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                      I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo  metų  pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 

(toliau- Ugdymo planas) reglamentuoja  pradinio, pagrindinio (I-osios dalies) ir specialiųjų poreikių 

mokiniams pritaikytų ugdymo programų, taip pat neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų 

įgyvendinimą Vilniaus Jeruzalės progimnazijoje (toliau – Progimnazija). Ugdymo planas 

sudaromas vadovaujantis 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų  pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d.  įsakymau Nr. V-688, Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios 

programos, o kiekviena atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio 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“,  Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal 

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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašas), atsižvelgiant į vietos bendruomenės poreikius bei progimnazijos galimybes.  

2. Progimnazijos ugdymo plano tikslas – apibrėžti konkrečius ugdymo programų vykdymo 

reikalavimus mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias 

galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą 

būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir  pagrindinio (I-osios dalies) ugdymo programoms 

įgyvendinti; 

3.2. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus; 

3.3. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui organizuoti.  

4. Ugdymo plano sudarymo principai: 

4.1. kontekstualumo (organizuojant ugdymą atsižvelgiama į  progimnazijos ugdymo  stebėsenos  

informaciją, NMPP pasiekimų rezultatus, išorės vertinimo informaciją bei rekomendacijas, 

Įsivertinimo ir pažangos ataskaitas, Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros ataskaitą, mokinių 

apklausų ataskaitas, turimas lėšas, patalpas, mokymo priemones, mokytojų skaičių bei jų 

kvalifikaciją, taip pat mokinių poreikius bei jų socializacijos lygį); 

4.2. lygių galimybių (prieinamumo) (organizuojant ugdymą siekiama užtikrinti visiems ugdytiniams 

lygias galimybes laisvai pasirinkti dorinio ugdymo dalyką, ilgalaikes siūlomų dalykų konsultacijas, 

užsienio kalbas,  neformaliojo švietimo kryptį, gauti iš mokytojo, klasės auklėtojo, mokyklos 

administracijos bei dirbančių specialistų reikiamą informaciją bei pagalbą, dalyvauti mokinių 

savivaldos veikloje, naudotis progimnazijos biblioteka, sporto aikštynu); 
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4.3. demokratiškumo ir bendradarbiavimo (į  Ugdymo plano rengimą įtraukiami mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai).  

5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Ilgalaikė konsultacija (modulis) – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.  

Ilgalaikis (metų) dalyko planas – dalyko ugdymo ir turinio gairės, 

mokytojo parengtos atsižvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas. 

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, 

gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne 

mažiau kaip 30 minučių. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė  diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

Mokyklos ugdymo planas – progimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

NMPP – Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

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

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Privalomasis dalykas – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal Ugdymo 

programą. 

VGK – Progimnazijos vaiko gerovės komisija. 

UTD – ugdymo turinio diferencijavimas. 

Kitos  Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme  ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

6. 2021-2022 m. m. trukmė ir skirstymas: 

6.1. mokslo metai ir ugdymas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 dieną ir atitinkamai baigiasi: 

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Trukmė ugdymo dienomis 

1 - 4 2022-06-09 175 

5 - 8 2022-06-23 185 

 

6.2. 2021-2022  m. m. mokiniams skiriamos atostogos: 

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

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

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

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

Vasaros:    1-4 kl.              2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d. 

                  5-8 kl. 2022 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31 d. 

 

6.3. V – VIII klasių mokslo metai skirstomi trimestrais: 

I trimestras: 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. lapkričio 30 d. (60 d.) 
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II trimestras: 2021 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. kovo 18 d. (61 d.) 

III trimestras: 2022 m.  kovo 21 d. – 2022 m. birželio 23 d. (64 d.) 

6.4. I – IV klasių mokslo metai skirstomi pusmečiais: 

          I pusmetis:  2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21  d. (87 d.) 

          II pusmetis: 2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. birželio 9 d. (88 d.) 

7. 2022 - 2023 m.m. trukmė ir skirstymas: 

7.1. mokslo metai ir ugdymas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 dieną ir atitinkamai baigiasi: 

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Trukmė ugdymo dienomis 

1 - 4 2023-06-08 175 

5 - 8 2023-06-22 185 

 

7.2. 2022 -2023 m.m. mokiniams skiriamos atostogos: 

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

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

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

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

Vasaros:    1-4 kl.              2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d. 

                  5-8 kl. 2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d. 

 

  7.3. V – VIII klasių mokslo metai skirstomi trimestrais: 

I trimestras: 2022 m.  rugsėjo 1 d – 2022 m. lapkričio 30 d. (60 d.) 

II trimestras: 2022 m. gruodžio 1 d. – 2023 m. kovo 17 d. (62 d.) 

III trimestras: 2023 m.  kovo 20 d. –  2023 m. birželio 22 d. (63 d.) 

7.4. I – IV klasių mokslo metai skirstomi pusmečiais: 

          I pusmetis: 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 20 d. (87 d.) 

          II pusmetis: 2023 m. sausio 23 d. – 2023 m. birželio 8 d. (88 d.) 

8. Mokyklos darbo laikas: 

8.1. mokykla dirba penkiadienę darbo savaitę; 

8.2. pamokų pradžia 8 val.; 

8.3. pamokos trukmė 1 klasėje –  35 minutės, 2–8 klasėse – 45 minutės; 

8.4. skambučių tvarkaraštis: 

   

Pamoka 1-4, 6-8 klasės 5 klasės 

1  8.00 – 8.45 12.55 – 13.40 

2  8.55 – 9.40 13.50 – 14.35 

3 9.50 – 10.35 14.55 – 15.40 

4 10.55 – 11.40 16.00 – 16.45 

5 12.00 – 12.45 16.55 – 17.40 

6 12.55 – 13.40  17.50 – 18.35 

7 13.50 – 14.35    

 

9. Pamokos, konsultacijos bei neformaliojo švetimo užsiėmimai vyksta pagal direktoriaus 

direktoriaus įsakymu patvirtintus tvarkaraščius, kurie skelbiami interneto svetainėje ir skelbimų 

lentoje. 

10. Rugsėjo mėnesio tvrakarščiai gali kisti ir būti tikslinami. 
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11. Per mokslo metus dėl mokytojų nedarbingumo ar kitų priežasčių tvrakaraščiai keičiami, apie 

pakeitimus informacija pateikiama skelbimų lentoje bei el. dienyne TAMO. 

12. Ugdymo organizavimo formos yra: grupinė mokymosi forma kasdieniu kontaktiniu ir / ar 

nuotoliniu (hibridiniu) būdu. 

13. Esant ekstremaliai šalies ir/ar miesto situacijai, ekstremaliai temperatūrai, karantino laikotarpiu, 

vykstant remonto darbams progimnazija organizuoja mokinių ugdymą nuotoliniu būdu (Vilniaus 

Jeruzalės progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka (2020-08-31 

direktoriaus  įsakymas Nr. V-151) 7 priedas). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

  UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

14. Ugdymo planas rengiamas dvejiems mokslo metams.  

15. Formuojant ugdymo turinį ir rengiant progimnazijos ugdymo planą remiamasi švietimo 

stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų 

tyrimų, NMPP rezultatų analizės duomenimis, progimnazijos veiklos įsivertinimo  bei išorės 

vertinimo duomenimis bei rekomendacijomis, įsivertinimo bei pažangos atsakaitų duomenimis. 

16. Progimnazijos ugdymo turinio formavimo prioritetai: 

• Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas per visų dalykų pamokas. 

• Raštingumo, taisyklingos ir stilingos kalbos įgūdžių gerinimas. 

• Skaitymo ir suvokimo gebėjimų tobulinimas per visų dalykų pamokas. 

• Matematinio raštingumo gebėjimų gerinimas. 

• Efektyvios pagalbos teikimas žemų pasiekimų ir ypatingų gebėjimų  mokiniams per 

grįžtamąjį ryšį. 

• Tikslingas diferencijavimas ir suasmeninimas atsižvelgiant į mokinių skirtybes. 

17. Progimnazijos ugdymo plano projektą rengia mokyklos vadovo 2021-05-04 įsakymu Nr. 101 

sudaryta darbo grupė, kuriai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

18. Progimnazijos ugdymo plano projektas derinamas su Progimnazijos taryba, taip pat su 

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

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės 

įstaigos). 

19. Ugdymo planą įsakymu tvirtina progimnazijos direktorius iki 2021 m. rugsėjo 1 dienos.  

20. Ugdymo planas, pasikeitus teisės aktams,  atsižvelgiant į mokymo lėšas, suderinus su 

Progimnazijos taryba, taip pat su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, gali būti koreguojamas. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

 UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS, MOKYMOSI APLINKA IR IŠTEKLIAI 

 

21. Progimnazijoje į dalykų ugdymo turinį integruojama V-VII klasėse:   

• Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos  programa – į 

biologijos, chemijos, dorinio ugdymo dalykų bei klasių valandėlių turinį; 

• Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa – į bendrųjų programų 

dalykų turinį pagal pateiktas rekomendacijas, taip pat į klasės vadovo organizuojamas 

veiklas; 
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• Etninės kultūros bendroji programa – į lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, dorinio 

ugdymo, technologijų, menų  dalykų turinį, taip pat į neformaliojo švietimo programas. 

• Ugdymo karjerai, OLWEUS patyčių prevencijos programos – į klasės vadovo 

organizuojamas veiklas. 

21.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį I-IV klasėse integruojama:  

21.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į pasaulio pažinimo programos ugdymo 

turinį ir į klasės vadovo organizuojamas veiklas; 

21.1.3. Etninės kultūros ugdymas integruojamas į lietuvių kalbos, muzikos, dailės ir technologijų 

pamokų ugdymo turinį; 

21.1.4. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa integruojama į 

dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo bei fizinio ugdymo pamokų  turinį; 

21.2. Į klasės vadovo organizuojamų veiklų turinį integruojama: 

21.2.1. Patyčių ir smurto prevencijos programa OLWEUS, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų prevencijos programa, Ugdymo karjerai programa. 

22. Mokytojas, klasės vadovas, išanalizavęs integruojamųjų programų tikslus, turinį bei ryšius su 

bendrosiomis programomis, ilgalaikiuose planuose numato, kokiose klasėse (savo vadovaujamoje 

klasėje), kokias temas integruos.  

Rekomenduojama per mokslo metus integruoti ne mažiau kaip 5 aktualiausias integruojamosios 

programos temas. 

23. Mokytojai (metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje,  Mokytojų taryboje) analizuoja, kaip 

ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti 

dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus dėl tolesnio turinio 

integravimo tikslingumo. 

24. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – mokyklos 

ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į bendrosiose programose numatytą dalykų 

turinį, mokinių amžių. 

24.1. 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. pažintinei kultūrinei veiklai skiriama (kiekvienais m. m.): 

24.1.1. I-IV klasėse  iki 50 valandų; 

24.1.2. V- VIII klasėse iki 60 valandų. 

24.2. Pažintinę kultūrinę veiklą planuoja dalykų mokytojai ir klasės vadovas. Ilgalaikiame dalyko ir 

klasės vadovo plane fiksuojamos veiklos temos, ugdomos kompetencijos, trukmė. 

24.3. Pažintinė kultūrinė veikla vykdoma nuosekliai (pagal galimybes – kiekvieną mėnesį). 

Intensyvinama birželio  mėnesį, kai mokykloje vykdomi VBE (valstybiniai brandos egzaminai). 

24.4. Kai pažintinės kultūrinės veiklos trukmė I-IV klasėse – 5 val., V-VIII klasėse – 6 val., 

pamokos nevyksta. Esant trumpesnei trukmei, ugdymas nenutraukiamas. 

24.5. Direktoriaus įsakymu paskiriami atsakingi asmenys už veiklų organizavimą tomis dienomis.  

25. Vykdoma socialinė - pilietinė veikla V-VIII klasėse yra privaloma: po 10 val. V-VI kl. 12 val. – 

VII ir 15 val. VIII kl. Ji fiksuojama klasės dienyne. II-IV klasių mokiniai socialinę-pilietinę veiklą 

atlieka klasės vadovo iniciatyva. Rekomenduojama atlikti 3-5 val. per mokslo metus. 

26. Progimnazija siūlo šias socialinės-pilietinės veiklos kryptis: 

Dalyvavimas progimnazijos savivaldoje 

Pagalba bedraklasiams mokantis 

Veikla organizuojant renginius, šventes, konkursus, varžybas 

Teisėjavimas varžybose, viktorinose 

Pagalba bendruomenės nariams (bibliotekininkei, mokytojas, oagalbos mokiniui specialistams, 

VDM auklėtojoms 
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Dalyvavimas visuomeninių organizcijų rengiamose šventėse, minėjinuose, akcijose 

Savanorystė labdaringose organizacijose ir kt. 

Mokiniai socialinę-pilietinę veiklą gali atlikti pavieniui arba grupelėmis. 

Neatlikus socialinės-pilietinės veiklos neįskaitomas ugdymo programos baigimas ir neišduodamas 

išsilavinimo pažymėjimas. 

27. Ugdymo veiklų įgyvendinimas siejamas su progimnazijos mokymosi aplinka. Mokymosi 

aplinka – tai aplinka, kurioje įgyvendinamas progimnazijos ugdymo turinys (toliau – mokymosi 

aplinka). Mokymosi aplinka yra progimnazijos kultūros dalis ir kuriama atsižvelgiant į 

progimnazijos tikslus ir vertybes. Ji orientuota į bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių 

mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, individualių mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą, 

refleksiją.   

