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PATVIRTINTA  
Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos 
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 
30 d. įsakymu Nr. V-41  

 
 

KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS  
2019–2020 MOKSLO METŲ 

UGDYMO PLANAS 
 

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
1. 2019–2020 mokslo metų Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos (toliau – Gimnazijos) ugdymo 

planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio 
ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą grupinio ar pavienio mokymosi 
formomis, kasdieniu bei savarankišku mokymo proceso organizavimo būdais. Ugdymo planas 
parengtas, vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 (toliau – Bendrieji ugdymo planai), Pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 (toliau – Ugdymo programų aprašas), 
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų 
ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (toliau – Mokymosi formų ir mokymo 
organizavimo tvarkos aprašas), kitais teisės aktais.  

2. Ugdymo planą parengė Gimnazijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-22 
sudaryta darbo grupė. Rengdama Ugdymo planą, darbo grupė rėmėsi švietimo stebėsenos, gimnazijos 
veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 
ugdymo procese duomenimis, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 
rezultatais. Atsižvelgta į gimnazijos bendruomenės poreikius, tradicijas, į praėjusių, 2018–2019 m. 
m., veiklos rezultatus, 2019 m. gimnazijos veiklos programos prioritetus ir 2019–2021 m. gimnazijos 
strateginio plano tikslus bei turimus išteklius. Gimnazijos ugdymo planas parengtas vieniems mokslo 
metams.  

3. Gimnazijos Ugdymo plano pagrindas – Bendrieji ugdymo planai ir bendruomenės 
susitarimai, kaip formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 
kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

2018–2019 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

5. Įgyvendinant Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos 2018–2019 mokslo metų ugdymo planą, 
vadovautasi 2018 m. veiklos prioritetu – siekta kokybiško ugdymo, sudarant sąlygas kiekvienam 
patirti sėkmę, buriant ir palaikant mokymą ir mokymąsi skatinančią aplinką, kaip galimybę tobulėti 
kiekvienam nariui, bei kuriant emociškai saugią aplinką.  

6. 2018–2019 m. m. gimnazijoje  mokėsi 514  mokinių, iš viso buvo 20 klasių (po 5 klases 
kiekviename koncentre). Mokslo metus baigė 506 mokiniai. Aukščiausią pasiekimų lygį pasiekė 12 
mokinių t. y. 2,4 proc. visų baigusių mokslo metus, pagrindinį pasiekimų lygį pasiekė 189 mokiniai, 
t. y. 37,4 proc., patenkinamą lygį pasiekė 284 mokiniai, t. y. 56,1 proc., nepasiekė patenkinamo 
lygmens 21 mokinys, t. y. 4,2 proc. Bendras gimnazijos pažangumas 95,8 proc., vidurkis 7,77.  
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7. Atsižvelgus į mokinių poreikius ir mokyklos galimybes mokiniams buvo sudarytos 

sąlygos pasirinkti jų poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 
2018–2019 m. m. neformaliojo švietimo veikloje dalyvavo 218 mokiniai, t. y. 42,41 proc. visų 
gimnazijos mokinių.  

8. Visiems mokiniams buvo sudarytos sąlygos gerinti mokymosi pasiekimus. Išplėtota 
„ekspertų“ veikla pamokose (mokinys padeda kitam mokiniui, el. dienyne ši veikla žymima „e“ raide, 
veikla vertinama kaupiamuoju balu). Siekiant gerinti mokymosi pasiekimus, aktyvinti 
bendradarbiavimą, organizuoti klasių vadovų, dalykų mokytojų ir administracijos konsiliumai, 
pasitarimai dėl mokinių pasiekimų pažangos stebėjimo ir duomenų naudojimo, klasių valandėlių 
metu kartu su auklėtiniais aptarti signalinio pusmečio rezultatai. Mokinių ugdymo pasiekimai stebėti 
mokytojų kasdienėje ugdymo veikloje, atliekant diagnostinius patikrinamuosius darbus, analizuojant 
olimpiadų, konkursų, bandomųjų egzaminų rezultatus. 

7. Ugdymo procesas buvo nuolat analizuojamas kokybiniais ir kiekybiniais aspektais 
metodinių grupių susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose. Siekiant mokinio sėkmės 
metodinėse grupėse priimta tvarka buvo stebima individuali mokinio pažanga, analizuojamos 
mokymosi nesėkmių priežastys, aptariami ugdymo turinio ir ugdymo kokybės klausimai. Mokinių 
pažanga ir pasiekimai aptarti Mokytojų tarybos susirinkimuose: juose pateikta ne tik rezultatų analizė, 
bet diskutuojant ieškota sprendimų, kaip planuoti mokymosi sunkumų įveikimo strategijas, kaip 
gerinti mokinių mokymosi motyvaciją. Pagal Gimnazijos individualios pažangos stebėjimo ir 
fiksavimo tvarkos aprašą, mokinys stebėjo savo mokymosi pažangą, kėlė mokymosi tikslus, 
analizavo pokyčius. Didelis dėmesys skirtas mokymosi motyvaciją skatinančiai aplinkai kurti, 
pagalbai teikti.  

8. Mokytojai, klasių vadovai, neformaliojo švietimo vadovai, administracija skatino 
kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos, dalyvauti konkursuose, olimpiadose, sportinėse 
varžybose pagal jų gebėjimus ir poreikius. Kiekvieno mokinio pasiekimai pastebimi ir įvertinami: 
pirmadieniais mokiniai buvo kviečiami į mokytojų kambarį, kur gimnazijos direktorė įteikdavo 
padėkos raštus, pasiekimai viešinti gimnazijos erdvėse esančiuose ekranuose, interneto svetainėje, 
socialiniame tinkle ,,Facebook“. Mokslo metų pabaigoje geriausiu, labiausiai pasižymėjusiu, 
daugiausiai nusipelniusiu mokiniu, kuriam gimnazijos tarybos sprendimu skirta vienkartinė 
stipendija, tapo Mantas Vičius. Mokytojų siūlymu išrinkti geriausi dalykų mokovai. Visa tai suteikė 
mokiniams teigiamų emocijų, skatinančių mokytis geriau, dažniau patirti sėkmę.  

9. Pažintiniais, ugdymo karjerai, savanorystės (karitatyviniais), socialinės veiklos, 
akademiniais (konferencijos, konkursai, tyrimai laboratorijose), neformaliojo švietimo programų 
realizavimo tikslais buvo organizuojamos edukacinės išvykos. Mokinių literatūrinis ir kultūrinis 
akiratis, pažinimo kompetencijos gilintos išvykoje į Kauną, į S. Nėries ir Maironio muziejus, į kino 
ir dramos teatrus, koncertus. Gamtos mokslų metodinės grupės mokytojai gyvenamąją aplinką pažinti 
skatino organizuodami išvykas į Klaipėdos miesto įmones ir įstaigas: chemijos plastikų gamyklą, AB 
„Klaipėdos vanduo“, Klaipėdos universiteto Jūrų technologijų ir gamtos mokslų fakultetą, AB 
„Klaipėdos energija“, Klaipėdos kolegiją, į „Fortum“ gamyklą. Siekiant modernesnio ugdymo 
proceso organizavimo, ieškota naujų pamokos galimybių, kitų edukacinių erdvių. Kuriant lanksčias 
ir efektyvias mokymo aplinkas gimnazijoje, mokytojai inicijavo pokyčius, vedė pamokas kitaip. 
Netradicinės pamokos buvo vedamos muziejuose, parodose, kosmetologijos kabinete, viešbutyje, 
Klaipėdos apygardos prokuratūroje, Girulių gynybiniuose įtvirtinimuose, I. Simonaitytės 
bibliotekoje, P. Domšaičio galerijoje. Vyko susitikimai ir mokykloje: atvyko ir čia pamokas vedė 
įvairių įstaigų atstovai, studentai, dėstytojai, žymūs kultūros ir literatūros pasaulio žmonės. Tikslingai 
panaudota 15 ugdymo dienų: didžioji dalis jų skirta patyriminei veiklai.  

10. Gabių mokinių ugdymas vyko dalyvaujant įvairiuose konkursuose ir projektuose. 
Pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose, įvairi ir rezultatyvi mokinių veikla, jungianti 
formalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą, skatino daugumos mokinių saviraišką, socialinę brandą ir 
asmenybės augimą, paveikiai papildė bendrųjų kompetencijų ugdymą – ugdant vaiką orientuotasi ne 
tik į mokymosi pasiekimus, bet ir į asmenybės ūgtį. 
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11. Ugdymo plano įgyvendinimas buvo analizuojamas metodinių grupių, Metodinės tarybos, 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, aptartas klasės tėvų susirinkimuose, Gimnazijos tarybos posėdžiuose. 
Mokinių mokymosi rezultatai, pasiekimai brandos egzaminuose, PUPP, įvairaus lygmens 
konkursuose, varžybose ir olimpiadose rodo, kad Ugdymo planas 2018–2019 mokslo metais 
įgyvendintas tikslingai. Vykdant gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą 2018–2019 m. m. buvo tirti 
šie rodikliai: 1.2.1 – asmeninė mokinių pažanga; 2.1.3 – orientavimasis į mokinių poreikius; 2.2.1 – 
mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas; 2.2.2 – ugdymo organizavimas; 2.4.1 – vertinimas 
ugdymui; 3.2.2 – mokymasis virtualioje aplinkoje; 4.3.2 – nuolatinis profesinis tobulėjimas. Vidaus 
įsivertinimo grupės duomenimis, gimnazijoje nėra efektyvios mokinio individualios pažangos 
matavimo sistemos, trūksta planų gyvumo, todėl rekomenduojama laikytis susitarimų dėl ilgalaikių 
planų (pateikiami tik elektronine forma, rengiami kiekvienai klasei atskirai, o ne koncentrui). Būtina 
daugiau dėmesio skirti pozityvaus požiūrio į socialinės pedagogės ir psichologės darbą formavimui, 
pamokų metu dar labiau išnaudoti gabių mokinių potencialą. Atkreiptinas dėmesys į ugdomosios 
veiklos ir užduočių diferencijavimą, įvairesnių mokymo metodų taikymą pamokose, mokėjimo 
mokytis kompetencijos ugdymo pamokoje aspektus. Organizuojant patyriminę veiklą būtina labiau 
skatinti socialumą ir ugdomąją medžiagą sieti su gyvenamąja aplinka.  

