PATVIRTINTA
Gimnazijos direktoriaus
2o2o

m' rqqqlie-tb
//t
'/'-

isakymu Nr.

q4.

f3,

KAUNO,,VARPO" GIMNAZIJOS
2O2O _ 2O2I M. M. UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.2020-2021 mokslo metq gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio, vidurinio

ir

neformaliojo vaikq Svietimo programq igyvendinim4 Ermnazijoje. Gimnazijos ugdymo planas

sudaromas vadovauj

an

tis 2020-202 I metq Bendraisiai

s

ugdymo planais.

2. Grmnazljos ugdymo plano tikslai:
2.1. apibreZti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq igyvendinimo gimnazijoje principus

ir reikalavimus;

2.2. forrnuoti ugdymo turini ir organizuoti ugdymo proces4 taip, kad kiekvienas mokinys
turetq lygias galimybes siekti asmeninds paZangos

ir

geresniq ugdymo(-si) rezultatq

ir

igytq

mokymuisi vis4 gyvenim4 bltinq bendrqiq ir dalykiniq kompetencijq;
3. Gimnazijos ugdymo plano uZdaviniai:
3.1. apibreZti ugdymo proceso gimnazijoje igyvendinim4 ir ugdymo pritaikym4pagal mokiniq

mokymosi poreikius;
3.2. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turini;

3.3. skatinti mokyklos bendruomeng kurti naujus mokymo

ir

mokymosi modelius, kurie

u2tikdntr+ kokybi5k4 i5silavinim4, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi;

3.4. ma1inti mokymosi kruvius tikslingai planuojant ir organizuojant ugdym4;

3.5. nustatyti pamokq skaidiq, skirt4 dalykq programoms igyvendinti mokantis

pagal

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

3.6. paLinti kiekvien4 mokin!, fiksuoti

jo

paLang4

ir

reikalui esant numatyti konkredi4

pedagoging pagalb4.

4.

Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkredius mokiniq

ir

igyvendinamas vadovaujantis pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
programq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21

ugdymo(-si) poreikius

isakymu Nr. V-1309 ,,Ddl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programU apraSo
patvirtinimo" (toliau - Ugdymo programq apraSas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis

d.

pfogramomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjfldio 26
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d. isakymu Nr. ISAK-2433 ,.Del Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrqjq programrl patvirtinimo"
(toliau

-

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis,

patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. isakymu Nr.

Y-269 ,,Del Vidurinio ugdymo bendrqjq programq patvirtinimo" (toliau

Vidurinio ugdymo

-

bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21d. isakymu Nr. V-1308,,DeI Geros mokyklos koncepcijos
patvirtinimo" (toliau

-

Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal

formaliojo Svietimo programas (i5skyrus auk5tojo mokslo studijq programas) formq

ir

mokymo

organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m.
birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,,Del Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (i5skyrus
aukStojo mokslo studijq programas) formq

ir mokymo organizavimo tvarkos

(toliau- Mokymosi formr+ ir mokymo organizavimo tvarkos

apra5o patvirtinimo"

apraSas).

4.1. Gimnazija, vykdydama ugdym4si Seimoje, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybes2020 m. geguZes 20 d. nutarimu Nr. 504 ,,Del ugdymosi Seimoje igyvendinimo tvarkos
apra5o

patvirtinimo". Jeigu yra mokiniq, sudaromas atskiras konsultacijq ir atsiskaitymq grafikas.
5. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems metams, vadovaujantis demokrati5kumo,

subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais,

i jo

rengim4 itraukiami mokytojai,

mokiniai, tevai (globejai, r[pintojai). Su mokiniq tevais bendradarbiaujama per tevq atstovus
gimnazijos taryboje, mokiniq tevq susirinkimq, vykstandiq kiekvien4 pusmet!, metu ir individualiai.

II SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METU TRUKME

6. Ugdymo organizavimas

I-IV gimnazijos klasdse:

6.1. Mokslo metq ir ugdymo proceso pradLia-2020 m. rugsejo 1 d.
6.2. Ugdymo proceso trukme

gimnazijos klases mokiniams

-

I-III

gimnazijos klases mokiniams

-

185 ugdymo dienos,

163 ugdymo dienos.

6.3. Ugdymo procesas skirstomas ipusmedius, kuriq trukme:

I

- III klases

PradLia
1-asis pusmetis

2020-09-01

2-asis pusmetis

2021-01-21

Pabaiga

202t-01-26
202t-06-23

IV
PradLia

2020-09-0t
202t-01-27

klases
Pabaiga

2021-0t-26
202t-0s-24

IV

a

6.3.1. Pusmediq eigose (lapkridio ir balandZio pabaigoje) i5vedami signaliniai vertinimai, po

kuriq organizuojamos Tevq dienos gimnazijoje mokiniq paZangai aptarti.
6.4. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
Atostogos

I

-

IV klases

Pradlia

Pabaiga

Rudens

2020-10-26

2020-t0-30

Ziemos (Kaledq)

2020-t2-23

2021-01-05

Ziemos

2021-02-15

202t-02-t9

Pavasario (Velykq)

2021-04-06

2021-04-09

7.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui

I-III

mokiniams. Jos trunka iki einamqjq metq rugpj[dio 31 d. Vasaros atostogos
mokiniams skiriamos pasibaigus Svietimo, mokslo

ir

gimnazijos klases

IV gimnazijos

klases

sporto ministro nustatytai brandos egzaminq

sesijai. Jos trunka iki einamqjq metq rugpj[dio 31 d.
8. Jeigu gimnazijos IV klases mokinys laiko pasirinkt4 brandos egzamin4 ar iskait4 pavasario

(Velykq) atostogq metu, atostogq dienos, per kurias jis laiko egzamin4 ar iskait4, nukeliamos i
artimiausias darbo dienas po atostogq. Jeigu

IV

klases mokinys laiko pasirinkt4 brandos egzamin4

ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prie5 brandos egzaminq gali buti suteikiama laisva diena. Si
diena iskaidiuojama iugdymo dienq skaidiq.
9. Jei oro

temperatlra25 laipsniq Saldio ar Zemesnd, i mokykl4 nevyksta I-IV gimnazijos klasiq

mokiniai. Atrykusiems

i

gimnazijq mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams,

neatvykusiems igimnazljq,mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos elektroniniame

dienyne. Sios dienos iskaidiuojamos i mokymosi dienq skaidiq. Siltuoju metq laikotarpiu,
temperaturai mokymosi patalpose vir5ijus numatytqj4 Lietuvos higienos normoje HN 21:2017
,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai",
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 201 I m. rugpjldio l0 d. isakymu Nr.

Y-773,,DeI Lietuvos higienos nornos HN 21:2017.,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (toliau

-

Higienos norma), ugdymo procesas

gali bfiti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvdse.

10. Mokyklos direktorius, esant karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio,
keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybems mokykloje, del kuriq

ugdymo procesas negali buti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo bfldu

priima sprendimus del ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo, ugdymo organizavimE

ir vidurinio

vadovaujantrs 2019-2020

ir

bendryjq ugdymo planq

7 priedu ,.Pagrindinio ir vidurinio ugdymo

202V2021 mokslo metq pagrindinio

ugdymo programq

organizavimas karantino,

ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio, keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei,

4

laikotarpiu ar esant aplinkybems mokykloje, del kuriq ugdymo procesas negali buti organizuojamas
kasdieniu mokymo proceso organizavimo bldu" ir mokyklos parengtu tvarkos apraSu.

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR IGYVENDINIMAS
I

l.