28. Mokymosi aplinką sudaro fizinių, psichologinių, socialinių ir kultūrinių veiksnių visuma. 

29. Fizinė mokymosi aplinka sudaro sąlygas aktyviam mokinių ugdymui(si), mokymuisi 

individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei ir teorinei veiklai, padeda mokytojui dirbti 

inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: 

29.1. I  - VIII klasių mokinių ugdymui skirti dalykų kabinetai (visi aprūpinti kompiuteriais su 

internetiniu ryšiu,  projektoriais bei kitomis technologijomis); 

29.2. mokinių ugdymo (si) reikmėms tenkinti mokykloje yra stadionas, fultbolo aikštynas, 

sporto salė, aktų salė, karjeros ugdymo  centras, moderni biblioteka ir kompiuterizuota skaitykla; 

29.3. mokytojams sudaromos galimybės (kiek leidžia ištekliai) dirbti inovatyviai, naudojant 

šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą,  interaktyviąsias lentas, 

kompiuterius, planšetinius kompiuterius, elektroninį dienyną,  media projektorius, elektronines 

mokymosi priemones (EDUKA, EMA) ir kt. 

30. Psichologinę ir socialinę aplinką formuoja mokinių tarpusavio, mokytojų ir mokinių, mokytojų 

ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo nuostatos: 

30.1. progimnazijoje švietimo pagalbą teikia psichologai, socialiniai pedagogai, specialusis 

pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjai; 

30.2. progimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319 „VGK sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašas“. Vaiko gerovės komisija rūpinasi mokiniui saugia ir palankia 

ugdymosi aplinka ir sprendžia mokinio gerovės užtikrinimo klausimus; 

30.3. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)  nuolat informuojami apie progimnazijoje organizuojamą 

ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą. Bendradarbiavimo formos 

ir būdai  apibrėžti progimnazijos dokumentuose: „Vilniaus Jeruzalės progimnazijos nuostatai“ (dir 

įsak.2020-10-28 Nr. 1-701) „Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas“(dir. įsak. 2021-01-17 Nr. V-54), „Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo 

programos I-ąją dalį, pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (dir. įsak. 2018-08-31 Nr.V- 

187), „Vilniaus Jeruzalės progimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašas“ (dir. įsak. 2020-10-09 Nr. V-38), „Mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimo, fiksavimo bei rezultataų analizavimo tvarkos aprašas“ (dir. įsak. 2016-08-31 Nr. V-180), 

„Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), 

pedagoginiu, psicholiginiu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir 

specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas“ (dir. Įsak. 2021-06-29 Nr. V-118). 



8 

 

31. Kultūrinė aplinka apima progimnazijos puoselėjamas ir kuriamas tradicijas, bendruomenės 

renginius, aplinkotyros, aplinkotvarkos, pažintinę veiklą ugdant pilietiškumą,  meilę ir pagarbą savo 

gyvenamajai vietai, sudarant sąlygas atsiskleisti mokinio asmenybei bei praplečiant žinias. 

32. Pagal galimybes pamokas galima vesti ne tik progimnazijos patalpose, bet ir kitose aplinkose: 

muziejuose,  bibliotekose, dailės galerijoje, Verkių parke, Gamtos tyrimo centre, mokinių tėvų 

darbovietėse. Šias pamokas dalykų mokytojai numato ilgalaikiuose planuose. 

33. Progimnazijos vadovas bendradarbiauja su savininko teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos, savininko (dalyvių susirinkimo) atstovu (-ais), mokyklos taryba mokyklos mokymosi 

aplinkos turtinimo klausimais. 

34. Vadovėliais aprūpina progimnazija, jų pirkti nerikia. Metodinėse grupėse mokytojai susitaria, 

kokie vadovėliai  ir skaitmeninis ugdymosi turinys bus naudojami ugdymo procese. 

35. Vadovėliai parenkami vadovaujantis perimamumo principu. 

36. Pasibaigus ugdymo procesui dalykų mokytojai yra atsakingi už vadovėlių surinkimą. 

37. Pratybas ir kitas mokymo(si) priemones parenka mokytojas savo nuožiūra, atsižvelgdamas į 

ugdymo turinį, mokinių gebėjimus bei siekiamus ugdymo tiklsus. Mokytojas yra atsakingas už 

efektyvų šių priemonių naudojimą. 

38. Siekiama, kad mokytojai pamokų metu naudotų ne tik vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, bet ir 

kitus konkrečiam dalykui tinkančius mokymosi šaltinius ir priemones: knygas, enciklopedijas, 

žodynus, žinynus, žemėlapius, atlasus, audio ir video medžiagą, taip pat žaidimus, kompiuterines 

mokymosi priemones. 

39. Siekiant gerinti mokinių pasiekimus mokytojai nurodo mokiniui ir/ar tėvams (globėjams) 

tinkančias savarankiškam dalyko mokymuisi svetaines virtualioje erdvėje. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS 

 

40.  Ugdymo turinys planuojamas ir detalizuojamas Mokytojų tarybos nustatyta tvarka: 

40.1. ilgalaikių konsultacijų teminius planus rengia mokytojai (ne mažesnės kaip 18 val. apimties), 

metodinių grupių teikimu juos įsakymu tvirtina progimnazijos direktorius iki  einamųjų metų 

rugsėjo 5 ir/ ar sausio 15 d.; 

40.2. mokomųjų dalykų  ilgalaikius  planus vieniems ir ar dvejiems (kai yra 1 savaitinė dalyko 

pamoka) mokslo metams rengia dalykų mokytojai pagal progimnazijos direktoriaus įsakymu 

patvirtintą  formą, juos aprobuoja metodinės grupės, mokytojas įkelia į el. sistemą vjp.lt ir el. 

dienyną TAMO iki  einamųjų metų rugsėjo 5 d.; 

40.3. mokymo namie planus rengia direktoriaus įsakymu paskirti mokytojai  numatytam 

laikotarpiui, juos tvirtina progimnazijos direktorius; 

40.4. neformaliojo švietimo programas rengia būrelių, klubų, sekcijų  vadovai  vieniems mokslo     

metams,  iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. jas tvirtina progimnazijos direktorius; 

40.5. pritaikyto ir individualizuoto ugdymo(si) turinio programas rengia mokytojai, dirbantys su 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, trimestrui/pusmečiui. Jas aprobuoja Progimnazijos vaiko 

gerovės komisija, su programa pasirašytinai supažindinami mokinio tėvai; 

40.6. klasių vadovų planai pagal nustatytą formą rengiami vieniems mokslo metams,  iki rugsėjo 10 

d. suderinami su pavaduotoju ugdymui; 

41. Trumpalaikius, detaliuosius planus (greta ilgalaikių) privalo  rengti:  

41.1. pirmus metus mokykloje dirbti pradėję mokytojai;  
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41.2. po ilgos pertraukos (po 3 ir daugiau metų) dirbti į mokyklą sugrįžę mokytojai;  

41.3. taip pat mokytojai, kurių darbe nustatomas dėstymo neatitikimas dalyko programai, 

didaktinėms nuostatoms ir pan. (dėl tokių planų rengimo termino sprendžia mokytoją kuruojantis 

pavaduotojas ugdymui kartu su  metodinės grupės pirmininku  (skiriama bei nurodoma direktoriaus 

įsakymu). 

Konkrečios klasės ilgalaikis dalyko planas koreguojamas mokytojo pasirinktu būdu. 

42.  Ugdymo turinys planuojamas: 

42.1. 2021-2022 m. m.: 

42.1.1. I - IV klasių -  35 savaitėms,  

42.1.2.V – VIII klasių – 37 savaitėms. 

42.2. 2022-2023 m. m.: 

42.2.1. I - IV klasių -  35 savaitėms, 

42.2.2. V – VIII klasių – 37 savaitėms. 

42.3. Planuodami ugdymo turinį, mokytojai dalyko metodinėje grupėje suderina mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo kriterijus,  supažindina su jais mokinius per pirmąsias dalyko pamokas, 

tėvus (globėjus) -  mokslo metų pradžioje organizuojamų susirinkimų metu.   

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

 INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMAS 

 

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

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

asmeninę atsakomybę už mokymąsi. 

44. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, ugdomam namie, taip pat specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniui, mokiniui, grįžusiam iš užsienio (1, 2 priedai). 

45. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ir / ar  pagrindinio ugdymo programą, gali būti 

sudaromas individualus ugdymo planas, kuris patiria mokymosi sunkumų, itin sėkmingai mokosi, 

siekia pagerinti vieno ar kelių dalykų pasiekimus ir pan. Individualus ugdymo planas  sudaromas 

rašytine forma mėnesiui, trimestrui, metams  mokinio ir dalyko mokytojo, klasės vadovo, pagalbos 

mokiniui specialisto ir tėvų (globėjų) susitarimu. 

46. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir progimnazijos vadovams, 

švietimo pagalbos specialistams. Mokinio individualus ugdymo planas periodiškai peržiūrimas ir, 

jeigu reikia, koreguojamas. 

47. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra progimnazijos ugdymo turinio dalis ir dera su 

keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir 

pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Bendrosiomis 

programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendtojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą. 

48. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir 

pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos 

vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

49. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 

50.1. teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos 

vertinimą;  
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50.2. mokyklos priimtais sprendimais dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir) 

įvertinimo, kurie skelbiami mokyklos interneto svetainėje www.jeruzale.vilnius.lm.lt 

51. Progimnazija Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja savivaldybės 

vykdomosios institucijos (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos) ar mokyklos vadovo 

sprendimu. Mokinio pasiekimų reziultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, 

pusmečio) įvertinimą.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

  MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

52. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal jiems pareigybėse  priskirtus kuruojamus dalykus : 

52.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę;  

52.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo 

klausimus; 

52.3. prižiūri, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. 

53. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas: 

53.1. namų darbai: 

53.1.1. V - VI kl. mokiniams namų darbams skiriama iki 1,5 valandos, 

VII - VIII kl. mokiniams namų darbams skiriama iki 2 valandų‘ 

53.1.2. atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami, išskyrus atvejus, kai užuodamas perskaityti 

grožinės literatūros kūrinys; 

53.2. Mokytojai užtikrina, kad namų darbai:  

53.2.1. atitiktų mokinio galias;  

53.2.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi;  

53.2.3. derėtų su pamokos (-ų) turiniu, ugdomais gebėjimais ir kompetencijomis.  

53.2.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

53.3. kontroliniai darbai: 

53.3.1. kontrolinių darbų laiką klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje per elektroninį 

dienyną TAMO; 

53.3.2. mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas; 

53.3.3. apie kontrolinį darbą mokiniai  informuojami ne vėliau kaip prieš 

savaitę įrašant dienyne TAMO ir klasėje paskelbiant žodžiu. 

53.3.4. dieną prieš mokinių atostogas, šventes  ir dieną po mokinių atostogų ar šventinių dienų,  

kontrolinis darbas nerašomas; 

53.3.5. kontrolinis darbas neskiriamas, jeigu dėl šalčių, epidemijos ar esant kitai ekstremaliai 

situacijai klasėje nėra trečdalio ar daugiau mokinių; 

53.4. Per dieną V-VIII mokiniams negali būti daugiau kaip 7 pamokos. Trumpalaikės konsultacijos, 

neformaliojo švietimo veiklos, klasės valandėlė į pamokų skaičių neįeina. Mokinio pasirinktos 

ilgalaikės konsultacijos įeina į jo mokymosi krūvį. 

54. Progimnazija užtikrina, kad V-VIII klasių mokiniams per savaitę nebūtų daugiau pamokų, negu 

numatyta pagal Higienos normą. 

55. I – IV klasių mokiniams per dieną negali būti daugiau kaip 5 pamokos. Trumpalaikės 

konsultacijos,  neformaliojo švietimo veiklos, klasės valadėlė, veiklos VDM grupėje  į pamokų 

skaičių neįeina. 

56. Namų darbai I – IV klasėse: 

http://www.jeruzale.vilnius.lm.lt/
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56.1. papildomi namų darbai 1 kl. neužduodami, bet mokiniai privalo pabaigti klasėje neatliktas 

užduotis. 2-4 kl. skiriamos individualios užduotys mokinio gebėjimams lavinti ( 2 kl. nuo 0,5 iki  1 

val. per savaitę,   3-4 kl. iki 5 val. per savaitę); 

56.2. atostogoms  namų darbai neskiriami.  

57. Kontroliniai darbai I – IV klasėse: 

57.1. mokiniai per dieną gali turėti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą. Mokytojai iš anksto (ne 

vėliau kaip prieš savaitę) turi užsirašyti  planuojamus kontrolinius darbus į elektroninį dienyną 

TAMO bei informuoti mokinius žodžiu; 

57.2. per savaitę I-II klasėse skiriama ne daugiau kaip 1, III-IV klasėse ne daugiau kaip 2 

kontroliniai darbai; 

57.3. kontrolinio darbo trukmė negali būti ilgesnė kaip 1 pamokos; 

58. Sudarant tvarkaraštį pamokos išdėstomos proporcingai per visas mokymosi dienas. V-VIII 

klasėse vieną kartą per savaitę įrašomos  pagrečiui dvi to paties dalyko - technologijų, lietuvių 

kalbos ir literatūros,  matematikos - pamokos. Laboratoriniams bei tiriamiesiems darbams atlikti  

rekomenduojama biologijos, chemijos, fizikos pamokas rašyti pagrečiui. Fizinio ugdymo pamokos 

nedubliuojamos. 

59. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu atleidžiamas:  

59.1.kuris atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar 

švenčių dienomis. Tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio prašymu 

poilsio dienos  nukeliamos į artimiausias darbo dienas 

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

laikas joms pasiruošti (1-3 dienos). Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.  

59.1. nuo dailės, muzikos, šokio, fizinio ugdymo, išimties atvejais – ir kitų dalykų pamokų (ar jų 

dalies) lankymo, jei mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar 

kitas neformaliojo vaikų švietimo programas (pvz., informacinių technologijų, programavimo ir 

kt.). Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Jas ar jų nuorodas pateikia mokinio tėvai 

(globėjai) kartu su prašymu. Šios programos turi derėti su bendrųjų programų turiniu. 

59.2. nuo pamokų tų dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per 

einamuosius mokslo metus nugalėtojas. 