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR MOKSLO METŲ TRUKMĖ 
 

12. Ugdymo organizavimas 2019–2020 mokslo metais: 
12. 1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.  
12. 2. Ugdymo proceso trukmė: 
I–III kl. mokiniams – 185 ugdymo dienos (nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. birželio 23 

d.); 
IV klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos (nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2020 m. gegužės 

22 d.).  
12. 3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos.  

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

 
12.4. Vasaros atostogų pradžia I–III gimnazijos klasių mokiniams – 2020 m. birželio 25 d. 

(šis sprendimas suderintas su Gimnazijos taryba (2019-08-29 prot. Nr. V6-21) ir Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracija). Vasaros atostogų pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.  

12.5. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir 
mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

12.6. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.  
12.7. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas 

skirstomas pusmečiais: 
pirmasis pusmetis: 2019-09-02–2020-01-31 (95 ugdymo dienos), I–IV gimnazijos klasėms;  
antrasis pusmetis: 2020-02-03–2020-06-23 (90 ugdymo dienų), I–III gimnazijos klasėms; 
                       2020-02-03–2020-05-22 (68 ugdymo dienos), IV gimnazijos klasėms. 
13. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 min. 
14. Pamokos pradedamos 8 valandą. Pamokų laikas:  

1 pamoka: 8.00–8.45; 
2 pamoka: 8.55–9.40;  
3 pamoka: 9.50–10.35;  
4 pamoka: 10.45–11.30;  
5 pamoka: 12.00–12.45; 
6 pamoka: 13.00–13.45;  
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7 pamoka: 13.55–14.40;  
8 pamoka: 14.45–15.30.  

15. Gimnazijoje skiriamos 2 ilgosios pertraukos, skirtos poilsiui ir aktyviai veiklai:  
pietų pertrauka – po 4-ių pamokų, trukmė – 30 min. (11.30–12.00);  
aktyvioji pertrauka – po 5-ių pamokų, trukmė 15 min. (12.45–13.00).  

Vidurinio ugdymo klasių mokiniai pietauti gali per laisvas pamokas (pagal individualius 
tvarkaraščius). 

16. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą ugdymo 
proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena 
įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. Mokinys, pageidaujantis laisvos dienos, teikia prašymą 
gimnazijos direktoriui. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-
as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, 
nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. 

17. Esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai, į gimnaziją mokiniai gali nevykti. Oro 
temperatūrai esant 30 laipsnių karščio ar aukštesnei gimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesas 
gali būti koreguojamas: trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti 
ugdymo proceso organizavimo sprendimai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, 
vykdomas pasirinkta forma. Neatvykusiems mokiniams mokymuisi reikalinga informacija 
perduodama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokymosi 
patalpose oro temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), nustatytus mikroklimato reikalavimus. 

18. Gimnazijos direktorius iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 
ar paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus 
sprendimus gimnazijos vadovas informuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo 
ir kultūros departamento Švietimo skyrių.  

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 
 

19. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas atsižvelgiant į konkrečius mokinių ugdymo 
poreikius ir įgyvendinamas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, Ugdymo programų aprašu, 
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir 
pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios 
programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo 
bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros 
mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 
21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos 
koncepcija), Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais. 

20. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso 
veiklos dalis. Į veiklos turinį įeina muziejų, bibliotekų, galerijų lankymas, susitikimai su menininkais, 
kūrėjais, visuomenininkais, ekskursijos, išvykos, savanorystės akcijos ir pan. Šio proceso metu 
susiejamos formaliosios ir neformaliosios veiklos, skatinamas pilietinis įsitraukimas į bendruomenės 
gyvenimą, ugdomos vertybinės nuostatos. Veikla gali vykti pamokų metu arba po jų, ją vykdo dalyko 
mokytojai ir klasių vadovai. Veiklai vykstant už mokyklos ribų ji įforminama įsakymu. Į šią ugdymo 
proceso dalį įeina ir privalomi kūrybiniai tiriamieji darbai 1-ų klasių mokiniams.  

21. 2019–2020 mokslo metų ugdymo procese išskiriama 15 dienų, skirtų nuosekliai ugdyti 
ir dalykines, ir bendrąsias mokinių kompetencijas, sieti formalųjį ir neformalųjį ugdymą, taikyti 



5 
 

patyriminio mokymo (-si) elementus. 5 dienos skiriamos saviraiškos poreikiams tenkinti, bendravimo 
ir bendradarbiavimo kompetencijoms tobulinti (jos išdėstomos per visus mokslo metus), 10 dienų 
skiriama patyriminei veiklai organizuoti, įgyvendinant Lyderių laiko 3 kūrybinės komandos siūlomą 
modelį (dienos organizuojamos nuo birželio 9 d.)*. Veiklos turinys numatomas dalyko ilgalaikiuose 
planuose, aptariamas metodinėse grupėse. Tai aptarta 2019 m. rugpjūčio 30 d. Gimnazijos mokytojų 
tarybos posėdyje (prot. Nr. V4-10):  

Eil. 
Nr. 

Ugdymo turinys Atsakingi  Skirta Data Savaitės diena  

1. Mokslo metų pradžios 
šventė  

Administracija  I–IV 
kl.  

2019 m. rugsėjo 2 
d.  

Pirmadienis  

2.  Bendruomeniškumo 
šventė  

Administracija, 
klasių vadovai 

I–IV 
kl. 

2019 m. rugsėjo 3 
d.  

Antradienis  

3.  Kalėdų sutiktuvių 
diena 

Neformalaus 
švietimo 
organizatorius, 
klasių vadovai  

I–IV 
kl. 

2019 m. gruodžio 
20 d. 

Penktadienis  

4.  Karjeros ugdymo 
diena, profesijų mugė  

Administracija  I–IV  
kl. 

2020 m. vasario 
13 d. 

Ketvirtadienis 

5.  Mokslo metų pabaigos 
šventė  

Neformalaus 
švietimo 
organizatorius, 
klasių vadovai 

I–III 
kl. 

2020 m. birželio 
23 d.  

Antradienis  

Pastaba 
*Ugdymo proceso organizavimas gali keistis dėl gimnazijoje vykdomų brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimų.  

 
22. I–II kl. mokiniams privaloma yra socialinė-pilietinė veikla. Per dvejus metus jai skiriama 

20 valandų (pamokų) (10 – I klasėje, 10 – II klasėje). Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama 
elektroniniame dienyne, ji vyksta pagal Socialinės-pilietinės veiklos aprašą, aptartą Gimnazijos 
metodinės tarybos posėdyje 2017 m. rugpjūčio 30 d., prot. Nr.4 ir 2017 m. rugpjūčio 31 d. patvirtintą 
direktoriaus įsakymu Nr. V-85. Mokiniai valandas fiksuoja socialinės-pilietinės veiklos apskaitos 
lapuose, už jų kontrolę atsakingas klasės vadovas. Mokinys, neįvykdęs socialinės-pilietinės veiklos 
turinio, negali būti keliamas į aukštesnę klasę. Mokytojai per pirmą savo dalyko pamoką, klasių 
vadovai per klasių valandėlę I–II kl. mokiniams pristato siūlomą socialinę ir pilietinę veiklą. 

23. Dalyko ugdymo turinys planuojamas ir detalizuojamas pagal dalyko programai skiriamą 
valandų (pamokų) skaičių ir nurodytą mokymosi dienų skaičių.  

24. Mokytojai mokomųjų dalykų ilgalaikius planus, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, 
neformalaus švietimo programas rengia pagal Mokomųjų dalykų (privalomųjų ir pasirenkamųjų) 
planų, dalykų modulių, pritaikytų, individualizuotų, neformaliojo švietimo programų, projektų 
rašymo tvarkos aprašą, aptartą Gimnazijos metodinėje taryboje 2016 m. gegužės 10 d. (protokolo Nr. 
3). 2019 m. rugpjūčio 30 d. Mokytojų tarybos posėdyje (prot. nr. V4-10) pritarta Metodinės tarybos 
siūlymui (2019-08-29, protokolo Nr. 6) dėl planų laikytis šių susitarimų: 

24.1. Fiksuoti kontrolinio darbo datą skiltyje „Integracija/Pastabos“ ir iš anksto pagal 
nustatytą gimnazijos tvarką informuoti mokinius; 

24.2. Koreguoti ilgalaikius planus kiekvienai klasei grafoje „Integracija/Pastabos“; 
24.3. Ilgalaikiuose planuose prie kiekvieno mokymosi etapo numatytų valandų skliaustuose 

su ženkleliu * skirti rezervines valandas; 
24.4. „Integracijos/Pastabų“ skiltyje turi atsispindėti „Ugdymo karjerai programa“, 

„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“ ir „Etninės kultūros bendroji 
programa“; 

24.5. nuo birželio 9 d. planuojama patyriminio ugdymo veikla;  
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24.6. prie kiekvieno mokymosi etapo nežymimas vertinimas, nes tai apibūdinta bendrojoje 

dalyje „Vertinimas“;  
24.7. metodinėse grupėse išanalizuoti rekomendacijas dėl formuojamojo vertinimo, dalykų 

kabinetuose vertinimo sistema turi būti mokiniams matoma. 
25. I–II klasių mokytojai ugdymo turinį planuoja vadovaudamiesi Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433. III–IV klasių mokytojai ugdymo turinį 
planuoja vadovaudamiesi atnaujintomis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 
V-269.  

26. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai aptariami metodinėse grupėse ir suderinami su 
kuruojančiu vadovu iki rugsėjo 1 d. Planai ir programos rengiami tik el. formatu. 

27. Ilgalaikių planų pagrindu rengiami trumpalaikiai planai, kuriuose detalizuojami 
artimiausio etapo darbai. Šiuos planus rengia jauni specialistai, gimnazijoje dirbantys pirmus trejus 
metus.  

28. Pamokos planą (metmenis) rengia tik jauni specialistai, gimnazijoje dirbantys pirmus 
metus (Metodinės tarybos 2016 m. gegužės 10 d. posėdžio protokolinis nutarimas (protokolo Nr. 3)). 

29. Rengiant pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo programų turinį 
vadovaujamasi Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl 
Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimo patvirtinimo“. Programos aptariamos 
metodinėse grupėse. Metodinių grupių teikimu pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir 
neformaliojo švietimo programos tvirtinamos įsakymu (Mokytojų tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. 
posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. V4-5). 

30. Klasių vadovai veiklą planuoja rengdami klasės vadovo veiklos programą. Programa 
suderinama su klasių koncentrus kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki rugsėjo 1 d. 
Klasių vadovų veikla fiksuojama elektroniniame dienyne (2017 m. rugpjūčio 30 d. Metodinės tarybos 
posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 3)). 

31. Gimnazijos ugdymo proceso tvarką numato pamokinės veiklos ir neformaliojo vaikų 
švietimo veiklos tvarkaraščiai, patvirtinti gimnazijos direktoriaus. 

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS  
 
32. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 

21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-
773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma).  

33. Gimnazijoje sudaromos sąlygos mokytis ir dirbti sveikoje ir saugioje aplinkoje, kur 
vyrauja pagarba vienas kitam. Siekiant laiku pastebėti patyčių apraiškas sudaryta galimybė apie tai 
kalbėti anonimiškai (gimnazijos tinklapyje įdiegta informavimo priemonė ,,Noriu kalbėti“). Gavus 
signalą apie patyčias operatyviai siekiama aiškintis situaciją, priežastis, užkirsti patyčioms kelią.  

34. Mokinio saugia ir palankia ugdymo aplinka rūpinasi, mokinio gerovės užtikrinimo 
klausimus sprendžia Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos 
sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos 
sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija). 

35. Gimnazijoje sudaromos sąlygos mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai 
veikti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose, dalį formaliojo ir neformaliojo 
švietimo veiklų organizuojant už gimnazijos ribų: edukacija Mažosios Lietuvos istorijos, Lietuvos 

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#5z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#6z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#7z
http://litlex/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=147670&BF=1
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#5z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#6z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#7z
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jūrų, Klaipėdos laikrodžių muziejuose, Klaipėdos kultūros komunikacijų centre, Klaipėdos dailės 
parodų rūmuose, meno galerijose, Klaipėdos Simono Dacho namuose, Klaipėdos koncertų salėje, prie 
jūros, gamtoje ir kt. 

36. Aktyviosios pertraukos metu mokiniams sudaromos sąlygos judėti, organizuojami fizinį 
aktyvumą propaguojantys renginiai (atsakinga Mokinių taryba).  

37. Į visų dalykų ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 
šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 
spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 
patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos programa). Gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje, vykusiame 
2018 m. rugpjūčio 30 d. (protokolo Nr. V4-5) priimtas sprendimas programos temas integruoti į 
dalykų turinį (vadovaujamasi programoje pateiktų temų aprašu). Integruojamos temos nurodomos 
dalykų teminiuose planuose. Programai įgyvendinti skiriamos ir klasės valandėlės: vieną kartą per 
mėnesį organizuojamos klasės valandėlės koncentrais.  

38. Gimnazijoje organizuojami judėjimą ir sveiką gyvenseną propaguojantys renginiai 
(vyksta gamtos mokslų bei fizinio ugdymo ir socialinių mokslų savaičių metu), sporto varžybos, 
akcijos, propaguojančios sveiką gyvenimo būdą, dienos, skirtos Tarptautinei triukšmo suvokimo 
dienai paminėti, radijo valandėlės apie tuberkuliozę, diabetą, širdies ligas ir pan., paskaitos sveikatos 
saugojimo ir stiprinimo temomis, vyksta susitikimai su visuomenės sveikatos specialistais. 

39. Gimnazijoje nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinama ilgalaikė socialines ir emocines 
kompetencijas ugdanti prevencinė programa Lions Quest „Raktai į sėkmę“, apimanti patyčių, smurto, 
alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos 
skatinimą. Socialinis emocinis ugdymas 1-ose ir 2-ose klasėse vyksta klasių valandėlių metu: tam 
skiriama 1 savaitinė pamoka iš klasės vadovui skirtų 4 pamokų. 

40. Gimnazijoje sudaromos palankios sąlygos įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams: 
specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokinių, 
turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, 
turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 
Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo programų įgyvendinimą.  

 
PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 
41. Tausojant mokinių sveikatą, gimnazijoje vyksta mokymosi krūvio stebėsena: 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui organizuoja mokytojų, dirbančių vienoje klasėje ar grupėje, 
bendradarbiavimą: kartą per mėnesį vyksta klasių koncentrui dėstančių mokytojų konsiliumai, kur 
sprendžiami mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimai.  

42. Skiriant namų darbus vadovaujamasi nuostata, kad namų darbai turi atitikti mokinio 
galias, būtų naudingi tolesniam mokymuisi ir grįžtamajai informacijai gauti. Klasėje ar grupėje 
dirbantys mokytojai tarpusavyje derina namų darbų skyrimą:  

42.1. namų darbai skiriami atskirų klasių mokiniams taip, kad neviršytų rekomenduojamų 
Higienos normų;  

42.2. namų darbai mokiniams neužduodami atostogoms, neskiriami neįvykusių pamokų 
turiniui įgyvendinti.  

43. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų skelbimo tvarką ir vertinimą reglamentuoja 
Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, kuriam 2016 m. rugpjūčio 31 
d. pritarta gimnazijos metodinėje taryboje (protokolo Nr. 4) ir Mokytojų tarybos posėdyje (2016 m. 
rugpjūčio 31 d., protokolo Nr.V4-5): 

43.1. kontroliniai darbai nerašomi pusmečio paskutinę savaitę, paskutinę dieną prieš 
mokinių atostogas ir pirmąją dieną po mokinių atostogų, po ligos;  

43.2. kontrolinių darbų tvarkaraštis suderinamas su mokiniais; dėl objektyvių priežasčių 
mokytojas turi teisę kontrolinio darbo laiką pakeisti, bet būtina tai suderinti su mokiniais; 
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43.3. iki kiekvieno mėnesio 1 dienos mokytojai pažymi kontrolinio darbo pamoką 

elektroniniame dienyne; direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už klasių koncentrų 
kuravimą, ir klasių vadovai, pastebėję pažeidimus, informuoja mokytojus;  

43.4. mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę; 
43.5. kontrolinius darbus mokytojas ištaiso ir grąžina mokiniams ne vėliau kaip po 2–3 

savaičių;  
43.6. mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. 
44. Mokiniui negali būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną.  
45. Nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius metus nugalėtojas, 

Lietuvos sporto šakų rinktinių narys, jei pats to pageidauja, Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti 
atleidžiamas nuo atitinkamo dalyko pamokų lankymo, jo dalyko žinias įvertinant 10 balų.  

46. Gimnazijos direktoriaus įsakymu mokiniai gali būti atleidžiami nuo dailės, muzikos, 
šokio, fizinio ugdymo pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir 
formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio 
ugdymo programas (arba yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Mokiniai, 
lankantys sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigas, atleidžiami tik nuo tos sporto šakos, kurią 
jie lanko, pamokų (Mokytojų tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio protokolinis nutarimas 
(protokolas Nr. V4-10)):  

46.1. I–II klasių mokiniai atleidžiami tik tuo atveju, jei dailės, muzikos ar fizinio ugdymo 
pamokos yra pirmosios arba paskutinės (už mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). 
Pageidaujantys būti atleisti iki rugsėjo 20 d. turi pateikti:  

46.1.1. tėvų prašymą atleisti nuo to dalyko pamokų. Kartu su prašymu turi būti pateikiamos 
formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar kito neformaliojo švietimo programos ar jų nuorodos;  

46.1.2. pažymą, patvirtinančią dailės, muzikos ar sportinės krypties neformaliojo vaikų 
švietimo įstaigos lankymą (pažyma pateikiama kiekvieno pusmečio pabaigoje).  