Gimnazijos ugdymo planui rengti gimnazijos direktoriaus isakymu sudarl.ta ugdymo

plano rengimo darbo grupe (direktoriaus 2020 05 25 isakymas Nr. V-34). Grupes darbui vadovauja
gimnazijos direktorius. Gimnazijos ugdymo plan4 gimnazijos direktore tvirtina

iki mokslo metq

pradZios, suderinusi su Gimnazijos taryba, taip pat su Kauno miesto savivaldybes administracijos

Svietimo skyriumi.
12. Gimnazijos ugdymo plano struktlra

ir forma atitinka Bendnjq ugdymo planq struktDr4 ir

formQ.

l3.Gimnazija, formuodama ugdymo turini
stebdsenos, mokiniq pasiekimq

ir

ir

rengdama ugdymo plan4, remiasi Svietimo

paZangos vertinimo ugdymo procese informacija, nacionaliniq

tarptautiniq mokiniq pasiekimq tyrimq rezultatais, gimnazijos veiklos isivertinimo

ir

ir

i5orinio

vertinimo duomenimis.

l4.Rengiant gimnazijos ugdymo plan4 priimti gimnazijos ugdymo programai igyvendinti
aktual[s susitarimai del (gimnazijos Mokytojq tarybos posedZio 2020-06-18 protokolas Nr. 5I-6):

14.l.Gimnazijos ugdymo turinio igyvendinimo integruojant
integruojam4sias programas

i ji

prevencines

ir

:

14.1.1. dalyvauja ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje,
sveikat4 stiprinandioje programoj e 2017-2022 m. ,,saugokime save ir visuomenE ateidiai", sveikat4
stiprinandiq mokyklq veikloje (Svietimo ministro nustatyta tvarka gimnazija pripaZinta kaip sveikat4

stiprinanti mokykla). Programos apima patydiq, smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq
medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos gyvensenos skatinimq ir sudaro sElygas kiekvienam mokiniui
nuolat joje dalyvauti, igyvendindama Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijas,

patvirtintas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. isakymu Nr. V-190
,,Ddl Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijq patvirtinimo";
14.1.2. Prevencinds programos igyvendinamos pamokq metu (integruojama
uZsienio k., dorinio ugdymo, socialiniq mokslq dalykq ugdymo turini)

i

lietuviq k.,

ir per neformaliojo vaikq

Svietimo veiklas, kiekvien4 antradieni saviugdos valandq metu (pilietinis ugdymas, kultlrinis
prusinimas, psichologinis Svietimas, ugdymas karjerai);

14.1.3. mokiniai dalyvauja gimnazijos numa[toje socialineje-pilietineje veikloje (10
val./metus);
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14.1.4. mokiniai dalyvauja kultUrindse paZintinese veiklose (20 val. per metus), susijusiose su

mokiniq pilietinemis, socialindmis, kDrybinemis, kulttrinemis bei savanorystds veiklomis.
14.2. ugdymo proceso organizavimo formq:
14.2.1. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitg. Pagrindine ugdymo proceso organizavimo

forma

pamoka, kurios trukme 45 min.;

-

14.2.2.I

- ry klasese vien4 kart4 savaiteje lietuviq kalbos pamokos vyksta dvi i5 eiles (1,5

val., pagal poreiki nedarant pertraukos);
14.2.3. netradicines

- muziejuose,

teatre, kultfiros

ir Svietimo istaigose, KTU ir VDU gamtos

mokslq laboratorijose (3 edukacines veiklos per pusmeti);

14.2.4. Esant ekstremaliai situacijai, organizuojamas nuotolinis mokymas, vedamos
sinchronines pamokos pasirinktoje elektronineje platformoje. Kai del nuotolinio mokymo stokojama

bendravimo igUdZiq taikomos psichologo

ir

socialinio pedagogo konsultacijos miSriu

bUdu.

Adaptuojama ir toliau taikoma ugdymo procese igyta organizavimo patirtis iki karantino ir karantino
metu, pozityv[s, pasiteisinusieji ugdymo organizavimo sprendimai (metodiniq grupiq veiklos patirtis,

mokiniq nuotolinio mokymosi taisykles ir ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu bfldu tvarkos
apra5as,

patvirtinti gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. isakymu Nr.

14.3. mokymosi pasiekimq

y-

25).

ir paZangos vertinimo:

14.3.1. vertinant mokiniq paZangE ir pasiekimus, ugdymo procese vadovaujamasi
Bendrosiomis programomis, Mokiniq mokymosi pasiekimq ir paZangos vertinimo tvarkos apraSu,

patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2018-09-03 isakymu Nr. V-59,Pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programq apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro

2015 m.

gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-1309 (2016 m. balandZio 14 d. isakymas Nr. V-325, 2016 m. birZelio
29 d. lsakymas Nr. V-608, 2016 m. birZelio 29 d. isakymas Nr. V-610), Nuosekliojo mokymosi pagal

bendrojo ugdymo programos tvarkos apraSu, patvirtintu LR SMM 2005 m. balandZio 5 d. isakymu

Nr. ISAK -556 (2012 m. geguZes 8 d. isakymo Nr. V-766 redakcija), galiojandiais pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programos bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos higienos norrna HN 21:2017
,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai",
patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. isakymu Nr. V-284, gimnazijos
administracijos, mokytojq, mokiniq ir jq tevq (globejq, rlpintojq) susitarimais;
14.3.2. atskirq dalykq pamokose mokiniq mokymosi paLanga fiksuojama

14.3.3. pagrindinio

ir

TAMO dienyne;

vidurinio ugdymo programos kalbq, tiksliqjq, socialiniq

ir

gamtos

mokslq sridiq pasiekimams ivertinti taikoma 10 balq vertinimo sistema;
14.3.4.mokiniq pasirenkamqlq dalykq Zinios

ir

gebejimai vertinami iraSu ,,iskaityta" arba

,.neiskaityta";
14.3.5. Fizinio ugdymo, menq, technologijq, etikos ir tikybos dalykq vertinimas:
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14.3-5.1. etikos, tikybos, menq, fizinio ugdymo

ir

technologijq mokymosi pasiekimai

vertinami mokiniq savarankiSku pasirinkimu diferencijuotai: paZymiu arba
ira5ais .,iskaityta.,,
,,neiskaitya". Pageidaujamq vertinimo bud4 mokslo metams ar pusmediui mokiniai isreiskia klases
vadowi iki rugsejo

ir iki vasario 4 d. Mokiniq pasirinkimas iforminamas direktoriaus isakymu.
Metinis paZymys vedamas vadovaujantis II pusmedio vertinimo pasirinkimu;
10 d.

14.3.5.2. mokinys, atleistas nuo menq ar fizinio ugdymo pamokq

ir

pageidaujantis tureti

reikalingo dalyko metiniivertinim4, pateikia direktoreipra5ym4 geguZes men. pirm4 savaitg ir sutartu
laiku laiko to dalyko gebejimq test4;
14.3.5.3. direktoriaus isakymu sudaroma komisija testui organizuoti

kriterijus parengia destantis dalyko mokytoj
14.3.6.

ir vertinti, vertinimo

as.

I - IV klasiq mokiniq tevai (globejai) informuojami apie mokymosi

paZang4

informacij 4 pateikiant TAMO elektroniniame dienyne;
14-3-7. mokiniai, lankantys ar baigg dailes, muzikos, meno ar sporto mokyklas, gali nelankyti

atitinkamo dalyko pamokq, pateikg gimnazijos direktorei tevq pra5ymqir paLymqapie specializuotos

mokyklos lankym4 iki 2019-09-18. Mokslo metq pabaigoje mokinys privalo pristatyti i5 lankomos

ugdymo istaigos dokument4, kuris patvirtina, kad mokinys lanke pasirinkt4 ugdymo istaig4.
Dokumente turi buti nurodyta, kiek valandq i savaitg vyksta uZsiemimai. Pagal 5i dokument4 dalyko
mokytojas fiksuoja iskait4 dienyne. Nutraukgs pasirinktus uZsiemimus, mokinys privalo laikyti
iskait4 pagal to dalyko mokyklos program4.

14.4. mokymosi pasiekimq gerinimo priemonig igyvendinimo

ir

mokymosi pagalbos

teikimo, vykdant pagrindinio ugdymo program4 @r.Y skirsni);
14.5. Svietimo pagalbos teikimo:

14.5.1. Svietimo pagalbos tikslas
veiksming4 mokiniq ugdym4si

-

padeti igyvendinti mokiniq teisg

i

moksl4, uZtikdnti

ir mokym4si bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai,

pilietinei brandai ir mokiniq saugumui gimnazijoje;
14.5.2. Mokymosi pagalba integruojama

imokymo ir mokymosi proces4. Mokymosi pagalb4

mokiniui pirmiausia suteikia j i mokantis mokytoj

as.

14-5.3. Mokymosi pagalba organizuojama priimant sprendimus

priemoniq poveiki. Mokymosi pagalba suteikiama laiku

ir

ir

analizuojant panaudotq

atitinka mokinio mokymosi galias.

