privalomų pamokų skaičių ir Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte nurodytų pamokų 

skaičių per metus, didindama neformaliojo vaikų švietimo ar socialinei veiklai valandų skaičių; 

144.5. besimokantiesiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą vietoje kelių 

vienos srities dalykų siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, 

skirtas esminėms srities dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti. 

145. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos sudaromos vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 6 priedu. 

146. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami 

priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo 

procese, bendradarbiaudami dirba kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais pagalbą 

mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, sudaryti sąlygas 

mokytis ir užtikrinti jo gerovę.  

147. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar 

pasibaigus ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane 

keliamus ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant 

įtraukties į ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau 

stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 

148. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

149. 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 
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mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus 

naudojamasi). Mokinio žinios ir gebėjimai vertinami 10 balų vertinimo sistema. Mokinio pažangą 

dalyko mokytojas stebi per visus mokslo metus. 

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

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama Gimnazijoje. 

Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi 

Gimnazija (vertinimo įrašai: „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai ar kt.).  

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI 

1 priedas 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programos tvarkos aprašu, patvirtintu LR ŠMM 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 (2012 

m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija), galiojančiais pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programos bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos higienos normoma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 

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

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

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

saugos reikalavimai“ (2019 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-1263 aktuali redakcija). 

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ugdymo 

procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, informavimas. 

 

II. MOKYMO(SI) APLINKA 

3. Mokymo(-si) aplinką sudaro Gimnazijos, namų, gamtos, socialinė, kultūrinė, informacinė, 

meninė, aktyvaus poilsio bendruomenės aplinka. 

4. Fizinė ir virtuali mokymo(-si) aplinka yra saugi, sveika, lengvai pertvarkoma ir tikslingai 
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panaudojama pagal mokymosi tikslus. 

5. Gimnazijoje visi jaučiasi saugiai, patogiai, jaukiai. Santykiai tarp Gimnazijos bendruomenės 

narių pagarbūs, konstruktyvūs, geranoriški, tolerantiški, lygiaverčiai, grindžiami bendradarbiavimu, 

atjauta. Mokiniu pasitikima, pripažįstami jo poreikiai, lūkesčiai, nuomonė, sukurta pagalbos mokiniui 

sistema. Mokytojai pozityviai priima kiekvieną mokinį, geba valdyti kritines elgesio situacijas, įveikti 

iššūkius. 

6. Kuriama moderni mokymo(-si) aplinka, ugdymo procese naudojama įranga ir priemonės 

atitinka šiuolaikinę ugdymo(-si) sampratą, ugdymo turinį, mokinių poreikius ir galias, ruošimuisi 

karjerai ir verslumo ugdymui. 

7. Virtualiose mokymo(-si) aplinkose prieinamos skaitmeninės priemonės, nuotolinio mokymo 

programos, interneto svetainės, socialiniai tinklai, bendravimo ir bendradarbiavimo aplinkos.  

8. Įgyvendinant mokymo(-si) aplinkos kūrimo nuostatas, tėvai tampa ugdymo įstaigų 

partneriais, paisoma jų nuomonės, organizuojamos tėvų dienos, diskusijos, vykdomas tėvų švietimas. 

9. Gimnazija aprūpinta laboratorine ir technologine įranga, kuri sudaro sąlygas mokinių 

saviraiškai, tyrinėjimams, kūrybai, savarankiškam ir komandiniam darbui, ruošimuisi karjerai ir 

verslumo ugdymui. 

 

III. APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

10. Ugdymasis – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimasis bendraujant ir 

mokantis. 

11. Ugdymosi rezultatai – dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens brandą rodančios 

kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas. 

12. Mokymas – mokinio ir mokytojo sąveika, aplinkybės, skatinančios mokinį kurti savo 

žinojimą bei patirtį, aktyviai ieškoti ir autentiškai perprasti informaciją, patirti pažangą, siekiant atrasti 

asmeninę prasmę. 

13. Mokymasis – aktyvus supratimo, reikšmių, patirčių ir prasmių konstravimo procesas, jau 

įgytų ir naujų žinių bei patirties siejimas, aiškiai suvokiant mokymosi tikslą ir į jį orientuojantis, 

planuojant, veikiant, vertinant ir reflektuojant mokymosi procesą, pažangą ir pasiekimus. 

14. Savivaldis mokymasis – mokymasis, per kurį asmuo savo iniciatyva išsiaiškina mokymosi 

poreikius, keliasi tikslus, planuojasi mokymąsi, susikuria ar pasirenka mokymosi aplinką bei 

priemones, sau tinkamas mokymosi strategijas, įsivertina pasiekimus ir pažangą. 

15. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 

stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir 

kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir kokybei užtikrinti. 

16. Formuojamasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis atsakas, grįžtamasis 

ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymąsi, suvokti, ką dar reikia išmokti, leidžiantis mokytojui 

pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų. 