46.2. III–IV klasių mokiniai, lankantys (ar baigę) dailės, muzikos ar sportinės krypties 
neformaliojo švietimo įstaigas atleidžiami nuo dailės, muzikos ar fizinio ugdymo pamokų: Jie turi iki 
rugsėjo 20 d. pateikti:  

46.2.1. tėvų prašymą atleisti nuo to dalyko pamokų. Kartu su prašymu turi būti pateikiamos 
formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar kito neformaliojo švietimo programos ar jų nuorodos;  

46.2.2. pažymą, patvirtinančią dailės, muzikos ar sportinės krypties neformaliojo švietimo 
įstaigos lankymą (pažyma pateikiama kiekvieno pusmečio pabaigoje);  

46.3. Prašymai dėl atleidimo nagrinėjami dalykų mokytojų metodinėse grupėse, sprendimai 
atleisti nuo pamokų priimami dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 
susipažinus su programų turiniu. Dalykų mokytojų (menų mokytojų, dorinio ir fizinio ugdymo) 
metodinėje grupėje sprendimas atleisti nuo pamokų fiksuojamas protokoliniu nutarimu. Jo pagrindu 
rašomas įsakymas.  

47. Prieš teikdami prašymą, mokiniai privalo raštiškai suderinti su dalyko mokytoju 
nelankomų pamokų ir atsiskaitymų grafiką.  

48. I–II kl. mokiniams, dėl nepalankių socialinių, kultūrinių, ekonominių sąlygų 
negalintiems ruošti namų darbų namuose, sudaromos sąlygos juos atlikti gimnazijos bibliotekoje, 
laisvalaikio kambaryje, gimnazijos erdvėse, pritaikytose mokymuisi. Mokytojai gali įpareigoti dalyką 
geriau išmanančius mokinius teikti pagalbą atliekant namų darbus: ši veikla priskiriama ekspertų 
veiklai, už ją padedantieji vertinami kaupiamuoju balu.  

49. Mokymosi pagalba teikiama konsultacijų metu. Mokytojo nuožiūra mokiniui teikiamos 
trumpalaikės konsultacijos, kurių trukmė trumpesnė nei pamoka. Šios konsultacijos neįskaitomos į 
mokinio mokymosi krūvį. Pagal atskirą tvarkaraštį vyksta ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikes 
konsultacijas teikiantys mokytojai per elektroninį dienyną informuoja mokinių tėvus apie mokiniui 
siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą, ilgalaikės konsultacijos 
organizuojamos per visą nustatytą mokymo trukmės periodą (Mokytojų tarybos posėdžio 2019-08-
30 prot. Nr. V4-10).  
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 
50. Planuodamas ugdymo turinį mokytojas kartu planuoja ir mokinių pažangos ir mokymosi 

pasiekimų vertinimą, jį sieja su mokymo tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir 
gebėjimus. Gimnazijoje taikomas palaikantis mokymąsi mokytojo ir mokinio sąveika grįstas 
formuojamasis vertinimas, kuris ugdymo procese derinamas su diagnostiniu vertinimu, padedančiu 
nustatyti mokinio pasiekimus ir pažangą tam tikro etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant numatyti 
tolesnio mokymosi žingsnius, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti.  

51. Vertinant mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi 2016 m. rugpjūčio 
31 d. gimnazijos metodinės tarybos posėdyje (protokolo Nr. 4) aptartu Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos 
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, kuriam pritarta ir mokytojų tarybos 
posėdyje 2016 m. rugpjūčio 31 d. (protokolo Nr. V4-5). Aprašas skelbiamas gimnazijos interneto 
svetainėje varpogimnazija.lt. 2019 m. rugpjūčio 30 d. įvykusiame mokytojų tarybos posėdyje 
(protokolo Nr. V4-10) visuotinai sutarta, kad:  

52.1. pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas mokinių mokymosi 
proceso stebėjimu siekiant nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno 
mokinio stiprybes, ugdymo poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti 
sprendimus dėl tolesnio mokymosi žingsnių, būtinos pagalbos, palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį 
atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, gerinant mokymo proceso kokybę; 

53.2. mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal Bendrųjų 
programų reikalavimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo 
instrukcijas, metodinėse grupėse aptartus ir tarpusavyje suderintus dalyko vertinimo metodus, formas 
ir kriterijus; 

54.3. mokytojas, planuodamas kiekvieną mokymo etapą, atsižvelgia į mokinių mokymosi 
patirtį ir gebėjimus, formuluoja uždavinius, numato rezultatus ir planuoja vertinimą. Tai fiksuojama 
ilgalaikiame plane ar programoje. Vertinimo kriterijai aptariami metodinėse grupėse. Rugsėjo mėnesį 
per pirmąją savo dalyko pamoką kiekvienas mokytojas pasirašytinai supažindina mokinius su dalyko, 
modulio, pasirenkamojo dalyko programa, mokinių mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir 
jos fiksavimo sistema. Su bendra gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka tėvai 
supažindinami rugsėjo mėnesį, pirmame visuotiniame tėvų susirinkime.  

55. Mokinių pasiekimai pusmečio ir metų pabaigoje vertinami laikantis šios tvarkos (sutarta 
Mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. rugpjūčio 30 d., protokolo Nr. V4-10): 

55.1. psichologijos, ekonomikos, braižybos, informacinių technologijų pasiekimai vertinami 
pažymiais (pagal 10 balų skalę);  

55.2. pilietiškumo pagrindų, muzikos, dailės, teatro, filmų kūrimo, grafinio dizaino, turizmo 
ir mitybos, fizinio ugdymo (aerobikos, sportinių šokių) pasiekimai vertinami pažymiu;  

55.3. šokio dalyko, pasirenkamojo dalyko „Garso inžinerija“ pasiekimai vertinami 
„įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

55.4. modulių, žmogaus saugos, ugdymo karjerai pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba 
„neįskaityta“;  

55.5. istorijos projektai vertinami tokia tvarka: 1-ą pusmetį vertinama „įskaityta” arba 
„neįskaityta“, 2-ą pusmetį pasiekimai vertinami pažymiu. Šis pažymys yra ir metinis įvertinimas; 

55.6. Dorinio ugdymo dalykų pasiekimai vertinami kaupiamuoju vertinimu: „įskaityta“ arba 
„neįskaityta“;  

55.6. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo 
pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

55.7. Nepatenkinamais įvertinimais laikomi 1–3 balų įvertinimai, „neįskaityta“.  
55.8. Pasiekimų, vertinamų 10 balų sistema, reikšmė: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 

7 – gana gerai, 6 – patenkinamai, 5 – gana patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – gana blogai, 2 – blogai, 1 – 
labai blogai: nieko neatsakyta, nepadaryta, neatliktos užduotys, O – laikinai neatsiskaityto darbo 
sutartinis žymėjimas“. 
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56. Įrašas „atleista“ daromas, kai mokinys yra atleistas pagal gydytojų rekomendaciją ir 

gimnazijos direktoriaus įsakymą.  
57. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama pažymiais (10 balų vertinimo sistema), I–II kl. 

mokinių įsivertinimui naudojamas mokinio darbų aplankas.  
58. I klasių mokinių pasiekimai nevertinami pažymiu adaptacinio periodo metu, kuris trunka 

pirmąsias dvi rugsėjo mėnesio savaites. Pasiekimus mokytojai vertina formuojamuoju ir kaupiamuoju 
vertinimu. 3-ią ir 4-ą rugsėjo savaitę nerašomi nepatenkinami įvertinimai. Pirmąsias dvi rugsėjo 
mėnesio savaites II–IV gimnazijos klasių mokiniai nevertinami nepatenkinamais įvertinimais. I 
klasių mokinių adaptacija ir mokymosi rezultatai aptariami išplėstiniame gimnazijos direkcijos 
posėdyje spalio mėnesio pabaigoje ar lapkričio mėnesio pradžioje.  

59. Siekiant padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei, skatinti jo asmeninę ūgtį bei 
vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas, gimnazijoje stebima ir fiksuojama mokinių 
individuali pažanga ir pasiekimai. Šis procesas vyksta pagal Individualios pažangos stebėjimo ir 
fiksavimo tvarkos aprašą, kuriam pritarta gimnazijos metodinės tarybos posėdyje 2016 m. rugpjūčio 
31 d. (protokolo Nr. 4) ir mokytojų tarybos posėdyje 2016 m. rugpjūčio 31 d. (protokolo Nr. V4-5). 
Siekiant užtikrinti efektyvų individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo organizavimą, į šį procesą 
įtraukiami mokiniai, tėvai, dalykų mokytojai, klasių vadovai, švietimo pagalbos teikėjai, 
administracija:  

59.1. mokinys stebi savo mokymosi pažangą, kelia mokymosi tikslus, analizuoja pokyčius. 
Mokslo metų pradžioje mokinys pildo pažangos įsivertinimo lapą (forma aptariama metodinėse 
grupėse). Įsivertinimo lapai įsegami į aplankus, kuriuos saugo dalyko mokytojas. Įsivertinimo lapas 
toliau pildomas šiais atvejais: po diagnostinių testų arba po 1-ojo kontrolinio darbo, po 1-ojo ir 2-ojo 
pusmečio ir metinio įvertinimo. Kiti įsivertinimo etapai gali būti fiksuojami metodinių grupių 
susitarimu. 

59.2. Mokytojas stebi ir jam priimtinu būdu fiksuoja kiekvieno mokinio pažangą. Pamokų 
metu teikia informaciją mokiniui apie jo mokymosi sėkmę, daromą pažangą, pokyčius, teikia 
mokymosi pagalbą konsultuodamas (skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos, kurių trukmę 
nustato mokantis mokytojas ar reglamentuoja gimnazijos ugdymo planas). Metodinėse grupėse 
aptariama, kaip fiksuoti mokymosi pasiekimų atitiktį nuo mokymosi gimnazijoje pradžios iki 
pasirinktos ugdymo programos baigimo Metodinėse grupėse duomenys analizuojami pagal 
mokomąjį dalyką nustatant ir fiksuojant mokymosi pasiekimų atitiktį nuo mokymosi gimnazijoje 
pradžios iki pasirinktos ugdymo programos baigimo, analizuojant mokymosi rezultatus ir pasiekimų 
pokyčius.  

