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2022 -2023M. M. UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.2022-2023 mokslo metq gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio, vidurinio
ir neformaliojo vaikq Svietimo programq igyvendinimE gimnazijoje. Gimnazijos ugdymo planas
sudaromas vadovauj antis 2022-2023 metq Bendraisiais ugdymo planais.

2. Gimnazijos ugdymo plano tikslai:
2.1. apibreiti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq igyvendinimo gimnazijoje

principus ir reikalavimus;

2.2. forcrruoti ugdymo turini ir organizuoti ugdymo proces4 taip, kad kiekvienas mokinys
turetq lygias galimybes siekti asmenines paZangos ir geresniq ugdymo(-si) rezultatq ir igytrl
mokymuisi vis4 gyvenim4 b[tinq bendrqjq ir dalykiniq kompetencijq;

3. Gimnazijos ugdymo plano uZdaviniai:

3.1. apibreZti ugdymo proceso gimnazijoje igyvendinim4 ir ugdymo pritaikym4 pagal

mokiniq mokymosi poreikius;

3.2. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turini;
3.3. skatinti mokyklos bendruomeng kurti naujus mokymo ir mokl,mosi modelius, kurie

uZtikrintq kokybi5k4 i5silavinim4, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi;
3.4. malinti 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 mokini, fiksuoti jo paLangq ir reikalui esant numatyti konkredi4
pedagoging pagalb4.

4. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkredius mokiniq
ugdymo(-si) poreikius ir igyvendinamas vadovaujantis pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
programq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio

2l d. isakymu Nr. V-1309 ,,Del Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apra5o

patvirtinimo", Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjldio 26 d. isakymu Nr. ISAK-2433 ,,Del
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendryjq programq patvirtinimo", Vidurinio ugdymo bendrosiomis
programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21

d. isakymu Nr. V-269 ,,Del Vidurinio ugdymo bendryjq programq patvirtinimo", Geros mokyklos
koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodlio 2ld.

isakymu Nr. V-1308 ,,Del Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo", Bendraisiais ugdymo



planais, Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (iSskyrus aukStojo mokslo studijq

programas) formq ir mokymo organizavimo tvarkos apraSu, patvirtintu l,ietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,.Del Mokymosi pagal

formaliojo Svietimo programas (i5skyrus auk5tojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo

organizavimo tvarkos apraSo patvirtinimo".

4.1. Gimnazija, vykdydama ugdym4si Seimoje, vadovaujasi Lietuvos Respublikos

Vyriausybes2}2} m. geguZes 20 d. nutarimu Nr. 504 ,,Del ugdymosi Seimoje igyvendinimo tvarkos

apra5o patvirtinimoo' ir bendrqfq ugdymo planq XI skirsnio 63 punkttu2022-2023 m. m. tokiq

mokiniq nera.

5. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems metams, vadovaujantis

demokratiSkumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, ijo rengim4 itraukiami
mokyojai, mokiniai, tevai (globejai, rupintojai). Su mokiniq tevais bendradarbiaujama per tevr+

atstovus gimnazijos taryboje, mokiniq tevq susirinkimq, vykstandiq 3 kartus per mokslo metus,

metu ir individualiai.

II SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METU TRUKME

6. Ugdymo organizavimas I-IV gimnazijos klasese:

6.1. Mokslo metq ir ugdymo proceso pradLia-2022 m. rugsejo 1

6.2. Ugdymo proceso trukme I-II gimnazijos klasiq mokiniams

gimnazijos klases mokiniams - 180 ugdymo dienq, IV gimnazijos klases

dienos.

6.3. Ugdymo procesas skirstomas ipusmedius, kuriq trukme:

6.3.1. Pusmediq eigose (gruodZio 6 d. ir geguZes 2 d') aptariami

mokytojais, po kuriq (gruodZio 8 d. ir geguZes 4 d.) organizuojamos

mokiniq paiangai aptarti.

6.4. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

d.

- 185 ugdymo dienos, III
mokiniams - 170 ugdymo

signaliniai vertinimai su

Tevq dienos gimnazijoje

7. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I-Iil gimnazijos klases

mokiniams. I - il klasiq mokiniams vasaros atostogos prasideda nuo 2023 m. birZelio 23 d., o III

klasiq mokiniams nuo 2023 m. birZelio 16 d. I - III klasiq mokiniams jos trunka iki einamqiq metq

Pusmeiiai I - II klas€s III klases IV klas6s

PradLia Pabaiga PradLia Pabaiga Pritdlia Pabaiga

I pusmetis 2022-09-01 2023-01-27 2022-09-01 2023-01-27 2022-09-0t 2023-01-27

II pusmetis 2023-0r-30 2023-06-22 2023-0t-30 2023-06-15 2023-0r-30 2023-06-0t

Atostogos I - Mlases
PradLia Pabaiga

Rudens 2022-10-31 2022-11-04

Ziernos (Kaledu) 2022-12-27 2023-01-06

Ziernos 2023-02-13 2023-02-17

Pavasario (Velvku) 2023-04-t1 2023-04-14



rugpjudio 3l d. Vasaros atostogos IV gimnazijos klases mokiniams skiriamos pasibaigus Svietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminq sesijai. Jos trunka iki einamqiq metq

rugpjfldio 31 d.

8. Jeigu gimnazijos IV klases mokinys laiko pasirinkt4 brandos egzamin4 ar iskait4
pavasario (Velykq) atostogq metu, atostogq dienos, per kurias jis laiko egzafflrrnq ar iskaitE,

nukeliamos i artimiausias darbo dienas po atostogq. Jeigu IV klases mokinys laiko pasirinkt4

brandos egzaminq ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prie5 brandos egzxnin4 gali bDti

suteikiama laisva diena. Si diena iskaidiuojama i ugdymo dienq skaidirl.

9. Gimnazijos direktorius, esant karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus lvykio ar

ivykio keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybems gimnazijoje,

del kuriq ugdymo procesas negali blti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo

bldu priima sprendimus del ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo, ugdymo organizavim4

vadovaujantis gimnazijos ugdymo plano 1 priedu ,,Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio, keliandio pavojq mokiniq

sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybems mokykloje, del kuriq ugdymo procesas negali

blti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo b[du" ir gimnazijos parengtu

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu bfldu tvarkos apra5u, patvirtintu gimnazijos direktoriaus

2020 m. spalio 19 d. isakymu Nr. V - 78).

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS

10. Gimnazijos ugdymo planui rengti gimnazijos direktoriaus isakymu sudaryta ugdymo

plano rengimo darbo grupe (direktoriaus2022 05 31 isakymas Nr. V-44). Grupes darbui vadovauja

gimnazijos direktorius. Gimnazijos ugdymo plan4 gimnazijos direktorius tvirtina iki mokslo metq

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

Svietimo skyriumi.

11. Gimnazijos ugdymo plano struktflra ir forma atitinka Bendrqiq ugdymo planrl strukt[r4

ir form4.

l2.Gimnazija, formuodama ugdymo turin! ir rengdama ugdymo plan4, remiasi Svietimo

stebdsenos, mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo ugdymo procese informacija, nacionaliniq ir

tarptautiniq mokiniq pasiekimq tyrimq rezultatais, gimnazijos veiklos isivertinimo ir i5orinio

vertinimo duomenimis.

13. Gimnazijos ugdymo plane, atsiZvelgiant i gimnazijos kontekst4, mokytojq tarybos

posedZio 2022-06-30 protokolo Nr. SI - 3 nutarimu numatoma:

13.1. I - II ir III - t\/ klasiq mokomieji dalykai ir jiems skiriamas pamokq skaidius (apra5yta

58 ir 73 punktuose);

13.2. ugdymo proceso organizavimo formos:

13.2.L Gimnazija dirba penkias dienas per savaitg. Pagrindine ugdymo proceso

organizavimo forma - pamoka, kurios trukme 45 min. Pertraukos tarp pamokq po 10 min., iSskyrus

ilgeie pertrauk4 - 30 min. po 4 pamokos;

13.2.2.I - 1y klasese vien4 kart4 savaiteje lietuviq kalbos pamokos vyksta dvi i5 eiles (1,5

val., pagal poreiki nedarant pertraukos);

13.2.3. netradicines - muziejuose, teatruose, kultUros ir Svietimo istaigose, KTU ir VDU

gamtos mokslq laboratorijose (2 edukacines veiklos per pusmeti);



13.2.4. Esant ekstremaliai situacijai, organizuojamas nuotolinis mokymas (miSrusis ir
hibridinis), vedamos sinchronines ir asinchronines pamokos pasirinktoje elektronineje platformoje.

Kai del nuotolinio mokymo stokojama bendravimo ig[dZiq taikomos psichologo ir socialinio

pedagogo konsultacijos mi5riu bldu. Adaptuojama ir toliau taikoma ugdymo procese igyta
organizavimo patirtis iki karantino ir karantino metu, pozityv[s, pasiteisinusieji ugdymo

organizavimo sprendimai (metodiniq grupirl veiklos patirtis, ugdymo proceso organizavimo

nuol.oliniu bldu tvarkos apra5as, patvirtintas gimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. isakymu
Nr. V - 78).

13.3. Svietimo pagalbos teikimas:
13.3.1. Svietimo pagalbos tikslas - padeti igyvendinti mokiniq teisg imoksl4, uZtikrinti

veiksming4 mokiniq ugdym4si ir mokym4si bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai,

pilietinei brandai ir mokiniq saugumui gimnazijoje;

13.3.2. Mokymosi pagalba integruojama i mokymo ir mokymosi proces4. Mokymosi

pagalb4 mokiniui pirmiausia suteikia j i mokantis mokytoj as.

13.3.3. Mokymosi pagalba organizuojama priimant sprendimus ir analizuojant panaudotq

priemoniq poveiki. Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias.