59. Mokinys, atleidžiamas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, tėvams 

(globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą  bei programas ar jų nuorodas mokyklos direktoriui ir  

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos išduotą pažymą 

progimnazijos direktoriui iki rugsėjo 15 d.  

60. Progimnazija priima sprendimus dėl menų ir sporto srities / fizinio ugdymo dalykų, o išimties 

atvejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, 

įskaitymo ir konvertavimo į 10 balų vertinimo sistemą. (Žr. „Mokinių, besimokančių pagal 

pagrindinio  ugdymo programos I-ąją dalį, pažangos ir pasiekimų vertinimo  tvarkos aprašą“, 

„Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“)(3,4 priedai). 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

61. Mokinių pasiekimai progimnazijoje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo 
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pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos 

suteikimo. 

62. Mokymosi pagalba ugdymo procese turi būti teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji 

reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui:  

62.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

62.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

62.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

62.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ar Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

62.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis;  

62.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygio ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi; 

62.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

62.8. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

63. Mokykloje teikiama  sisteminė mokymosi pagalba, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją, 

intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama tai, ko 

mokiniai negali gauti namuose, ir pan.).  

64. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas 

mokymo(si) užduotis, metodikas, parinkdamas tinkamą tempą  ir kt.  

65. Mokančio mokytojo teikiamą pagalbą sudaro: 

65.1 grįžtamasis ryšys per pamoką, į kurį atsižvelgiant nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio 

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

65.2. mokymosi pagalba – tinkamų mokymo(si) užduočių, metodikos, mokymosi priemonių 

pritaikymas, nukreipimas lankyti dalyko konsultacijas, mokymosi, kt. socialinių įgūdžių 

formavimas, kt. aktuali mokytojo nuožiūra teikiama pagalba;  

65.2.1. kitų mokinių pagalbos teikimo inicijavimas; 

65.2.2. trišalio pokalbio (mokinys-tėvai-mokytojas) inicijavimas; 

65.3. informavimas – mokinio tėvų, esant poreikiui – klasės auklėtojo, pagalbos mokiniui 

specialisto, atsakingo direktoriaus pavaduotojo ugdymui informavimas apie pastebėtas mokymosi, 

elgesio problemas bei teikiamą pagalbą, jos rezultatus; 

65.3.1.aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams siūloma mokytis Gabių vaikų 

akademijoje, dalyvauti išbandant jėgas įvairiuose konkursuose bei olimpiadose, taip pat  neformaliojo 

vaikų švietimo veiklose. 

66. Klasės vadovo teikiamą pagalbą sudaro: 

66.1. vaiko ugdymo(si) rezultatų, mokyklos lankomumo stebėsena, bendravimas su vaiku,  

bendradarbiavimas su dalykų mokytojais  aiškinantis mokymosi sunkumus, daromą pažangą;  

66.2. informavimas (apie pastebėtas problemas informuojama  mokinio šeima, aiškinamasi 

problemų priežastys; informuojami tėvai (globėjai) apie pagalbos teikimo būdus siekiant geresnių 

rezultatų; esant poreikiui, informuojami pagalbos mokiniui specialistai, administracija;  

66.3. mokymosi pagalba – išsiaiškinus problemų priežastis informuojami bei pagalbai teikti 

telkiami mokinio tėvai (globėjai), klasėje dirbantys mokytojai ir kiti specialistai;  esant poreikiui 

pasitelkiami kiti klasės mokiniai; 

67. Vaiko gerovės komisijos pagalba mokymosi sunkumų turinčiam mokiniui: 

67.1. spręsdama konkretaus vaiko problemas surenka informaciją iš mokytojų, klasės vadovo, 

švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos 

mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikas, planuoja, kokia švietimo ar kita pagalba bus 

teikiama, kas ir už ką bus atsakingas: sudaroma socialinės - pedagoginės pagalbos teikimo 
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komanda, parengiamas  pagalbos teikimo planas, su juo supažindinamas vaikas bei jo tėvai 

(globėjai). Kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisija sprendžia 

mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

68. Mokymosi pagalba įvairių poreikų mokiniams teikiama organizuojant trumpalaikes 

konsultacijas. 

Trumpalaikės konsultacijos skiriamos: 

68.1. mokinių gebėjimams (taip pat ypatingiems) ir įgūdžiams lavinti, siekiant ugdymosi tikslų, 

mokymosi motyvacijai stiprinti; 

 mokymosi spragoms likviduoti (po ligos ir kt.) ar pastebėjus, kad mokiniui nesiseka pasiekti 

Bendrosiose programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų (pvz., atsiskaitomasis darbas ar 

keli darbai iš eiklės įvertinti neigiamai); 

 namų darbų užduotims atlikti tiems mokiniams, kurie gyvena nepalankioje aplinkoje; 

pasirengti dalyko olimpiadoms, konkursams; 

jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo; 

jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose, ir mokinys nedaro pažangos arba staiga krenta jo pažanga;  

kitiems mokiniams, norintiems išsiaiškinti nesuprastus dalykus. 

68.2. trumpalaikių konsultacijų grafikas yra pastovus, jis  skelbiamas mokyklos internetiniame 

puslapyje, taip  pat įrašomas į pamokų tvarkaraštį; 

68.3. klasės / dalyko mokytojas I-V klasių mokinio dalyvavimą trumpalaikėse konsultacijose derina 

su tėvais (globėjais);  

68.4. trumpalaikės konsultacijos trukmė negali būti ilgesnė nei: I klasėje – 35 min. , II-VIII klasėse 

-  45 min.; 

68.5. trumpalaikės konsultacijos gali būti skiriamos mokiniui individualiai, tos pačios ar gretimų 

klasių mokinių grupei; 

68.6. trumpalaikės konsultacijos neprivalomos ir į mokymosi krūvį neįskaičiuojamos. 

69. Progimnazijoje veikia popamokinio užimtumo centras (toliau- Centras) „Draugystės vartai“. 

Centre teikiama pagalba rizikos grupės vaikams: 

69.1. pamokų ruošos organizavimas, elgesio korekcija, socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas, 

renginių organizavimas; 

69.2. pagalba mokantis bei ruošiant namų darbus teikiama VDM grupės veiklos metu. 

70. Mokymosi pagalbos teikimo organizavimą koordinuoja pavaduotoja ugdymui, vadovaujanti 

Progimnazijos vaiko gerovės komisijai. 

71. Priemonių dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID- 19 pandemijos metu teikimo 

formos:  

71.1. individualus darbas su mokiniu;  

71.2. darbas su grupe / klase ugdant gyvenimo įgūdžius, pagalba sprendžiant problemas, skatinant 

tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendradarbiavimą;  

71.3. darbas su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą sprendžiant problemas, trukdančias vaiko 

ugdymo(si) procesui, stiprinant tėvų (globėjų, rūpintojų) ir progimnazijos bendradarbiavimą.  

71.4. darbas su progimnazijos bendruomene kuriant ir užtikrinant saugią aplinką.  

72. Priemonių dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID- 19 pandemijos metu teikimo 

rūšys:  

72.1. konsultavimas (mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), siekiant 

identifikuoti mokymosi ir /ar kitus praradimus;  
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72.2. ugdymo diferencijavimas mokiniui ar mokinių grupei, siekiant sudaryti palankias sąlygas  

mokymosi praradimus turintiems mokiniams;  

72.3. socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – ugdomas gebėjimas priimti sprendimus ir spręsti 

problemas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis visuomenėje priimtinais 

būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžiai;  

72.4.  elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas;  

72.5. pagalbos komandos telkimas progimnazijoje (esant reikalui, pasitelkiant šeimą ir /ar 

socialinius partnerius). 

73. Priemonių dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID- 19 pandemijos metu teikimo 

būdai:  

73.1. pagalba mokiniui pamokoje, kai nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikomos 

tinkamos mokymo(si) užduotys, metodikos;  

73.2. mokytojas, pastebėjęs mokinio mokymosi sunkumus ar mokinio pastangas siekti aukštesnių 

mokymosi tikslų, rekomenduoja dalyvauti dalyko konsultacijose; 

73.3. 1-4 klasių mokiniams rekomenduojama namų ruošos grupė. 

74. Jei mokinys nedaro pažangos, dalyko mokytojas informuoja klasės vadovą, mokinio tėvus 

(globėjus, rūpintojus), progimnazijos socialinius pedagogus ir kartu tariasi dėl veiksmingos 

pagalbos organizavimo; 

74.1. parengiamas Pagalbos planas, kuriame atsižvelgiama į individualius mokinio sunkumus (1 

priedas); 

74.2. paskiriamas Pagalbos mokiniui plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris kartu su 

mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais numato siektinus tikslus, suplanuoja 

jų įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes. 

74.3. periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) peržiūrimas ir koreguojama Pagalbos planas. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

75. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, 

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

tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

75.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįžusiųjų į Lietuvą 

pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą;  

75.2. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 

d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas);  

75.3. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka šešeri 

metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo ugdomas 

mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai (globėjai) 

pateikia tai patvirtinančius dokumentus; 

75.4. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį Lietuvos 

Respublikoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priima mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą;  
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75.5. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais (suaugusiųjų 

– pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programą), švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą 

dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos (suaugusiųjų – pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo 

programą);  

75.6. informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją 

instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ar 

nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą); 

75.7. prieš pradedant mokiniui mokytis mokykloje, mokyklos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas 

už mokinių, baigusių tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, mokymosi koordinavimą, 

kartu su mokinio būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria 

poreikį tam tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos, numato tolesnio mokymosi 

perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį:  

75.7.1. sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į jo mokymosi pasiekimus. 

Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, 

numatytų Bendrųjų ugdymo planų 75, 109, 129 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti 

dalies dalykų, esant aukštesniems šių dalykų pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir 

šių dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai mokyti; 

75.7.2. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos pagalbos 

formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus. 

Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama stebėti mokinių individualią pažangą, pasiekimus. Į 

mokinio adaptacijos procesų valdymą turi būti įtraukta mokyklos vaiko gerovės komisija. 

Kiekvieno mokinio adaptacijos trukmės laikas individualus, mokykla konstatuoja adaptacijos laiko 

pabaigą, atsižvelgdama į tai, kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik 

formuojamasis vertinimas. 

76. Mokykla, organizuodama atvykusio ar grįžusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal tarptautinę 

bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

76.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio atstovais, 

teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą ir gauna grįžtamąją informaciją; 

76.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo;  

76.3. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

76.4. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

77. Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja: 

78.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (paviene mokymosi forma), kartu užtikrindama, 

kad kitų dalykų jis mokytųsi kartu su bendraamžiais; 

78.2. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikdama reikiamą 

mokymosi ir kitą švietimo pagalbą; 

78.3. mokymąsi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais).  

 

DEVINTASIS SKIRSNIS  

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

79. Atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje, jų poreikius ir saugumą, esančius mokytojus 

specialistus ir turimas mokinio krepšelio lėšas  klasės dalijamos į grupes per šių dalykų pamokas:  

79.1. dorinio ugdymo, jeigu vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba etiką – pasirinko ne mažiau 

kaip 9 mokiniai ir jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; Klasėje nesusidarius mokinių 
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grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma laikinoji grupė iš paralelių ar gretimų  klasių mokinių. 

Laikinojoje grupėje gali būti  ne daugiau kaip 24 (I-IV kl. )  ir ne daugiau kaip 30 (V-VII kl.) 

mokinių; 

79.2.  užsienio kalbų V – VIII klasėse (I-osios ir II-osios), jeigu klasėje  skirtingas kalbas pasirinko 

ne mažiau kaip 10 mokinių arba tos pačios kalbos mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

užsienio kalbos I – IV klasėse,  kai yra ne mažiau kaip 20 mokinių; Klasėje nesusidarius mokinių 

grupei pasirinktos kalbos mokytis sudaroma laikinoji grupė iš paralelių klasių. Laikinojoje grupėje 

turi būti ne daugiau kaip 19 mokinių. 

79.3. informacinių technologijų , jeigu klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių; 

79.4. technologijų pamokose sudaromos mišrios berniukų ir mergaičių grupės, jeigu klasėje mokosi 

ne mažiau kaip 21 mokinys; 

79.5. V klasėse per 1  lietuvių  kalbos ir literatūros bei matematikos pamoką ugdymo turiniui 

diferencijuoti; 

79.6.VII – VIII klasėse per fizinio ugdymo pamokas, jeigu klasėje mokosi ne mažiau kaip 25  

mokiniai; 

79.7.VIII klasėse mokinių pasirinktoms ilagalaikėms dalyko  konsultacijoms sudaromos laikinosios 

grupės: 

79.7.1. mokytis to paties dalyko iš panašių mokymosi pasiekimais mokinių; 

79.7.2. mokytis pagal tą pačią programą iš gretimų klasių; 

80. Minimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje -10, maksimalus – 30. 

 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 
 

81. Mokinių mokymasis 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 

(Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

82. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

83. Mokiniui, kuris mokomas namie, suderinus su tėvais (globėjais) bei atsižvelgus į GKK 

rekomendacijas, sudaromas individualus ugdymo planas. Jame numatomi mokymosi tikslai, 

mokinio mokymosi indėlis, planuojami mokytis dalykai, jiems skiriamas pamokų skaičius, 

pasiekimų patikrinimo būdai ir pan. Mokinys mokosi pagal mokyklos vadovo patvirtintą ir su 

vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį. 

84. Namie mokomam mokiniui I–III klasėse skiriama 9 savaitinės ugdymo valandos, IV klasėse – 

11 ugdymo valandų.  V–VI klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, VII–VIII klasėse – 13. Dalį 

pamokų GKK leidimu ir tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mokinys gali lankyti mokykloje arba 

mokytis nuotoliniu būdu. 

85. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys, kuris 

mokosi namie pagal pradinio ugdymo programą, gali nesimokyti menų ir fizinio ugdymo, pagal 

pagrindinio ugdymo programą – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir 

mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Pamokos, 

gydytojo leidimu lankomos mokykloje, įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą.  