59.3. Klasės vadovas fiksuoja mokymosi pasiekimų atitiktį nuo mokymosi gimnazijoje 
pradžios iki pasirinktos ugdymo programos baigimo jam priimtinu būdu. Pusmečių ir metų pabaigoje 
teikia nurodytas ataskaitas. Klasių valandėlių metu aptaria mokymosi sunkumus ir būdus, kaip juos 
šalinti. 2 kartus per pusmetį aptaria pokyčius ir įtraukia mokinius į sprendimų priėmimą. Organizuoja 
individualius pokalbius su tėvais mokytojams priimtinais būdais, koordinuoja bendradarbiavimą su 
kolegomis, socialiniu pedagogu, psichologu.  

59.4. Gimnazijos administracija vykdo individualią pagalbos mokiniui priežiūrą, 
analizuoja ir sistemina mokinių akademinius rezultatus pagal mokomuosius dalykus, skatina 
mokinius, vadovaudamasi Gimnazijos mokinio elgesio taisyklėse numatyta skatinimo tvarka, 
organizuoja mokinių pažangos ir pasiekimų aptarimą pagal klasių koncentrus (I, II, III, IV kl.) 
gimnazijos nustatyta tvarka (kartą per pusmetį: lapkričio ir balandžio mėn.). 

60. Ugdymo procese laikytis formuojamojo vertinimo rekomendacijų, parengtų Metodinės 
tarybos 2019 m. birželio 26 d. vykusiame posėdyje (protokolo Nr. 4).  

 
SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 
 

61. Gimnazijoje sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir 
pasiekti kuo geresnių rezultatų.  
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62. Mokymosi procesas nuolat stebimas ir analizuojamas gimnazijos direkcijos posėdžiuose, 

klasių sraute dirbančių mokytojų susirinkimuose. Pastebėjus kylančius mokymosi sunkumus, 
organizuojama veiksminga mokymosi pagalba. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir 
intensyvumas priklauso nuo jos poreikio. Siekiant laiku suteikti mokymosi pagalbą likus mėnesiui 
iki pusmečio vedami signaliniai pusmečiai. 

63. Mokymosi pagalba gimnazijoje teikiama:  
63.1. pirmiausia pamokoje kaip grįžtamasis ryšys, pagal kurį koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo (si) užduotis, metodikas ir kt.; 
63.2. skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas: 
63.2.1. trumpalaikės konsultacijos, sudarant ne mažesnes kaip 5 mokinių grupes (grupės gali 

būti sudaromos tiek iš paralelių, tiek iš gretimų klasių mokinių), visų klasių mokiniams skiriamos po 
nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po motyvuoto kelių iš eilės dalyko pamokų praleidimo 
(liga, varžybos), kai mokiniui sunku savarankiškai įsisavinti praleistą kursą; 

63.2.2. individualios trumpalaikės konsultacijos, pačiam mokiniui pageidavus, skiriamos 
visų klasių mokiniams, dėl ligos praleidusiems daugiau nei dvi savaites ar daugiau nei 6 dalyko 
pamokas; 

63.2.3. individualios ir grupinės konsultacijos gali būti skiriamos mokiniams, keičiant 
dalyko kursą ar programą, parvykus iš užsienio mokyklų, itin gabiems mokiniams ruošiantis 
olimpiadoms, konkursams, taip pat III gimnazijos klasės mokiniams, kurie rinksis menų dalyko 
brandos egzaminą, kai, nesusidarius mokinių grupei, nėra to dalyko pamokų; 

63.2.4. konsultacijos fiksuojamos iš elektroninio dienyno išspausdintuose instruktažų 
lapuose, pasirašant konsultacijoje dalyvavusiems mokiniams. 

63.3. Gimnazijoje inicijuojama ir pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams (fiksuojama 
kaip mokinių socialinė veikla I–II klasėse: veiklą vykdo Mokinių tarybos nariai savanoriai), 
sudaromos sąlygos atlikti namų darbus (pvz., skaitykloje, mokinių laisvalaikio centre, mokymuisi 
pritaikytose viešose gimnazijos erdvėse), teikiant pagalbą pamokose inicijuojama „ekspertų“ veikla.  

64. Mokytojams sudaromos sąlygos tobulinti profesines žinias, ypač dalykines 
kompetencijas ir gebėjimus, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. 

65. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo 
organizavimą yra atsakingi direktoriaus pavaduotojai ugdymui.  

 
AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS  
 
66. Neformaliojo švietimo veiklų pasiūla teikiama atsižvelgiant į gimnazijos mokinių, jų 

tėvų ir mokytojų pasiūlymus, gimnazijos galimybes. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertinami 
neformaliojo švietimo poreikiai, prireikus mokslo metų pradžioje jie tikslinami. Neformaliojo vaikų 
švietimo programas mokiniai renkasi laisvai. 

67. Neformaliojo švietimo valandos skirstomos atsižvelgiant į mokinių poreikius ir 
gimnazijos galimybes. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje turi būti ne mažesnis kaip 10 
mokinių.  

68. Mokiniai gali rinktis meninio ugdymo, fizinio ugdymo, kalbinio ugdymo, informacinių 
gebėjimų ugdymo, socialinių kompetencijų ugdymo, nacionalinio saugumo krypčių neformaliojo 
švietimo programas.  

69. Neformalusis vaikų švietimas ugdymo procese derinamas su formaliojo švietimo 
veiklomis, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų pasirinktose 
srityse (tam skirti renginiai, patirčių, sėkmės istorijų pristatymas, patyriminio ugdymo dienos).  

70. Neformaliojo švietimo kolektyvai, būreliai ir jiems skiriamų valandų skaičius: 
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Eil. 
Nr. 

Kolektyvo / būrelio pavadinimas Kurių klasių 
mokiniams skirta 
veikla  

Valandų 
skaičius 

1.  Liaudiškos muzikos ansamblis „Joginta“ I–VI klasių mokiniams 17 
2.  Socialinių įgūdžių programa „Kitoks bendravimas“  I–III klasių mokiniams 2 
3.  Krašto gynyba I–II klasių mokiniams 2 
4.  Pokalbių valanda I–IV klasių mokiniams 2 
5.   Floristika I–IV klasių mokiniams 4 
6.  Gitaristų būrelis  I–II klasių mokiniams 1 
7.  Lyderystės mokykla I–IV klasių mokiniams 2 
8.  Tinklinio sekcija I–IV klasių mokiniams 2 
9.  Šokio studija I–IV klasių mokiniams 2 
10.  Sportinės veiklos I–IV klasių mokiniams  2 
11.  Gimnazijos socialinio tinklapio „Facebook“ 

kūrimas 
I–IV klasių mokiniams 2 

12.  Filmų kūrimas  III–IV klasių 
mokiniams 

2 

13.  Ispanų kalbos būrelis I–IV klasių mokiniams 2 
14.  Krepšinio sekcija  I–IV klasių mokiniams 2 
15.  Vokalinis ansamblis „Vaivora“ III–IV klasių 

mokiniams  
6 

16.  Naujienlaiškio žurnalistai   I–IV klasių mokiniams 1 
17.  Jaunųjų kūrėjų klubas  I–IV klasių mokiniams 1 
18.  Grafinio dizaino būrelis  I–IV klasių mokiniams 2 
19.  Tolerancijos klubas  I–III klasių mokiniams 1 

Iš viso 55 val. 
 

DEVINTASIS SKIRSNIS 
UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 
71. Į visų dalykų ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 
spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941„Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 
patvirtinimo“. Programa įgyvendinama integruojant ją į dalykų turinį. 

72. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojamos šios programos (Mokytojų tarybos 2019 m. 
rugpjūčio 30 d. posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. V4-10):  

72.1. Etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl pagrindinio ugdymo etninės 
kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“ 
integruojama į pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokomuosius dalykus ir neformalųjį vaikų švietimą;  

72.2. Ugdymo karjerai programa integruojama į visų mokomųjų dalykų pamokas, klasės 
valandėles. Gimnazijoje organizuojama Profesijų mugė. Ugdymo karjerai mokomasis dalykas (17 
val. kursas) yra privalomas II klasių mokiniams.   

73. Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į vidurinio ugdymo gamtos mokslų 
dalykų programų turinį.  

74. Integracija ir integruotų pamokų temos fiksuojamos mokytojų ilgalaikiuose planuose, 
skiltyje „Pastabos“ (2016 m. gegužės 10 d. metodinės tarybos posėdžio (protokolo Nr. 3) nutarimas). 