17. Kaupiamasis vertinimas – mokinių pasiekimų ir pažangos suminis vertinimas naudojant 

įvairius galimus vertinimo ir įsivertinimo būdus. 

18. Įsivertinimas – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius. 

19. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 
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mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams 

įveikti. 

20. Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., standartai), 

su kuriais, lyginami mokinio pasiekimai.  

21. Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus.  

22. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

rezultatai, baigus pusmetį, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programą.  

 

IV. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TIKSLAI IR 

UŽDAVINIAI 

23. Vertinimo tikslai: 

23.1. padėti mokiniui mokytis  ir bręsti kaip asmenybei; 

23.2. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

23.3. nustatyti mokytojo, Gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

24. Vertinimo uždaviniai: 

24.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, 

ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus dėl 

tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos; 

24.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(si) proceso kokybę; 

24.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant pusmetį, mokslo metus) ar 

mokymosi pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir sertifikuoti; 

24.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 

 

V. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

25. Vertinimo nuostatos:  

25.1. vertinimas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinių poreikiais;  

25.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas, 

supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai; 

25.3 vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 

mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti. 

26. Vertinimo principai: 

26.1 pozityvumas ir konstruktyvumas (vertinama mokinio pažanga, nurodomos spragos ir būdai 

jas ištaisyti);   

26.2  atvirumas ir skaidrumas (nustatomi aiškūs vertinimo kriterijai, vertinimo forma ir laikas 

suderinami su mokiniais); 

26.3 objektyvumas ir efektyvumas (vertinant remiamasi išsilavinimo standartais, atsižvelgiama į 

individualią mokinio pažangą); 

26.4 informatyvumas ir aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais 

kriterijais). 
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VI. UGDYMO(SI) PROCESO DALYVIŲ VAIDMENYS 

27. MOKYTOJAS: 

27.1. sudaro mokiniams palankias sąlygas ugdytis asmenines, socialines, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis kompetencijas; 

27.2. įgyvendina pagrindinio ir vidurinio ugdymo turinį, geba jį interpretuoti, koreguoti, 

modeliuoti bei kūrybiškai taiko mokymosi aplinkoje; 

27.3. išmano pedagoginės sąveikos principus ir jais remiasi kurdamas mokymosi aplinką, geba 

valdyti kompetencijų kaitą; 

27.4. mokinių ir mokytojų santykius grindžia tolerancija, pabrėžia kiekvieno mokinio 

vertingumą ir asmeninę pažangą, bendradarbiauja su dalyko mokytojais, klasių vadovais, laikosi 

bendravimo taisyklių. 

28. MOKINYS: 

28.1. geba motyvuoti save ir sutelkti valią sėkmingam mokymuisi; 

28.2. žino savo mokymosi ypatumus ir geba jais pasinaudoti; 

28.3. išsikelia realius mokymosi tikslus; 

28.4. numato veiksmus ir organizuoja mokymąsi; 

28.5. geba stebėti ir vertinti savo mokymąsi ir prireikus jį pakeisti; 

28.6. yra suvokęs ir sėkmingai taiko pagrindines mokymosi strategijas; 

28.7.  yra suvokęs mokymosi elgesio strategijas – bendradarbiauja, ieško ir gauna pagalbos iš 

kitų asmenų, randa reikiamos informacijos, taiko žinias. 

29. SOCIALINIS PEDAGOGAS: 

29.1. nustato mokinių mokymosi sunkumų priežastis; 

29.2. rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu, dirba prevencinį darbą, skiepydamas mokinių 

poreikį kuo geriau lankyti pamokas; 

29.3. tiria socialinės pagalbos poreikį, organizuoja ir koordinuoja pagalbos teikimą ir vertina jos 

kokybę; 

29.4. inicijuoja ir organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, organizuoja 

nemokamo maitinimo tiekimą mokiniams. 

30. PSICHOLOGAS: 

30.1. įvertina  mokinio  raidos  lygį  ir  ypatumus,  galias  ir  sunkumus,  psichologines, 

asmenybės ir ugdymosi problemas; 

30.2. šviečia ugdymo įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais; 

30.3. organizuoja psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimą; 

30.4. pataria ir konsultuoja mokytojus, kaip specialiųjų poreikių mokiniui parengti pritaikytą ar 

individualizuotą Bendrąją ugdymo programą; 

30.5. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) ir / ar mokytojus šių problemų sprendimo klausimais; 

31. KLASĖS VADOVAS: 

31.1. kuria palankų emocinį auklėjamosios klasės klimatą, jį palaiko, skatina auklėtinius deramai 

elgtis, mokantis socialinių ir akademinių dalykų. 
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31.2. kuria produktyvią mokymosi aplinką, kurioje auklėtiniai pasitiki savimi ir savo 

bendraamžiais, mąsto apie savo nepertraukiamą tobulėjimą, puoselėja motyvaciją siekti gerų rezultatų.  