17 

 

62. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO  MOKINIŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 
 

86. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinimas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-5. 

87. Progimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo mokinių švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir 

atsižvelgdama į juos siūlo neformaliojo švietimo programas. 

88. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių 

asmeninėms, socialinėms, pažinimo, iniciatyvumo bei kūrybiškumo, mokėjimo mokytis 

kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai (ar jų tėvai, globėjai) renkasi laisvai, ji įgyvendinama 

realizuojant neformaliojo švietimo programas, finansuojamas mokinio krepšelio lėšomis, socialinę, 

projektinę ir kt. veiklą. 

Neformalusis švietimas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų: muziejuose, 

kino teatruose, teatruose, išvykose ir pan. 

Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios, paralelių ar gretimų klasių mokinių. 

89. Neformaliojo švietimo grupėje minimalus dalyvių skaičius – 12, meninės krypties (šokis, 

vokalinis ansamblis, teatras)  grupėje – 8. 

Sumažėjus nustaytam mokinių skaičiui neformaliojo švietimo grupėje užsiėmimai nutraukiami nuo 

kito mėnesio pirmos dienos. 

90. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, turimas 

mokinio krepšelio lėšas, mokyklos prioritetus, mokinių tėvų pateiktus prašymus, mokytojų pateiktas 

programas: 

90.1. neformaliojo švietimo programų projektai paruošiami bei pateikiami atsakingam direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui iki einamųjų mokslo metų ugdymo proceso pabaigos. Atsakingas 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui programų projektus/anotacijas, vėliau – programas skelbia 

mokyklos svetainėje. Neformaliojo švietimo programas vadovai ruošia  iki rugsėjo 5 d., su jomis 

supažindina mokinius (tėvus / globėjus) neformaliojo švietimo mugėje, o iki einamųjų metų  

rugsėjo 15 d. kartu su programą pasirinkusių mokinių sąrašu bei prašymais  teikia tvirtinti mokyklos 

direktoriui.;  

91. Klasės vadovas ir ar socialinis pedagogas padeda mokiniui, ypač turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasirinkti jo poreikius atliepiančias  neformaliojo vaikų švietimo programas. 

92. Neformaliojo švietimo programas įsakymu tvirtina direktorius. Neformaliojo švietimo valandos 

programos įgyvendinimui skiriamos progimnazijos direktoriaus įsakymu.  

93. Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis iki rugsėjo 15 d.  tvirtinamas progimnazijos 

direktoriaus įsakymu ir skelbiamas progimnazijos internetiniame puslapyje. 

94. Neformaliojo švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre. 

                                               

III SKYRIUS 

              PPRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
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PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI   

 

95. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis 

ugdymas. 

96. Ugdymo procesas oganizuojamas pamoka ir kitomis organizavimo formomis (per mokslo metus 

skiriamos ne mažiau kaip 5 integralaus ugdymo ) dienos.  

97. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymo organizavimo formomis gali būti 

realizuojamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas.  

98. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (pvz., muziejuose, 

parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).  

99. Ugdymo turinys formuojamas pagal dalykus. 

100. Progimnazija einamaisiais mokslo metais koreguoja ugdymo procesą ir turinį pagal pasikeitusius 

mokinių ugdymo poreikius išlaikydama mokslo metams skirtą ugdymo valandų skaičių. 

101. Ugdymo valandų paskirstymas: 

101.1. Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriamos ugdymo valandos per savaitę ir per 

metus: 

 

Dalykas 

Dalyko savaitinių / metinių  pamokų skaičius 

 Iš viso 

1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 1-4 kl. 

Dorinis ugdymas  1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

Lietuvių kalba  8 (280) 7 (245) 7 (245) 7 (245) 29 (1015) 

Užsienio kalba  - 2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 

Matematika  4 (140) 5 (175) 4+1* (175) 5 (175) 19 (665) 

Pasaulio pažinimas 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

Dailė ir technologijos 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

Muzika  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

Fizinis ugdymas 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 12 (420) 

Šokis 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

 Privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 

mokykloje 
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25 

 

25 

 

25 

 

98 (3430) 

 
Valandos, skiriamos 

mokinių mokymosi 

poreikiams tenkinti 

5* (175)  

Konsultacinė pamoka 

(Pagalba mokiniui) 

1* (35) 1* (35) 1* (35) 1* (35) 4 (140) 

Neformalusis 

švietimas 
2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 
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102. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; 

pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; pamokos dalyko, kuriam mokyti klasė 

dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 
 

103. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos: 

103.1. matematikos pamoka 3 klasėje,  atsižvelgiant nacionalinį kontekstą bei į mokyklos iškeltus 

ugdymo prioritetus, įvertinus NMPP keleto metų rezultatus; 

103.2. 1 konsultacinė pamoka per savaitę skiriama  mokymosi pagalbai teikti pagal Bendrųjų 

ugdymo planų 34 punktą.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

 104.  Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

 104.1. Dorinis ugdymas: 

 104.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba tikybą;   

 104.1.2. dalyką mokinys gali keisti kasmet (pasibaigus mokslo metams)  pagal tėvų (globėjų) 

parašytą prašymą, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Jeigu mokykla negali užtikrinti mokinių ar 

jų tėvų (globėjų) pageidaujamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos mokymo, 

mokiniui įskaitomas tikybos mokymas sekmadieninėje mokykloje ar kitoje tikybos mokymo 

grupėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 31 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus 

reikalavimus. Šiuo atveju mikys i-ojo ir ii-ojo pusmečio pabigoje turi pateikti pažymą apie 

mokymąsi sekmadieninėje mokykloje ar kitoje tikybos mokymo grupėje su rekomendacija 

įkaityti/neįskaityti  pasiekimus ir padarytą pažangą.  

104.1. 3. tikybą pradinėse klasėse dėsto mokytojai, turintys vyskupo kanonį siuntimą. 

104.2. Kalbinis ugdymas: 

104.2.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

104.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus, skaitymo, 

kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos įgyvendinant ir kitas (ne lietuvių kalbos) Bendrosios 

programos ugdymo dalykų programas, panaudojant mokomąsias  užduotis kalbai ir mąstymui 

ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus; 

104.2.4. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

104.2.4.1. užsienio (anglų k.) kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; jeigu klasėje yra ne mažiau  kaip 20 mokinių, sudaromos 2 laikinosios grupės 

užsienio kalbos mokymui; 

 104.2.4.2. tėvai (globėjai) pateikdami prašymą parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų 

Europos kalbų (anglų vokiečių, prancūzų); 

104.2.4.3. užsienio kalbai mokyti visose II - IV klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę.  

104.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

104.3.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji (17-18 pam.) turi būti skiriama 

praktinei patyriminei veiklai; 

104.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti rekomenduojama dalį (ne mažiau kaip vieną ketvirtąją) 

pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos 

pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose 

ir pan.); 

104.4. Matematinis ugdymas: 
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104.4.1. organizuojant matematinį ugdymą siūloma vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių  bei tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

TIMSS  rezultatais ir rekomendacijomis, NMPP rezultatais,  pagal galimybes naudoti informacines 

komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones;  

104.5. Fizinis  ugdymas: 

104.5.1. I - IV klasėse skiriamos 3 pamokos fiziniam ugdymui; 

104.5.2. II klasių mokiniai pagal galimybę 2 fizinio ugymo pamokas lanko baseine; 

Vieną  fizinio ugdymo pamoką per savaitę privaloma vesti lauke. Esant prastam orui 

organizuojamas pasivaikščiojimas su tinkama apranga. Esant itin prastam orui, klasėje 

organizuojama teorinė fizinio ugdymo pamoka (mokiniai susipažįsta su sporto istorija, sporto 

šakomis, žymiais sportininkais ir jų pasiekimais, sportinių žaidimų taisyklėmis, sporto nauda 

organizmui ir pan.). 

104.5.3. specialaus medicininio fizinio pajėgumo mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas. 

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

104.6.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip viena trečioji dailės ir technologijų 

dalykui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 

104.6.2. 1 pamoka I-IV klasėse skiriama šokio programai įgyvendinti. 

104.7. Informacinės technologijos: 

104.7. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese naudojamos 

šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

integruotai (1 pamoką  skiriant matematikai iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti) 

ugdomas mokinių informatinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir atsakingo šiuolaikinių technologijų 

naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, skaitmeninio turinio kūrimo. 

105. Atsižvelgiant į mokinių saviraškos poreikius, „Antrojo žingsnio“, teatro, muzikos, šokio, 

dailės, etninės kultūros, fiziniams gebėjimams ugdyti valandos skiriamos iš neformaliojo švietimo 

valandų.  

 

              IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

                                             PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS 

NUOSTATOS 

 

105. Progimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra; pirmoji 

užsienio kalba (anglų), antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių, prancūzų) ; matematika; 

gamtamokslinis ugdymas: gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, 

geografija; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis 

ugdymas. 

106. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama mokyklos ugdymo 

turinį,  užtikrina pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiriamų 

pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte. 

107.Skiriamas pamokų skaičius pagrindinio ugdymo I-osios dalies programai grupinio mokymosi 

forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per savaitę/metus, 

kai pamokos trukmė – 45 minutės:  
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107.1.   

 

DALYKAI 

KLASĖS 

 

Dalyko savaitinių/ metinių pamokų skaičius 

klasei 
 

Iš viso 

5-8 kl. 

5 6 7 8  

Dorinis ugdymas 1(37) 1 (37) 1 (37) 1 (37) 4/148 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 (185) 5 (185) 5 (185) 5 (185) 20/740 

Užsienio k. (I) 3 (111) 3 (111) 3 (111) 3 (111) 12/444 

Užsienio k.(II) - 2 (74) 2 (74) 2 (74) 6/222 

Matematika 4 (148) 4 (148) 4 (148) 5 (185) 17/629 

Informacinės technologijos 1 (37) 1 (37) 1 (37) - 3/111 

Gamta ir žmogus 2 (74) 2 (74) - - 4/148 

Biologija - - 2 (74) 1 (37) 3/111 

Fizika - - 1 (37) 2 (74) 3/111 

Chemija - - - 2 (74) 2/74 

Istorija 2 (74) 2 (74) 2 (74) 2 (74) 8/296 

Geografija - 2 (74) 2 (74) 2 (74) 6/222 

Dailė 1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37) 4/148 

Muzika 1 (37) 1 (37) 1 (37) 1 (37) 4/148 

Technologijos 2 (74) 2 (74) 2 (74) 1 (37) 7/259 

Fizinis ugdymas 3 (111) 3 (111) 3 (111) 3 (111) 12/444 

Žmogaus sauga 1 (37) - 1 (37) - 2/74 

Minimalus  mokinio privalomų 

pam. skaičius 

26 (962) 29 (1073) 31 (1147) 31 

(1147) 
117/4329 

Socialinė - pilietinė veikla (val. 

sk. per metus) 

10 10 12 15 47 

Pamokos mokinio poreikiams 

tenkinti 

3 (111) 3 (111) 3 (111) 3 (111) 12/444 

Ilgalaikės dalykų  konsultacijos 

(moduliai) 

   2* (74) 2* (74) 

Konsultacinė pamoka 2**(74)     

Neformalusis  švietimas 2 (74) 2 (74) 2 (74) 1 (37) 7 (259) 
 

* mokinys renkasi laisvai 

** konsultacinė pamoka skiriama mokinių poreikiams tenkinti, ugdymui diferencijuoti bei individualizuoti 

 

108. V klasių mokiniams skiriamas mėnesio adaptacinis laikotarpis. Pirmas dvi savaites pažymiai 

nerašomi, mokytojas taiko individualius mokinio pažinimo būdus. Kitas dvi savaites nerašomi 

neigiami pažymiai. 

109. Naujai atvykusiems mokiniams taikomas ne trumpesnis kaip dviejų savaičių adaptacinis 

laikotarpis.   Šiuo laikotarpiu jiems nerašomi pažymiai, mokytojai taiko individualius mokinio 

pažinimo būdus, stebi mokinio pažangą ir pagal poreikį teikia individualią pagalbą 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ  UGDYMO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

110. Dorinis ugdymas: 

110.1. mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o sulaukęs 14 metų mokinys pats 

renkasi vieną dalyką –   tikybą (tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės) arba etiką. Dalyką 
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mokinys ( iki 14 metų – tėvai, globėjai, rūpintojai) renkasi / parenka dvejiems metams. Siekiant 

užtikrinti mokymosi nuoseklumą bei tęstinumą, keisti dalyką galima po VI klasės pasibaigus 

mokslo metams, bet ne vėliau kaip iki kitų mokslo metų rugsėjo 1 dienos pateikus raštišką prašymą. 

Einamaisiais mokslo metais dorinio ugdymo dalyko keisti negalima. 

111. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 

111.1. siūlo VIII klasėse mokiniams rinktis ilgalaikes konsultacijas (modulius) ( ne mažesnės kaip 

pusmečio trukmės) lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti ir skaitymo bei kalbos 

vartojimo gebėjimams gerinti iš pamokų mokinio poreikiams tenkinti; Pateikus prašymą ši pamoka 

tampa privaloma; 

111.2. V klasėse per vieną pamoką klasė dalijama į grupes, siekiant diferencijuoti bei 

individualizuoti ugdymo turinį, teikti efektyvią pagalbą įvairių poreikių mokiniams. Dalijimui į 

grupes skiriama 1 pamoka iš pamokų mokinio poreikiams tenkinti. Taip pat skiriama 1 konsultacinė 

pamoka iš pamokų mokinio poreikiams tenkinti. 

112. Mokytojai: 

112.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje numatyto 

patenkinamo lygio, sudaro sąlygas išlyginti mokymosi spragas (skiria konsultacijas, siūlo 

mokymąsi laikinojoje  grupėje, skiria individualias užduotis, nurodo mokymosi svetaines 

savarankiškam mokymuisi ir kt.); 

112.2. rengia ir  kaupia mokomąją medžiagą, padedančią ugdyti įvairius mokinių (ypač gabiųjų) 

gebėjimus. 