75. Elektroniniame dienyne integruojamųjų pamokų temos fiksuojamos šiais būdais:  
75.1. jei integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį, integruojama tema nurodoma 

dalykui skirtame apskaitos puslapyje;  
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75.2. jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų 

dalykų pamokų turinys fiksuojamas tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 
76. Gimnazijoje sudaromos sąlygos rengti integruotus gamtos, socialinių mokslų, 

matematikos, technologijų, inžinerijos dalykų projektus metodinių savaičių metu.  
 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 
UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 
77. Mokiniai skiriasi savo patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi 

stiliumi, pasiekimų lygiu – visa tai lemia skirtingus mokymosi poreikius. Esant skirtingiems 
mokymosi poreikiams, gimnazijoje ugdymas diferencijuojamas:  

77.1. diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingai 
mokytis ir pasiekti kuo aukštesnių rezultatų; 

77.2. ugdymo diferencijavimas vykdomas naudojant valandas, skirtas mokinio ugdymo 
poreikiams tenkinti:  

77.2.1. visoms I klasėms skiriamas matematikos modulis „Praktiniai matematikos 
uždaviniai“;  

77.2.2. visoms II klasėms skiriamas matematikos modulis „Praktiniai matematikos 
uždaviniai“ ir lietuvių kalbos modulis „Teksto kūrimas ir analizė“; 

77.2.3. visoms I klasėms skiriamas lietuvių kalbos modulis „Kalbos sistemos žinių 
gilinimas“. Modulis integruojamas į lietuvių kalbos ir literatūros kursą; 

77.2.4. visoms II klasėms skiriamas lietuvių kalbos modulis „Sintaksės įgūdžių gilinimas“. 
Modulis integruojamas į lietuvių kalbos ir literatūros kursą. 

77.2.5. III–IV klasėse mokiniai pagal savo polinkius ir interesus gali rinktis dalykų kursus 
(išplėstinį ar bendrąjį), pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius. 

78. Pagal poreikį skiriamos individualios ir grupinės konsultacijos (mokiniams, turintiems 
mokymosi sunkumų dėl ligos, pasibaigus pusmečiui, keičiant dalyko kursą ar programą, parvykus iš 
užsienio; itin gabiems mokiniams ruoštis olimpiadoms, konkursams); ilgalaikiams istorijos 
projektams vykdyti. 

 
VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 
 

79. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, pagal savo išgales pasiekti kuo aukštesnių 
ugdymo rezultatų, ugdytis asmeninę atsakomybę, gebėjimą įgyvendinti išsikeltus tikslus, kartu su 
mokiniu sudaromas individualus ugdymo planas. Jis yra pritaikytas mokinio gebėjimams ir 
poreikiams. Individualaus ugdymo planas sudaromas pagal visiems priimtiną tvarką, kuri aptarta 
gimnazijos metodinės tarybos posėdyje 2016 m. rugpjūčio 31 d. (protokolo Nr. 4) ir gimnazijos 
mokytojų tarybos posėdyje 2016 m. rugpjūčio 31 d. (protokolo Nr. V4-5). Individualaus ugdymo 
plano sudarymo ir dalykų, dalykų kursų keitimo tvarkos aprašas tvirtinamas direktoriaus įsakymu ir 
viešai skelbiamas gimnazijos tinklapyje varpogimnazija.lt (toliau – tinklapyje).  

80. Individualaus ugdymo planas rengiamas bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, 
mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui, švietimo pagalbos 
specialistams. Sudarant individualų ugdymo planą, atsižvelgiama į gimnazijoje turimą informaciją 
apie mokinį ir jo mokymosi pasiekimus. Individualus ugdymo planas – aiškus ir suprantamas 
mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokinių individualūs ugdymo planai nuolat 
peržiūrimi ir, jeigu reikia, koreguojami. Individualaus ugdymo planas sudaromas su kiekvienu 
mokiniu, besimokančiu:  

80.1. pagal vidurinio ugdymo programą: orientuojamasi į mokinių kompetencijų plėtotę, 
apsisprendimą ir pasirengimą tolimesniam mokymuisi, būsimai profesinei veiklai;  

80.2. pagal savarankišką mokymo būdą, nesusidarius vidurinio ugdymo programos laikinai 
grupei; 
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80.3. asmeniui, baigusiam užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pagrindinio ar 

vidurinio ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą.  
81. Individualus ugdymo planas sudaromas su mokiniu, kuris savarankišku mokymo būdu 

dėl ligos yra mokomas namie pagal pagrindinio ugdymo II dalies bei vidurinio ugdymo programas.  
82. Mokinio individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija.  

 
DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 
 

83. Apie mokymosi sėkmingumą mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, per elektroninį 
dienyną, klasių tėvų susirinkimuose (2-3 kartus per metus), atvirų durų dienų metu (vykdomos du 
kartus per metus – rudenį (lapkričio mėn.) ir pavasarį(balandžio mėn.)), per individualius susitikimus 
su mokytojais (Mokytojų tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio protokolinis nutarimas 
(protokolas Nr. V4-5)): 

84. Tėvai į gimnazijos tobulinimą įtraukiami per Tėvų klubo veiklą.  
85. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) į gimnazijos veiklą įtraukiami ne tik sprendžiant 

vaikų ugdymo problemas, bet supažindinant su darbo ir profesijų pasauliu, organizuojant gimnazijos 
šventes, neformalius susitikimus, tradicinius renginius (Padėkos diena, Nuomonių klubo renginiai).   

83. Siekiant individualios mokinio pažangos, pasibaigus pusmečiui organizuojami mokinių, 
turinčių žemus mokymosi pasiekimus, tėvų, mokytojų ir administracijos susirinkimai.  

84. Norint suderinti mokymosi gimnazijoje lūkesčius su 1-ų klasių mokinių tėvais rugpjūčio 
pabaigoje organizuojami individualūs susitikimai, kurių metu pasirašomos mokymosi sutartys, 
rugsėjo pradžioje organizuojamas bendras 1-ų klasių mokinių tėvų susirinkimas.  

85. Tėvai savo lūkesčius ir pasiūlymus gimnazijos veiklai tobulinti gali išsakyti individualiai 
bendraudami su gimnazijos administracija per priėmimo valandas arba anonimiškai per gimnazijos 
svetainėje įdiegtą „Noriu kalbėti“ instrumentą.  

 
TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 
PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 
86. Į gimnaziją asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė bendrojo 
ugdymo programa), priimamas mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą. Apie 
atvykusius iš kitų šalių mokinius gimnazijos direktorius raštu informuoja Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrių.  

87. Užsieniečio, turinčio teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių 
kilmės užsieniečio, išeivio užsienio mokykloje įgyti pasiekimai pripažįstami remiantis mokinio 
turimais dokumentais. Prireikus organizuojamas įgytų pasiekimų patikrinimas ir teikiamos 
rekomendacijos dėl tolesnio mokymosi: mokiniui sudaromas individualaus ugdymo planas programų 
skirtumams likviduoti, numatoma, kaip ir kokia bus suteikta pagalba. Teikiant pagalbą organizuojami 
susitikimai su tėvais (globėjais, rūpintojais), kurių metu aptariama adaptacinio laikotarpio trukmė, 
skiriami mokiniai savanoriai, galintys padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į 
bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; numatomas klasės vadovo, mokytojų darbas su 
atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis.  

88. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą gimnazija priima sprendimus 
kursą intensyvinti, teikti ilgalaikes konsultacijas, numatyti kitas mokymo formas.  
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KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 
LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 
 
89. Norint garantuoti ugdymo kokybę, optimalias ir saugias mokinių darbo sąlygas, klasės 

dalijamos į grupes per šių mokomųjų dalykų pamokas:  
89.1. dorinio ugdymo, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką;  
89.2. informacinių technologijų ir technologijų: mokinių dalijimas į grupes priklauso nuo 

darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos (vadovaujamasi Higienos normos reikalavimais). Klasės 
skeliamos per pusę sudarant 2 mišrias grupes; 

89.3. užsienio kalbų (1-ajai ir 2-ajai), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys;  
89.4. fizinio ugdymo I–II klasėse.  
90. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko programos kursą, 

pasirenkamojo dalyko ar modulio programą.  
91. Minimalus mokinių skaičius grupėje:  
91.1. pagrindinio ugdymo programos pasirenkamuosiuose moduliuose – 12, neformaliojo 

ugdymo grupėje – 10 mokinių;  
91.2. vidurinio ugdymo programoje – 10 mokinių. Norint išlaikyti vidurinio ugdymo 

programos tęstinumą, IV klasėje gali būti ir mažiau mokinių;  
91.3. maksimalus mokinių skaičius grupėje – 32 mokiniai (užsienio kalbai mokyti – 20, 

lietuvių kalbos išplėstinio kurso – 25 mokiniai). 
92. Laikinosioms grupėms sudaryti naudojamos dalykui skirtos pamokos ir pamokos, skirtos 

mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, nedidinant maksimalaus privalomo pamokų skaičiaus 
mokiniui.  

93. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose 
grupėse. 

94. Nesusidarius grupei, pavieniai mokiniai norimo kurso programų mokosi savarankišku 
mokymosi organizavimo būdu. 

 
PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 
 

95. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 
stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-
1405 „Dėl Mokymo stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Mokinių mokymo 
namie tvarkos aprašu, aptartu gimnazijos metodinės tarybos posėdyje 2016 m. rugpjūčio 31 d. 
(protokolo Nr. 4).  

96. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar(ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 
būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus 
gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio 
tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, 
parengia individualų ugdymo planą. 

97. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 
gimnazijos I–II klasėse skiriama 15 savaitinių pamokų, gimnazijos III–IV klasėse – 14. Dalį pamokų 
gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu 
mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso 
organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, skiriama iki 15 procentų, grupine mokymosi forma – 
iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 124, 143 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui 
per savaitę. 

98. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos vadovo įsakymu 
mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio 
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individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 
pamokų, gydytojo leidimu lankomų gimnazijoje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 
Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, skiriama iki 2 papildomų pamokų per 
savaitę. Šios pamokas panaudojamos iš pamokų skirtų, mokinio pasiekimams gerinti. 