31.3. stebi auklėtinių pažangą, prireikus kartu su auklėtiniu, jo tėvais, dalykų mokytojais, 

pagalbą teikiančiais specialistais aptaria pažangą, numato perspektyvas. 

31.4. prireikus I–II gimnazijos klasių koncentruose inicijuoja mokinių lūkesčių ir pažangos 

fiksavimą – pildo individualios pažangos stebėjimo lapą. 

32. MOKINIŲ TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI): 

32.1. stebi vaiko pažangą, prireikus tariasi su dalykų mokytojais, pagalbą teikiančiais 

specialistais, teikia savo siūlymus. 

 

VII. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

33. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, siedamas jį su mokymosi 

uždaviniais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus.  

34. Mokytojai savo dalyko metodinėje grupėje aptaria ir suderina dalyko vertinimo tvarką, 

vertinimo kriterijus, metodus ir formas.  

35. Mokytojai per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su dalykų, 

dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programomis, mokinių mokymosi pasiekimų informacijos 

kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas. Informacija apie 

vertinimo tvarką skelbiama kabineto informaciniame stende arba specialiame aplanke. 

36. Mokytojai, pradėdami naują temą, skyrių, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo 

metodus, vertinimo kriterijus. 

 

VIII. VERTINIMAS UGDYMO LAIKOTARPIU 

37. Formuojamojo ugdomojo vertinimo principai: 

37.1. mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, pastangas, 

mokymosi būdus, sunkumus; 

37.2. mokytojas padeda suprasti mokiniui, kas jau išmokta, ko dar reikia mokytis, kaip įveikti 

sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi; 

37.3. mokiniai mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą, kelti 

mokymosi tikslus. 

38. Diagnostinio vertinimo principai: 

38.1. mokytojas, skirdamas vertinamąsias užduotis mokymosi procese, padeda mokiniui 

išsiaiškinti mokymosi pasiekimus; 

38.2. vertinimas vykdomas taikant iš anksto mokiniams žinomus, su jais aptartus kriterijus. 

38.3. mokinys, remdamasis vertinimo metu gauta informacija, kartu su mokytoju numato 

tolesnio mokymosi uždavinius. 

39. Kaupiamojo vertinimo principai: 

39.1. mokytojas sudaro vertinimo kriterijų lentelę; 

39.2. mokytojas kartu su mokiniais aptaria kiekvieną kriterijų tam, kad mokiniai žinotų, už ką jie 

bus vertinami. 

40. Gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo vertinimo skalė: 
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Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 

Aukštesnysis 
10 (dešimt) Puikiai 

  9 (devyni) Labai gerai 

Pagrindinis 

  8 (aštuoni) Gerai 

  7 (septyni) Pakankamai gerai 

  6 (šeši) Vidutiniškai 

Patenkinamas 
  5 (penki) Patenkinamai 

  4 (keturi)  Pakankamai patenkinamai 

   3 (trys) Nepatenkinamai 

Nepatenkinamas   2 (du) Blogai 

   1 (vienas) Labai blogai 

 

41. Pažymiais nevertinami mokinių dorinio ugdymo, modulių pasiekimai, specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinio ugdymo pasiekimai. Rašoma „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“. 

42. Pasirenkamųjų dalykų pasiekimai vertinami pažymiu, išskyrus psichologiją, filosofiją, kurie 

vertinama įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

42.1. dalyko modulis įskaitytas mokiniui per pusmetį lankius daugiau kaip 50 procentų pamokų ir 

atlikus visas mokytojo skirtas užduotis; 

43. Mokiniams, mokomiems pagal pritaikytas programas, taikomi tie patys pažangos ir 

pasiekimų vertinimo kriterijai bei atsižvelgiama į Pedagoginės psichologinės tarnybos 

rekomendacijas. 

44. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal IS ir BP 

reikalavimus, baigiamųjų klasių mokyklinių ir valstybinių egzaminų vertinimo instrukcijas, brandos 

darbą, ugdymo skyriuje aptartus ir suderintus dalyko vertinimo metodus, formas ir kriterijus. 

45. Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus Bendrosiose 

programose.  

46. Mokomųjų dalykų pasiekimai, vertinami pažymiu (10 balų vertinimo sistema).  Mokytojai 

rašydami pažymį už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi šia lentele:   

 

Lygis 
TEISINGŲ ATSAKYMŲ APIMTIS 

(PROCENTAIS) 
BALAI 

Aukštesnysis 95–100 10 

 85–94 9 

Pagrindinis 75–84 8 

 65–74 7 

 55–64 6 

Patenkinamas 45–54 5 

 31–44 4 

Nepatenkinamas 21–30 3 
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 11–20 2 

 0–10 1 

 

47. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinama sistemingai. Kiekvienoje pamokoje 

taikomas formuojamasis vertinimas. 