Gimnazijoje uZ mokymosi pagalbos organizavim4 atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
14.5.4. mokiniq pasiekimai gimnazijoje stebimi

ir

analizuojami signaliniq trimestrq ir

pusmed iq pabai goj e, identi fikuoj ami kyl antys mokSrmo si sunkumai.
1

4.5.5. Mokymosi pagalba teikiama:

14.5.5.1. skiriant tikslines dalykines konsultacijas pagal direktoriaus isakymu patvirtint4

konsultacijq grafik4, kuriq trukmg nustato gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreiki. Sios
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konsultacijos skiriamos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumq, spragrl likvidavimui, gabesniq

mokiniq ugdymui siekiant gerinti mokyrnosi pasiekimus;
14.5.5.2. Mokymosi pagalba skiriama individualiai arba sudarant mokiniq, kuriems reikia
pana5aus pobfldZio pagalbos, mokymosi motyvacijos stiprinimo grupes, kurioms vadovauja
gimnazij os psichologas;
14.5.5.3. gimnazijos Vaiko gerovds komisijos teikimu pagal Kauno PPT rekomendacijas
kuriamos pritaikytos mokymo programos specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams. Sios
pro gramo s taikomo s di ferenc ij uoj ant darb4 pamoko se ;

14.5.5.4.I gimnazijos klasiq mokiniams taikomas vieno menesio (rugsejo men.) adaptacijos
periodas. Tuo laikotarpiu mokiniq Zinios ir gebejimai nevertinami.
14.5.5.5 Mokymosi pagalbos teikimo daZnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio

mokiniui.
14.5.5.6. Klasiq vadovai, socialine pedagoge, psichologe padeda kiekvienam mokiniui, ypad

turindiam nepalankias socialines, ekonomines, kult[rines s4lygas namuose ar turindiam specialiqfq
ugdymosi poreikiq, pasirinkti jo poreikius atliepiandias ivairiq krypdir+ neformaliojo vaikq Svietimo
proglamas.
14.6. neformaliojo

vaikq Svietimo pasiiilos ir organizavimo:

l4.6.L visi gimnazqos mokiniai gali rinktis neformaliojo Svietimo uZsiemimus: muzikos
studija, dailes studija, teatro studija, atletine gimnastika

-

fitnesas, krep5inis, programavimas,

taikomasis konstravimas, vizualiniq menq klubas, debatai anglq kalba;
14.6.2. neformalusis Svietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas;

14.6.3. neformaliojo vaikq Svietimo veikla

yra skirta mening, sporting ar kit4 veikl4

pasirinkusiq mokiniq asmeninems, socialindms, edukacinems, profesinems kompetencijoms ugdyti;

14.6.4. neformalaus Svietimo programos rengiamos atsiZvelgiant

i

veiklos tqstinum4,

gimnazijos bendruomenes tradicijas, suderinamum4 su mokomuoju procesu, kolektyvq pasiekimus,

mokiniq poreikiq tyrimo rezultatus;
14.6.5. neformalaus Svietimo tvarkaraStis sudaromas atsiZvelgiant

i higienos ir darbo

saugos

reikalavimus, suderinamas su pamokq tvarkara5diu;

14.6.6. neformaliojo Svietimo skyrimo valandos svarstomos administracijos posedyje,
aptariamos gimnazijos taryboj e. Programos sudaromos vieneriems metams

:

14.6.6.L programas rengia blreliq vadovai, jos suderinamos administracijos posedyje ir
patvirtinamos gimnazijos direktoriaus isakymu;
14.6.6.2. mokiniq skaidius neformaliojo Svietimo grupeje yra ne maZesnis kaip 12 mokiniq;

14.6-6.3. neformaliojo vaikq Svietimo reztitatai pateikiami bflreliq vadovq savianalizes
anketose;
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14.6.6.4. neformaliojo vaikq Svietimo programose dalyvaujantys mokiniai Zymimi Mokiniq
registre.
14.6.7. neformaliajame vaikq Svietime igytos kompetencijos i5rySkej

a gimnazljos, miesto,

respublikos konkursuose, varLybose, olimpiadose, renginiuose. Konkursines veiklos rezultatai
pateikiami gimnazijos bendruomenei intemeto svetaineje, Facebook paskyroje.

14.7, pamokq, skirtg mokinio ugdymo poreikiams

ir

mokymosi pagalbai teikti,

panaudojimo:

14.7.1. pasirenkamiesiems dalykams (ekologija, ekonomika, psichologija, istoriniq
dokumentq analize) ir dalykq moduliams (matematikos, biologijos, fizikos, chemijos)

ll-12 klasese

po 1 val.; kuriq programas pagal poreikius rengia dalykq mokyojai, vadovaudamiesi Bendraisiais
formaliojo Svietimo programr+ reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2004 m. balandZio 13 d. isakymu Nr. ISAK-535 ,,Ddl Bendrqjq formaliojo Svietimo
programq reikalavimq patvirtinimo". Programos aprobuojamos metodinese grupese, derinamos su
direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir tvirtinamos direktoriaus isakymu iki2020 m. rugsejo 1 d.;
14.7

.2. 1l-12 klasese anglq ir lietuviq kalbq dalykams po

1

val.teksto suvokimui, analizei ir

interpretacijai gilinti, ra5ymo igfidZiams stiprinti;
14.8.

projektinio darbo rengimo ir organizavimo pagrindiniame ugdyme, brandos darbo

-viduriniame ugdyme:
14.8.1 gimnazijoje

I-III klasiq mokiniams organizuojamas

savaranki5kas mokinio

individualus projektas (MIP) ar mokiniq grupes projektinis darbas (MGP), rengiamas per vienerius

mokslo metus, ugdantys bendr4sias kompetencijas, skatinantys mokiniq bendravim4 ir
bendradarbiavim4, klryb4 ir iniciatyvum4, aktyvum4 ir savanorystg (MIP ir MGP organizavimo
tvarkos apra5as, patvirtintas direktoriaus isakymu 2017-08-30 Nr. V-73);
14.8.2.Brandos darbas organizuojamas vadovaujantis LR Svietimo, mokslo ir sporto ministro

patvirtintu Brandos egzaminq apra5u.

l4.9.Ugdymo turinio inovacijq, skatinaniiq proceso modernizavimo igyvendinim4:
14.9.1 Europinese klasese organizuojamas integruotas dalyko

ir anglq kalbos mokymas

(IDUKM), parengtos integruoto mokymo programos (dalyko - anglq k.)

-

matematika, istorija/

geografija. biologija (kiek dalykq per semestrq, kuriose klas6se, kokiu intensyvumu - derinama su

dalykq, uZsienio kalbos mokytojais,

jq

krUviais rugpjfldio mdn. pabaigoje). Tvirtinamas atskiras

tvarkara5tis;
14.9.2. AtsiZvelgiant

tiksliqjq, humanitarines

-

i mokiniq ir jq tevq (globejq) poreikius bei interesus, komplektuojamos
menq, gamtos, socialiniq mokslq - verslumo klases. Mokiniams,

pageidaujantiems gilinti Zinias pasirinktoje ugdymo srityje, papildomai skiriamas tos srities modulis.

Modulio grupes dydis

-

ne maZiau 50 proc. klases mokiniq. Taip pat organizuojamos integruotos tos

9

srities dalykq

ir

anglq kalbos pamokos. Tvirtinamas atskiras moduliq

ir

integruotq pamokq

tvarkaraStis;

14.9.3. antradieniais

6

pamoka

I-lV

klasese yra saviugdos pamoka, skirta mokiniq

individualios paZangos stebdsenai, psichologiniam, kult[riniam-paLintrniam Svietimui, asmeninds
karjeros ugdymui.
14.9.4. bendradarbiaujant su

KTU 4 kartus per metus (2 kartus pirmqii pusmeti ir 2 kartus

antr4ji pusmeti) visiems gimnazijos mokiniams organizuojamos klrybines dirbtuves KTU
fakultetuose (grupiq dydis nustatomas iki rugsejo 14 d. pagal mokiniq poreikius, interesus).
14.10.

Individualaus ugdymo plano sudarymo:

14.10.1. Mokinio individualus ugdymo planas
gebejimams

ir

- tai kartu su mokiniu sudaromas

jo

mokymosi poreikiams pritaikytas mokymosi planas. Individualiu ugdymo planu

siekiama padeti mokiniui planuoti, kaip pagal savo galias pasiekti auk5tesnius ugdymo(-si)
pasiekimus, ugdyti(-s) asmening atsakomybg, gebejimus, igyvendinti iSsikeltus tikslus.
14.10.2. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo program4, pasirengia

individualq ugdymo plan4. Mokinio pasirengtame individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai,
kuriq mokomasi, kokiu kursu, kiek pamokq skiriama pasirinktq dalykq pasiekimams pasiekti, kokius
pasirenkamuosius dalykus, dalykq modulius planuoja mokytis ir pan. Mokinys individualq ugdymo

plan4 suderina su gimnazijos galimybemis arba renkasi i5 mokyklos sifilomq variantq. Mokinio
individualaus ugdymo plano formE mokiniui sillo gimnazija.
14.10.3. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo program4

(tik mokiniui, kurio

mokymosi rezultatai yra nepatenkinami ar labai geri), individualus ugdyrno planas rengiamas ir
(globejams,
igyvendinamas, bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokiniq tdvams
rflpintojams) ir gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Svietimo pagalbos specialistams.
Sudarant individualq ugdymo plan4, atsiZvelgiamai gimnazljoje turim4 informacij4 apie mokini ir

jo

mokymosi pasiekimus. Individualus ugdymo planas yra ai5kus ir suprantamas mokiniui ir jo t6vams
(globejams, rupintojams). Mokinio individualiame ugdymo plane numatomi mokymosi uZdaviniai,
apibreZiami sekmes kriterijai, numatomas mokinio indelis i mokym4si, reikiam4 mokymosi pagalb4.