Gimnazijoje uZ mokymosi pagalbos organizavim4 atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

13.3.4. mokiniq pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami signalinirl ir pusmediq

pabaigoje, identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai, kurie aptariami ir iSanalizuojami su

mokiniais, jq tevais gimnazijos Vaiko gerovds komisijoje.

1 3.3.5. Mokymosi pagalba teikiama:

13.3.5.1. skiriant tikslines dalykines konsultacijas (gamtos, socialiniq, informaciniq

technologijq mokslq, uZsienio kalbq) pagal direktoriaus isakymu patvirtint4 konsultacijq grafik4,

kuriq trukmg nustato gimnazija pagal mokymosi pagalbos poreiki (grafikas tvirtinamas kiekvieno

pusrnedio pradZioje) mokiniams, turintiems mokymosi sunkumq, spragq likvidavimui, gabesniq

mokiniq ugdymui siekiant gerinti mokymosi pasiekimus. Taip pat skiriant tikslines konsultacijas I ir

II klasiq mokiniams maZose grupelese lietuviq kalbos ir matematikos mokymosi praradimams

kompensuoti (1 konsultacija per savaitg kiekvienai klasiq grupei atskirai). Konsultacijos skiriamos

mokiniams, kurie po rugsejo menesi atlikto diagnostinio testo, signaliniq ivertinimq gruodZio ir

geguZes mdnesiais, I pusmedio vasario menesi turi neigiamus ivertinimus. Konsultacijq skyrimas

reglamentuojamas Vaiko gerovds komisijoje (VGK). Su VGK protokolu supaZindami mokiniq

tevai.

13.3.5.2. II - UI klasiq mokiniams individualiai arba sudarant mokiniq, kuriems reikia

pana5aus pob[dZio pagalbos, mokymosi motyvacijos stiprinimo gnrpes, o IV klasiq mokiniams -
streso valdymo grupes, kurioms vadovauja gimnazijos psichologas;

13.3.5.3. gimnazijos Vaiko gerovds komisijos nutarimu pagal Kauno PPT rekomendacijas

kuriamos pritaikyos mokymo programos specialiqfq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams.

S ios pro gramos taikomos diferencij uoj ant darb4 pamokose;

13.3.5.4.I gimnazijos klasiq mokiniams taikomas vieno mdnesio (rugsejo men.) adaptacijos

periodas. Tuo laikotarpiu mokiniq Zinios ir gebejimai nevertinami.

13.3.6. Mokymosi pagalbos teikimo daZnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio

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

turindiam nepalankias socialines, ekonomines, kultUrines sqlygas namuose ar turindiam specialiqiq

ugdymosi poreikiq, pasirinkti jo poreikius atliepiandias ivairiq krypditl neformaliojo vaikq Svietimo

programas.



13.4. neformaliojo vaikq Svietimo programq pasiiila ir organizavimas:
13.4.1. visi gimnazijos mokiniai gali rinktis neformaliojo Svietimo uZsiemimus: muzikos

studij4, dailes studij4, teatro studij4, jaunqjq Zurnalistq, atleting gimnastik4 - fitnes4, krepSini,

programavim4, vizualiniq menq klub4, finansini ra5tingum4, debatus anglq ir lietuviq kalbomis ir
kt., jei atsiranda poreikis ir surandamas t4 uZsiemim4 galintis vesti asmuo;

13.4.2. neformalusis Svietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas;

13.4.3. neformaliojo vaikq Svietimo veikla yra skirta mening, sporting ar kit4 veikl4

pasirinkusiq mokiniq asmeninOms, socialinems, edukacindms, profesinems kompetencijoms ugdyti;

13.4.4. neformalaus Svietimo programos rengiamos atsiZvelgiant i veiklos tgstinum4,

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

mokiniq poreikiq tyrimo rezultatus, kurie atliekami mokslo metq pabaigoje birZelio menesi ir
patikslinami kittl mokslo metq pradZioje rugsejo I -q;4 savaitg. I I klases priimtq mokiniq poreikis

i5siai5kinamas rugsejo | -atyq savaitg;

13.4.5. neformalaus Svietimo tvarkara5tis sudaromas atsiZvelgiant i higienos ir darbo saugos

reikalavimus, suderinamas su pamokq tvarkara5diu;

13.4.6. neformaliojo Svietimo skyrimo valandos svarstomos administracijos posedyje,

aptariamos gimnazij os taryboj e. Programos sudaromos vieneriems metams :

13.4.6.L programas rengia uZsiemimq vadovai, jos suderinamos administracijos posedyje ir

patvirtinamos gimnazij os direktoriaus isakymu;
13.4.6.2. mokiniq skaidius neformaliojo Svietimo grupeje yra ne maZesnis kaip 10 mokiniq;

13.4.6.3. neformaliojo vaikq Svietimo rezultatai pateikiami bflreliq vadovq savianalizes

anketose;

13.4.6.4. neformaliojo vaikq Svietimo programose dalyvaujantys mokiniai Zymimi mokiniq

registre.

13.4.7. neformaliajame vaikq Svietime igytos kompetencijos i5rySkeja gimnazijos, miesto,

respublikos konkursuos e, varLybose, olimpiadose, renginiuose. Konkursines veiklos rezultatai

pateikiami gimnazijos bendruomenei interneto svetaineje, Facebook paskyroje.

13.5. pamokq, skirtq mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti'
panaudojimas:

13.5.1. pasirenkamiesiems dalykams (ekologijai, ekonomikai, psichologijai, istoriniq

dokumentq analizei) ir dalykams (matematikos, biologrjos, fizikos, chemijos) III-N klasese po 1

va1.; kuriq programas pagal poreikius rengia dalykq mokyojai, vadovaudamiesi Bendraisiais

formaliojo Svietimo programq reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2004 m. balandZio 13 d. lsakymu Nr. ISAK-535 ,,Del Bendrqiq formaliojo Svietimo

programq reikalavimq patvirtinimo". Programos derinamos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir

tvirtinamos direktoriaus isakymu iki2022 m. rugsejo 1 d.;

13.5.2.III-ry klasese anglq ir lietuviq kalbq dalykams po I val.teksto suvokimui, analizei ir

interpretacijai gilinti, ra5ymo igldZiams stiprinti;

13.6. priemonls d6l mokiniq mokymosi praradimq, patirtq COVID-l9 pandemijos

metu, kompensavimo:
1 3.6. 1. ugdymo(si) praradimq kompensavimas:

13.6.1.1. tiksliqiq, gamtos, socialiniq mokslq, kalbq dalykq konsultacijos I - III klasiq

mokiniams 3 kartus per menesi, o IV klasiq mokiniams 1 kart4 per menesi;

13.6.1.2. sudaryta galimybe III - IV klasiq mokiniams ir jiems destantiems mokytojams

naudotis EDUKA mokymosi platforma (dalykq skaitmeniniais vadoveliais, mokomosiomis

uZduotimis, egzaminatoriumi) ;



13.6.1.3. bendradarbiaujama su KSIC del nemokamq konsultacijq ir video pamokq

abiturientams sklaidos;

13.6.2. emocine psichologine pagalba:

13.6.2.1. socialiai paleidLiamq Seimq vaikams ir jq tevams pagal poreiki organizuojamos

individualios psichologo ir socialinio pedagogo konsultacij os;

13.6.2.2. nuotolinio mokymosi metu I - IV klasiq mokiniams, pagal poreiki, VGK

sprendimu leidZiama jungtis i nuotolines pamokas i5 gimnazij os;

13 .6.3 . aprupinimas kompiuterine technika:

13.6.3.1. nuotolinio mokymosi metu I - IV klasiq mokiniai i5 daugiavaikiq ir socialiai

paleidLiamq Seimq, pagal poreiki, aprupinami plan5etemi s ;

13.6.4. mokytojq kompetencijq stiprinimas:

13.6.4.1. mokytojai, pagal poreiki, tobulinasi IT ir skaitmeninio ugdymo turinio

diegimolklrimo srityse;

13.7. programq igrvendinimas konkreiiose klas6se:

l3.l.L 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 ,,Ddl

Sveikatos ir lyti5kumo ugdymo bei rengimo Seimai programos patvirtinimo" (toliau - Sveikatos

programa), integruojama po I val. per menesi i biologijos, psichologijos, dorinio ugdymo dalykq

turini, klasiq veiklos programas, igyvendinama per neformaliojo Svietimo veiklas - saviugdos

pamokas ir sveikatos stiprinimo programq,,Saugokime save ir visuomeng ateidiai".

13.7.2. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2014 m. sausio 15 d. isakymu Nr. y-72 ,,Del Ugdymo karjerai programos patvirtinimo"

(toliau - Ugdymo karjerai programa), integruojama i visq dalykq ugdymo turini po 1 val. per

menesi, klasiq vadovq veiklos programas ir neformaliojo vaikq Svietimo veikl4, viena saviugdos

valanda per savaitg skiriama karjeros ugdymui.

13.7.3. prevencind programa, ugdanti mokiniq socialines ir emocines kompetencijas,

apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4,

sveikos gyvensenos skatinim4. Smurto prevencija igyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos

igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. isakymu Nr. V-l90 ,,D61 Smurto prevencijos igyvendinimo

mokyklose rekomendacijq patvirtinimo":

13.7.3.L dalyvauja ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje

prevencineje, sveikat4 stiprinandioje programoje 2017-2022 m. ,,saugokime save ir visuomenq

ateidiaio', sveikat4 stiprinandiq mokyklq veikloje (Svietimo ministro nustatl'ta tvarka gimnazija

pripaiinta kaip sveikat4 stiprinanti mokykla);

13.7.3.2. prevencinds programos igyvendinamos pamokq metu (integruojama i biologijos

lietuviq k., uZsienio k., dorinio ugdymo, psichologijos socialiniq mokslq dalykq ugdymo turini),

klasiq vadovq veiklos programose ir per neformaliojo vaikq Svietimo veiklas, kiekvien4 antradieni

saviugdos valandq metu (psichologinis Svietimas, sveika gyvensena, smurto, alkoholio, tabako ir

kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencija).