48. Adaptaciniu Gimnazijoje laikotarpiu mokymosi pasiekimai vertinami taikant tik 

formuojamąjį vertinimą, pažymiai Tamo dienyne nerašomi: 

48.1. I klasių mokiniams – pirmas dvi rugsėjo mėn. savaites;  

48.2. naujai atvykusiems mokiniams – nuo atvykimo dienos pirmas dvi savaites.  

49. Diagnostinis vertinimas taikomas tokiu dažnumu per pusmetį: 

49.1. 1–2 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 3 pažymiais; 

49.2. 3 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 4 pažymiais; 

49.3. 4 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 5 pažymiais; 

49.4. 5 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 6 pažymiais; 

49.5. 6 savaitinės valandos – ne mažiau kaip 7 pažymiais. 

50. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomi pažymiai: 

50.1 kontrolinis darbas –  rašto darbas, trunkantis 30–45 min., skirtas patikrinti, kaip suprasta 

dalyko tema, skyrius, programos dalis: 

50.1.1 rekomenduojama užduotis kontroliniame darbe pateikti taip, kad jose būtų nurodyta 

kiekvienos užduoties ar klausimo vertė taškais ar balais, kad mokinys galėtų įsivertinti; 

50.1.2. klasei per deną gali būti skiriamas tik vienas kontrolinis darbas; 

50.1.3. mokytojas apie planuojamą kontrolinį darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš 

savaitę, kartu supažindina su darbo forma, tikslais, vertinimo kriterijais; 

50.1.4. kontrolinis darbas ištaisomas per savaitę, o lietuvių kalbos ir literatūros rašiniai – per dvi 

savaites, atliekama kontrolinio darbo, rašinių analizė; 

 50.1.5. kontroliniai ar kiti atsiskaitomieji darbai I ir II pusmečio paskutinę savaitę, paskutinę 

dieną prieš mokinių atostogas ir pirmąją dalyko pamoką po mokinių atostogų neorganizuojami; 

 50.1.6. jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių (pateikė gydytojų pažymą ar tėvų paaiškinimą) 

nedalyvavo kontroliniame ar kitame atsiskaitomajame darbe, už jį atsiskaito po pamokų susitartu su 

mokytoju laiku per 2 savaites arba per tiek kalendorinių dienų, kiek mokinys sirgo arba Gimnazijoje 

nebuvo dėl pateisinamos priežasties; 

50.1.7. praėjus nustatytam laikui ir mokiniui vis tiek neatsiskaičiusiam už kontrolinį ar kitą 

atsiskaitomąjį darbą, įrašomas nepatenkinamas pažymys; 

50.2. rašinys – lietuvių kalbos ir literatūros rašto darbas, trunkantis 45–90 min. (vieną, dvi 

pamokas); 

50.3. apklausa žodžiu – tai monologinio ar dialoginio kalbėjimo įvertinimas, skirtas patikrinti 

žinias ir gebėjimą gimtąja ar užsienio kalba taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis. Atsakinėjant 

žodžiu įvertinimas pateikiamas argumentuotai tos pačios pamokos metu; 

50.4. savarankiškas darbas; 

50.5. apklausa raštu;  

50.6. bandomųjų egzaminų darbai; 

50.7. dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, olimpiadose; 
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50.8. dalyvavimas projektuose; 

50.9. namų darbai: 

50.9.1. namų darbai skiriami žinioms įtvirtinti, gilinti, pakartoti, kūrybiniams sugebėjimams  

ugdyti, savarankiškumui skatinti; 

50.9.2. namų darbų atlikimo kokybė ir vertinimas nustatomas mokytojų nuožiūra. 

50.10. Visi mokinių raštu atlikti ir mokytojo įvertinti darbai grąžinami mokiniams. Jeigu 

mokinio raštu atlikto darbo originalą nusprendžiama palikti mokinio aplanke, saugomame mokytojo 

kabinete, mokiniui pageidaujant pateikiama kopija arba mokinys gali darbą nusifotografuoti.  

51. Semestro įvertinimai mokiniams vedami iš pažymių aritmetinio vidurkio juos apvalinant 

(4,5–5; 4,4–4). Nepatenkinamais įvertinimais laikomi 1–3 balų įvertinimai, „neįskaityta“, kai 

mokinys neatsiskaitęs už individualaus ugdymo plano privalomojo ar pasirenkamojo dalyko programą 

ar programos dalį (pusmečio kursą). 