113. Mokiniams, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje, kurioje įteisintas 

mokymas tautinės mažumos kalba, ir nori tęsti mokymąsi mokykloje lietuvių mokomąja kalba, 

pagal pagrindinio ugdymo programą, arba atvyko iš užsienio ir jų lietuvių kalbos žinios yra silpnos, 

sudaromos sąlygos pasiekti bendrojoje programoje numatytus pasiekimus:  

113.1. vienus mokslo metus jiems  skiriama 1 papildoma lietuvių kalbos ir literatūros pamoka per 

savaitę iš valandų, numatytų mokinio poreikiams tenkinti;  

113.2. jei klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei mokyti skiriamos 2 ar 

daugiau papildomų pamokų, atsižvelgus į progimnazijos turimas mokymo lėšas. 

114. Progimnazijoje rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas: 

114.1. rašto darbus (referatus, kūrybinius darbus) mokiniai pateikia rašytus ranka; 

114.2. informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka; 

114.3. mokiniai skatinami rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų 

pamokas; 

114.4. vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija (pvz., rašto darbuose 

ištaisomos akivaizdžios klaidos) ir apie kalbos mokėjimą, nurodant privalumus ir taisytinus bei 

tobulintinus dalykus; 

114.5. viešojoje erdvėje (stenduose, elektroniniame dienyne, progimnazijos tinklapyje) informacija 

pateikiama taisyklinga lietuvių kalba. 

115. Užsienio kalbos.  

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

pirmosios iki pagrindinio ugdymo I-osios dalies programos pabaigos. 

117. Mokiniai pagrindinės ugdymo programos vykdymo antraisiais – šeštaisiais metais  mokosi 

dviejų užsienio kalbų.  

Antrosios užsienio kalbos pradeda mokytis nuo VI klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 

14 metų parenka antrąją užsienio kalbą iš progimnazijos siūlomų kalbų: prancūzų, rusų, vokiečių. 

Antrajai užsienio kalbai mokytis skiriamos 2 pamokos per savaitę. 
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118. Pagrindinio ugdymo I-osios dalies programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo I-osios dalies programos  

galima tik tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne 

žemesnis, nei numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos 

Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali 

sudaryti mokiniui galimybės tęsti mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

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

įveikti programų skirtumus: 

118.1. vienus mokslo metus jam skiriama viena papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę iš 

valandų, skirtų mokinio poreikiams tenkinti;  

118.2. susidarius 5 ar daugiau tokių mokinių grupei klasėje ar mokykloje, skiriamos dvi papildomos 

pamokos visai mokinių grupei;  

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

mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo I-oaios dalies  bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimu mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja į dešimtbalę vertinimo sistemą. 

Mokykla sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoj užsienio 

kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

119. Matematika. Mokykla įgyvendindama ugdymo turinį: 

 119.1. siūlo VIII klasėse mokiniams rinktis ilgalaikes konsultacijas (modulius) ( ne mažesnės kaip 

pusmečio trukmės) matematinio raštingumo gebėjimams gerinti iš pamokų mokinio poreikiams 

tenkinti; Pateikus prašymą ši pamoka tampa privaloma; 

119.2. V klasėse per vieną pamoką klasė dalijama į grupes, siekiant diferencijuoti bei 

individualizuoti ugdymo turinį, teikti efektyvią pagalbą įvairių poreikių mokiniams. Dalijimui į 

grupes skiriama 1 pamoka iš pamokų mokinio poreikiams tenkinti. Taip pat skiriama 1 konsultacinė 

pamoka iš pamokų mokinio poreikiams tenkinti. 

120. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti rekomenduojama naudotis problemų 

sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo užduotimis ir pan. 

121. Mokytojai stebi mokinių matematikos pasiekimus ir, remdamiesi duomenimis (pavyzdžiui, 

NMPP rezultatais), numato pagalbą mokiniams (užduotis ir metodus spragoms įveikti), kurių 

mokymosi pasiekimai žemi.  

122. Ugdant gabius matematikai vaikus naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 

užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. 

123. Mokytojai rengia ir kaupia mokomąją medžiagą (įvairaus sudėtingumo užduotis) ir naudoja jas 

ugdymo procesui individualizuoti. 

124.Naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis 

mokomosiomis priemonėmis. 

125. Informacinės technologijos.  

126. Informacinių technologijų pradedama mokyti V klasėje skiriant  1valandą  per  savaitę. 

127. Informacinių technologijų kursas tęsiamas VI ir VII klasėje. Skiriama po 1 savaitinę pamoką. 

128. VIII klasėje informacinės technologijos į kitų dalykų mokymą integruojamos mokytojų 

susitarimu.  Dalyko mokytojui turint pakankamai skaitmeninio raštingumo kompetencijų nėra būtina, 

kad pamokoje dirbtų du mokytojai. 

129. Socialinis ugdymas. 
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130. Mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas  tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas, organizuojant integruotas ar srautines pamokas. 

131. Siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 

galimybes istorijos ir geografijos mokymą rekomenduojama organizuoti netradicinėse aplinkose 

(pavyzdžiui: saugomų teritorijų lankytojų centruose, muziejuose, lankytinose vietose ir pan.). 

132. Istorijos V – VI klasėse turinys pradedamas dėstyti nuo Lietuvos istorijos epizodų. 

133. Rekomenduojama  atsižvelgiant į mokinių amžių į istorijos, geografijos dalykų turinį 

integruoti Lietuvos ir pasaulio realijas.  

134. Gamtamokslinis ugdymas. Įgyvendindant ugdymo turinį: 

134.1. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30 procentų 

dalykui skirtų pamokų per mokslo metus: V, VI ir VII klasėse (gamta ir žmogus, biologija) – 24 

pam., VII klasėje (fizika) – 12 pam., VIII klasėje (fizika) – 24 pam., VIII klasėje (chemija) – 24 

pam., VIII klasėje (biologija) – 12 pam.; 

134.2. 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 pagal galimybes mokymosi ištekliais 

už mokyklos ribų; 

134.3. ugdymo procese taikomos kuo įdomesnės ir įvairaus sudėtingumo užduotys, kelinčios 

viesiems mokiniams aukštus mokymosi lūkesčius. Mokytojas mokymosi medžiagą pritaiko 

atsižvelgdamas į mokinių turimas žinias, gebėjimus ir mokymosi poreikius. Gamtamoksliniai 

tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines 

veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir (ar) komandinis darbas.  

135. Meninis ugdymas.  

136. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai, kuriems 

skiriama po 1 pamoką per savaitę. 

137. Technologijos.  

138. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse), 

kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp  mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų ir elektronikos technologijų programų.  

139. Fizinis ugdymas.  

140. 2021-2022 ir 2022-2023 m. m.   fiziniam ugdymui skiriamos 3 savaitinės pamokos. 

141. Mokiniams sudaromos sąlygos papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo 

pratybas (pvz.: kvadrato, krepšinio, lengvosios atletikos, bendrojo fizinio pasirengimo ) per 

neformaliojo švietimo veiklą mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. 

Neformaliojo švietimo būrelių vadovai tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą.  

142. Fizinio ugdymo pamokose   VII  ir VIII klasės dalijamos į grupes, jeigu klasėje yra 25 ir daugiau 

mokinių. 

143. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose ir lauke atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus. 

144. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus 

į savijautą. 

145. 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 



25 

 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

146. Mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, suderinę su 

klasės vadovu ir kūno kultūros mokytoju gali  atlikti socialinę veiklą, savarankiškai mokytis 

bibliotekoje ar kompiuterizuotoje skaitykloje, rengti projektus apie sporto istoriją, žymius 

sportininkus, sporto šakų įvairovę ir pan. 

147.  Fizinis ugdymas pagrindinio ugdymo programoje neintensyvinamas.  

148. Žmogaus sauga.  

149. 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 (Žin., 2012, Nr. 89-4668) (2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-655 pakeitimai) 

150. Žmogaus saugai  mokyti pagrindinio ugdymo programos pirmojoje dalyje skiriamos atskiros 

pamokos:  V-oje klasėje – 1 pamoka, VII klasėje – 1 pamoka . 

 
V SKYRIUS. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

151. Progimnazija, rengdama mokyklos ir mokinio individualaus ugdymo planą, siekia sudaryti 

sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius 

atitinkantį ugdymą bei būtiną švietimo pagalbą. 

152. Progimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

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

įsakymu Nr. V-1795 ir Bendrojo ugdymo plano nuostatomis. 

153. Progimnazijoje specialiąją pagalbą teikia mokyklos specialusis pedagogas, logopedas, 

mokytojo padėjėjai, psichologai, socialiniai pedagogai, dalykų mokytojai. 

154. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams  teikiama vadovaujantis šiais 

dokumentais: Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka 

(patvirtinta Vilniaus Jeruzalės progimnazijos direktoriaus 2021-06-29 įskakymu Nr.V-118),  

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu – pedagoginiu aspektais įvertinimo ir 

specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (patvirtinta Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 

direktoriaus 2021-06-29 įsakymu Nr. V- 119) (5, 6 priedai). 

 

ANTARASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

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

vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

Bendrųjų ugdymo planų 139–141 punktų nuostatomis. 
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156. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus 

pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio 

pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su bendrosiose programose 

numatytais pasiekimų lygiais. 

157. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo rezultatus, atsižvelgiama į 

individualius skirtumus (psichologinius, suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio sukaupimo), nuo 

kurių priklauso, kokių ugdymosi rezultatų gali pasiekti mokinys. 

158. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, su vertinimo tvarka supažindinami mokslo 

metų pradžioje. 

159. Mokinio, besimokančio pagal individualizuotą programą, žinios vertinamos remiantis ta pačia 

vertinimo sistema, kaip ir visų klasės mokinių, tik individualizuotos programos lygiu. 

160. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokančių pagal pritaikytas ir 

individualizuotas programas, ugdymo rezultatai aptariami mokyklos VGK posėdžiuose: 

160.1. jei mokinys nuolat gauna labai gerus arba nepatenkinamus įvertnimus, 

individualizuota programa koreguojama; 

160.2. kai mokinys dažnai gauna nepatenkinamus įvertinimus, išsiaiškinamos nepažangaus 

mokymosi priežastys ir rekomenduojama ieškoti kitų ugdymo metodų ir būdų; 

160.3. jei mokinys gerai atliko jam skirtas užduotis, pasiekė jo programoje numatytus tikslus, įgijo 

reikiamų įgūdžių, jis turi teisę gauti patį geriausią įvertinimą, kurį gautų bet kuris 

kitas  skirtas užduotis atlikęs mokinys. 

161. Elektroniniame dienyne prie mokinio, kuris atitinkamo dalyko mokosi pagal individualizuotą 

ugdymosi programą, pavardės, pusmečio ir metinių pažymių parašoma „Individualizuota.“ 

 

VI SKYRIUS 

PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJĄ. KLASIŲ JUNGIMAS 

 

163. Priėmimas į progimnaziją vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės 

bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu“. 

164. Mokslo metams pasibaigus ir sumažėjus mokinių skaičiui, jungiamos paralelės klasės. 

Išskaidoma  ta klasė, kurioje yra mažiausiai mokinių. 

165. Klasių komplektavimas vykdomas vadovaujantis Vilniaus Jeruzalės progimnazijos Klasių 

komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus įsakymu 2021 – 04-21 Nr. V-91 

 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

166. Progimnazija sprendimų dėl ugdymo organizavimo pasibaigus einamiesiems mokslo metams 

neatnaujina, jei jie atitinka Bendrųjų ugdymo planų nuostatas. 

167. Ugdymo planas, suderinus su Progimnazijos  taryba, taip pat su savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija, savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, gali būti 

koreguojamas: 

167.1. atsiradus pakeitimams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu, Bendruosiuose planuose. 

168. Šis dokumentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos. 
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169. Progimnazijos ugdymo plano nuostatos skelbiamas interneto svetainėje 

www.jeruzale.vilnius.lm.lt ir progimnazijos INTRANET,e. 

 

Priedai 

 

1. Mokinio, besimokančio namuose, individualaus ugdymosi plano forma. 

2. Specialiųjų poreikių mokinio individualaus ugdymosi plano forma. 

3. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinės ugdymo programos I-ąją dalį, pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvrakos aprašas. 

4. Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas. 

5. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka. 

6. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu – pedagoginiu aspektais įvertinimo ir 

specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas. 

7. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoloniu būdu tvraka. 

 

 

____________________________________________ 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeruzale.vilnius.lm.lt/
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Priedas 1 

Vilniaus Jeruzalės  progimnazijos 
_____ klasės mokinio (-ės) ___________________________________________________ 

 

Mokymosi namie individualus  planas  2021 – 2022  m.m. 

 

 

Sudarytas laikotarpiui ................................................................................................................ 

 
Eil. 

nr. 

MOKOMIEJI DALYKAI 

 

Valandų skaičius 

per savaitę 

Mokytojo pavardė, 

v. 

Pastabos* 

1. Dorinis ugdymas  (                          )    

2. Lietuvių kalba ir literatūra    

3. Užsienio k. (I) (                               )    

4. Užsienio k.(II) (                               )    

5. Matematika    

6. Informacinės technologijos    

7. Gamta ir žmogus    

8. Biologija    

9. Fizika    

10. Chemija    

11. Istorija    

13. Geografija    

15. Dailė    

16. Muzika    

17. Technologijos    

18. Fizinis ugdymas    

19. Žmogaus sauga    

20. Ilgalaikės konsultacijos (                 )                                                                         

 IŠ VISO VAL.    

 

 

Suderinta: 

   Tėvai (globėjai/rūpintojai) 

 

  

 ____________________________________________________ 
                                                       Pavardė, v., parašas 

 

   Klasės vadovas 

 

  

 ____________________________________________________ 
                                                       Pavardė, v., parašas 

 

 

    202... m. _____________ mėn. _________ d. 