TREdIASIS SKIRSNIS

UGDYMO VEIKLU IGYVENDINIMAS

14. Gimnazijos pasirinkti Sveikos gyvensenos, prevencinds, Ugdymo karjerai programq

igy'vendinimo b[dai apra5yti punktuose 13.7.1it 13.7.2.



15. Nacionalinio saugumo klausimai, integruojami i socialiniq mokslq dalykus, informacinis

ra5tingumas - i IT, verslumas, finansinis ra5tingumas - i tiksliqjq mokslq dalykus, ekonomik4 ir
neformalqji Svietim4, antikorupcinis ugdymas - i doriniugdym4 po 1 val. per pusmeti.

16. Etnine kulturine veikla igyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etnines

kultlros bendrqja programa ir Vidurinio ugdymo etnines kultflros bendr4ja programa, kurios

patvirtintos Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandZio 12 d. isakymu Nr.

V-651 ,,Del Pagrindinio ugdymo etninds kulturos bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo

etnirrds kultflros bendrosios programos patvirtinimo" (toliau - Etnines kultlros programa) ir
integruojama i lietuviq kalbos, technologijq dalykus I - IV klasese.

17. Mokiniq paiintinei, kultflrinei, meninei, kiirybinei veiklai per mokslo metus
skiriama 20 valandq. Veikla siejama su gimnazijos ugdymo tikslais bei mokiniq mokymosi
poreikiais. Veiklos organizuojamos nuosekliai per mokslo metus pagal i5 anksto suderintus
grafikus. AtsiZvelgiant ! Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir Vidurinio ugdymo

bendrosiose programose (toliau kartu bendrosios programos) numatyt4 dalykq turini,
organizuojamos:

17.1. sudaromos galimybes mokiniams lankytis muziejq, bibliotekq organizuojamose

programose ir renginiuose, dalyvauti k[rybineje, mokslineje, projektineje veikloje.

17.2. mokiniai rengia MIP, MGP (mokiniq individualius ir grupinius projektinius darbus).

Kiekvienas mokinys mokslo metq eigoje parengia vien4 pasirinkto daly'ko darb4. Mokiniai,

dalyvaudami Siose veiklose, turi k[rybines galimybes gilinti savo Zinias, tobulinti bendr4sias

kompetencij as ir ugdyis vertybines nuostatas;

17.3. igyvendinamas projektas ,,Mokykla be sienq - mokausi kitaip", iSvykos i KTU

kurybines dirbtuves dalyvauti edukaciniuose renginiuose;

17.4. organizuojami tradiciniai Nacionalinio orumo renginiai - susitikimai su politikais,

kulturos, mokslo atstovais pokalbiams apie pilieti5kum4, nacionalini orum4. Veikia Mokiniq

savivaldos seimas. Tai skatina pilietini isitraukim4, ugdo gebejim4 priimti sprendimus ir motyvacij4

daly.vauti gimnazijos ir vietos bendruomenes veiklose. Sios veiklos padeda mokiniams teorines

pilieti5kumo Zinias lprasminti praktineje ar projektineje veikloje, bendradarbiaujant su ivairiomis
vaikq ir jaunimo organizacijomis, interesq grupemis, valdZios ir savivaldos institucijomis;

17.5. organizuojama savanorystes diena - labdaros akcijos ,,Angelo pedos", pagalba Maltos

ordinui, i5vykos i seneliq globos namus, vaikq dienos centrus, gyvflnq prieglaudas. Socialiniq

valandq metu organizuojami susitikimai su psichologais, kitokiais Zmonemis (turindiais negali4).

Tai padeda mokiniams ugdytis pagarbos, rupinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines

nuostatas. Sios veiklos sudaro galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas,

igyjant realios globos patirties.

17.6. organizuojamos tradicines, mokiniq poreikius atitinkandios veiklos - gimnazijos

ben,Cruomenes Svente ,,Aidai", nominacijos ,,Auksinis varpelis"; sveikatingumo diena, sportines

varZybos, turnyrai, rungtys, Laidimai; meno, gamtos pleneras ,,Gamtos 56lsmas" (Zemes menas,

tap1,ba, instaliacija, fotografija, gamtos tyrimai); klasiq bendruomeniq stiprinimo dienos;

77.7. antradieniais 6 pamoka I-IV klasese yra saviugdos pamoka, skirta mokiniq

individualios paZangos stebdsenai, psichologiniam, kultUriniam-paZintiniam Svietimui, asmeninds

karjeros ugdymui, mokiniq lyderystei (mokiniai itraukiami i saviugdos uZsiemimq pravedim4,

pristatant savo pomdgius, potyrius, idomi4 informacij4, karjeros galimybes ir pan.).

17.8. integruotas dalyko ir anglq kalbos mokymas (IDUKM): parengtos integruoto mokymo

programos su anglq k. - matematika, istorija/ geografija, biologija (kiek dalykq per semestr4,

kuriose klasdse, kokiu intensyvumu derinama su dalykq bei anglq k. mokl'tojais, jq kruviais

rugpj [dio men. pabai goj e). Tvirtinamas atskiras tvarkara5ti s ;



18. Socialine-pilietine veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programQ,

yra privaloma. Jai skiriama l0 valandq (pamokq) per mokslo metus. Socialine-pilietine veikla

fiksuojama TAMO dienyne. Mokiniai atlieka Sio pobtdZio veiklas savaranki5kai arba grupelemis ir
glaudZiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt. Mokiniams,

pateikusiems paZymejim4, patvirtinanti savanorio atlikt4 savanori5k4 tarnyb4 pagal Jaunimo

savanori5kos tarnybos organizavimo tvarkos apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos socialines

apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birZelio 22 d. isakymu Nr. A1-317,,De1 Jaunimo

savanori5kos tarnybos organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo", iskaitoma socialine-pilietine

veikla. Mokiniams rekomenduojamos atlikti socialines-pilietines veiklos valandos:

Klerse Socialind - pilietin6 veikla Valandos

I-II Pagalba kuriant gimnazijos gerovg (Sventinis puoSimas, talkos) 2 val.

I-II Dalyvavimas labdaros akcijose: ,,Angelo pedos", pagalba Maltos

Ordinui, grupines ir individualios savanorystes veiklos

2 val.

I- II Pagalba tvarkant klasg 2 val.

I--tI Individuali pagalba tvarkant miesto aplink4 I val.

I- II Darbas gimnazij os informaciniame centre, bibliotekoj e 1 val.

I- II Savanoryste 2 val.

I5 viso 10 val.

19. Gimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui kiekvien4 dienq po 4 pamokq (30

minudiq pertrauka) uZsiimti fizi5kai aktyvia veikla, kuri prapledia fizinio ugdymo pamokq turini.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INDIVIDUALAUS UGDYMo PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAZANGOS IR
PASIEKIMU VERTINIMAS

20. Gimnazija priima sprendim4 (Mokytojq tarybos posedZio 2022-06-30 protokolas Nr. SI

- 3) del mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. Mokinio individualus ugdymo planas - tai

kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas,

padedantis iSsikelti tikslus, juos igyvendinti, prisiimti asmening atsakomybq uZ mokym4si.

Individualus ugdymo planas sudaromas:

20.1. kiekvienam mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo program4. Mokinio

pasirengtame individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai, kuriq mokomasi, kokiu kursu, kiek

pamokq skiriama pasirinktq dalykq pasiekimams pasiekti, kokius pasirenkamuosius dalykus

planuoja mokyis ir pan. Mokinys individualq ugdymo plan4 suderina su girnnazijos galimybemis

arba renkasi i5 gimnazijos si[lomq variantq. Mokinio individualaus ugdymo plano form4 mokiniui

sillo gimnazija;

20.2. mokiniui, atvykusiam mokyis i5 uZsienio. I5 Ukrainos atvykusieji mokiniai, parengia

individualq mokymosi plan4 su klases vadovq ir tevq pagalba. Sudaromas dalykq konsultacijq

grafikas, del mokinio adaptacijos, pagal poreiki teikiama psichologo ir socialinio pedagogo pagalba,

paskirti mokiniai mentoriai, kurie padeda susipaZinti su gimnazijos ir mokymosi aplinka.

20.3. mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo program4 ir yra mokomas namie.

Individualiame plane numatomi mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indelis, planuojami mokytis

dalykai, jiems skiriamas pamokq skaidius. Mokinys mokosi pagal gimnazijos vadovo patvirtintq ir

su vienu i5 mokinio tevq (globeju, rupintoju) suderint4 pamokq tvarkara5ti;



20.4. mokiniui, kuris mokosi ligonines ar sanatorijos mokyklose. Esant tokiq mokiniq
gimnazijoje veikla organizuojama vadovauj antis 2021 - 2022 ir 2022 - 2023 rnokslo metq pradinio,

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendrqjq ugdymo planq 3 priedu;

20.5. mokiniui, kuris turi specialiqjq ugdymosi poreikiq individualus planas sudaromas

vadovauj antis Kauno pedago gines psichologines tamybos i Svadomis.