 

 

 

Metinių pažymių vedimo lentelė 

 

I pusmetis II pusmetis Metinis 
Mokinių 

atsiskaitymas 

Galutinis 

įvertinimas 

Nepatenkinamas  Patenkinamas     Pažymių vidurkis – – 

Patenkinamas Nepatenkinamas Pažymių vidurkis  – – 

Nepatenkinamas Nepatenkinamas Nepatenkinamas 
Atlieka vasaros 

darbus ir atsiskaito 

Įvertinimas už 

vasaros darbus 

Neįskaityta Įskaityta Įskaityta – – 

Įskaityta  Neįskaityta Įskaityta – – 

Neįskaityta Neįskaityta Neįskaityta 
Atlieka vasaros 

darbus ir atsiskaito 

Įvertinimas už 

vasaros darbus 

 

 

52. Mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, papildomo darbo 

(užduočių, suteikiančių mokiniui galimybę parodyti žinias, gebėjimus ir gauti patenkinamą dalyko 

metinį įvertinimą) apskaita elektroniniame dienyne fiksuojama taip pat kaip ir pamokų apskaita: jei 

mokytojas mokinį konsultavo, įrašomas konsultacijų turinys; jei mokinys mokėsi savarankiškai, be 

mokytojo pagalbos (konsultacijų) ir nurodytą dieną atsiskaitė už papildomą darbą, dienyne įrašoma 

atitinkama informacija. Įrašytas papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu. 

53. Mokytojai per paskutinę I ir II pusmečio (mokslo metų) pamoką organizuoja mokymosi 

pasiekimų ir pažangos įsivertinimą: 

53.1. mokiniai raštu / žodžiu analizuoja savo mokymąsi, padarytą pažangą; 

53.2. mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio ar klasės pasiekimus bei padarytą 

pažangą ir, jeigu reikia, koreguoja ilgalaikį planą, programą. 

54. Mokytojas kartu su mokiniu, gavusiu nepatenkinamą I pusmečio įvertinimą, priima 
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sprendimą dėl mokymosi pasiekimų gerinimo. 

55. Dėl mokiniui, turinčiam kai kurių dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, papildomo 

darbo skyrimo, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programą svarstoma Mokytojų 

tarybos posėdyje. 

56. Mokytojas, skyręs papildomą darbą, parengia atsiskaitymo programą. 

57. Mokinį, turintį keturių ar daugiau dalykų neigiamus metinius įvertinimus, rekomenduojama 

palikti kartoti kursą (mokiniui iki 16 metų) arba keisti mokymosi formą (mokiniui nuo 16 metų). 

58. Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo, kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti 

ugdymo programą, atsižvelgęs į mokytojo / Mokytojų tarybos siūlymą, priima Gimnazijos direktorius. 

Sprendimas įforminamas įsakymu. 

59. Klasės vadovas po Gimnazijos direktoriaus sprendimo informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus) dėl papildomo darbo skyrimo, kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti kursą. 

60. Metodinėse grupėse analizuojami diagnostinių, standartizuotų testų, pa(si)tikrinamųjų darbų, 

bandomųjų egzaminų, egzaminų, įskaitų rezultatai. Priimami sprendimai dėl ugdymo turinio, mokymo 

metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, 

ugdymo tikslų realumo. 

62. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, remdamasis klasės vadovų pateiktomis klasės mokinių 

mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokinių mokymosi rezultatų pusmečio ir metinę analizę, 

kurią pristato Mokytojų tarybos posėdyje. Prireikus priimami sprendimai dėl ugdymo proceso 

koregavimo. 

 

IX. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

63. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas vykdomas pabaigus mokymosi etapą (I ir II 

pusmečius) ir pagrindinio bei vidurinio ugdymo bendrąsias programas. 

64. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas yra formalus. 

65. Mokymosi rezultatai fiksuojami pažymiu arba įskaita. 

66. Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo II dalį, dalyvauja Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinime (PUPP). 

67. Apibendrinamojo sumuojamojo vertinimo informacija naudojasi: 

67.1. mokinys, rinkdamasis tolesnį mokymąsi; 

67.2. mokytojas, konsultuodamas mokinį dėl jo pasirinkimo. 

68. Mokiniai, baigę Vidurinio ugdymo programą, įrodo brandą patvirtinančias kompetencijas 

sukaupta vertinimų visuma, išlaikytais brandos egzaminais ir / ar parengtu brandos darbu.  

 

X. INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖSENA 

69. Mokinys, bendradarbiaudamas su mokytoju, kaupia kokybinius kompetencijų įrodymus 

(atsiskaitomuosius darbus) aplanke ir per mokslo metus saugo dalyko mokytojo kabinete. Informacinių 

technologijų atsiskaitomuosius darbus kaupia elektroninėje laikmenoje. Mokydamasis nuotoliniu būdu 

visus darbus saugo elektroninėje laikmenoje. 

70. Suinteresuoto asmens paprašytas, mokinys pateikia vertinimo aplanką ar elektroninę 

laikmeną.  
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71. Mokytojas stebi mokinių individualią pažangą, prireikus aptaria ją su mokiniu, numato 

tolesnės mokinio veiklos kryptis.  