 
II SKYRIUS 

UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO NUOSTATOS IR MOKYMO 

ORGANIZAVIMAS 
 
99. Pagrindinio ugdymo programa gimnazijos I–II klasėse vykdoma vadovaujantis 

Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 
aprašu. Mokiniui sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, 
vadovaujantis „Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu 
Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–l9 metų mokiniams 
modelio aprašo patvirtinimo“.  

100. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį mokiniui gimnazija 
skiria adaptacinį 1 mėn. laikotarpį: 1-ąsias 2 savaites mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais 
nevertinami, taikomas formuojamasis ir kaupiamasis vertinimas, kitas 2 savaites mokinių pasiekimai 
nevertinami nepatenkinamai.  

101. Privaloma ugdymo proceso dalis – socialinė-pilietinė veikla. Ja siekiama formuoti 
mokinių vertybines nuostatas; ugdyti asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos 
gebėjimus; savarankiškumą, atsakingumą, tolerantiškumą, norą kurti saugesnę ir atsakingesnę 
visuomenę, pasitikėjimą savimi ir iniciatyvumą. Veikla organizuojama pagal Socialinės veiklos 
organizavimo tvarką, patvirtintą 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-85. Socialinė-
pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne, jai skiriama ne mažiau kaip 10 pamokų (valandų) 
per mokslo metus, kurių 1 valanda skiriama pilietinei akcijai „Darom“. Kiekvienas I–IV gimnazijos 
mokinys įsipareigoja dalyvauti pilietinėje akcijoje „Darom“:  

101.1. socialinė veikla siejama su Gimnazijos bendruomenės projektais, neformaliuoju 
vaikų švietimu, prevencine programa. Tai paties mokinio pasirinkta socialinė, pilietinė, ekologinė, 
kūrybinė, savanorystės veikla, atliekama mokiniui patogiu laiku, neįeinanti į savaitinių pamokų 
skaičių;  

101.2. veikla siejama su prevencinės programos LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ 
veiklomis, įgyvendinant mokymosi tarnaujant metodą. 

101.3. socialinės veiklos apskaita fiksuojama elektroniniame dienyne, mokiniai veiklos 
įrodymus fiksuoja individualiuose apskaitos lapuose.  

102. 1-ų klasių mokiniams privalomi kūrybiniai-tiriamieji darbai, ugdantys tiriamojo darbo 
įgūdžius, viešojo kalbėjimo gebėjimus, kultūrines, pažintines kompetencijas. 

103. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti, 
naudojamos ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms, dalykų moduliams mokyti, diferencijuoto 
ugdymo turiniui įgyvendinti.  

104. Iki 10 proc. dalykui skirtų pamokų mokytojai gali organizuoti ne pamokų forma ir 
rinktis projektinę veiklą, mokomąsias ekskursijas, laboratorinius darbus Klaipėdos universiteto 
laboratorijose, edukaciją muziejuose, dailės galerijose ir kitoje ne gimnazijos aplinkoje.  

105. Mokinio pasiekimai mokantis modulio programos gali būti įskaitomi į mokomojo 
dalyko įvertinimą. Pamokų, skirtų dalykų moduliams, apskaita vykdoma elektroniniame dienyne.  

106. Gimnazijoje priimti susitarimai dėl raštingumo gebėjimų ugdymo per visų dalykų 
pamokas. Visuotinai sutarta, kad mokinio darbas negali būti įvertintas aukščiausiu įvertinimu, jei 
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jame yra daug gramatikos klaidų (mokytojų tarybos posėdžio 2017 m. rugpjūčio 31 d. protokolas Nr. 
V4-4).   

107. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tikybos ar etikos dalyką) mokinys, sulaukęs 
14 metų, savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba 
tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams. 1c klasėje, visiems mokiniams pasirinkus etiką, 
klasei dalinti į grupes skiriama 1 valanda iš valandų, skirtų ugdymo poreikiams tenkinti.   

108. Kalbos: 
108.1. Lietuvių kalba ir literatūra:  
108.1.1. I–II klasių mokiniai lietuvių kalbos mokosi pagal Lietuvių kalbos ir literatūros 

pagrindinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46;  

108.1.2. visoms II klasėms skiriamas lietuvių kalbos modulis „Sintaksės įgūdžių gilinimas“; 
108.1.3. I klasėms skiriamas lietuvių kalbos modulis „Kalbos sistemos žinių gilinimas“; 
108.1.4. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos Pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas: skiriamos 
konsultacijos ir kita.  

108.2. Užsienio kalbos:  
108.2.1. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio testo nustatymo testais, 
pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS;  

108.2.2. jei nesusidaro norimos užsienio kalbos grupė, pageidaujantiems mokytis tos kalbos 
skiriama konsultacinė pamoka ir tos kalbos mokinys mokosi savarankiškai. 

109. Matematika:  
109.1. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti rekomenduojama naudotis 

Nacionalinio egzaminų centro parengtomis matematinio raštingumo užduotimis, mokinių pasiekimų 
tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis, naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, 
skaitmeninės mokomosios priemonės; 

109.2. visoms I ir II klasėms skiriamas matematikos modulis, integruotas į matematikos 
kursą; 

109.3. esant žemiems mokymosi pasiekimams, mokytojo nuožiūra teikiamos konsultacijos 
mokymosi spragoms likviduoti.  

110. Informacinės technologijos:  
110.1. I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų modulių: tinklalapių kūrimas, programavimo pradžiamokslis, elektroninė leidyba. 
Modulį renkasi mokinys. Mokinių grupės priklauso nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos 
(vadovaujamasi Higienos normos reikalavimais).  

111. Gamtamokslinis ugdymas: 
111.1. gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, 

modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir (ar) 
komandinis darbas;  

111.2. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis 
priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, 
kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už 
gimnazijos ribų (Klaipėdos universiteto, įmonių laboratorijos, Klaipėdos botanikos sodas); 

111.3. mokymosi aplinka pritaikyta eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti; 
111.4. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus: esant galimybėms eksperimentai ir praktinės 
veiklos gali būti atliekamos Klaipėdos universiteto laboratorijose, verslo įstaigose, kitose edukacinėse 
erdvėse.  

112. Technologijos: 
112.1 I klasių mokinius pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 val. 

integruoto technologijų kurso programą, po kurios mokiniai renkasi vieną iš siūlomų technologinių 
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programų: mitybą, tekstilę, elektroniką, gaminių dizainą ir technologijas. Pasirinkta technologijų 
kurso programa gali būti keičiama pasibaigus pusmečiui ir gavus patenkinamą įvertinimą iš tos 
programos, kurios mokinys mokėsi. Technologijoms mokyti klasė dalijama į dvi mišrias grupes.  

113. Socialinis ugdymas:  
113.1. per socialinių mokslų pamokas mokymąsi rekomenduojama grįsti tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 
komunikacinėmis technologijomis; 

113.2. siekiant gerinti gimtojo miesto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 
galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų mokytojai organizuoja netradicinėse aplinkose 
(muziejuose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose); 

113.3. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos 
aktualios Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais.  

114. 1-ų klasių mokiniams siūlomas nacionalinio saugumo sampratą diegiantis 
pasirenkamasis modulis. Pirmų ir antrų klasių mokiniai gali rinktis neformaliojo švietimo būrelį, 
kurio programa skirta susipažinti su nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos 
Respublikoje, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analize, Lietuvos gynybos politika, informaciniais 
ir kibernetiniais karais.  

115. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas 
į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas (tai fiksuojama dalykų mokytojų 
teminiuose planuose).  

116. Pilietiškumo pagrindams mokyti skiriama po vieną savaitinę pamoką I ir II klasėse. 
Dalyvavimas akcijose gali būti fiksuojamas kaip pilietiškumo pamoka: įrodymai apie dalyvavimą 
akcijose kaupiami mokinių socialinės veiklos apskaitos lapuose. 

117. I–II klasėse mokinių projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) 
gebėjimams ugdyti skirti apie 20 proc. dalykui mokyti skirtų pamokų. 

118. Ekonomikos ir verslumo mokosi I klasių mokiniai. 
119. Fizinis ugdymas:  
119.1. remiantis Europos Sąjungos rekomendacijomis, dėl saugios vaikų emocinės aplinkos, 

higienos reikalavimų, motyvacijos I–II klasėse sudaromos mergaičių ir berniukų grupės;  
119.2. fiziniam ugdymui skiriamos 2 savaitinės pamokos, sudaromos sąlygos visiems 

mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančius aktyvaus judėjimo būrelius gimnazijoje 
(krepšinio, tinklinio, šiuolaikinių šokių) ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje;  

119.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupė sudaroma iš I–IV klasių mokinių, 
pamokos vyksta 2 kartus per savaitę, fiksuojamos pamokų tvarkaraštyje. Pratimai ir krūvis jiems 
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą. Pagal gydytojų rekomendacijas 
arba tėvų pageidavimu šie mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne gimnazijoje;  

119.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 
skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 
skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko 
alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 
rekomendacijas; 

119.5. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos, mokytojai siūlo 
kitą veiklą: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus;  

119.6. mokiniai, negalintys dalyvauti pamokoje dėl sveikatos sutrikimų, stebi pamoką salėje 
ir, esant geroms sąlygoms, lauke. Iš pirmos ir paskutinės pamokos mokiniai išleidžiami, tėvams 
prisiimant atsakomybę tų pamokų metu (2015 m. birželio 15 d. fizinio ugdymo mokytojų metodinės 
grupės posėdžio protokolinis nutarimas (protokolas Nr. 5)). 