 

 
*Skiltyje „pastabos“ prie dalyko, kurio mokinys nesimoko, rašomas brūkšnys, o nuo kurių yra atleistas, rašoma 

„atleista“ 
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Priedas 2 

Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 
  _____ klasės mokinio (-ės) ___________________________________________________, 

 

turinčio (-ios) specialiųjų ugdymosi poreikių, individualus ugdymo(si) planas   
2021– 2022  m.m. 

 

Sudarytas laikotarpiui ................................................................................................................ 

 
Eil. 

nr. 

MOKOMIEJI DALYKAI 

 

Valandų skaičius 

per savaitę 

Mokytojo pavardė, 

v. 

Pastabos* 

1. Dorinis ugdymas  (                          )    

2. Lietuvių kalba    

3. Užsienio k. (I) (                               )    

4. Užsienio k.(II) (                               )    

5. Matematika    

6. Informacinės technologijos    

7. Gamta ir žmogus    

8. Biologija    

9. Fizika    

10. Chemija    

11. Istorija    

13. Geografija    

15. Dailė    

16. Muzika    

17. Technologijos    

18. Fizinis ugdymas    

19. Žmogaus sauga    

20. Ilgalaikės konsultacijos (                 )                      

 IŠ VISO VAL.    

 

Švietimo pagalbos specialistų teikiama pagalba 

 

Valandų skaičius per savaitę 

  

  

  

 

Suderinta:                                              Tėvai (globėjai/rūpintojai) 

 

  

 ____________________________________________________ 
                                                       Pavardė, v., parašas 

 

   Klasės vadovas 

 

  

 ____________________________________________________ 
                                                       Pavardė, v., parašas 

202... m. _____________ mėn. _________ d. 
 

*Skiltyje „pastabos“ prie dalyko, kurio mokinys nesimoko, rašomas brūkšnys, o nuo kurių yra atleistas, rašoma 

„atleista‘ 
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Priedas 3 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu 

 Nr. V-  187        

 

VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMOS I-ĄJĄ DALĮ,  PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) yra parengtas 

vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1309, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1308, Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija), Bendrosiomis pagrindinio 

ugdymo programomis, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

tvirtinamais Švietimo ir mokslo ministro įsakymu. 

2. Apraše aptariami vertinimo tikslas ir uždaviniai, vertinimo principai ir nuostatos,  vertinimo    

dalyviai, vertinimo planavimas, vertinimas ugdymo procese, įvertinimų fiksavimas,  informavimas. 

3.  Apraše vartojamos šios sąvokos: 

3.1. vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, 

interpretavimo ir apibendrinimo procesas; 

3.2. įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą; 

3.3. įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio daromi sprendimai apie savo pažangą bei 

pasiekimus; 

3.4. vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas); 

3.5. vertinimo validumas – vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio validumas); 

vertinimo būdai atitinka vertinimo tikslus; 

3.6. vertinimo kriterijai – pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaudamasis mokytojas vertina 

bendruosius bei dalykinius mokinių gebėjimus, įgūdžius, pastangas yra Bendrosiose programose 

siekiami rezultatai (pasiekimai).  
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3.7. kontrolinis darbas – ne mažiau kaip 30 minučių trukmės raštu atliekamas ir įvertinamas 

darbas, skirtas patvirtinti, kaip mokiniai išmoko tam tikrą dalyko programos dalį. 

3.8. savarankiškas darbas - paskirtų užduočių atlikimas, kai mokinys gali naudotis  mokytojo 

nurodytomis priemonėmis: vadovėliais, žodynais, žinynais, schemomis, lentelėmis, užrašais ir pan. 

Savarankiško darbo trukmė – 15-45 min.  

3.9.  laboratorinis darbas – mokinių praktinių gebėjimų ugdymas, žinių pritaikymas praktikoje; 

3.10.  projektinis darbas – ilgalaikis tiriamasis darbas, ugdantis įvairiapusius mokinių gebėjimus; 

3.11. apklausa raštu  - iki 20 min. rašto darbas, skirtas patikrinti, kaip mokinys geba pritaikyti 

įgytas žinias individualiai atlikdamas užduotis ne daugiau kaip iš 1-2 pamokų medžiagos; ištaisyti 

darbai grąžinami kitą pamoką; apie organizuojamą apklausą mokytojas informuoja mokinius per 

paskutinę pamoką prieš apklausą; mokytojo nuožiūra (atsižvelgiant į temos reikšmingumą) 

įvertinimai įrašomi į e. dienyną arba įeina į  sudėtinį pažymį. 

3.12. apklausa žodžiu – tai monologinis ar dialoginis kalbėjimas (ir ar raiškusis skaitymas), skirtas 

patikrinti žinias ir gebėjimą lietuvių ar užsienio kalba taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis per 

lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, socialinių bei gamtos mokslų, menų, technologijų, 

informacinių technologijų, dorinio ugdymo pamokas. Atsakinėjant žodžiu argumentuotas 

įvertinimas pateikiamas tos pačios pamokos metu. 

4.  Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį): 

4.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus ar pradedant ugdymo dalyko programą,  temą ar kurso dalį, 

kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą, įveikiant sunkumus; 

4.2. formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo siekiama 

operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo galimybes, 

numatant mokymosi perspektyvą, pastiprinant daromą pažangą. Formuojamasis vertinimas skatina 

mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes 

mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti; 

4.3. apibendrinamais vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje; 

4.4. norminis vertinimas – vertinimas, kai mokinio pasiekimų lygis nustatoma lyginant jo 

pasiekimus su kitų mokinių pasiekimais; taikomas per  olimpiadas, konkursus; 

4.5. kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., standartai), su 

kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

5.  Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 

5.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas 

joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliai kriterijais, įvertinimas fiksuojamas; 
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5.2. neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais, simboliais, 

individualiomis pastabomis ir kt.); 

5.3. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimas. 

5.4.  sudėtinis pažymys – tai sudėtinis įvairių mokinio veiklų (ne mažiau kaip trijų) suminio balo 

vidurkis, kurio kriterijus (priklausomai nuo dalyko) pritaiko  mokytojai, vertinantys mokinių 

pasiekimus pažymiu; 

5.5.  kaupiamasis balas – už įvairias veiklas mokinio sukauptų taškų/kreditų suma. 

5.6. NMPP – nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis, tobulėti  ir bręsti kaip asmenybei; 

7.Vertinimo uždaviniai: 

7.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

7.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus, suteikti mokiniui jo 

poreikius atitinkančią visokeriopą pagalbą; 

7.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp 

vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; 

7.4. įvertinti bei įsivertinti mokyklos ir mokytojo darbo kokybę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

8.Vertinimo nuostatos: 

8.1. vertinimas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais; 

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

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

Pagrindinis vertinimo orientyras – Bendrosios programos. 

9.Vertinimo principai: 

9.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 

9.2. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs vertinimo 

kriterijai); 
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9.3. objektyvumas ir veiksmingumas (siekiama kuo didesnio vertinimo validumo ir patikimumo, 

vertinimas pritaikomas pagal poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą, remiamasi BP); 

9.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma, ką mokinys jau 

išmoko, kur spragos, kaip jas taisyti); 

9.5. aiškumas (vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais kriterijais. Mokytojas 

vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais mokslo metų pradžioje ir pagal poreikį einamaisiais 

mokslo metais (pradėdamas naują skyrių, temą ar pan.); 

9.6. sistemingumas ir įvairiapusiškumas. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama sistemingai,  

pasikartojant tam tikriems laiko tarpams. Vertinama įvairiapusė mokinio veikla: žinios ir 

supratimas, gebėjimas taikyti žinias, problemų sprendimo įgūdžiai, kūrybinio pobūdžio užduotys, 

gebėjimas dirbti grupėje ar poroje,  aktyviai komunikuoti ir pan.; 

9.7. konfidencialumas. Individualūs įvertinimai (kontrolinių, diagnostinių, NMPP, apklausų, 

savarankiškų darbų,  sudėtininio balo pažymiai, sukaupti taškai/kreditai)  viešai neskelbiami; 

 

IV. VERTINIMO DALYVIAI 

 

10. Mokiniai: 

10.1.  kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis bei vertinimo 

kriterijus, nagrinėja vertinimo informaciją; 

10.2.  mokytojo padedami, jie mokosi vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą; 

atsižvelgdami į savo mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį mokymąsi. 

11. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

11.1. gauna aiškią, laiku pateikiamą informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, 

mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą; 

11.2. jiems teikiama informacija apie vertinimo kriterijus, būdus, dažnumą, diagnostinių testų bei 

NMPP paskirtį.  

12. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai: 

12.1. planuoja ir atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą ugdymo procese; 

12.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus; 

12.3. fiksuoja vertinimo informaciją; 

12.4. informuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pagalbos mokiniui specialistus, 

mokyklos administraciją apie mokinio mokymą ir mokymąsi; 

12.5. analizuoja ir koreguoja mokinių mokymą ir mokymąsi; 

12.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama 

pagalba. 

13. Mokykla : 
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13.1. nustato vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo, panaudojimo tvarką; 

13.2. užtikrina vertinimo perimamumą ir dermę, pagalbą mokiniui, savalaikę ir tiklslingą vertinimo 

informacijos sklaidą. 

V. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

14. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas, remdamasis Bendrosiomis programomis,  planuoja ir 

vertinimą, siedamas jį su mokymosi uždaviniais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir 

galias: 

14.1. formuojamojo vertinimo strategijas mokytojas planuoja pamokos plane arba trumpesnio 

laikotarpio (konkrečios temos) plane. 

14.2. diagnostinį vertinimą –  ilgalaikiame  teminiame plane.  

15. Mokytojai dalyko metodinėje grupėje aptaria ir suderina  konkrečius dalyko  vertinimo 

kriterijus, metodus, formas, periodiškumą. 

16. Metodinėse grupėse aptarta ir taikoma  vertinimo metodika skelbiama dalykų mokomųjų 

kabinetų stenduose ar segtuvuose. 

17. Mokytojai per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su ugdymo 

dalyko, ilgalaikių konsultacijų planais, mokinių mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos 

fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas.  

18. Mokytojai, pradėdami naują temą, skyrių, su mokiniais aptaria  ir susitaria, ką jie turi pasiekti, 

kada, kaip ir kas bus vertinama.  

19. Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas ar individualizuotas programas, pamokos plane 

numatomas individualus vertinimas. 

20. Atsižvelgdamas į mokinio individualias savybes (kalbėjimo, klausos, nervinius  sutrikimus ir 

kt.), mokytojas privalo parinkti mokinio pažangai ir pasiekimams įvertinti tinkamus apklausos 

būdus ir formas. 

VI. VERTINIMAS MOKANT (-IS) 

 

21. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų mokymosi eigos 

stebėjimu, taikant formuojamąjį vertinimą: 

21.1. mokiniams būtina laiku teikti informaciją (komentarus žodžiu ar raštu) apie tai, kas padaryta 

gerai, ką reikia tobulinti, kaip tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymosi uždaviniai pagal sutartus 

kriterijus. 

22. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal  BP reikalavimus, 

metodinėje grupėje  aptartus ir suderintus dalyko vertinimo metodus, formas ir kriterijus. 

23 Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į lygius, apibrėžtus pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose. 

24. Patenkinamais įvertimais laikomi 4-10 balų įvertinimai, „įskaityta“ („įsk“), „atleista“ („atl“). 
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25. Nepatenkinamais įvertinimais laikomi 1-3 balų įvertinimai, „neįskaityta“ („neįsk“).  

26. Dešimtbalė vertinimo skalė: 

Pasiekimų lygis Balai Apibūdinimas 

aukštesnysis 
10 (dešimt) puikiai 

9 (devyni) labai gerai 

pagrindinis 

8 (aštuoni) gerai 

7 (septyni) pakankamai gerai 

6 (šeši) vidutiniškai 

patenkinamas 
5 (penki) patenkinamai 

4 (keturi) pakankamai patenkinamai 

nepatenkinamas 

3 (trys) nepatenkinamai 

2 (du) blogai 

1 (vienas) labai blogai 

 

27. Rekomenduojama: 

 27.1. 10 balų įvertinti (įrašant į elektroninį dienyną), kai: 

27.1.1. mokinys tapo miesto, respublikos ar tarptautinio konkurso, olimpiados, varžybų prizininku 

(1-3 vietos); 

27.1.2.mokinys tapo mokyklos olimpiados, konkurso, varžybų laimėtoju (1 vieta); 

27.2. 10 balų įvertinti (įrašant į suminį pažymį), kai: 

27.2.1. mokinys  mokyklos olimpiadoje, konkurse, varžybose užėmė 2-3 vietas, miesto, šalies  ar 

tarptautiniame konkurse, olimpiadoje užėmė 4-10 vietas, apdovanotas pagyrimo raštu ar pelnė 

paskatinamąjį prizą. 

28. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus vertinti 

tokiu dažnumu per  trimestrą: 

28.1. jei dalykui mokyti skirta 1 pamoka per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 3 pažymiais per 

trimestrą; 

28.2. jei dalykui mokyti skirtos 2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 3-4 pažymiais per 

trimestrą; 

28.3. jei dalykui mokyti skirta 3 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 5 pažymiais per  

trimestrą; 

28.4. jei dalykui mokyti skirta 4 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 6 pažymiais per  

trimestrą; 

28.5. jei dalykui mokyti skirta 5-6 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 7 pažymiais per  

trimestrą.  



36 

 

29. Mokomųjų dalykų pasiekimai vertinami 10 balų sistema: 

29.1. lietuvių kalba ir literatūra; 

29.2. užsienio kalbos (anglų,  rusų, vokiečių, prancūzų); 

29.3. istorija; 

29.4. geografija; 

29.5. gamta ir žmogus; 

29.6. matematika; 

29.7. fizika; 

29.8. biologija; 

29.9. chemija; 

29.10. informacinės technologijos; 

29.11. menai (muzika, dailė); 

29.12. kūno kultūra; 

29.13. technologijos; 

30. Už įvairias veiklas mokinio pasiekimams vertinti taikoma taškų / kreditų sistema (kaupiamasis 

balas ) bei suminis pažymys. 