72. Pusmečio pabaigoje mokinys įsivertina padarytą pažangą, remdamasis pusmečio sukauptų 

darbų ir vertinimų visuma.  

73. Prireikus mokytojo ir mokinio bendru sutarimu gali būti pildomas individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo lapus. 

 

XI. VERTINIMO INFORMACIJOS NAUDOJIMAS 

74. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informaciją, gaunamą per ugdymo procesą, 

panaudoja: 

74.1. mokytojas:  

74.1.1. nustatydamas mokinių mokymosi poreikius;  

74.1.2. pritaikydamas ugdymo turinį individualiai mokiniui, grupei, klasei;  

74.1.3. aptardamas mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais;  

74.1.4. aptardamas mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokinių tėvais (globėjais,   rūpintojais) 

per Tėvų dienas arba pagal poreikį;  

74.1.5. informuodamas klasės vadovą arba kuruojantį pavaduotoją ugdymui;  

74.2. tėvai (globėjai, rūpintojai):  

74.2.1. sistemingai stebi elektroniniame dienyne vaiko pasiekimus;  

74.2.2. kartu su vaiku aptaria individualią pažangą; 

74.2.3. prireikus kreipiasi į dėstomo dalyko mokytoją.  

75. Duomenys apie mokinių pasiekimus, gauti atliekant tarptautinius ir nacionalinius mokinių 

pasiekimų tyrimus, diagnostinius ir standartizuotus testus, panaudojami informuojant tėvus (globėjus, 

rūpintojus) ir visuomenę apie bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus. 

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

76. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

ugdymosi rezultatais ir užtikrina ugdymosi tęstinumą.  

77. Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, jie nelyginami su kitų mokinių 

pasiekimais.  

78. Kiekvieno dalyko mokytojai parengia savo dalyko vertinimo metodiką ir aprobuoja 

metodinėje grupėje.  

79. Su Aprašu dalykų mokytojai mokslo metų pradžioje arba mokiniui atvykus mokytis 

supažindina pasirašytinai.  

80. Su Aprašu klasės vadovas mokslo metų pradžioje per pirmąjį tėvų susirinkimą supažindina 

tėvus.  

81. Aprašu vadovaujasi visi mokytojai.  

82. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetiniame tinklalapyje, dalyko vertinimo  

metodika – kabinetuose. 
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2 priedas 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOS 

SOCIALINĖS VEIKLOS LAPAS 

2021–2022 m. m., 2022–2023 m. m. 

Mokinio vardas, pavardė   ______________________________________________________ 

Klasė _______________  

Klasės vadovas ______________________________________________________________ 

 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Data 

Dirbta 

valandų 

Veiklą stebėjusiojo 

asmens vardas, 

pavardė, parašas 
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 3 priedas 

III KLASĖS MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2020–2022 M. M. 

 

Eil.Nr. Dalykas 
III kl. IV kl. III klasė IV klasė 

B A B A B A Mod. B A Mod. 

1 Lietuvių kalba ir literatūra 4 5 4 5     1     1 

2 Matematika 3 4 4 5     1     1 

3 Anglų kalba (B2) (1-oji kalba) 3 3       

Dorinis ugdymas          

4 
Katalikų tikyba  1 - 1 - 

 
- - 

 
- - 

Etika       1 - 1 - 
 

- - 
 

- - 

Socialinis ugdymas         

5 
Istorija 2 3 2 3     -       

Geografija 2 3 2 3     -       

Gamtamokslinis ugdymas         

6 

Biologija 2 3 2 3     -       

Fizika  2 3 2 4           - 

Chemija 2 3 2 3           - 

        Meninis ir technologinis ugdymas         

7 

Dailė 2 3* 2 3*     -     - 

Muzika 2 3* 2 3*     -     - 

Fotografija 2 3* 2 3*     -     - 

Teatras 2 3* 2 3*     -     - 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas 2 3* 2 3*     -     - 