Mokiniq individual[s ugdymo planai gimnazijoje nuolat perZilrimi ir, jeigu reikia, koreguojami.
14.10.4. Mokiniui, kuris mokomas namie, sudaromas individualus ugdymo planas. Jame

numatomi mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indelis, planuojami mokytis dalykai, jiems
skiriamas pamokq skaidius. Mokinys mokosi pagal mokyklos vadovo patvirtint4
mokinio tevq (globeju, rupintoju) suderint4 pamokq tvarkaraSti.

ir

su vienu i5

l0
TREdIASIS SKIRSNIS
MOKYKLOS UGDYMO TURINIO IGYVENDINIMO PLANAVIMAS
15. Gimnazija (Mokytojq tarybos posedZio 2020-06-18 protokolas Nr. 5I-6), planuodama
gimnazijos ugdymo turinio igyvendinim4, nutaria:
15.1. Sveikatos

ir lytiSkumo ugdymo bei rengimo Seimai bendroji programa, patvirtinta

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr. V-941 ,,Del
Sveikatos

ir lyti5kumo

ugdymo bei rengimo Seimai programos patvirtinimo" (toliau

programa), integruojama po 1 val. per menesi

i biologijos,

ir sveikatos stiprinimo

Sveikatos

psichologijos, dorinio ugdymo dalykq

turini, klasiq veiklos programas, igyvendinama per neformaliojo Svietimo veiklas
pamokas

-

saviugdos

programq,,Saugokime save ir visuomeng ateidiai".

15.2. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

mokslo

ministro 2014 m. sausio 15 d. isakymu Nr. Y-72,,De|Ugdymo karjerai programos patvirtinimo"
(toliau

- Ugdymo karjerai

programa), integruojama i visq dalykq ugdymo turini po

1 r,'al.

per mdnesi,

klasiq vadovq veiklos programas ir neformaliojo vaikq Svietimo veikl4, viena saviugdos valanda per
savaitg skiriama karjeros ugdymui.

15.3. Svietimo nacionalinio saugumo klausimai, integruojami

informacinis ra5tingumas

- i IT, verslumas,

finansinis ra5tingumas

I socialiniq mokslq

dalykus,

- i tiksliqjq mokslq dalykus ir

i dorini ugdym4 po 1 val. per pusmeti.
15.4. Etnine kultUrine veikla igyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etnines

ekonomik4, antikorupcinis ugdymas

kultlros bendr4ja programa

ir

-

Vidurinio ugdymo etnines kultlros bendrqja programa, kurios

patvirtintos Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandZio 12 d. isakymu Nr.
V-651 ,,D61 Pagrindinio ugdymo etninds kultUros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etnines
kulturos bendrosios programos patvirtinimo" (toliau

-

Etnines kulturos programa) ir integruojama i

lietuviq kalbos, technologijq dalykus I - IV klasese;
15.5. kiekvienas mokinys po 4 pamokq (25 minudiq pertrauka) gali uZsiimti fiziSkai aktyvia

veikla, kuri prapledia fizinio ugdymo pamokq turini.

l6.PaZintin6, kult[rin6, menin6, kfirybin6 veikla (toliau

-

paZintine kult[rine veikla)

-

gimnazijos ugdymo turinio dalis. Ji igyvendinama atsiZvelgiant i Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo
bendrosiose programose numatyt4 dalykq turini, mokiniq amZiq.

16.1. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokiniq kompetencijas, gimnazijos ugdymo

turinyje susieja formali4sias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su
neformaliosiomis praktinemis veiklomis

:

16.1.1. organizuojamos paZintines ir kultDrines veiklos, sudaromos galimybes mokiniams

lankyis muziejq, bibliotekq organizuojamose programose ir renginiuose, dalyvauti k[rybineje,

l1

ir grupinius

mokslineje, projektineje veikloje. Mokiniai rengia MIP, MGP (mokiniq individualius

projektinius darbus). Kiekvienas mokinys mokslo metq eigoje parengia vien4 pasirinkto dalyko
darb4. Mokiniai, dalyvaudami Siose veiklose, turi ktrybines galimybes gilinti savo Zinias, tobulinti
bendr4sias kompetencij as ir ugdytis vertybines nuostatas;

16.1.2. organizuojami tradiciniai Nacionalinio orumo renginiai

-

susitikimai su politikais,

kultiiros, mokslo atstovais pokalbiams apie pilieti5kumq, nacionalini orumq. Veikia Mokiniq
savivaldos seimas. Tai skatina pilietini isitraukim4, ugdo gebejim4 priimti sprendimus ir motyvacij4

dalyvauti gimnazijos

ir

vietos bendruomenes veiklose. Sios veiklos padeda mokiniams teorines

pilieti5kumo Zinias iprasminti praktineje ar projektineje veikloje, bendradarbiaujant su ivairiomis
vaikq ir jaunimo organizacijomis, interesq grupemis, valdZios ir savivaldos institucijomis;
16.1.3. Organizuojama savanorystes diena

-

labdaros akcijos ,,Angelo pedos", pagalba Maltos

ordinui, iSvykos i seneliq globos namus, vaikq dienos centrus, gyvlnq prieglaudas. Socialiniq valandq
metu organizuojami susitikimai su psichologais, kitokiais Zmondmis (turindiais negali4). Tai padeda

mokiniams ugdyis pagarbos, rlpinimosi, pagalbos kitam

ir kitokiam vertybines

nuostatas. Sios

veiklos sudaro galimybes mokiniui ugdltis praktines socialines kompetencijas, igyjant realios globos
patirties.
16.2. Mokiniq paZintinei, kultUrinei, meninei,

k[rybinei veiklai per mokslo metus skirtos 20

valandq. Veikla siejama su gimnazijos ugdymo tikslais, bei mokiniq mokymosi poreikiais. Veiklos
organizuojamos nuosekliai per mokslo metus ir mokslo metq pabaigoje pagal i5 anksto suderintus
grafikus.
Klasds

I_IV
I_IV

PaZintind, kulttirin6, menin6, ktirybind veikla
Projektas ,,Mokykla be sienq - mokausi kitaip", iSvykos i KTU kflrybines
dirbtuves dalyvauti edukaciniuose renginiuose
Mokiniq individualiq (MIP) ir grupiniq (MGP) projektiniq darbq vie5i

Valandos
2 val.

4 val.

pristatymai gimnazijos bendruomenei

I-IV
I-IV
I-IV
I-III
I-III
I-IV

Nacionalinio orumo diena - susitikimai su politikais, kultfros, mokslo
atstovais, karininkais pokalbiams apie pilietiSkum4, nacionalini onrm4.
Gimnazij os bendruomenes Svente,,Aidai", nominacij os,,Auksinis varpelis"
I5vykos i muziej us pratgsiant dalykq mokymqsi edukacinese programose
Sveikatingumo diena. Sportines varZybos, turnyrai, rungtys, Zaidimai.

2 val.

Meno, gamtos pleneras ,,Gamtos 56lsmas" (Zemes menas, tapyba,
instaliacij a, fotografij a, gamtos tyrimai)

2 val.

Klasiq bendruomeniq stiprinimo dienos

17. Socialine-pilietine veikla

2 val.
2 val.
2 val.

4 val.
I5 viso 20 val.

mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programE, yra

privaloma. Jai skiriama 10 valandq (pamokq) per mokslo metus. Socialine-pilietine veikla fiksuojama

TAMO dienyne. Mokiniai atlieka

Sio pob[dZio veiklas savaranki5kai arba grupelemis

ir

glaudZiai

t2
bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis

ir kt. Mokiniams, pateikusiems

paZymejim4, patvirtinanti savanorio atlikt4 savanori5kqtamybqpagal Jaunimo savanoriSkos tarnybos

organizavimo tvarkos apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos socialinds apsaugos

ir

darbo

ministerijos ministro 2018 m. birZelio 22 d. isakymu Nr. Al-317,,De1 Jaunimo savanori5kos tarnybos

organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo", iskaitoma socialine-pilietine veikla. Mokiniams
rekomenduoj amos

atlikti socialines-pilietines veiklos valandos :

Klas0
I.