31. Mokytojai, aptarę ir suderinę dalyko metodinėje grupėje,  turi savo vertinimo kriterijus, kuriais 

remdamiesi, kaupia informaciją apie mokinio mokymosi pasiekimus ir rašo sudėtinį pažymį ir ar  

kaupiamąjį balą.  

32.Rekomenduojama sudėtinį pažymį (kuris yra ne mažiau kaip trijų pažymių sumos vidurkis) 

rašyti už šias veiklas: 

32.1. apklausa raštu (žodžiu) iš vienos ar dviejų temų; 

32.2. projektinis darbas (darbo planavimas, parengimas, pristatymas); 

32.3. laboratorinis darbas (problemos/ hipotezės iškėlimas, atlikimas, išvadų formulavimas); 

32.4.  nedidelės apimties kūrybinis darbas; 

32.5. nedidelės apimties savarankiškas darbas; 

32.6. pateikčių rengimas ir pristatymas; 

33. Rekomenduojama taškus / kreditus skirti už šias veiklas: 

33.1.  individualus mokinio darbas pamokoje ir jo pastangos (išsamūs ir tikslūs atsakymai į 

klausimus, argumentuotas papildymas, savitas požiūris į aptariamą dalyką, ypač originalios 

įžvalgos, sprendimai, išvadų formulavimas); 

33.2. mokinio darbas grupėje / poroje; 

33.3. nedidelės apimties (3 – 5 užduotys) namų darbai; 

33.4. kontrolinio darbo savarankiškas klaidų ištaisymas; 

33.5. kontūrinio žemėlapio pildymas; 
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33.6. vieno šaltinio nagrinėjimas; 

33.7. pagalba bendraklasiui; 

33.8. padaryta pažanga dalyko konsultacijoje; 

33.9. dalyvavimas mokyklos olimpiadoje, konkurse, parodoje, varžybose (4 vieta ir < ) (2 taškai); 

33.10. dalyvavimas miesto olimpiadoje, konkurse, parodoje, varžybose  (11 vieta ir < ) (3 taškai); 

33.11. dalyvavimas šalies olimpiadoje, konkurse, parodoje, varžybose (21 vieta ir <)  (4 taškai); 

33.12. dalyvavimas tarptautinėje olimpiadoje, konkurse, parodoje, varžybose (5 taškai); 

34. Rekomenduojama  už įvairias veiklas parašyti ne mažiau kaip po  vieną sudėtinį pažymį ir  

kaupiamąjį balą per trimestrą mokiniams, turintiems 1-3 savaitines pamokas, ne mažiau kaip du 

sudėtinius pažymius ir kaupiamąjį balą  per trimestrą mokiniams, turintiems 4-6 savaitines 

pamokas. 

35. Mokomųjų dalykų modulių/ ilgalaikų konsultacijų mokinių  pasiekimai vertinami kaupiamuoju 

balu  ir įskaitomi į dalyko įvertinimą pasibaigus trimestrui ar pusmečiui; 

36. Mokomųjų dalykų pasiekimai, vertinami įskaita, taikant kaupiamojo vertinimo principą: 

36.1. dorinis ugdymas; 

36.2. žmogaus sauga; 

37. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų organizavimas: 

37.1. kontrolinių darbų tvarkaraštis skelbiamas elektroniniame dienyne TAMO; mokytojas apie 

kontrolinį darbą  mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę, (įrašo e. dienyne ir paskelbia 

žodžiu) supažindina su darbo forma, tikslais, vertinimo kriterijais; 

37.2. dėl objektyvių priežasčių (mokytojo laikino nedarbingumo, ilgalaikių kursų, šalčių, paskelbtos 

epidemijos) mokytojas turi teisę kontrolinio darbo laiką pakeisti, bet būtina suderinti su mokiniais; 

37.3. per dieną organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas; 

37.4. kontrolinis darbas neskiriamas, kai mokytojas, taikydamas grįžtamojo ryšio metodiką, nėra 

įsitikinęs, kad mokiniai yra pasiekę ne žemesnį kaip patenkinamą lygį;  

37.5. prie kontrolinio darbo įvertinimo nepridedami už įvairias veiklas mokinio sukaupti 

taškai/kreditai ar įvertinimai, įeinantrys į suminį pažymį; 

37.6. rašiniai ar kitokio pobūdžio kūrybiniai darbai, referatai, pateiktys,  projektiniai darbai negali 

būti vertinami pažymiu mokiniui tik perskaičius darbą, t.y. neįvertinus raštingumo; 

37.7. rekomenduojama sudarant kontrolinio darbo užduotis laikytis eiliškumo: nuo lengvesnių 

užduočių eiti prie sunkesnių. Užduotys turėtų patikrinti įvairius mokinių gebėjimus (žinias, 

suvokimą, taikymą). Prie kiekvienos užduoties ar klausimo turi būti nurodyti taškai; 

37.8. kontrolinius darbus mokytojas ištaiso ir grąžina mokiniams per savaitę;  
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37.9. kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama su visais 

klasės mokiniais, pasidžiaugiama jų sėkmėmis, nesėkmės aptariamos individualiai, numatomi būdai 

mokymosi spragoms šalinti;  

37.10. mokiniams, gavusiems nepatenkinamus įvertinimus, mokytojas suteikia  savalaikę pagalbą 

(siūlomos dalyko konsultacijos,  individualios užduotys, nurodomos savarankiško mokymosi 

svetainės ir pan.), kad jie galėtų pasiekti patenkinamą lygį; 

37.11. kontroliniai ar kiti atsiskaitomieji darbai trimestro paskutinę dalyko pamoką, paskutinę dieną 

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

37.12. kontroliniai ar kiti atsiskaitomieji darbai neorganizuojami, kai dėl šalčių, epidemijos ar kitų 

objektyvių priežasčių klasėje nėra 1/3 ir daugiau mokinių. 

38. Diagnostinių testų, NMPP organizavimas : 

38.1. remiantis mokyklos Ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos planu, patvirtintu mokyklos 

direktoriaus, mokinių mokymosi pasiekimams įvertinti organizuojami diagnostiniai testai: 

38.1.1. diagnostinius testus rengia ir skiria  ugdymo dalyko mokytojų metodinė grupė; 

38.2. dalyko mokytojas, klasės vadovas nuo diagnostinio testo atleisti mokinio negali; 

39. Kontrolinių darbų, diagnostinių testų ir kitų atsiskaitomųjų darbų vertinimas: 

39.1. kontroliniai darbai, diagnostiniai testai ir kiti atsiskaitomieji darbai vertinami dešimtbale 

sistema, rezultatai įrašomi į e. dienyną TAMO; 

39.2. mokiniui, nustačius, kad darbas buvo nusirašytas arba pasinaudota neleistinomis priemonėmis, 

rašomas 1 (vienas – labai blogai); 

39.3. neįskaitomai parašytas tekstas mokinio rašto darbe nevertinamas, neįskaitomai prašytas žodis, 

formulė, santrumpa ir pan. laikoma klaida. 

40. NMPP vykdomas ugdymo proceso pabaigoje. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami, o 

NEC nustatyta tvarka kiekvieno mokinio pasiekimai priskiriami tam tikram lygiui. 

41. Rugsėjo mėn. skiriamas 5 kl. mokinių adaptacijai: 2 savaites mokymosi pasiekimai   

nevertinami. Norėdamas išsiaiškinti  mokinių ugdymo(si)  pasiekimus, mokytojas taiko 

individualius mokinių pažinimo metodus. Kitas 2 savaites nerašomi neigiami įvertinimai. 

42. Vertinant kontrolinius ar kitus atsiskaitomuosius darbus mokytojams rekomenduojama 

vadovautis šia schema: 

 

 

 

TEISINGŲ ATSAKYMŲ APIMTIS (PROCENTAIS) BALAI 

95-100 10 

85-94 9 

75-84 8 

65-74 7 
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55-64 6 

45-54 5 

31-44 4 

21-30 3 

11-20 2 

0-10 1 

 

43. Atsiskaitymo, neatvykus į kontrolinį ar kitą atsiskaitomąjį darbą, tvarka: 

43.1. mokinys, dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties neatvykęs į kontrolinį ar kitą 

atsiskaitomąjį darbą, privalo atsiskaityti ne vėliau kaip per 2 savaites nuo atvykimo į mokyklą; 

konkretus atsiskaitymo laikas derinamas su mokytoju; 

43.2. jeigu mokinys dėl ligos praleido mėnesį ir daugiau, atsikaitymo laikotarpis, suderinus su 

pavaduotoju ugdymui, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau negu mėnesiui; 

43.3.  mokinys, neatvykęs į kontrolinį ar kitą atsiskaitomąjį darbą  be pateisinamos priežasties, 

netenka teisės į papildomą pasirengimą, atsiskaito kitą pamoką arba po pamokų mokytojo nurodytu 

laiku; 

43.4. mokiniui atsisakius atsiskaityti ar neatvykus nurodytu laiku, įrašomas 1 (vienas – labai 

blogai), „neįskaityta“ („neįsk“). 

44. Mokinio asmeninė pažanga stebima, fiksuojama bei analizuojama vadovaujantis Vilniaus 

Jeruzalės progimnazijos mokinio pažangos stebėjimo, fiksavimo ir rezultatų analizavimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Vilniaus Jeruzalės progimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu 

Nr. V-180, nuostatomis. 

 

VII. MOKINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS BAIGIANTIS UGDYMO 

LAIKOTARPIUI. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

45.  Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio programą, vienų mokslo metų pasiekimų 

vertinimo rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau – dalyko metinis įvertinimas), 

fiksuojamas atsižvelgus į visų atskirų mokykloje nustatytų ugdymo laikotarpių (trimestrų) fiksuotus 

įvertinimus, vadovaujantis mokyklos susitarimais dėl mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų 

vertinimo. 

46. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys arba 

įskaita). 

47. Mokiniui, direktoriaus įsakymu atleistam nuo  kūno kultūros ar meninio ugdymo pamokų, 

tirimestro ir metinių pažymių stulpelyje rašoma: 

47.1. „įskaityta“ („įsk“), jeigu mokinys moklso metų pradžioje pateikė pažymą apie  atitinkamos 

sporto , meno mokyklos ar neformaliojo ugdymo įstaigos  lankymą ir jeigu mokinys atleistas nuo 

visų to dalyko pamokų;  
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47.2. pažymys, jeigu mokinys atleistas nuo dalies dalyko pamokų lankymo.   

48. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami: 

rašoma „įskaityta“ („įsk“) arba „neįskaityta“ („neįsk“).  

49. Trimestro pažymiai išvedami ne vėliau kaip paskutinę trimestro dieną: 

49.1. trimestro dalyko įvertinimas  fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio  pažymių, skaičiuojant 

jų  aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę; 

49.2. jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., trimestrą) neatliko visų vertinimo užduočių 

(pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų 

pagrindinio  ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko trimestro, pusmečio ar kito ugdymo 

laikotarpio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei 

mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių 

(pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“ („atl“). 

50. Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau – dalyko 

metinis įvertinimas), fiksuojamas iš I, II ir III trimestrų pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį 

ir taikant apvalinimo taisykles. 

51. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas „įskaityta“ („įsk“) arba „neįskaityta“ („neįsk“), jei bent 

dviejų trimestrų mokinio pasiekimai fiksuoti atitinkamai įrašais „įskaityta“  („įsk“) arba 

„neįskaityta“ („neįsk“). Fiksuojant trimestro dalyko įvertinimą įrašais „įskaityta“ („įsk“) arba 

„neįskaityta“  („neįsk“), atsižvelgiama į tai, kokių įrašų per ugdymo laikotarpį yra daugiau. 

52. Mokymosi pasiekimų fiksavimas, kai mokinys iš kūno kultūros dalyko atleistas: 

52.1. jeigu nors viename trimestre iš kūno kultūros dalyko mokinys buvo atleistas, metinis 

įvertinimas jam išvedamas iš kitų dviejų trimestrų įvertinimų vidurkio; 

52.2. jeigu mokinys atleistas I ir II trimestro  mokymosi laikoptarpiu, metinis pažymys išvedamas 

toks kaip III trimestre; 

52.3. jeigu mokinys atleistas II ir III trimestro mokymosi laikotarpiu, metiniame stulpelyje rašoma 

„atleista“ („atl.“); 

52.4. mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo visų kūno kultūros pamokų, trimestro ar 

metinių pažymių stulpelyje rašoma „atleista“ („atl“). 

53. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo įvertinimas 

laikomas metiniu. 

54. Jeigu iškyla neaaiškumų, įvertinimas komentuojamas (pagrindžiamas) mokiniui paprašius. 

55. Vertinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatus būtina atsižvelgti į mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijas ir Vilniaus psichologinės  pedagoginės tarnybos išvadas. 

56. Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo 

sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje 
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medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių dalykų 

nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į kitais (turimais) ugdymo 

laikotarpiais pasiektus mokymosi pasiekimus. 

57. Mokiniui prieš išvykstant iš mokyklos, kuri vykdė mokinio mokymą medicininės reabilitacijos, 

sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 

teikiančioje medicinos pagalbą, išduodama pažyma apie mokymosi pasiekimus (pagal poreikį gali 

būti pateikiama ir mokinio laikino gydymo laikotarpiu). 

58. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo apibendrinami 

baigiantis pusmečiui, dalykų trimestrų ir metiniai įvertinimai fiksuojami gavus tos mokyklos 

pažymą apie mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų įvertinimai 

gruodžio 1 d. ir (ar) kovo 1 d. Jeigu ankstesnėje mokykloje vadovaujantis ugdymo planu dalyko 

trimestrų ar pusmečio įvertinimas yra fiksuotas ne pažymiu, pusmečio ar metinis pažymys pagal 

dešimtbalę sistemą fiksuojamas iš šioje mokykloje įrašytų pažymių, atsižvelgus į patenkinamą ar 

nepatenkinamą įvertinimą įrašu. 