Konstrukcinės medžiagos ir dizainas 2 3* 2 3*     -     - 

Fizinis ugdymas         

8 
Fizinis ugdymas 2 3* 2 3*     -     - 

Pasirinkta sporto šaka (sportiniai šokiai) 2 3* 2 3*     -     - 

Pasirenkamieji dalykai         

9 Informacinės technologijos 2 - 0 -     -     - 

  Informacinės technologijos (programavimas) - 2 - 2     -     - 

  Informacinės technologijos (e. leidyba) - 2 - 2     -     - 

10 Rusų kalba (B1) (2-oji kalba) 3 3     

11 Vokiečių kalba  (B1) (2-oji kalba) 3 3     

12 Prancūzų kalba  (B1) (2-oji kalba) 3 3     

13 Rusų kalba (A1) (3-oji kalba) 2 2     

14 Vokiečių kalba  (A1) (3-oji kalba) 2 2     

15 Prancūzų kalba  (A1) (3-oji kalba) 2 2     

16 Grafinis dizainas 1 1     

17 Braižyba 1 1     

18 Psichologija 1 1     

19 Filosofija 1 1     

20 Ekonomika ir verslumas 1 1     

 Moduliai         

1 
Lietuvių kalba ir literatūra „Kritinio mąstymo ugdymas 

remiantis kultūriniais kontekstais“ 
1 1 

  
2 Matematika „Praktinio turinio uždavinių sprendimas“ 1 1 

  
3 Anglų kalba „Rašytinių ir sakytinių tekstų kūrimas“ 1 1 

  
4 Istorija „Darbas su istorijos šaltiniais“  - 1 - 

 
5 Geografija „Pasaulio regionai“ - 1 - 

 
6 Biologija „Žmogaus biologija ir sveikata“ - 1 - 

 
7 

Fizika „Fizikos nestandartinių ir eksperimentinių 

uždavinių sprendimas“ 
1 - 

 
- 

8 
Chemija „Cheminis eksperimentas ir teorinių uždavinių 

sprendimas“ 
1 - 

 
- 



46 

 

Iš viso valandų  - - 
  

Iš viso dalykų - - 
  

 

 4 priedas 

III KLASĖS MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2021–2023 M. M. 

Eil.Nr. Dalykas 
III kl. IV kl. III klasė IV klasė 

B A B A B A Mod. B A Mod. 

1 Lietuvių kalba ir literatūra 4 5 4 5 -     -     

2 Matematika 3 4 4 5             

3 Anglų kalba (B2) (1-oji kalba) 3 3         

Dorinis ugdymas          

4 
Katalikų tikyba  1 - 1 -   - -   - - 

Etika       1 - 1 -   - -   - - 

Socialinis ugdymas         

5 
Istorija 2 3 2 3     -       

Geografija 2 3 2 3     -       

Gamtamokslinis ugdymas         

6 

Biologija 2 3 2 3     -       

Fizika  2 3 2 4           - 

Chemija 2 3 2 3           - 

        Meninis ir technologinis ugdymas         

7 

Dailė 2 3* 2 3*     -     - 

Muzika 2 3* 2 3*     -     - 

Fotografija 2 3* 2 3*     -     - 

Teatras 2 3* 2 3*     -     - 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas 2 3* 2 3*     -     - 

Konstrukcinės medžiagos ir dizainas 2 3* 2 3*     -     - 

Fizinis ugdymas         

8 
Fizinis ugdymas 2 3* 2 3*     -     - 

Pasirinkta sporto šaka (sportiniai šokiai) 2 3* 2 3*     -     - 

Pasirenkamieji dalykai         

9 Informacinės technologijos 2 - 0 -   - - - - - 

  Informacinės technologijos (programavimas) - 2 - 2 -   - -   - 

  Informacinės technologijos (e. leidyba) - 2 - 2 -   - -   - 

10 Rusų kalba (B1) (2-oji kalba) 3 3     

11 Vokiečių kalba  (B1) (2-oji kalba) 3 3     

12 Prancūzų kalba  (B1) (2-oji kalba) 3 3     

13 Rusų kalba (A1) (3-oji kalba) 2 2     

14 Vokiečių kalba  (A1) (3-oji kalba) 2 2     

15 Prancūzų kalba  (A1) (3-oji kalba) 2 2     

16 Grafinis dizainas 1 1     

17 Braižyba 1 1     

18 Psichologija 1 1     

19 Filosofija 1 1     

20 Ekonomika ir verslumas 1 1     

 Moduliai         

1 
Lietuvių kalba ir literatūra ,,Kritinio mąstymo ugdymas 

remiantis kultūriniais kontekstais“ 
1 1 

  
2 Matematika ,,Praktinio turinio uždavinių sprendimas“ 1 1 

  
3 Anglų kalba ,,Rašytinių ir sakytinių tekstų kūrimas“ 1 1 

  
4 Istorija ,,Darbas su istorijos šaltiniais“  - 1 - 

 
5 Geografija ,,Pasaulio regionai“ - 1 - 

 
6 Biologija ,,Žmogaus biologija ir sveikata“ - 1 - 
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7 
Fizika ,,Fizikos nestandartinių ir eksperimentinių 

uždavinių sprendimas“ 
1 - 

 
- 

8 
Chemija ,,Cheminis eksperimentas ir teorinių uždavinių 

sprendimas“ 
1 - 

 
- 

Iš viso valandų  - - 
  

Iš viso dalykų - - 
  

 
  

 5 priedas 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOS DALYKO, DALYKO PROGRAMOS KURSO, 

MODULIO PASIRINKIMO AR KEITIMO TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Dalykų, dalykų programos kursų, modulių pasirinkimo ir keitimo III–IV gimnazijos klasėse Tvarka 

nustato:  

1.1. pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų, pageidaujančių įgyti vidurinį išsilavinimą Gimnazijoje, 

III–IV gimnazijos klasių individualių ugdymo planų koregavimo tvarką ir terminus;  

1.2. dalykų kursų (bendrojo ir išplėstinio), pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių keitimo tvarką III 

Gimnazijos klasėje. 