20.6. mokiniui, kurio mokymosi pasiekimq lygis (vieno ar keliq dalykq) Zemesnis nei

numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paZangos; jei

nepasiekiamas patenkinamas lygis nacionalinio pasiekimq patikrinimo metu. Individualus ugdymo

planas rengiamas ir igyvendinamas, bendradarbiaujant mokyojams, mokiniams, mokiniq tdvams

(globejams, rupintojams) ir gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Svietimo pagalbos

specialistams. Sudarant individualq ugdymo planQ, atsiZvelgiama i gimnazijcrje turim4 informacij4

apie mokini ir jo mokymosi pasiekimus. Individualus ugdymo planas yra ai5kus ir suprantamas

mokiniui ir jo tevams (globejams, r[pintojams). Mokinio individualiame ugdymo plane numatomi

mokymosi uZdaviniai, apibreZiami sekmes kriterijai, numatomas mokinio indelis i mokym4si,

reikiam4 mokymosi pagalb4. Mokiniq individualus ugdymo planai gimnazijoje nuolat perZi0rimi

ir, jeigu reikia, koreguojami;

20.7. mokiniui, kurio pasiekimai auk5ti (ypad mokinio, galindio pasiekti auk5diausi4 ir
auk5t4 lygius, gabumams pletoti, gebejimams ugdyi ir siekti individualios pzrZangos). Individualus

ugdymo planas rengiamas ir igyvendinrunas, bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokiniq

t$vams (globejams, rupintojams) ir gimnazljos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Svietimo

pagalbos specialistams. Sudarant individualq ugdymo planq, atsiZvelgiama i gimnazijoje turim4

informacijq apie mokini ir jo mokymosi pasiekimus. Individualus ugdymc', planas yra aiSkus 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 pagalbq. Mokiniq individualus ugdymo planai gimnazijoje nuolat

perZilrimi ir, jeigu reikia, koreguojami;

21. Mokinio pasiekimaiir paLanga ugdymo procese vertinami vadovaqjantis:

21.1. teises aktais, reglamentuojandiais bendr4ji ugdym4 ir mokinio pasiekimq ir paZangos

vertinim4: Bendrosiomis programomis, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apra5u,

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. isakymas Nr. V-608,

2016 m. birZelio 29 d. isakymas Nr. V-610), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo

progftrmos tvarkos apra5u, 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, patvirtintais Lietuvos respublikos Svietimo, mokslo ir

sporto ministro isakymu ,,Del 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metq pradinio, pagrindinio ir

vidurinio ugdymo programr+ bendryjq ugdymo planq patvirtinimo" 202l m. geguZes 3 d. Nr. V-688.

Lietuvos higienos norna HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 13 d.

isakymu Nr. V-284;

21.2. gimnazijos priimtais sprendimais del mokiniq pasiekimq ir paZargos vertinimo ar (ir)

lvertinimo, kurie skelbiami gimnazijos interneto svetaineje - Mokiniq mokymosi pasiekimq ir

paZangos vertinimo tvarkos apra5u, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2018-09-03 isakymu Nr. V-

59, gimnazijos administracijos, mokytojq, mokiniq ir jq tevq (globejq, r[pintojq) susitarimais:

2l.2.L atskiry dalykq pamokose mokiniq mokymosi paianga fiksuojama TAMO dienyne;



21.2.2. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos kalbq, tiksliqjq, socialiniq ir gamtos

mokslq sridiq pasiekimams ivertinti taikoma 10 balq vertinimo sistema;

21.2.3. mokiniq pasirenkamqjq dalykq Zinios ir gebejimai vertinami ira5u ,,iskaity\a" arba

,,neiskaityta";
21.2.4. fizinio ugdymo, menq, technologijq, etikos ir tikybos dalykq vertinimas:

21.2.4.1. etikos, tikybos, menq, fizinio ugdymo ir technologijq rnokymosi pasiekimai

vertinami mokiniq savarankiSku pasirinkimu diferencijuotai: paLymiu arba iraSais ,,iskaityta",

,,neiskaityta". Pageidaujam4 vertinimo b[d4 mokslo metams ar pusmediui mokiniai i5rei5kia klases

vadovui iki rugsejo 9 d. ir iki vasario 3 d. Mokiniq pasirinkimas iforminamas direktoriaus isakymu.
Metinis paZymys vedamas vadovaujantis II pusmedio vertinimo pasirinkimu;

21.2.4.2. mokinys, atleistas nuo meru+ ar fizinio ugdymo pamokq ir pageidaujantis tureti

reikalingo dalyko metini ivertinim4, pateikia direktorei pra5ym4 geguZes men. pirm4 savaitE ir
sutartu laiku laiko to dalyko gebejimq test4;

21.2.4.3. direktoriaus isakymu sudaroma komisija testui organizuoti ir vertinti, vertinimo

kriterij us parengia destantis dalyko mokyoj as.

21.2.5. I - IV klasiq mokiniq tevai (globejai) informuojami apie mokymosi paZang4

informacij 4 pateikiant TAMO elektroniniame dienyne ;

PENKTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI KRUVIO REGULIAVIMAS

22. Mokiniui mokymosi krUvis per savaitE paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis

Lietuvos higienos norrna HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011

m. rugpjUdio 10 d. isakymu Nr. V-773 ,,Del Lietuvos higienos nornos HN 21:2017 ,,Mokykla,

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo"

(oliau - Higienos norma), gimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkara5tis.

Penktadieni organizuoj artamaLiau pamokq nei kitomis savaites dienomis.

23. Gimnazija vykdo mokiniq mokymosi kruvio stebesen4. Remdamasi turimais

duomenimis apie mokiniq mokymosi kruvi, gimnazija priima sprendimus (Mokytojq tarybos

posedZio 2022-06-30 protokolas Nr. SI - 3) del mokymosi kr[viq sureguliavimo:

23.1. organizuojamas mokytojq bendradarbiavimas, skatinamas ugdymo turinio

integravimas, sprend Liami mokiniq mokymosi krtvio optimizavimo klausimai;

23.2. uZtikrinama, kad mokiniams per dien4 nebltq skiriamas daugiau kaip vienas

kontrolinis darbas. Apie kontrolini darb4 mokiniai informuojami ne veliau kaip prie5 savaitg.

Kontroliniai darbai po ligos, atostogq ar Sventiniq dienq nera5omi;

23.3. gimnazija tLtikrina, kad uZduotys i namus atitiktq mokinio galias, bltq naudingi

griltamajai informacijai apie mokinio mokym4si gauti, tolesniam mokymu:isi, neb[tq uZduodami

atostogoms, nebltq skirti del ivairiq prieZasdiq (neivykusiq pamokq turiniui igyvendinti);
23.4. esant mokiniq, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo program4 ir negali tinkamai

atlikti namq uZduotis del nepalankiq socialiniq ekonominiq kultUriniq s4lygq namuose, sudaromos

s4lygos jas atlikti gimnazijoje.

24. Mokymosi pagalbai skiriamos tikslines, trumpalaikes ar ilg,alaikes konsultacijos.

Trumpalaikiq konsultacrjq (trumpesniq uZ pamokos trukmg) daZnumas priklauso nuo mokantis

kylandio mokymosi poreikio i5siai5kinti neai5kumus. Jos neiskaitomos imokinio mokymosi kr[vi.

Ilgalaikes (rukme lygi pamokos trukmei) konsultacijos organizuojamos per visq pusmeti ir



iskaitomos i mokymosi kr[vi. Mokiniq tevai (globejai, rupintojai) TAMO elektroniniu dienynu

informuojami apie mokiniui siulomq suteikti mokymosi pagalb4, apie mokinio darom4 paiangq.

Tiksliniq konsultacijq skyrimas apraSytas ugdymo plano punkte 13.3.5.1.

25. Vadovaujantis gimnazijoje patvirtintais susitarimais (Mokytojq tarybos posedZio 2022-

06-30 protokolas Nr. SI - 3):

25.1. mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varZybose, konkursuose, olimpiadose per

atostogas, savaitgalio ar Svendiq dienomis, tos dienos iskaitomos i mokinio ug,dymosi dienq skaidiq.

Mokinio praSymu poilsio dienos gali blti nukeliamos i artimiausias darbo dienas;

25.2. mokiniui, kuris dalyvauja Salies ir tarptautinese olimpiadose, varZybose, gali btti
suteikiamas laikas joms pasiruo5ti. Sis laikas iskaitomas iugdymosi dienq skaidiq.

26. Mokinys, jeigu pageidauja, gimnazijos vadovo isakymu atleidZiarnas nuo dalies ar visq

pamokq lankymo tq dalykq:
26.1. kuriq jis yra nacionaliniq ar tarptautiniq olimpiadq, konkursq einamaisiais mokslo

metais prizines vietos laimetojas;

26.2.kuriymokosi pagal neformaliojo vaikq Svietimo programas, taip pat formalqji Svietim4

papildandio ugdymo programas (muzikos, dailes, menq, sporto ir kitas) ar jas'yra baiggs.

27. Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikq Svietimo programas ir pageidauja bflti

atleidZiamas nuo dalies ar visq konkretaus dalyko pamokq, gimnazijos vadovui teikia pra5ym4 ir
neformaliojo vaikq Svietimo programas ar jq nuorodas iki 2022-09-16.

28. Sprendimas del atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokq priimamas, jei dalyko

mokyojas, ivertings neformaliojo vaikq Svietimo programr+ turini, pripaZista, kad neformaliojo

vaikq Svietimo programos turinys dera su Bendrqiq programq turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar

visq pamokq mokinys atleidZiamas, iskaitomas i mokinio individualqji plan4,, jei jis yra rengiamas.

Mokiniui nerekomenduojama teikti pra5ymo del atleidimo nuo dalies ar visr4 pamokq lankymo to

dalyko, kurio brandos egzamin4 planuoja laikyti.
29. Mokslo metq pabaigoje mokinys privalo pristatyti i5 lankornos ugdymo istaigos

dokument4, kuris patvirtina, kad mokinys lanke pasirinkt4 ugdymo istaig4. Dokumente turi blti
nurodya, kiek valandq i savaitg vyksta uZsiemimai. Pagal 5i dokument4 dalyko mokytojas fiksuoja

iskait4 dienyne. Nutraukgs pasirinktus uZsiemimus, mokinys privalo laikyi iskait4 pagal to dalyko

mokyklos progrilmq.