Socialin6

II

-

pilietind veikla

Valandos

Pagalba kuriant gimnazijos gerovg (Sventinis puo5imas, talkos)

I-II

Dalyvavimas labdaros akcijose

- ,.Angelo pedos",

pagalba Maltos

2 val.
2 val.

Ordinui, grupines ir individualios savanorystes veiklos
I-

II

Pagalba tvarkant klasg

2 val.

I-

II

Individuali pagalba tvarkant miesto aplink4

I val.

Darbas gimnazij os informaciniame centre, bibliotekoje

I val.

Savanorystd

2 val.

I-II
I-

II

I5 viso

10 val.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI KRUVIO REGULIAVIMAS

18.

Mokiniui mokymosi krlvis per savaitE paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis Higienos

norrna gimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkara5tis. Penktadienf organizuojama

mailiaupamokq nei kitomis savaites dienomis.

19. Tausojant mokinio sveikat4, optimizuojant mokymosi kruvius gimnazijoje, vykdoma
mokiniq mokymosi kruvio ir skiriamq uZduodiq inamus stebdsena:
19.1 . organizuojamas

mokytojq bendradarbiavimas, skatinamas ugdymo turinio integravimas,

(numatytas skirsnis ,,Tarpdalykine integracija"), sprendZiami mokiniq mokymosi krlvio
optimizavimo klausimai;
19.2. uLrikrinama, kad mokiniams per dien4 nebUtq skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis
darbas. Apie kontrolini darb4 mokiniai informuojami ne veliau kaip prieS savaitg. Kontroliniai darbai

po ligos, atostogq ar Sventiniq dienq nera5omi;

19.3. gimnazlla uLtik,rina, kad uZduotys

i

namus atitiktq mokinio galias, bfltq naudingi

griLtamajai informacijai apie mokinio mokym4si gauti, tolesniam mokymuisi, neb[tq uZduodami
atostogoms, nebutq skirti del ivairiq prieZasdiq (neivykusiq pamokq turiniui igyvendinti);

l3
19.4. esant mokiniq, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo program4

ir negali tinkamai

atlikti namrl uZduotis del nepalankiq socialiniq ekonominiq kultlriniq s4lygq namuose, sudaromos
s4lygos jas

atlikti gimnazijoje.

20. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijos. Trumpalaikiq
konsultacijq (trumpesniq uZ pamokos trukmg) daZnumas priklauso nuo mokantis kylandio mokymosi
poreikio i5siaiSkinti neai5kumus. Jos neiskaitomos imokinio mokymosi kruri. Ilgalaikes (trukme lygi
pamokos trukmei) konsultacijos organizuojamos per vis4 pusmeti

ir iskaitomos i mokymosi krlvi.

Mokiniq tevai (globejai, rlpintojai) TAMO elektroniniu dienynu informuojami apie mokiniui
siulom4 suteikti mokymosi pagalbq, apie mokinio darom4 paLangq.

21. Mokinys, jeigu pageidauja, gimnazijos direktores isakymu gali

b[ti

atleidZiamas nuo

dalies ar visq pamokq lankymo tq dalykq:

21.1. kuriq

jis yra nacionaliniq ar tarptautiniq olimpiadq,

konkursq einamaisiais mokslo

metais nugaletojas;

21.2. kurit4 mokosi formalqji Svietim4 papildandio ugdymo mokyklose (muzikos, dailes,
menr+, sporto

ir kitose) pagal formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programas (ar yra jas baigqs);

21.3. kuriq mokosi pagal kitas neformaliojo vaikq Svietimo programas.

22. Mokinys, atleistas nuo atitinkamq menq ar sporto srities dalykq pamokq, tuo metu gali

uZsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokinys stebi pamok4, uZsiima gimnazijos
informaciniame centre, vykdo socialing veikl4. Jeigu pamoka nuo kurios mokinys yra atleistas jo
tvarkara5tyje yra pirma arba paskutind, gavus tevq pra5ymq su ira5u kad tevai atsako uZ vaiko
saugumq tuo laikotarpiu, mokinys gali bUti iSleidZiamas i5 pamokos, mokiniai, atleisti nuo fizinio

ugdymo pamokq del sveikatos, privalo stebeti pamok4.

PENKTASIS SKIRSNIS

MoKYMoSI PAGALBoS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANdIAM PAGAL
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA
23. IJZ mokymosi pasiekimq gerinim4

ir

mokymosi pagalbos organizavim4 atsakingi

direktores pavaduotojai ugdymui, kuruojantys pagrindinio
igyvendinim4 gimnazij

ir

vidurinio ugdymo programq

oj e.

24. Mokymosi procesas gimnazijoje nuolat stebimas, nustatomi mokiniui kylantys mokymosi

sunkumai:
24.1. jeigumokinio vieno ar keliq dalykq pasiekimq lygis Zemesnis, nei numatyta Pagrindinio

ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paZangos, jei mokinio kontrolinis
darbas lvertintas nepatenkinamai, mokinys del ligos

ir kitq

prieZasdiq praleido daug pamokq,

14

gavusiam kelis i5 eiles nepatenkinamus kurio nors dalyko ivertinimus dalyko mokytojas ar klases
vadovas informuoja gimnazijos Svietimo pagalbos specialistus ir teikia 5i4 pagalb4:
24.1.1. pamokoje, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turini, parenkant metodus,

mokymo(-si) temp4;
24.1.2. mokytojams organizuojant darb4 pamokose atsiZvelgiant i mokiniq mokymosi stilius;
24.1.3. organizuojant padiq mokiniq pagalbq kitiems mokiniams;

24.1.4. pagal atskir4 grafik4, nedidinant mokiniq mokymosi

krlvio,

organizuojamos

mokomojo dalyko trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijos mokymosi sunkumq turintiems
mokiniams;
24.1.5. vykdant pokalbius su Zemus pasiekimus turindiais mokiniais,

atsiZvelgiant

i

jq

tevais (globejais),

mokiniq mokymosi poreikius, sudaromos laikinosios mokymosi motyvacijos

stiprinimo grupes, kurioms vadovauj a gimnazij os psichologas.
24.1.6. itraukiant ivaiko ugdymo proces4 mokinio tevus (globejus, rlpintojus), kai siekiama
supaZindinti su darbo ir profesijq pasauliu ir padedant pasirinkti bUsimq studijq krypti, mokykl4.

24.2. Jei mokinio pasiekimai yra auk5diausio lygmens ir

jis siekia dometis pasirinkta

mokyrnosi sritimi sudaromos tikslines grupes dalyko gilinimui arba teikiamos individualios
konsultacijos pasirenkant sritimi, paskiriant dalyko specialist4. Gabiems mokiniams skiriamos
tikslines konsultacijos (olimpiadoms, konferencijoms pasirengti).
25. Mokymosi pagalbos veiksmingumas analizuojamas

ir kompleksiSkai vertinamas pagal

individuali4 mokiniq paLangE ir pasiekimq dinamik4 (signaliniai trimestrai, tevq dienos, pusmediai,
apibendrinamieji testai, bandomieji testai

II

klasese ruoSiantis PUPP, pokalbiai su administraclja,

mokymosi motyvacijos stiprinimo grup6, kuriai vadovauja gimnazijos psichologe).

Sn5rasIs sKIRSNIS
LAIKINUJU MOKYMOSI GRUPIU SUDARYMAS

26. Gimnazlja, ygyvendindama pagrindinio
laikinosios mokymosi grupes dydis

-

ir vidurinio

ugdymo programas, nustato, kad

12 mokiniq (pagal skirtas mokymo le5as), i5skyrus rusq,

informaciniq technologijq, fizinio ugdymo, muzikos, fizikos ir chemijos grupes, kurios gali bfti ir
maZesnds (7

-
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mokiniq) atsiZvelgiant I mokiniq individualius poreikius l l ir 12 klasese.

26.1. Mokinio poreikis pusmedio pabaigoje keisti grupg netenkinamas, jeigu toje grupeje
sumaZeja reikiamas mokiniq skaidius.

27. Grmnazijos ugdymo turiniui igyvendinti klaseje sudaromos laikinosios grupes:
27

.1. doriniam ugdymui, jeigu tos padios klases mokiniai yra pasirinkg ir tikybq, ir etik4;

l5
27.2. informaciniq technologijq ir technologrjl'l dalykams mokyti, atsiZvelgiant i darbo vietq
kabinetuose skaidiq, kuri nustato Higienos norrna;
27 .3 .