120. Meninis ugdymas:  
120.1. mokiniai mokosi privalomuosius dailės ir muzikos dalykus ir renkasi meninį ugdymą 

papildančias neformaliojo švietimo veiklas.   
121. Žmogaus sauga:  
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121.1. žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 
d. įsakymu Nr. V-1159;  

121.2. žmogaus saugai mokyti I–II klasėse skiriama 17 val. per dvejus metus.  
122. Karjeros ugdymas II klasėse dėstomas kaip privalomas dalykas.  
123. Pagrindinio ugdymo programos (II dalies) dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas 

valandų skaičius (1 priedas).  
 

ANTRASIS SKIRSNIS 
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO NUOSTATOS IR MOKYMO 

ORGANIZAVIMAS 
 

124. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo 
bendrosiomis programomis. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ugdymo programų aprašu, 
Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Bendraisiais ugdymo planais. 

125. Gimnazija iš anksto informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 
teikiamas ugdymo turinio galimybes ir padeda mokiniams susidaryti individualius ugdymo planus: 

125.1. individualaus ugdymo plano tikslas – ugdyti mokinio asmeninę atsakomybę už 
mokymąsi, gebėjimą įgyvendinti išsikeltus tikslus; 

125.2. mokinio individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija. Sudarant ir įgyvendinant 
individualų ugdymo planą bendradarbiauja vadovai, mokiniai, mokytojai ir mokinių tėvai.  

126. Vidurinio ugdymo turinį sudaro privaloma dalis (privalomi mokytis dalykai ir 
privalomai pasirenkami dalykai ir (ar) moduliai) ir laisvai pasirenkama dalis (pasirenkamieji dalykai, 
dalykų moduliai). Privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio individualiame plane 
yra ne mažiau nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28.   

127. Mokinys gali laisvai rinktis dalykų programų kursus, siūlomus pasirenkamuosius 
dalykus, dalykų modulius, gali keisti individualaus ugdymo planą.  

128. Individualaus ugdymo planas keičiamas pagal visiems priimtinus ir žinomus principus. 
Individualaus ugdymo plano sudarymo ir dalykų, dalykų kursų keitimo tvarkos aprašas aptartas 2016 
m. rugpjūčio 31 d. gimnazijos metodinėje taryboje (protokolo Nr. 4). Individualus ugdymo planas 
keičiamas:  

128.1. III klasių mokiniai pusmečių arba mokslo metų pabaigoje gali keisti dalyko programą, 
programos kursą, IV klasių mokiniai tik I pusmečio pabaigoje gali keisti dalyko programos kursą 
(nebeleidžiama pasirinkti naujo dalyko); 

129.2. mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą, privalo savo 
apsisprendimą suderinti su atitinkamų dalykų mokytojais ir klasės vadovu. Mokinys privalo parašyti 
prašymą, adresuotą gimnazijos direktoriui, jame nurodyti apsisprendimo motyvus: prašyme turi būti 
dėstančių mokytojų ir klasės vadovo žymos „Suderinta“ ir jų parašai;  

129.3. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina 
išplėstinio kurso įvertinimas, nereikia laikyti įskaitos, mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko 
programos išplėstinį kursą, reikia laikyti įskaitą, kuriai rengiamasi savarankiškai. Individualaus 
ugdymo planas mokiniui keičiamas tik tuo atveju, jei įskaitos įvertinimas yra patenkinamas. 

130. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko programos kursą, 
pasirenkamojo dalyko ar modulio programą. 

131. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose 
grupėse: nesusidarius grupei, pavieniai mokiniai norimo kurso programų mokosi savarankiško 
mokymosi būdu. Į mokinio savarankiško mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų 
skaičius. 

132. Iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų leidžiama organizuoti ne pamokų forma. 
133. Įgyvendinant Vidurinio ugdymo bendrąsias programas galima iki 15 procentų 

perskirstyti dalykui skiriamų pamokų. 
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134. Mokiniams siekti asmeninės ir pilietinės brandos, ugdytis gyvenime būtinas bendrąsias 

kompetencijas, sudaromos sąlygos: 
134.1. savanoriškai užsiimti socialine ar kita visuomenine veikla; 
134.2. susipažinti su profesinės veiklos įvairove ir rinkimosi galimybėmis, planuoti savo 

tolimesnį mokymosi kelią ir darbinę veiklą. Gimnazijoje vyksta „Profesijų mugė“.  
135. Į vidurinio ugdymo dalykų (fizikos, chemijos, biologijos) turinį integruojama Žmogaus 

saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 
liepos 18 d. įsakymu Nr. 1159:  

136. Per mokslo metus III ir IV klasių mokiniams organizuojamos Žmogaus saugos mokymo 
pratybos. 

137. III klasių mokiniai, pasirinkę išplėstinį istorijos kursą, rengia projektinį darbą ir jį 
pristato mokslo metų pabaigoje; 

138. IV klasių mokiniams vykdomi bandomieji egzaminai.  
139. Dorinis ugdymas: 
139.1. mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Siekiant užtikrinti programos 

tęstinumą ir nuoseklumą, mokiniai renkasi etiką arba tikybą dvejiems mokslo metams; 
139.2. mokiniai, pasirinkę etiką, renkasi filosofinės etikos, šeimos etikos arba etikos ir kino 

modulius; 
139.3. mokiniai, pasirinkę katalikų tikybą, gali mokytis pagal dalyko modulius: katalikybė 

ir pasaulio religijos, pašaukimai gyvenimui, Šventasis Raštas – gyvenimo kelionė arba religijos 
filosofija,  

140. Kalbos. 
140.1. Lietuvių kalba ir literatūra: 
140.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros išplėstiniu kursu pagal gimnazijos galimybes mokoma 

ne daugiau kaip 25 mokinius grupėse; 
140.1.2. III–IV klasių mokiniams, besimokantiems išplėstiniu kursu, lietuvių kalbos ir 

literatūros žinioms gilinti siūlomas modulis „Rašytinės kalbos įgūdžių gilinimas“ skiriant 1 savaitinę 
valandą;  

140.2. Užsienio kalbos: 
140.2.1. užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į Europos 

Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Mokiniams rekomenduojama rinktis 
tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka jų užsienio kalbų pasiekimus. Mokinių užsienio 
kalbų pasiekimai nustatomi naudojantis centralizuotai parengtais lygio nustatymo testais, 
pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS; 

140.2.2. nustačius mokinių lygį, užsienio kalbų ugdymas organizuojamas grupėse, kuriose 
visi arba dauguma mokinių siekia to paties lygio; 

140.2.3. užsienio kalbos dalykų modulių programos papildo kurso programas. Mokiniai iš 
gimnazijos siūlomų modulių programas renkasi pagal polinkius ir interesus. Mokiniai gali rinktis 
mokytis pagal JELS programą. 

141. Matematika:  
141.1. pasirinkusiems matematikos išplėstinį kursą, rekomenduojama rinktis 1 val. modulį 

„Euklido geometrija“, siekiantiems gilinti matematikos žinias siūloma rinktis modulį „Tekstinių 
uždavinių sprendimo metodai“; 

142.2. matematikos pamokose naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, 
skaitmeninės mokomosios programos. 

143. Informacinės technologijos: 
143.1. informacinių technologijų kursas yra pasirenkamasis: 
143.2. galima rinktis išplėstinio kurso Elektroninės leidybos arba Programavimo programas.  
144. Gamtamokslinis ugdymas: 
144.1. skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir komandinis darbas; 
144.2. gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant ar 

vykdant kitas praktines veiklas. 
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145. Socialinis ugdymas: 
145.1. iš pasirenkamųjų dalykų mokiniai renkasi ekonomiką, psichologiją. 
146. Meninis ugdymas:  
146.1. pasirinktinai dailės, grafinio dizaino, muzikos, šokio, teatro, filmų kūrimo programos. 
147. Technologijos: 
147.1. mokiniai gali rinktis „Turizmo ir mitybos“, mechanikos ir mechaninio remonto 

programų kursą.   
148. Fizinis ugdymas:  
148.1. mokinys renkasi bendrąją fizinio ugdymo ar sporto sritį (sporto šaką) – krepšinį, 

tinklinį, aerobiką, sportinius šokius; 
148.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės ir parengiamosios medicininės 

fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir 
sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos 
pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo 
užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

148.3. mokiniams, negalintiems dalyvauti pamokoje dėl sveikatos sutrikimų, siūloma kita 
veikla: stalo žaidimai, šaškės, šachmatai,  

149. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys ugdymo procese gali rengti 
brandos darbą. Jis gali būti rengiamas iš bet kurio individualaus ugdymo plano vidurinio ugdymo 
programos dalyko. Brandos darbas prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, tačiau jis nėra 
privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino atitikmuo. Brandos darbas yra 
neprivalomas. 

150. Brandos darbas vykdomas, organizuojamas ir vertinamas vadovaujantis Brandos 
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“,  Brandos darbo 
programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. 
įsakymu Nr. V-893 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 15 d. 
įsakymo Nr. V-491 redakcija), Brandos darbo vykdymo instrukcija, patvirtinta Nacionalinio 
egzaminų centro direktoriaus 2016 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-105. Gimnazijos vadovo 
įsakymu gali būti paskirti brandos darbo konsultantais lietuvių kalbos, informacinių technologijų ir 
kitų dalykų mokytojai, pagal poreikį konsultuosiantys brandos darbą rengiančius mokinius.  

151. Vidurinio ugdymo programos dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas valandų skaičius 
(2 priedas).  
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