30. 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 pra5ym? su ira5u kad tevai atsako uZ vaiko

saugum4 tuo laikotarpiu, mokinys gali bUti i5leidZiamas i5 pamokos, mokiniai, atleisti nuo fizinio

ugdymo pamokq del sveikatos, privalo stebeti pamok4.

SBSr,q.sIs SKIRSNIS
MoKYMoSI PAGALBoS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANEIAM PAGAL

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA

31. Mokymosi pagalba ugdymo procese teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga.

Ypad svarbi mokymosi pagalba mokiniui:
31.1. del ligos ir kitq prieZasdiq praleidusiarn dali pamokq, gavo nepatenkinam4

atsiskaitomr{iq a. kitq uZduodiq ivertinimq, gavo kelis i5 eiles nepatenkinarnus kurio nors dalyko

ivertinimus, jei pasiekimq lygis (vieno ar keliq dalykq) Zemesnis nei numatyl.a Pagrindinio ugdymo

bendrosiose programose ir mokinys nedaro paZangos, jei nacionalinio pasiel,:imq patikrinimo metu

nepasiekiamas patenkinamas lygis, jei patyre mokymosi sunkumq COV[)-19 pandemijos metu



dalyko mokyojas ar klases vadovas informuoja gimnazijos Svietimo pagalbos specialistus ir teikia
5i4 pagalb4:

31.1.1. pamokoje, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinj, parenkant metodus,

mokymo(-si) temp4;

31.1.2. mokyojams organizuojant darb4 pamokose atsiZvelgiant i mokiniq mokymosi

stilius;

31.1.3. organizuojant padiq mokiniq pagalb4 kitiems mokiniams;

31.1.4. pagal atskir4 grafik4, nedidinant mokiniq mokymosi knivio, organizuojamos

mokomojo dalyko trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijos mokymosi sunkumq turintiems

mokiniams, tikslines (lietuviq kalbos ir matematikos) mokymosi praradimams kompensuoti;

31.1.5. vykdant pokalbius su Zemus pasiekimus turindiais mokiniais, jq tevais (globejais),

atsiZvelgiant i mokiniq mokymosi poreikius, sudaromos laikinosios mokymosi motyvacijos

stiprinimo ir streso valdymo grupds, kurioms vadovauja gimnazijos psichologas.

3 1.1.6. itraukiant i vaiko ugdymo procesQ mokinio tevus (globejus, rupintojus), kai siekiama

supaZindinti su darbo ir profesijq pasauliu ir padedant pasirinkti bUsimq studijq krypti, mokykl4.

31.2. jeijo pasiekimai yra auk5diausio lygmens ir jis siekia dometis pasirinkta mokymosi

sritimi sudaromos tikslines grupes dalyko gilinimui arba teikiamos individualios konsultacijos

paskiriant dalyko specialist4. Gabiems mokiniams skiriamos tikslines konsultacijos (olimpiadoms,

konferencij oms pasirengti).

32. Gimnazija ugdymo procese laiku uZtikrina sisteming mokymosi pagalb4, kuri apima:

Zemq pasiekimq prevencij4, intervencij4 sprendZiant i5kilusias problemas ir kompensacines

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

veiksmingumas analizuojamas ir kompleksi5kai vertinamas pagal individuali4 mokiniq paiangq ir

pasiekimq dinamik4 (signaliniai pusmediai, tevq dienos, pusmediai, apibendrinamieji testai,

bandomieji testai II klasese ruoSiantis PUPP, pokalbiai su administracija, mokymosi motyvacijos

stiprinimo, streso valdymo gmpes, kurioms vadovauja gimnazijos psichologe).

33. Gimnazrjoje uZ mokymosi pagalbos teikimo organizavim4 al.sakingas direktoriaus

pavaduotojas ugdymui.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
ASMENU, BAIGUSIU UZSIENIO VALSTYBES AR TARPTAUTINES ORGANIZACIJOS

PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAN'IOS DALI AR
PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

34'Gimnazija,atvykusasmeniui,baigusiamuZsieniovalstybes'tarp'taulin6sorganizacijos
pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dali ar pagrindinio ugdymo program4 (toliau -
tarptautine bendroj o ugdymo programa) :

34.1. sudaro galimybes asmenr+ mokymosi tgstinumui pagal atvykusiqjq ir I ar griZusiqiq i
Lietuv4 pasiekimus atitinkandiq bendroj o ugdymo program4;

34.2. priima ji mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi palgal bendrojo ugdymo

programas tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir molcslo ministro 2005 m.

balandZio 5 d. isakymu Nr. ISAK-556 ,,D61 Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo

programas tvarkos apra5o patvirtinimo" (toliau - Nuosekliojo mokymosi tvarlios apra5as);

34.3. informuoja Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriq;

34.4.numato preliminari4 mokinio adaptacinio laikotarpio trukmg, gimnaziios teikiamos

pagalbos formas ir btdus, gimnazijos, mokinio ir mokinio tevq (globejq, rlpintojq) isipareigojimus.

Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokiniq individuali paLanga, pasiekimai. { mokinio adaptacijos



procesq valdymE itraukta gimnazijos vaiko gerovds komisija. Kiekvieno mokinio adaptacijos

trukmes laikas individualus, gimnazija konstatuoja adaptacijos laiko pabaig4, atsiZvelgdama i tai,
kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas;

34.5. konsultuoja del neformaliojo vaikq Svietimo veiklq pasirinkimo, numato galimybes

mokytis kalbq per neformaliojo vaikq Svietimo siulomas veiklas gimnazijoje;
34.6. paskiria klases vadov4, padeti atvykusiam asmeniui sklandZiai jsitraukti i gimnazijos

bendruomenes gyvenim4, ugdymo proces4, prireikus pasitelkia mokinius savatrorius;

34.7. organizuoja I kart4 per dien4 lietuviq kalbos mokym4si, jeiLgu atvykgs mokinys

nemoka ar menkai moka lietuviq kalb4, suderinus su mokinio tevais (globejais, r[pintojais).

.q.5TUNTA,SIS SKIRSNIS
LAIKINUJU MOKYMOSI GRUPIU SUDARYMAS

35. Gimnazija, igyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustato, kad

laikinosios mokymosi grupes dydis - 12 mokiniq (pagal skirtas mokymo le$as), i5skyrus tikybos,

programavimo, elektronines leidybos, fizikos B kurso, rusq kalbos, chemijos A kurso grupes, kurios

gali bfti ir maZesnes (6 - 11 mokiniq) atsiZvelgiant i mokiniq individualius poreikius III ir IV

klasese.

36. Gimnazijos ugdymo turiniui igyvendinti klaseje sudaromos laikinosios grupes:

36.1. doriniam ugdymui, jeigu tos padios klases mokiniai yra pasirinkg ir tikyb4, ir etikE;

36.2. informaciniq technologijq ir technolog,jq dalykams mokyti, atsiZvelgiant i darbo vietq

kabinetuose skaidiq, kuri nustato Higienos nonna;

36.3. I ir II uZsienio kalboms, jei klaseje mokosi ne maZiau kaip 2l mc,kinys - pagrindinio ir

vidurinio ugdymo programose.

DEVINTASIS SKIRSNIS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU
MoKYMo PRoCESo ORGANIZAVIMO BUDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI

KASDIENIU MoKYMo PROCESO ORGANIZAVIMO B[]DU PAGAL, PAGRINDINIO IR
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS

37. Gimnazija suderinusi su steigeju ir iteisinusi nuotolinio mokymo proceso organizavimo

b[d4 gimnazijos istatuose priima sprendimq mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso

organizavimo bUdu, dali ugdymo proceso igyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo

bridu: I - IV gimnazijos klasiq mokiniams - iki 30 procentq ugdymo procesui skiriamo laiko per

mokslo metus.

38. Gimnazija, planuodama organizttoti ugdymo procesQ nuotoliniu mokymo proceso

organizavimo b[du, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organ:tzavimo btdu kriterijq

apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d.

isakymu Nr. V-1006 ,,Del Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bfldu kriterijq apraSo

patvirtinimo".
39. Sprendim4 ugdymo procesg igyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu

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

klases mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo b[du ir uZtikrina, kad mokiniai

pasiektq numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtq mokymosi praradimq gimnazija vykdo pagal



gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu b[du tvarkos apraS4, patvirtint4 2020 m
spalio 19 d. direktoriaus isakymu Nr. V-78.

40. Konsultacijos (individualios ir grupines) organizuojamos nuotoliniu mokymo proceso

organizavimo bfidu ir (ar) kasdieniu mokymo proceso organizavimo btdu.
41. Organizuojant ugdymo proces4 nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bldu,

ivertinama mokiniq mokymosi s4lygos namuose, aprupinimas mokymosi priemonemis,

reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese bei Salinamos prieZastys, del kuriq mokiniai

negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo b[du. Pastebejus, kad mokinio namuose

nera s4lygq mokytis, sudaromos s4lygos mokytis gimnazijoje.

42. Organizuojant ugdymo proces4 nuotoliniu mokymo proceso organizavimo b[du,

uZtikrinamas visq mokymui bltinq mokymosi iStekliq organizavimas, strukt[ra. Susikurta

gimnazijos moky.tojq ir pagalbos mokiniui specialistq bendradarbiavimo platforma (virtuali

mokymosi aplinka MOODLE), kurioje mokytojai gali dalytis veiklomis, k[rybiniq uZduodiq,

Svietimo pagalbos mokiniams, prevencinds veiklos vykdymo idejomis. Susitarta, kad Sio.ie

platformoje talpinama pamokq mokomoji medLiaga, namq darbq uZduotys, atsiskaitymai, mokytojq

ilgalaikiai dalykq planai.