2. Tvarka gali būti keičiama gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

II. DALYKŲ, DALYKŲ PROGRAMOS KURSO, MODULIŲ PASIRINKIMO AR KEITIMO 

TVARKA 

 

1.  III–IV kl. mokinys, norintis keisti dalyką, dalyko programos kursą ar modulį:  

1.1.  gimnazijos direktoriui rašo motyvuotą prašymą dėl individualaus ugdymo plano keitimo:  

1.1.1.  III gimnazijos  klasės mokiniai, norintys koreguoti individualius planus (atsisakyti, pasirinkti, 

keisti dalyką, ar jo kursą) pateikia prašymus ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos;  

1.1.2.  III klasių mokiniai, norintys atsisakyti dalyko po I pusmečio – iki  gruodžio 1 dienos, po II 

pusmečio – iki gegužės 1 dienos; 

1.1.3.  IV klasių mokiniai,  norintys atsisakyti dalyko po I pusmečio – iki  gruodžio 1 dienos. 

1.2. Suderina su klasės vadovu keitimo galimybes (ar naujasis mokinio individualusis ugdymo planas 

atitiks Vidurinio ugdymo programos aprašo reikalavimus).  

1.3. Keisdamas dalyko bendrąjį kursą į išplėstinį ar papildomai pasirinkdamas dalykus, dalykų 

modulius, mokinys privalo išlaikyti įskaitą iš kursų skirtumo ar nesimokytos dalyko programos dalies.  

1.4. Įskaitai ruošiasi savarankiškai ir privalo įskaitą išlaikyti iki mokslo metų pabaigos pagal atskirą 

grafiką.  

1.5. Mokiniui, kuris mokėsi pagal dalyko programos išplėstinį kursą, pageidaujančiam mokytis pagal 

bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia.  

1.6. Tik išlaikęs įskaitą(-as) mokinys gali mokytis pagal kitą programą. 

2. Klasės vadovė(-as), mokiniui pristačius prašymą, įvertina individualaus plano keitimo galimybes, 

suderina su pavaduotoju ugdymui.  
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3. Klasės vadovė(-as) elektroniniame dienyne skyriaus „Klasės vadovui“ skyrelyje „x klasės 

dokumentai“ užpildo auklėtinių grupės / kurso keitimų lentelę, nurodo Gimnazijos direktoriaus 

įsakymo numerį ir datą.  

4. Mokytojas mokiniui, norinčiam pasirinkti naują dalyką, keisti dalyką, dalyko kursą ar modulį: 

4.1. parengia temas iš dalykų programų skirtumų, su jais supažindina mokinį; 

4.2. užpildo dalyko programos, kurso keitimo (įskaitos) nurodytos formos protokolus. 

5. Dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų sprendimą priima Gimnazijos direktorius, pasikalbėjęs su 

mokiniu, jo klasės vadovu bei pavaduotoju ugdymui, išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją. 
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6 priedas 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJA 

 

___klasės mokinio(-ės), turinčio(-ios) specialiųjų ugdymosi poreikių, 

 
_________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

 20__– 20__ m. m. ___ pusmečio _________________________________________  
                                                             (dalyko pavadinimas) 

 

 pasiekimų apibendrinimas 

 

Mokytoja (-as)______________________________________________________ 

 

Individualūs ugdymo tikslai / uždaviniai: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Kontrolinį / savarankišką darbą rašo (pažymėti ×): 

 Savarankiškai. 

 Su pagalba. 

 Sumažinamas užduočių kiekis. 

 Pateikiamos atskirai paruoštos užduotys. 

 Leidžiama naudotis papildomomis priemonėmis. 

 Kita__________________________________________________________________________ 

 

Dalyko programos pritaikytas turinys 

(bazinės temos) 

Mokinio pasiekimai 

Išmoko 

(+) 

Iš dalies 

išmoko  

(+ –) 

Neišmoko 

(–) 

    

    

    

    

 

Apibendrinimas (pažymėti ×): 

 Padarė labai didelę pažangą, pasiekimų rezultatai ženkliai pagerėjo. 

 Daro pažangą, panaudoja savo galias ir gebėjimus. 

 Daro pažangą, tačiau neišnaudoja visų savo galių ir gebėjimų. 

 Minimali pažanga, reikėtų dar pasimokyti. 
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 Nepadarė pažangos. 

Rekomendacijos kitam pusmečiui: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
                                              ___________________________________________________________ 

                                                                          (Mokytojo parašas, vardas, pavardė) 