I ir II uZsienio kalboms, j ei klasej e mokosi ne maZiau kaip 2 1 mokinys.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOI(YMOSI FORMA NUOTOLINIU

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BUDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI
KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BUDU
28. Gimnazija suderinusi su steigeju ir iteisinusi nuotolinio mokymo proceso organizavimo
bDd4 gimnazijos istatuose priima sprendim4 mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso

organizavimo b[du, dali ugdymo proceso igyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
bDdu: 5-8 klasiq mokiniams
10, I

iki

10 procentq ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus, o

9-

- IV gimnazijos klasiq mokiniams - iki 30 procentq.
29. Sprendim4 ugdymo proces4 igyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu

ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu, bei koki4 ugdymo proceso dali, kada, kokios klases

mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu ir kt. gimnazija vykdo pagal
gimnazijos Nuotolinio darbo tvarkos apraS4, patvirtintq 2020 m rugpjudio 26 d. direktoriaus isakymu

Nr. V-54. Ugdymo programas igyvendinant dviem bldais, uZtikrinama, kad mokiniai pasiektq
numatltus mokymosi pasiekimus ir nepatirtq mokymosi praradimq.

30. Organizuojant ugdymo proces4 nuotoliniu mokymo proceso organizavimo b[du,
vadovaujamasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo budu kriterijq apraSu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.liepos 3 d. isakymu Nr. V-1006
,,Del Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bUdu kriterijq apra5o patvirtinimo".

31. Organizuojant ugdymo procesq nuotoliniu mokymo proceso organizavimo b[du,
ivertinama mokiniq mokymosi sqlygos namuose, aprlpinimas mokymosi priemondmis,
reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese be Salinamos prieZastys, del kuriq mokiniai
negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bUdu. Pastebejus, kad mokinio namuose
nera s4lygq mokytis, sudaromos s4lygos mokytis mokykloje.

32. Organizuojant ugdymo proces4 nuotoliniu mokymo proceso organizavimo

bUdu,

uZtikdnamas visq mokymui biltinq mokymosi i5tekliq organizavimas, struktlra. Susikurta gimnazijos

mokyojq ir pagalbos mokiniui specialistq bendradarbiavimo platforma (virtuali mokymosi aplinka
MOODLE), kurioje mokyojai gali dalyis veiklomis, k[rybiniq uZduodiq, Svietimo pagalbos
mokiniams, prevencines veiklos vykdymo idejomis. Susitarta, kad Sioje platformoje talpinama

t6
pamokq mokomoji medliaga, namq darbq uZduotys, atsiskaitymai, mokytojq ilgalaikiai dalykq
planai.

33. fgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo

bUdu,

uZtikdnta, kad sinchroniniam ugdymui skirta 80 procentq ugdymo proceso laiko ir 20 procentq laiko
asinchroniniam ugdymui (per savaitg).

34. Pradejus ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo b[du:

pertvarkomas pamokq tvarkara5tis, pritaikant

ji

sinchroniniam

organizuoti. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukme

-

ir

asinchroniniam ugdymui

2 val. Pamokos strukt[ra pritaikoma

asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsiZvelgiant idalyko programos ypatumus,

mokiniq amlir4. Nustatoma pertraukq trukme, i5 kuriq viena

-

ir

ilgesnes trukmds, skirta pietq

pertraukai.

III

SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

35. Gimnazija igyvendina Pagrindinio ugdymo bendr4sias programas, kurias sudaro ugdymo

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikq tikyba; kalbos: lietuviq kalba ir literat[ra, pirmoji
uZsienio (anglq) kalba, antroji uZsienio kalba (rusq, vokiediq); matematika; gamtamokslinis ugdymas:

frzrka,chemija, biologija; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilieti5kumo ugdymas, ekonomika

ir verslumas (tik 9 kl.); meninis ugdymas: daile, muzika; informacines technologrjos; technologijos;
fizinis ugdymas, Zmogaus sauga (tik 10 kl.) projektinis darbas (MIP/MGP), bendrqiq kompetencijq

ir gyvenimo igUdZiq ugdymas.
36.Gimnazija, formuodama gimnazijos pagrindinio ugdymo programos

turini,

siUlo

mokiniams rinktis pagilinto dalykq mokymosi programas, panaudoti pamokas, skirtas mokinio
ugdymo poreikiams tenkinti ir mokyrnosi pagalbai teikti mokantis:
36.1. pirmos uZsienio kalbos

(anglq) l0 klaseje;

36.2. matematikos 10 klaseje;
36.3. lietuviq kalbos l0 klaseje.

37. Gimnazija, igyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo turini

iki 10 proc.

dalykui skirtq pamokq organizuos ne pamokq forma, o projekting veikl4 ne gimnazijos aplinkoje.
Netradicinio ugdymo dienos

-

klrybines laboratorijos KTU (2 per mokslo metus), universitetq
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lektoriai, mokslo parkai, filmai, spektakliai anglq kalba (pasirinktinai, ne maLiau 1 per metus),
mokiniq projektq pristatymai (visiems geguZes men.).

I men. adaptacini laikotarpi pradedantiems mokytis pagal pagrindinio
programos antq14 dali ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant padeti mokiniams

38. Gimnazija skiria

ugdymo

sekmingai adaptuotis,

i

5i4 veikl4 itraukiamas klases vadovas, mokiniai savanoriai, mokyklos

Svietimo pagalbos specialistai. Dalis ugdymo proceso mokslo metq pradZioje organizuojama ne
pamokq forma. Per adaptacini laikotarpi mokiniq paLanga ir pasiekimai paLymiais nevertinami.

ANTRASIS SKIRSNIS

DALYKU SRIdIU UGDYMO TURINIO IGYVENDINIMO YPATUMAI
39. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyk4 (etik4 ar tikyb4) mokiniui iki 14 metq parenka

tevai (globejai, rDpintojai), o nuo 14 metq mokinys savaranki5kai renkasi pats. Siekiant uZtikdnti
mokymosi tgstinum4 ir nuoseklum4, etik4 arba tikyb4 mokiniai renkasi dvejiems metams (gimnazijos

I-II

klasems).

40.Lietuviq kalba ir literatiira. Gimnazija, igyvendindama ugdymo turini:
40.1. mokiniams 10 klaseje skiriama papildoma pamoka lietuviq kalbos
igndZiams

gilinti,

skaitymo gebejimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai

ir

ir

literat[ros

raSymo igldZiams

tobulinti;
40.2. integruoja i lietuviq kalbos ir literaturos programos igyvendinim4 pilieti5kumo pagrindq

mokym4, laisves kovq istorijai skiriant ne maZiau kaip 18 pamokq;
41. UZsienio kalba.
41.1. UZsienio kalbos, pradetos mokltis pagal pradinio ugdymo program4, toliau mokomasi

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos.
41.2. Baigiant pagrindinio ugdymo program4, organizuojamas uZsienio kalbq pasiekimq

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokejimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per
duomenq perdavimo sistemq KELTAS).
41.3. Keisti uZsienio kalbE, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju,

jeigu mokinio norimos mokytis uZsienio kalbos pasiekimq lygis ne Zemesnis, nei numatlta tos kalbos
bendrojoje programoje, arbajei mokinys yra atvykgs i5 kitos Lietuvos ar uZsienio mokyklos ir Siuo
metu lankoma mokykla del objektyviq prieZasdiq negali sudarlti mokiniui galimybes toliau mokyis
pradetos kalbos. Gavus mokinio tevq (globejq, rupintojq) sutikim4 ra5tu, mokiniui sudaromos s4lygos

pradeti mokytis uZsienio kalbos, kurios mokosi klasd, ir iveikti programq skirtumus:

4l.3.L vienus mokslo
pamoka per savaitg;

metus

jam skiriama ne maZiau nei viena papildoma uZsienio kalbos
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41.3.2. susidarius mokiniq laikinajai grupei, kurios dydi numato mokykla, atsiZvelgdama i

mokymo ldSas, skiriamos dvi papildomos pamokos.

41.4. mokiniams 10 klaseje skiriama papildoma pamoka anglq kalbos fgldZiams gilinti,
skaitymo gebejimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ir raSymo, klausymo ig[dZiams tobulinti;
41.5. Jeigu mokinys yra atvykgs i5 kitos mokyklos ir, tdvams (globejams, rupintojams)
pritarus, pageidauja toliau mokytis pradetos kalbos, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo:

41.5.1. mokiniui sudaromos s4lygos lankyti uZsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje,

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tevais (globejais, rupintojais) ir

su Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriumi. Skiriant pamokq skaidiq,
vadovaujamasi Bendrqjq ugdymo planq 77 punktu;
41.5.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo Svietimo istaigoje

ir

siekti Pagrindinio

ugdymo bendrosiose programose nurodytq pasiekimq (pagal Bendruosius Europos kalbq metmenis).

Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbq aplank4 ir rinkti kalbos mokejimo

lygi patvirtinandius dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal i5 anksto priimt4 susitarim4,
kuriame numatytas atsiskaityrno laikas ir apibreZti pasiekimq ivertinimo kriterijai.
41.6. Gimnazijoje igyvendinamas integruotas dalyko ir uZsienio kalbos mokymas (-is): pagal
dalyko ir uZsienio kalbq mokytojq parengt4 ugdymo programq

- ilgalaiki plan4. Program4

igyvendina

dalyko ir uZsienio kalbos mokytojai kartu;
42. Gtmtos mokslai.

42.1. Gimnazlja ultikina, kad eksperimentiniams ir praktiniams ig0dZiams ugdyi gamtos
mokslq dalykq turinyje bltq skiriama ne maZiau kaip 30 procentq dalykui skirtq pamokq per mokslo

metus. Nesant sqlygr+ atlikti eksperimentus gimnazijoje, sudaromos s4lygos juos atlikti KTU
laboratorijose, edukacindse erdvese, kilnojamose, virtualiose laboratorijose.
43. Technologijos.

43.1. Mokiniams, kurie pradeda mokyis pagal pagrindinio ugdymo programos antr4lqdal1,
technologijq dalykas prasideda nuo privalomo l7 valandq integruoto technologijq kurso. Sio kurso
programa igyvendinama per

I

pusmeti vedant teorines pamokas, organizuojant

2

ekskursijas i

profesines mokyklas, 2 susitikimus su profesijq atstovais saviugdos uZsiemimq metu, atliekant I

praktinf uZsiemim4 profesines mokyklos mokymo bazeje.

43.2. Mokiniai, baigg integruoto technologijq kurso program4, pagal savo interesus ir
polinkius renkasi kuri4 nors privalom4 technologijr+ program4 (mitybos, tekstilds, konstrukciniq
medZiagq, elektronikos, gaminiq dizaino ir technologij q).
43.2.1. Pasirinkt4 privalom4 technologijq program4 mokinys gali keisti pusmediq pabaigoje,

pateikiant pra5ym4 kuruojamo dalyko pavaduotojui. Mokinio pra5ymas netenkinamas tuo atveju, jei
nesusidaro minimalus grupes dydis.
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44. Tikslieji mokslai.

44.1. Gimnazrlos

I-II

klasiq informaciniq technologijq kursE sudaro privalomoji dalis ir

vienas i5 pasirenkamqjq programavimo pradmenq, kompiuterines leidybos pradmenq arba tinklalapiq

ktrimo pradmenq moduliq. Moduli renkasi mokinys.
44.2. mokrniams 10 klaseje skiriama papildoma matematikos pamoka tekstinio pobudZio ir

tyrimo uZdaviniq sprendimo ig[dZiams gilinti.
45. Socialiniai mokslai.
45.1. Laisves kovq istorijai mokyi skiriama ne maZiau kaip 18 pamokq, integruojant temas i

istorijos, lietuviq kalbos ir pilieti5kumo pagrindq pamokas.

45.2.

Lietuvos

ir

I

istorijos, geografijos, pilieti5kumo ugdymo pagrindq dalykq turini integruojama

pasaulio realijos, kurios nuolat sistemingai atskleidZiamos aptaiant su mokiniais

ir gynybos pagrindq

nacionalinio saugumo
saugumo samprata

temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio

ir sistema, rizikos veiksniq, gresmiq ir pavojq analize; Lietuvos gynybos politika;

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

kiti igyvendinamieji gynybos ir kovos

su korupcija sridiq teises aktai,

ir kitos pana5ios temos.
46. Fizinis ugdymas.

46.1. Gimnazija sudaro s4lygas kiekvienam mokiniui rinktis

jo

pomegius atitinkandi4

neformaliojo Svietimo program?, skirt4 fizinio aktyvumo veikloms: krep5inio, atletines gimnastikos

-

fitneso, neformaliojo Svietimo programas

ir

organizuoja mokiniq, lankandiq Sias programas,

apskait4.
46.2. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas klase i grupes nedalijama;

46.3. Gimnazlja organizuoja ugdym4 specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes
mokiniams:
46.3.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krlvis jiems

skiriami pagal gydyojo rekomendacijas ir atsiZvelgiant i savijautE;
46.3.2- tevq (globejq, nipintojq) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne

gimnazijoje.
46.4. Parengiamosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniams kr[vis
skiriami, atsiZvelgiant

ir

pratimai

ijq ligq pobUdi ir sveikatos bUklg. Neskiriama ir neatliekama pratimq, galindiq

skatinti ligq pa[mejim4. Del ligos pob[dZio negalintiesiems atlikti iprastq uZduodiq mokytojas skiria

alternatyvias atsiskaitymo uZduotis, kurios atitinka mokiniq fizines galimybes
rekomendacijas.

ir

gydl'tojo
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46.5. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokq del sveikatos ir laikinai

del ligos, sitilo kit4 veiklE (pavyzdLiui, stalo Zaidimus,

Sa5kes, Sachmatus,

veikl4 gimnazijos

informaciniame centre, bibliotekoje, konsultacijas, socialing veikl4 ir pan.).

47. Minimalus pamokq skaidius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma
kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu igyvendinti per dvejus mokslo metus
per savaitg:

gimnazijos I
Ugdymo sritys/Dalykai
Dorinis ugdymas
Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)

gimnazijos II

Pagrindinio
ugdymo
programoje
i5 viso

I

1

74

Lietuviq kalba ir literatlra

5

4 (1*)

333 (37x)

UZsienio kalba (anglq)
UZsienio kalba (rusq, vokiediq, pranclzq)

1

J

3(1*)

222 (37*)

2

2

148

Matematika ir informacinds technolo gij os
Matematika

4

Informacines technolo gij

I

1

74

Biologija

1

2

111

Chemija

2

2

148

Fizika

2

2

148

Socialinis ugdymas
Istorija
PilietiSkumo pagrindai

2

2

148

I

1

74

Socialine-pilietine veikla

10

10

20

Geografija

2

1

111

Ekonomika ir verslumas
Meninis ugdymas

1

0

3l

I

I

74

I

1

74

Kalbos

os

3

(l *)

2s9 (37*)

Gamtamokslinis ugdymas

Daile
Muzika

Technologijos, fizinis ugdymas, Zmogaus
sauga

Technologijos

1

1,5

or<

Fizinis ugdymas**

2

2

148

Zmogaus sauga

0

0,5

18,5

1r<

1*

74

31

3l

Pasirenkamieji dalykai ir moduliai

Mokiniq projektine veikla
Minimalus pamokq skaidius mokiniui per
savaitg

62

ir

2t

Minimalus privalomas pamokq

skaidius

I 147

mokiniui per 2020-2021 mokslo metus
Pamokq, skirtq mokinio ugdymo poreikiams
tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, skaidius
per mokslo metus

518

Neformalusis vaikq Svietimas (valandq

185

skaidius per mokslo metus)
Pastabos:

* dalykams skirta papildoma pamoka i5 pamokq, skirtq ugdymo poreikiams tenkinti;
x* fizinis ugdymas
igyvendinimas pagal pagrindinio ugdymo kuno kult[ros bendrqj? programQ;
Gimnazijos ugdymo plano kontaktiniq valandq skaidius nevir5ija Mokymo leSq apskaidiavimo.
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018

m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 ,,Del Mokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo
tvarkos apra5o patvirtinimo", numatyto kontaktiniq valandq skaidiaus.

IV SKYRIUS
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
48. Vidurinio ugdymo programos trukme

-

dveji mokslo metai.

48.1. Gimnazija igyvendina Vidurinio ugdymo bendr4sias programas, kurias sudaro

Sios

sritys: dorinis ugdymas: etika, katalikq tikyba; kalbos: lietuviq kalba ir literatlra, uZsienio kalbos;

matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizlka; socialinis ugdymas: istorija,
geografija, ekonomika

ir

verslumas, psichologija; meninis ugdymas: daile, muzika; informacines

technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrqjq kompetencijq ugdymas.
48.2. Vidurinio ugdymo turini sudaro:

48.2.1. privaloma dalis: privalomi mokyis dalykai

ir

privalomai pasirenkamieji dalykai

pavyzdLiui, dalykq moduliai, dalykai, brandos darbas;

48.2.2.laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykq moduliai. Pasirenkamieji
dalykq moduliai neskaidiuojami kaip atskiri dalykai.

ir keitimo tvarkq.
pasiiilymais ir atsiZvelgdamas i

49. Gimnazija nustato mokinio individualaus ugdymo plano struktlrq
Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programq apra5u, mokyklos

tolesnius mokymosi planus, priima sprendim4, kuriuos dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal

vidurinio ugdymo program4, apsisprendZia del vieno brandos darbo

III

ar

IV

gimnazijos klaseje

22

rengimo ir kartu su mokytojais, padedant tevams (globejams, rtpintojams), pasirengia individualq
ugdymo plan4.