43. [gyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso orgarizavimo bldu,

gimnazija uztikrina, kad visas ugdymo procesui skirtas laikas kiekvienai klasei bttq skiriamas

sinchroniniam ugdymui.
44. Pradejus ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bldu

pakoreguojamas pamokq tvarkara5tis, pritaikant ji sinchroniniam ugdymui organizuoti. Ugdymo
proceso tvarkara5tis, jo keitimai mokiniui, mokinio tevams (globejams, rtrpintojams) Zinomi i5

anksto. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmd - 90 min. Organizucrjant ugdymo proces4

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bldu, nustatoma pertraukq trukm6, i5 kuriq viena -
ilgesnes trukmds, skirta pietq pertraukai."

III SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS IGYVENDINIMO YPATUMAI

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

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

uZsienio (anglq) kalba, antroji uZsienio kalba (rusq, vokiediq); matematika; gamtamokslinis

ugdymas: fizika, chemija, biologija; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilieti5kumo ugdymas,

ekonomika ir verslumas (tik II kl.); meninis ugdymas: daile, muzika; informacines technologrjos;

technologijos; fizinis ugdymas, Zmogaus sauga ( I kl.), projektinis darbas (MIP/MGP), bendryiq

kompetencijq ir gyvenimo igUdZiq ugdymas.

46. Gimnazija, igyvendinant pagrindinio ugdymo program4 mokiniams skiria:

46.1. pagilinto mokymo programas - pirmos uZsienio kalbos (anglq) II klaseje ir lietuviq

kalbos II klaseje po 1 val. per savaitg i5 mokinio poreikiams tenkinti valandr{;

46.2. projektiniam darbui (MIP/MGP) I ir II klaseje po 0,5 val. per savaitq i5 mokinio

poreikiams tenkinti valandq;

46.3. atsilvelgiant imokiniq ir jq tevq (globejq) poreikius bei interesus, komplektuojamos

tiksliqiq, humanitarines - 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 srities dalykq ir anglq kalbos pamokos. Tvirtinamas atskiras moduliq ir integruotq

pamokq tvarkara5tis;

47. Gimnazija, igyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo turini iki 10 proc.

dalykui skirtq pamokq organizuos ne pamokq forma, o projekting veiklE ne gimnazijos aplinkoje.

Netradicinio ugdymo dienos - k[rybines laboratorijos KTU (2 per mokslo metus), universiteq
lektoriai, mokslo parkai, filmai, spektakliai anglq kalba (pasirinktinai, ne maZiau 1 per metus),

mokiniq projektq pristatymai (visiems geguZes men.).

48. Gimnazija skiria I menesio adaptacini laikotarpi pradedanti:ems mokytis pagal

pagrindinio ugdymo programos antrq1 dali ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant padeti

mokiniams sekmingai adaptuotis, i 5i4 veikl4 itraukiamas klases vadovas, mokiniai savanoriai,

gimnazijos Svietimo pagalbos specialistai. Per adaptacinf laikotarpi stebima individuali paianga,

bet mokiniq pasiekim ai paLy miai s nevertinami.

ANTRASIS SKIRSNIS
DALYKU SRIdIU UGDYMO TURINIO IGYVENDINIMO YPATUMAI

49. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyk4 (etikq ar tikybq) mokiniui iki 14 metq

parenka tevai (globejai, r[pintojai), o nuo 14 metq mokinys savaranki5kai renkasi pats. Siekiant

uZtikrinti mokymosi tgstinum4 ir nuoseklum4, etik4 arba tikyb4 mokiniai renkasi dvejiems metams

(gimnazijos I-II klasems).

50. Lietuviq kalba ir literattira. Gimnazija, igyvendindama ugdymo turini:

50.1. mokiniams II klaseje skiriama papildoma pamoka lietuviq kalbos ir literatlros

ig[dZiams gilinti, skaitymo gebejimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ir ra5ymo igfldZiams

tobulinti;

50.2. integruoja i lietuviq kalbos ir literatlros programos igyvendinim4 pilieti5kumo

pagrindq mokym4, laisves kovq istorijai skiriant ne maZiau kaip l8 pamokq;

51. Uisienio kalba:

51.1. UZsienio kalbos, pradetos mokytis pagal pradinio ugdymo progrilm4, toliau mokomasi

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos.

51.2. Baigiant pagrindinio ugdymo progr,Imq, organizuojamas uZsienio kalbq pasiekimq

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokejimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per

duomenq perdavimo sistem4 KELTAS).

51.3. Keisti uZsienio kalb4, nebaigus pagrindinio ugdymo progranlos, galima tik tokiu

atveju, jeigu mokinio norimos mokytis uZsienio kalbos pasiekimq lygis ne Zemesnis, nei numatyta

tos kalbos Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykgs i5 kitos

Lietuvos ar uZsienio mokyklos ir Siuo metu lankoma mokykla del objektyviq prieZasdiq negali

sudaryti mokiniui galimybes toliau mokytis pradetos kalbos. Gavus mokinio tevq (globejq,

mpintojq) sutikim4 ra5tu, mokiniui sudaromos sqlygos pradeti mokytis uZsienio kalbos, kurios

mokosi klase, ir iveikti programq skirtumus:

51.3.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne maZiau nei viena papildoma uZsienio kalbos

pamoka per savaitg;

51.3.2. susidarius mokiniq laikinajai grupei, kurios dydi numato mokykla, atsiZvelgdama i
mokymo leSas, skiriamos dvi papildomos pamokos.



51.4. mokiniams II klaseje skiriama papildoma pamoka anglU kalbos igfldZiams gilinti,
skaitymo gebejimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ir ra5ymo, klausymo igudZiams tobulinti;

51.5. Jeigu mokinys yra atvykgs i5 kitos mokyklos ir, tdvams (globejams, rupintojams)

pritarus, pageidauja toliau mokyis pradetos kalbos, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo:

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

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tevais (globejais, r0pintojais) ir
su Kauno miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriumi. Skiriant pamokq skaidiq,

vadovaujamasi Bendrqjq ugdymo planq 109 punktu;

51.5.2. 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 atsiskaitymo laikas ir apibreZti pasiekimq ivertinimo kriterijai.

51.6. 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 mokyojai kartu.

52. Gamtos mokslai:

52.1. Gimnazijafitikrrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams ig[dZiams ugdl'ti gamtos

mokslq dalykq turinyje bftq skiriama ne maiiau kaip 30 procentq dalykui skirtq pamokq per

mokslo metus. Nesant s4lygq atlikti eksperimentus gimnazijoje, sudaromos s4lygos juos atlikti

KTU laboratorijose, edukacinese erdv6se, kilnojamose, virtualiose laboratorijose.

53. Technologijos:

53.1. Mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antr4j4 dali,

technologijq dalykas prasideda nuo privalomo 17 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 1

praktini uZsiemim4 profesines mokyklos mokymo bazeje.

53.2. Mokiniai, baigg integruoto technologijq kurso programq, pagal savo interesus ir
polinkius renhasi kuri4 nors privalom4 technologijq program4 (mitybos, tekstiles, konstrukciniq

medZiagq, elektronikos, gaminiq dizaino ir technologijq). Pasirinkt4 privalom4 technologijq

program4 mokinys gali keisti pusmediq pabaigoje, pateikiant pra5ym4 kuruojamo dalyko

pavaduotojui. Mokinio pra5ymas netenkinamas tuo atveju, jei nesusidaro minimalus grupes dydis.

54. Informacin0s technologijos:

54.1. Gimnazijos I-II klasiq informaciniq technologijq kurs4 sudaro privalomoji dalis ir

vienas i5 pasirenkamqjq programavimo pradmenq, kompiuterines leidybos pradmenq arba

tinklalapiq kflrimo pradmenq moduliq. Moduli renkasi mokinys.

55. Socialiniai mokslai:

55.1. Laisves kovq istorijai mokyti skiriama ne maZiau kaip 18 pamokq, integruojant temas i
istorijos, lietuviq kalbos ir pilieti5kumo pagrindq pamokas.

55.2. I istorijos, geografijos, pilietiSkumo ugdymo pagrindq dalykq turini integruojama

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios nuolat sistemingai atskleidZiamos aptariant su mokiniais

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindq temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio

saugumo samprata 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.



56. Fizinis ugdymas:

56.1. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas klase igrupes nedalijama;

56.2. Gimnazija organizuoja ugdym4 specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes

mokiniams:

56.2.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir kruvis jiems

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsiZvelgiant i savijaut4;

56.2.2. tevq (globejq, rlpintojq) pageidavimu mokiniai gali lankyi sveikatos grupes ne

gimnazijoje.

56.2.3. Parengiamosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokinizrns krflvis ir pratimai

skiriami, atsiZvelgiant i jr+ ligq pobfidi ir sveikatos blklg. Neskiriama ir neatliekama pratimq,

galindiq skatinti ligq palmejim4. Del ligos pobtdZio negalintiesiems atlikti iprastq uZduodiq

mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo uZduotis, kurios atitinka mokiniq fizines galimybes ir
gydyoj o rekomendacij as.

56.2.4. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokq del sveikatos ir
laikinai del ligos, si[lo kitq veikl4 (pavyzdZiui, stalo Zaidimus, Sa5kes, Sachmatus, veiklq gimnazijos

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

57. Projektines veiklos igyvendinimas I - II gimnazijos klasese. Gimnazijoje

organizuojamas savaranki5kas mokinio individualus projektas (MIP) ar mokiniq grupes projektinis

darbas (MGP), rengiamas per vienerius mokslo metuso ugdantis bendr4sias kompetencijas,

skatinantis mokiniq bendravim4 ir bendradarbiavim4, kflryb4 ir iniciatyvum4, aktyvum4 ir

savanorystg (MIP ir MGP organizavimo tvarkos apra5as, patvirtintas direktoriaus isakymu 2017-08-

30 Nr. Y-73). Projektiniam darbui atlikti skiriamos 37 pamokos, panaudojant mokinio poreikiams

tenkinti skirtas valandas.