50' Mokinio pasirinkti mokyis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos
mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatl.tq pasiekimq

pripaZistama, kad jis jo nesimoke.

-

51. Laikinosios grupes vidurinio ugdymo programai igyvendinti sudaromos iS mokiniq, kurie

pasirenka tqpadq bendrojo ugdymo dalyko kurso programq, t4 pati dalyko moduli, pasirenkamqji
dalyk4.
52. Mokiniui, atvykusiam i5 kitos mokyklos, gimnazijauLtll<rina galimybg igyvendinti savo

individualq ugdymo plan4 arba, nesant tam s4lygq, pasi[lo keisti pasirinktus dalykus ar modulius.

ir laisvai

53. Gimnaziia urLtil<rina, kad privalomq, privalomai

pasirenkamq dalykq mokinio

individualiame plane butq ne maLiau nei 8 pamokos, o minimalus pamokq skaidius per savaitg

-

28.

Didinant pamokq skaidiq per savaitg, privalu laikytis Higienos normoje numatyto pamokq skaidiaus
per dien4.

54. Gimnazija sudaro s4lygas mokiniq socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei

ir

skatina

mokinius jomis uZsiimti. Gimnazija padeda mokiniams susipaZinti su profesijq ivairove ir
pasirinkimo galimybemis, planuoti tolesni savo mokym4si ir (ar) darbing veikl4, karjerq. Tuo tikslu
naudoj amos saviugdos valandos, klasiq veiklos programos.

55. Mokiniq mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Bendrqjq ugdymo planq II
skyriaus de3imtuoju skirsniu,,Mokymo namie organizavimas".

56. Zmogaus saugos dalykas integruojamas

!

socialinius mokslus, dorinio ugdymo,

technologijq, fizinio ugdymo dalykq ugdymo turini skiriant po 0,5 val. per savaitg.
57. Mokiniams, kurie mokosi savaranki5kai ar nuotoliniu budu pavienio mokymosi forma,
konsultacijoms skiriama

iki l5 procentq,

o besimokantiems grupinio mokymosi forma

- 40 procentq

Bendryjq ugdymo planq 93 punktu nustatyto savaitiniq ir (ar) metiniq pamokq skaidiaus.

58.

Specialiosios medicinines

fizinio pajegumo grupes mokiniq fizinis

ugdymas

organizuojamas, vadovaujantis Bendrqjq ugdymo planq 76.4,76.6 papunkdiais.
59. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo budu igyvendinti skiriamq pamokq skaidius:

Ugdymo sritys, dalykai

Minimalus pamokq

Bendrasis kursas

ISplestinis kursas

skaidius privalomam

turiniui igyvendinti

ll

kl.

12 kl.

per 2 metus

Dorinis ugdymas

70 (37t33)

Tikyba

I

I

Etika

1

1

Kalbos

1l

kl.

12 kt.

23

Lietuviq kalba ir literat[ra

350 (70*)

UZsienio kalbos

s (1*)
Kursas, orientuotas i

Bl

(l*)

Kursas, orientuotas

i

82

mokejimo lygi

mokejimo lygi

UZsienio kalba (anglq k. )
UZsienio kalba (rusq k.)

s

210 (70*)

3

(1*)

3

(l *)

210 (70*)

3

(l*)

3

(l*)

t40t2t0

Socialinis ugdymas

Istorija

2

2

3

J

Geografija

2

2

3

J

a

J

4

5

2

Tikslieji mokslai
Matematika

2t0l3t5

J

Informacines technologij os

701140

1

1

2

Biologija

14012r0

2

2

J

J

Fizika

1401245

2

2

J

1

Chemija

1401210

2

2

J

J

Daile

2

2

Muzika

2

2

Gamtamokslinis ugdymas

Meninis ugdymas ir technologijos

Technologij os (kryptys)

140

140

:

Turizmas ir mityba

2

Statyba ir medZio apdirbimas

2

Taikomasis menas, amatai

1

ir

2

dizainas

Fizinis ugdymas**

140

2

2

Pasirinkta sporto Saka (krep5inis)

140

2

2

Zmogaus sauga***

7J,5

17,5

i dalykai : ekonomika,
ekologij a, istorinio dokumento

Pasirenkamiej
analize,

ps

70

77,5
1r<

1*

rki26

Iki 26

icho lo gij a;

dalykq moduliai: matematika,
frzika, chemij a, biolo gij a.

Projektine veikla

JI

1x

17,5-37

Brandos darbas

Mokinio pasirinktas mokymo
turinys
Minimalus privalomq pamokq
skaidius mokiniui per savaitg /per
mokslo metus
Neformalusis vaikq Svietimas

Po 28 pamokas
1036

III ir IV gimnazijos

- III gimnazijos

klaseje, 924

klasese per savaitg;

-lY

gimnazijos klaseje.

2 10 valandq

(valandq skaidius) klasei

Mokinio ugdymo poreikiams
tenkinti

840 pamokq dvejiems mokslo metams

Maksimalus pamokq skaidius klasei, esant 3 ir daugiau gimnazijos

III klasiq, -3570

pamokq per mokslo metus

(51 pamoka per savaitg).
Klasei gali

skirtq leSq.
Pastabos:

b[ti

skiriama ir daugiau pamokq, atsiZvelgiant ! mokiniq mokymosi poreikius ir neviriijant mokymui

24

* dalykams skirta papildoma pamoka i5 pamokq,
skirtq ugdymo poreikiams tenkinti;
x* fizinis ugdymas
igyvendinimas pagal pagrindinio ugdymo klno kult[ros bendr4jq programE;

***

integruojama iugdymo turini;

Gimnazijos ugdymo plano kontaktiniq valandq skaidius nevirSija Mokymo leSq apskaidiavimo,
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018
m. liepos

ll

d. nutarimuNr. 679 ,,Del Mokymo lesq apskaidiavimo, paskirstymo irpanaudojimo

tvarkos apra5o patvirtinimoo', numatyto kontaktiniq valandq skaidiaus.

V SKYRIUS

MOKINIU, TURINiIU SPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU GSSKYRUS
ATSIRANDANdIUS DEL ISSKIRTINIU GABUMU), UGDYMo oRGANIZAvIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

60. Gimnazija uZtikdna visq mokiniq itraukti

i

Svietim4, Salina kliutis, trukdandias teikti

b[tin4 mokymosi ir Svietimo pagalbq, pritaiko mokymosi aplink4.
61. Gimnazija, formuodama gimnazijos, klas6s, mokinio ugdymo turini ir organizuodama,
igyvendindama ugdymo proces4, vadovaujasi bendrosiomis programomis

ir

BUP

V

skyriaus

nuostatomis ir atsiZvelgia i:
61.1. mokinio mokymosi ir Svietimo pagalbos poreikius;
61

.2. formaliojo Svietimo program4;

61.3. mokymosi form4

ir mokymo proceso organizavimo b[d4;

61.4. gimnazijos vaiko gerovds komisijos, pedagoginiq psichologiniq ar Svietimo pagalbos
tarnybq rekomendacij as;

ANTRASIS SKIRSNIS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

62. Bendrojo ugdymo dalykq programas pritaiko mokytojas, atsiZvelgdamas
gebejimus

ir galias, vaiko

mokinio

gerovds komisijos nariq rekomendacijas. Gimnazijoje Svietimo pagalb4

specialiqjq poreikiq mokiniui teikia gimnazijos psichologas, socialinis pedagogas
mokytojas.

i

ir

dalyko

25

63. Grmnazijoje nera specialiqiq pedagogq, galindiq teikti ugdym4 ir Svietimo pagalb4 regos,

ir (ar) emocijq sutrikimq turindiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji

elgesio

pedagogine pagalba, todel sudaromos s4lygos Sias paslaugas mokiniui gauti specialiosios paskirties
istaigoje, bendradarbiaujant su Kauno miesto

ppr

specialistais.

64. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programq, mokymosi pasiekimai ir
paZanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus

ugdymo planq 23 punkto nuostatomis.

SUDERINTA
Kauno,,Varpo" gimnazijos
Tarybos 2020 m. rugpjldio 31 d.
protokolu Nr. 5
SUDERINTA
Kauno miesto savivaldybes administracijos
Svietimo skyriaus vedejo pavaduotoja,

atliekanti skyriaus vedej o funkcij as
Ona Gucevidiene
2020 m.

d.

ir vadovaujantis Bendryjq