58. Minimalus pamokq skaidius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bfidu igyvendinti per dvejus mokslo metus

ir per savaitg, kai pamokos trukme - 45 minutes:

Klase

Ugdymo sritys/Dalykai

gimnazijos I gimnazijos II
Pagrindinio ugdymo

programoje i5 viso

Dorinis ugdymas

Dorinis ugdymas (etika / tikyba) 1 1 74

Kalbos

UZsienio kalba (anglq)

5

xn
2

4 (l*)
3(1 *)

2

333 (37*)

2non
148

Matemat ka ir informacines technologijos

Matemat ka 4 4 296

Informac nes technologijos 1 1 74

Gamtamokslinis ugdymas

Biologija 1 2 I ilr
Chemija 2 2 148

Fizika 2 2 148

Socialinis ugdymas

Istorija 2 2 148



Pilieti5kumo pagrindai I 1 74

Socialine-pilietine veikla 10 10 20

Geografija 2 I 111

Ekonomika ir verslumas 0 I 3t

Meninis ugdymas

Daile 1 I 74

Muzika 1 I 74

Technologijos, fizinis ugdymas, Zmogaus

sauga

Technologijos 1,5 1 92,5

Fizinis ugdymast* 2 2 148

Zmogaus sauga 0,5 0 18,5

Mokiniq projektine veikla 1* 1x 14

Priemonds mokymosi praradimams del

COVID-19 kompensuoti (konsultacijos

tikslines, individualios ir grupines)

1{' 1 'l' 74

Minimalus pamokq skaidius mokiniui per

savaitg
32 31 63

Minimalus privalomas pamokq skaidius

mokiniui per 2022-2023 mokslo metus
I 184 tr47 233r

Pamokq, skirtq mokinio ugdymo

poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai

teikti, skaidius per mokslo metus

518

Neformalusis vaikq Svietimas (valandq

skaidius per mokslo metus)
148

Pastabos:
* dalykams skirta papildoma pamoka i5 pamokq, skirtq ugdymo poreikiams tenkinti;
** fizinis ugdymas igyvendinimas pagal pagrindinio ugdymo klno kultlros bendr4i4 program4.

59. Gimnazijos ugdymo plano kontaktiniq valandq skaidius nevir5ija Mokymo le5q

apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 ,,Del Mokymo leSq apskaidiavimo, paskirstymo

ir panaudojimo tvarkos apra5o patvirtinimo", numatyto kontaktiniq valandq skaidiaus'

60. Gimnazijos ugdymo plano 1 priede pateiktas Pagrindinio ugdymo organizavimas

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus lvykio ar ivykio, keliandio pavojq mokiniq

sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybems mokykloje, del kuriq ugdymo procesas negali

blti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu.

IV SKYRIUS
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

61. Vidurinio ugdymo programos trukme - dveji mokslo metai.

61.1. Gimnazija igyvendina Vidurinio ugdymo bendr4sias programas, kurias sudaro Sios

sritys: dorinis ugdymas: etika, katalikq tikyba; kalbos: lietuviq kalba ir literat[ra, uZsienio kalbos



(rusq, vokiediq); matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizikq' socialinis

ugdymas: istorija, geografija, ekonomika ir verslumas, psichologrja; meninis ugdymas: daile,

muzika; informacines technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrqjq kompetencijq

ugdymas.

61.2. Vidurinio ugdymo turini sudaro:

61.2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai

pavyzdLiul dalykq moduliai, dalykai, brandos darbas;

61 .2.2. laisvai pasirenkama dalis : pasirenkamiej i dalykai.

62. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programq apra5u, gimnazijos pasi[lymais ir
atsiZvelgdamas i tolesnius mokymosi planus, priima sprendim4, kuriuos dalykus ar modulius

renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programq, apsisprendLia ddl vieno br:andos darbo III ar IV
gimnazij os klasej e rengimo.

63. Mokinys kartu su mokyojais, padedant tevams (globejams, rupintojams), pasirengia

individualq ugdymo plan4 pagal mokyklos nustatyt4 individualaus ugdymo pkuro struktlr4.
64. Individualq ugdymo plan4 mokinys gali keisti pagal gimnazijos nustatyt4 individualaus

plano keitimo tvark4:
64.1. norint pereiti i5 vieno programos kurso ikita ar i5 vieno dalyko programos ikito

dalyko prograrnQ ra5omas praSymas gimnazij os direktorei;
64.2. keisti programos kurs4 galima, atsiskaidius (i5laikius iskait4) i5 to dalyko kurso ar

dalyko programos kursq skirtumo. Jeigu nori mokytis pagal dalyko programos bendrqji kurs4 ir
tenkina turimas i5plestinio kurso ivertinimas, iskaitos laikyti nereikia;

64.3. pereinant i5 vieno dalyko programos i kito dalyko programq laikoma dalyko iskaita;
64.4. iskaitos organizuojamos likus l0 dienq iki pusmediq pabaigos;

64.5. keisti programos kurs4, dalyko program4 galima kiekvieno pusmedio pabaigoje;

64.6. keidiant dalykus, programos kursus pusmedio pabaigoje, bendras gimnazijos

tvarkara5tis nekoreguoj amas.

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

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytq pasiekimq - pripaZistama, kad jis jo nesimoke.

66. Gimnazija uZtikrina, kad privalomq, privalomai ir laisvai pasirenkamq dalykq mokinio

individualiame plane bltq ne maLiaunei 8 pamokos, o minimalus pamokq skaidius per savaitq - 28.

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

per dien4.

67. Mokiniui, atvykusiam i5 kitos mokyklos, gimnazijafitik'rina galimybg igyvendinti sarro

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

68. 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, karjer4. Tuo tikslu

naudoj amos saviugdos valandos, klasiq veiklos programos.

69. Laikinosios grupes vidurinio ugdymo programai igyvendinti sudaromos i5 mokiniq,

kurie pasirenka tq padi4 bendrojo ugdymo dalyko kurso program4, pasirenkamaii dalyka.

70. Mokiniq mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Bendrqjq ugdymo planq II

skyriaus vienuoliktuoju skirsniu,,Mokiniq mokymo namie ir ugdymosi Seimoje organizavimas".

71. Mokiniams, kurie mokosi savarankiSkai ar nuotoliniu b[du pavienio mokymosi forma,

konsultacijoms skiriama iki 15 procentq Bendrqf q ugdymo planq 129 punktu nustatyto savaitiniq ir

(ar) metiniq pamokq skaidiaus.

12. Specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniq fizinis ugdymas

organizuojamas, vadovaujantis Bendrqjq ugdymo plantl 107.2 ir 107.4 papunlidiais.



73. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu

mokymo proceso organizavimo btdu igyvendinti skiriamq pamokq skaidius per dvejus:

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus pamokq
skaidius privalomam
turiniui igyvendinti

per 2 metus

Bendrasis kursas I5plestinis kursas

ll kl. t2kl. 11 kl. l2 kl.

Dorinis ugdymas 70
Tikyba 1 1

Etika 1 1

Kalbos

Lietuviq kalba ir literat[ra 350 (70*) s (1*) s (1*)
UZsienio kalbos Kursas, orientuotas i

Bl mokeiimo lyei
Kursas, orientuotas i 82
mokeiimo lygi

UZsienio kalba (anglq k. ) 2t0 (70*) 3 (1*) 3 (1*)
UZsienio kalba (rusq k.) 2t0 (70*) J J

Socialinis ugdymas t401210
Istorija 2 2 J J

Geografrja 2 2 J J

Tikslieji mokslai

Matematika 21013r5 3 J 4 5

Informacines technologij os 701140 I 1 2 2

Gamtamokslinis ugdymas

Biologija r40l2t0 2 2 J 3

Fizika r40l24s 2 2
1J 4

Chemija r401210 2 2 3 J

Meninis ugdymas ir technologijos 140

Daile 2 2

Muzika 2 2

Technologijos ( kryptys): 140

Taikomasis menas, amatai ir
dizainas

140 2

Statyba, medZio apdirbimas 140 2

Gaminiq dizainas, tekstile 140 2

Turizmas ir mityba 2t0 J

Verslas, vadyba ir maZmenine
orekvba

140 2

Fizinis ugdymas** 140 2 2

Pasirinkta sporto Saka (krep5inis) \40 2 2

Zmogaus sauga*** 17,5 77,5 17.5

Pasirenkamiej i dal),kai: ekonomika,
ekologija, istorinio dokumento
analizd,, p s i cho I o gi i a.

70 1*! 1't.

Dalykq moduliai: matematika,
frzika, chemi j a, biologi i a.

70 1{' 1*

Projektine veikla 36 1{<

Brandos darbas 17,5-37
Mokinio pasirinktas mokymo
turinys

tki 26 tki 26

Minimalus privalomq pamokq
skaidius mokiniui per savaitg /per
mokslo metus

Po 28 pamokas III ir IV gimnazijos klas€se per savaitg;

1008 - III gimnazijos klaseje, 952 - lV gimnazijos klaseje'



Neformalusis vaikq Svietimas
(valandq skaidius) klasei
Mokinio ugdymo poreikiams
tenkinti

840 pamokq dvejiems mokslo metams

210 valandq

Maksimalus pamokq skaidius klasei, esant 3 ir daugiau
mokslo metus (51 pamoka per savaitg).

III klasiq, - 3570 pamokq per dvejus

Klasei gali buti skiriama ir daugiau pamokq, mokymosi
mokymuiski

Pastabos:
* dalykams skirta papildoma pamoka i5 pamokq, skirtq ugdymo poreikiams tenkinti;
** fizinis ugd)'mas igyvendinamas pagal pagrindinio ugdymo kuno kultflros bendr4j4 program4;
*** integruojama iugdymo turini;

74. Gimnazijos ugdymo plano kontaktiniq valandq skaidius nevir5ija Mokymo leiq

apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apra5e, patvirtintame l-ietuvos Respublikos

Vyriausybes 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 ,,Del Mokymo le5q apskaidiavimo, paskirstymo

ir panaudojimo tvarkos apraSo patvirtinimo'., numatlto kontaktiniq valandq skaidiaus.

75. Gimnazijos ugdymo plano 1 priede pateiktas Vidurinio ugdymo organizavimas

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio, keliandio pavojq mokiniq

sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybems mokykloje, del kuriq ugdymo procesas negali

blti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo b[du.

V SKYRIUS
MOKINIU,.TURIN.EIU SPECIALVJU UGDYMOSI POREIKIUGSSKYRUS

ATSIRANDANEIUS DEL ISSKIRTINIU GABUMU), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

76. Gimnazija, rengdama ir igyvendindama gimnazijos ugdymo .plan4, uZtikrina visq

mokiniq ltraukti i Svietim4, Salina kliltis, del kuriq mokinys patiria dalyvavimo Svietime ir
ugdymosi sunkumus, ir teikia bltin4 Svietimo pagalb4, vadovaujasi Mokiniq, turindiq specialiqiq

ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. Y-I795,,Del Mokiniq, turindiq

specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

77. Gimnazija, formuodama gimnazijos, klasds, mokinio ugdymo turini ir organizuodama

bei igyvendindama ugdymo proces4, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir Bendrqiq ugdymo

planq VI skyriaus nuostatomis (ei Siame skyriuje nereglamentuojama, gimnazija vadovaujasi

kitomis Bendrqjq ugdymo planq nuostatomis, reglamentuojandiomis ugdymo programq

igyvendinim4) ir atsiZvelgia i:
77.1. mokinio mokymosi ir Svietimo pagalbos poreikius;

7 7 .2. formalioj o Svietimo programq;

77.3. mokymosi form4 ir mokymo proceso organizavimo b[d4;

77.4. Svietimo pagalbos specialistq, mokyklos vaiko gerovds komisijos, pedagoginiq

psichologiniq ar Svietimo pagalbos tarnybq rekomendacij as.

78. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir socialiniq igUdziq ugdymo

programos igy'vendinimas reglamentuojamas Bendrqiq ugdymo planq 6 priede.



ANTRASIS SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIM,AS

79. Gimnazija kiekvienam mokiniui, turindiam specialiqjq ugdymosi poreikiq, rengia

individualtl ugdymo planq, kurio sudetine dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas

ugdymo procese ir kitq specialistq teikiamas pagalbas, didinandias ugdymo veiksmingum4, ir kurio:
79.1. rcngimui, igyvendinimo koordinavimui paskiria VGK pirminink4, kuris kartu su

mokytojais ir Svietimo pagalb4 teikiandiais specialistais, vaiku, jo tevais (globejais, r[pintojais)
numato ugdymo ir pagalbos tikslus.

80. Gimnazijoje esant specialiqfq ugdymosi poreikiq mokiniq individualus ugdymo planas

rengiamas vadovaujantis Bendrqjq ugdymo planq VI skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis.

TREdIASIS SKIRSNIS
MOKINIU, TURINEIU SPECIALUJU UGDYMOSI POREIKIU, MOKYMOSI

PASIEKIMU IR PAZANGOS VERTINIMAS

81. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo program4, mokymosi pasiekimai ir
paLanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Sio

ugdymo plano 21 punkto nuostatomis.

82. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi paZanga ir
pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdl'mo plane numatytus

individualios paZangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais

pasiekimais, aptarus su mokiniu, jo tevais (globejais, rupintojais), Svietimo pagalb4 teikiandiais

specialistais, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip

bus mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimq vertinimo ir pa(si)tikrinimo bfidai,

kokiomis mokymo(si) priemonemis bus naudoj amasi).

83. Del mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotq pagrindinio ugdymo program4 arba

socialiniq igUdZiq ugdymo progrilm4, mokymosi pasiekimq vertinimo (bfidq, periodi5kumo) ir

iforminimo susitariama gimnazijoje. Susitarimai priimami, atsiZvelgiant i mokinio galias ir
vertinimo suvokim4, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatom4 paiangq, tevq (globejq,

rdpintojq) pageidavimus. Vertinimo bldus renkasi gimnazija (vertinimo ira5ai ,,iskaitya",

,,nei skaityt a=', apr a1ai, p aLymiai ir kt. ).

KETVIRTASIS SKIRSNIS
Svmuuo PAGALBoS MoKINIUI, TURINdIAM SPECIALIUJU UGDYMOSI

POREIKIU, TEIKIMAS

84. Svietimo pagalb4 mokiniui uZtikdna gimnazija.

85. Svietimo pagalba, j4 teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatyti

mokinio pagalbos plane.

86. Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai padeda iveikti mokymosi sunkumus, Salindami

prieZastis, del kuriq mokinys patiria mokymosi sunkumq ir susiduria su kliUtimis dalyvauti ugdymo

procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokyojais ir kitais specialistais, teikiandiais

pagalb4 mokiniui, mokinio tevais (globejais, rupintojais), teikia konsultacing pagalbq ir igalirra
mokinio tevus (globejus, r0pintojus), kitus, teikiandius paslaugas ir pagalbas, padeti mokiniui

ugdytis, sudaryti s4lygas mokytis ir uZtikrinti jo gerovg.



87. Svietimo pagalbos teikimo brldai, formos specialiojo ugdymosi mokiniams parenkami

vadovaujantis Bendrqjq ugdymo planr+ VI skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatomis.

PENKTASIS SKIRSNIS
MOKINIU, TURINEIU SPECIALIUJV UGDYMOSI POREIKIU, MOKYMAS NAMIE

88. Mokinio, turindio specialiqjq ugdymosi poreikiq, mokym4 namie savarankiSku ar

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bUdu organizuoja gimnazija pagal vaiko geroves

komisijos ir pedagogines psichologines ar Svietimo pagalbos tamybos, gydytojq rekomendacijas,

sudariusi mokinio individualq ugdymo plan4 mokymosi namie laikotarpiui.
89. Specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniams pamokos skiriamos vadovaujantis Bendrqiq

ugdymo planq VI skyriaus penktojo skirsnio nuostatomis.

SUDERINTA
Kauno,,Varpo" gimnazijos

Tarybos 2022 m. birZelio 30 d.

protokolu Nr. S-4

SUDERINTA
administracijosKauno miesto saviv



Kauno,,Varpo" gimnazijos
2022 -2023 m. m. ugdymo plano

1 priedas

PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO,
EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS IVYKIO AR IVYKIO, KELIANdIO

PAVOJU MOKINIU SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIIJ AR ESANT
APLINKYI}EMS GIMNAZIJOJE, DEL KURIU UGDYMO PROCESAS NEGALI BUTI
ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BUDU

l. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio (ekstremali temperatlra,
gaisras, potvynis, plga ir kt.), keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau -
ypatingos aplinkybes) ar esant aplinkybems gimnazijoje, del kuriq ugdymo procesas negali buti
organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo btdu (gimnazija yra dalykq brandos

egzaminq centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.), ugdymo procesas gali bfiti
koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo procesio

organizavimo bldu (toliau - nuotolinis mokymo bldas).
2. Ekstremali temperatflra gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:
2.1. minus 25 "C ar Zemesne - I-IV gimnazijos klasiq mokiniams;

2.2.30 oC ar auk5tesnd - I-IV gimnazijos klasiq mokiniams.

3. Gimnazijos vadovas, nesant valstybes, savivaldybes lygio sprendimq del ugdymo procesio

organizavimo esant ypatingoms aplinkybems ar esant aplinkybems gimnazijcrje, del kuriq ugdymLo

procesas negali b[ti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizlavimo b[du, priima
ugdymo organizavimo sprendimus:

3.1. maZinandius / Salinandius pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei;

3.2. laikinai stabdyti ugdymo proces4, kai del susidariusiq aplinkybiq gimnazijos aplinkoie

nera galimybes jo koreguoti ar tgsti ugdymo proces4 grupinio mokymosi forma kasdieniu mokynLo

proceso organizavimo bfldu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo b[du, pvz., sutrikus

elektros tinklu tiekimui ir kt., ugdymo procesas gimnazijos vadovo sprendimu gali bilti laikinai

stabdomas 1-2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi blti stabdomas ilg,3s11i 1aik4, gimnazijos

vadovas sprendim4 del ugdymo proceso stabdymo derina su Kauno miesto savivaldybtls
.,x,

administracij os Svietimo skyriumi ;

3.3. ugdymo proces4 ar jo dali organizuoti nuotoliniu mokymo b[du, kai nera galimybtis

tgsti ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceiio

organizavimo bldu. Gimnazijos vadovas sprendim4 ugdymo proces4 ar jo dali organizuoti

nuotoliniu mokymo budu prima Mokymosi pagal formaliojo Svietimo prograrnas (i5skyrus auk5to"io

mokslo studijq programas) formr+ ir mokymo organizavimo tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2Ol2 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,,D01

Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (iSskyrus aukStojo mokslo studijq programas)

formq ir mokymo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo", nustatlta tvarka.

4. Valstybes, savivaldybes lygiu ar gimnazijos vadovo sprendimu ugd'ymo proces4 ar jo darli

organizuojant nuotoliniu mokymo bUdu, gimnazija vadovaujasi ugdymo proceso organizavimo

nuotoliniu bldu tvarkos apra5u, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. isakymu

Nr. V - 78), igyvendindama ugdymo programas, ne ma1iau kaip 80 procentq ugdymo procesui

numatyto laiko (per savaitg ir (ar) menesi) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip ll0

procentq - asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo tmkme - iki 90 min.