59. Mokiniui, kuris bendrojo ugdymo programos dalį laikinai mokėsi kitos šalies mokykloje pagal 

tarptautinę bendrojo ugdymo programą (dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo (judumo), mainų 

programoje), mokymosi laikotarpio rezultatų pripažinimą, įskaitymą Lietuvoje numato ir vykdo 

mokykla. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų nesimokė, sudaromos sąlygos 

mokytis ir atsiskaityti. 

60. Iš užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės 

organizacijos  pagrindinio ugdymo programos  tam tikrą dalį, priimamas mokytis bendra tvarka. 

Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, 

atsižvelgus į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei asmuo yra 

nepilnametis, priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai arba į išlyginamąją 

klasę (grupę).  

61. Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų 

paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni (žemesni), nei numatyti ugdymo programoje, pagal 

kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis aukštesnėje klasėje (klase žemiau). Jei 

mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendimą suderina su jo tėvais (globėjais, rūpintojais). 

62. Priimant iš užsienio atvykusi asmenį, asmenį, Lietuvoje baigusį užsienio valstybės arba 

tarptautinės organizacijos pagrindinio ugdymo programos  tam tikrą jos dalį, mokykla sudaro jo 

individualaus ugdymo planą, užtikrina mokiniui reikiamą švietimo / mokymosi pagalbą. 

 

VIII. KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ. UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS.  

PERĖJIMAS PRIE AUKŠTESNIO LYGMENS UGDYMO PROGRAMOS.  UGDYMO 

PROGRAMOS KARTOJIMAS. 

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=82784&Zd=nuosekliojo%2Bmokymo%2Btvarko&BF=4#25z#25z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=82784&Zd=nuosekliojo%2Bmokymo%2Btvarko&BF=4#25z#25z
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63. Mokykla vadovaujasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. 

įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. 

įsakymo Nr. V-78 ir 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija). 

64. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, 

jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo 

kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, 

kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys (toliau – Mokytojai). 

 

IX. MOKYMOSI PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

INFORMAVIMAS 

 

65. Mokinių mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne TAMO: 

65.1. dalyko mokytojai pildo elektroninį dienyną kasdien, kur nurodo pamokos temą, mokymosi 

turinį, namų darbus, fiksuoja mokinio lankomumą bei mokymosi pasiekimus, rašo pastabas,  

pagyrimus, komentarus. 

66. Pasibaigus trimestrui ir einamųjų mokslo metų ugdymo procesui klasės vadovai spausdina 

Klasės mokymosi kokybės ataskaitą, Mokinių mokymosi apskaitos suvestinę, Klasės lankomumo 

suvestinę ir pateikia atsakingam pavaduotojui ugdymui. 

67. Tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija apie mokinio mokymosi pasiekimus, lankomumą 

bei elgesį pateikiama: 

67.1. per elektroninį dienyną TAMO (iš dienyno administratoriaus mokykloje gaunant prisijungimo 

kodą ir laikiną slaptažodį); 

67.2.  jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi prieigos prie interneto, jų raštišku prašymu klasės 

vadovas spausdina konkretaus mokinio pažangumo ir lankomumo duomenis ne vėliau kaip kartą 

per mėnesį  bei konkretaus mokinio trimestro visų pažymių lentelę ne vėliau kaip iki kito trimestro 

5 d.; 

67.3. klasių tėvų susirinkimų metu (mokyklos nustatytu laiku, klasės vadovo ar tėvų iniciatyva); 

67.4. tėvų konferencijos metu (mokyklos nustatytu laiku); 

67.5. individualių dalykų mokytojų konsultacijų metu (mokyklos nustatytu laiku); 

67.6. individualių pokalbių metu (klasės auklėtojo, socialinio pedagogo, dalyko mokytojo, pagalbos 

mokiniui specialistų ar tėvų iniciatyva); 

67.7. mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžio metu; 

67. 8. telefoninio pokalbio metu; 

67.9. elektroniniu paštu. 
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68. Klasių vadovai,  direktoriaus įsakymu turintiems paskirtus papildomus darbus ar paliekamiems 

kurso kartoti mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams)  per 3 darbo dienas   raštu pateikia 

informaciją. 

68. Specialiųjų poreikių mokinių bei mokomų namuose mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami 

mokyklos Vaiko gerovės komisjos posėdžiuose. 

69. Klasių vadovai,  dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai yra asmeniškai atsakingi  už  

pateiktą objektyvią ir savalaikę informaciją. 

70. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) su naujo ugdymo dalyko mokinių pasiekimų vertinimo 

svarbiausiomis nuostatomis yra supažindinami mokslo metų pradžioje klasių tėvų susirinkimų 

metu. Už informacijos pateikimą atsakingas dalyko mokytojas. 

71. Mokinių, besimokančių pagal Pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį, pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas skelbiamas progimnazijos tinklapyje, skiltyje Ugdymas 

(www.jeruzale.vilnius.lm.lt) 

72. Mokykla  informaciją apie vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų 

pasirinkimo galimybes, prėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, svarbiausius išorinio vertinimo ir 

vidaus įsivertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės renginius ir pasiekimus skelbia 

progimnazijos tinklapyje. 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

73. Ši tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos. 

74. Tvarka gali būti keičiama pasikeitus ugdymą reglamentuojantiems teisės aktams. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeruzale.vilnius.lm.lt/
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Priedas 4 

                                                                                                            PATVIRTINTA 

                                                                                    Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 

                    direktoriaus 2021 m. sausio 17 d. 

                    įsakymu Nr. V-54 

 

 

VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJA 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

(aktuali redakcija) 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Mokyklos pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo  tvarkos aprašas parengtas 

remiantis šiais teisės aktais:  

1.1.Pradinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro  2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V- 1309. 

1.2.  Lietuvių kalbos pradinio ugdymo Bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46. 

1.3.  Lietuvos higienos norma HN 21:2017  „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos ir  saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro  2017 m. kovo 13 d. Nr. V-284. 

1.4. Einamųjų mokslo metų Pradinio ugdymo programos bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro.  

1.5. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (suvestinė 

redakcija nuo 2017-09-01).  

2. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nusako: 

2.1. vertinimo tikslą, uždavinius ir principus; 

2.2. mokinių ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijus, formas, laikotarpius; 

2.3. vertinimo fiksavimo ir informavimo formas ir būdus; 

2.4.   ugdymo programos baigimo, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę sąlygas; 

2.5. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus. 

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:  

3.1. Ugdymo(si) rezultatai – palaipsniui įgyjamos dvasinę, intelektinę ir fizinę asmens brandą 

rodančios kompetencijos, apimančios žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas.  
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3.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi 

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

kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.  

3.3. Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą.  

3.4. Vertinimo informacija – įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą.  

3.5. Vertinimo kriterijai – mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas atitinkantys, 

individualiose mokytojų vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai.  

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

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius.  

3.7. Formalusis vertinimas – turi aiškiai struktūruotą, formalizuotą pobūdį: vertinamosios 

užduotys (rašiniai, diktantai, namų darbai, testai, projektai ir pan.) yra tam tikro formato, joms 

atlikti skiriamas tam tikras laikas ir vieta. Mokinių atliktos užduotys įvertinamos remiantis 

nustatytais vertinimo kriterijais. Įvertinimas fiksuojamas (užrašomas) nustatyta forma (recenzija, 

balai, taškai ir pan.) dienyne, vertinimų lape, pažymėjime, kaupiamas aplankuose, bylose ar kt. 

Formalusis vertinimas taikomas tuomet, kai reikia fiksuoti mokinio mokymosi rezultatus bei 

pažangą ir išsaugoti informaciją ilgesniam laikui. Formalusis vertinimas yra taikomas vertinant 

žinias, įgūdžius, dalykinius ir  bendruosius gebėjimus bei nustatant pažangą; 

3.8. Formuojamasis ugdomasis vertinimas – ugdymo(si) procese teikiamas abipusis atsakas, 

grįžtamasis ryšys, padedantis mokiniui gerinti mokymą(si), nukreipiantis, ką dar reikia išmokti, 

leidžiantis mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų.  

3.9. Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant 

dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga.  

3.10. Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam tikru 

mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams 

įveikti.  

3.11. Kontrolinis darbas –mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai 

vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.  

3.12. Savarankiškas darbas – mokinių veikla pamokoje, kai mokiniai atlieka mokytojo pateiktas 

užduotis iš anksčiau (vienos ar dviejų) ar naujai išmoktų temų 

 ir gali naudotis įvairiais informacijos šaltiniais – užrašais, vadovėliais, žodynais. Darbo trukmė 

pamokoje ne daugiau kaip 30 minučių.  

3.13. Apklausa (žodžiu ar raštu) – greitas mokinio žinių patikrinimas iš vienos temos.  
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3.14. Projektinis darbas - kryptinga ir organizuota mokinių veikla, kurios tikslas yra skatinti 

mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, kūrybą ir iniciatyvumą, savarankiškumą, norą pažinti 

socialinę, kultūrinę bei gamtinę aplinką, domėtis mokslo naujovėmis, analizuoti informaciją.  

3.15. Apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

rezultatai, baigus programą ar programos dalį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus 

ugdymo programos pabaigoje. (Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašas, kuris padeda užtikrinti kiekvieno mokinio sėkmingą perėjimą prie mokymosi 

pagal pagrindinio ugdymo programą. Priedas Nr. 1).  

4. Adaptacija – mokinio prisitaikymas prie naujos socialinės ir mokymosi aplinkos. 

 

II. VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

5. Tikslas -  padėti mokiniui mokytis, tobulėti ir bręsti kaip asmenybei. Pateikti  informaciją apie 

mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, padėti planuoti mokymosi sėkmę.                   

6. Uždaviniai: 

6.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygį, kelti mokymosi tikslus;  

6.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 

6.3. suteikti mokinių poreikius atitinkančią pagalbą.  

6.4. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp 

vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos;  

6.5. įsivertinti bei įvertinti mokyklos ir mokytojo darbo kokybę, priimti pagrįstus sprendimus. 

7. Principai: 

7.1. aiškumas, skaidrumas, objektyvumas – su mokiniais aptariami vertinimo kriterijai, būdai; 

7.2. vertinimas pozityvus ir konstruktyvus – vertinama tai, ką mokinys jau išmoko, nurodomos 

spragos ir, jei reikia, padedama jas ištaisyti; 

7.3. veiksmingumas  - naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai; 

7.4. mokslumas – remiamasi mokinių pasiekimų požymiais, aprašytais Pradinio ugdymo 

bendrosiose programose; 

7.5. individualumas -  kiekvienas mokinys vertinamas individualiai, jo dabartinius pasiekimus 

lyginant su ankstesniais jo paties rezultatais; 

7.6. periodiškumas - vertinimas yra savalaikis, nuoseklus,  nuolat pasikartojantis procesas. 

 

III. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ  UGDYMO PROCESE 

VERTINIMAS 
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8. Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaudamasis mokytojas vertina bendruosius bei dalykinius 

mokinių gebėjimus, įgūdžius, pastangas, yra Bendrosiose programose nurodyti siekiami rezultatai 

(pasiekimai).  

9. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas, remdamasis Bendrosiomis programomis,  planuoja ir 

vertinimą, siedamas jį su mokymosi uždaviniais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir 

galias: 

9.1.formuojamojo vertinimo strategijas mokytojas planuoja pamokos plane arba trumpesnio 

laikotarpio (konkrečios temos) plane; 

9.2. diagnostinį vertinimą –  ilgalaikiame  plane. 

9.3. numato ir pasirenka kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo formas ir 

būdus.  

10. Mokytojai dalyko metodinėje grupėje aptaria ir suderina  konkrečius dalyko  vertinimo 

kriterijus,  formas, periodiškumą, klaidų žymėjimo ir taisymo būdus, rašymo standartus ir tvarkos 

reikalavimus sąsiuviniuse bei kt. Ši informacija skelbiama mokytojams skirtoje el. erdvėje (vjp.lt).  

11. Planuodamas 1-os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis išvadomis apie vaiko pasiekimus. 

12.Vertindamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi rezultatus, mokytojas 

atsižvelgia į individualius skirtumus, į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius.  

13. Mokinių, besimokančių pagal pritaikytas, individualizuotas programas, ugdymo rezultatai 

vertinami pagal atitinkamos programos reikalavimus.  

19. Atsižvelgdamas į mokinio individualias savybes (kalbėjimo, nervinius  sutrikimus ir kt.), 

mokytojas privalo parinkti mokinio pažangai ir pasiekimams įvertinti tinkamus apklausos būdus ir 

formas. 

20. Pusmečio ir metinė mokinių pažanga fiksuojama  atitinkamose elektroninio TAMO dienyno 

skiltyse įrašant mokinio pasiektą apibendrintą pasiekimų lygį (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje. Mokiniui nepasiekus 

patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

20.1. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba 

nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“; 

20.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga 

fiksuojama atitinkamoje elektroninio TAMO dienyno skiltyje, įrašant „pp“ arba „np“; 

20.3. 2 klasės mokinių, lankančių plaukimo pamokas, fizinio ugdymo pasiekimai įrašomi 

atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“;  

21. Formuojamasis (kasdieninis) vertinimas (komentarai raštu ir žodžiu, pagyrimai, paskatinimai, 

pritarimai, pastabos) padeda mokytojui ir mokiniui numatyti ugdymo(si) kryptį bei veiksmus, 
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patvirtinti daromą pažangą, t. y. parodo, kaip mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta, kokių yra 

galimybių siekti daugiau, ar liko mokymosi spragų, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai 

veiksmingi.  

22. Mokiniai, konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, 

įsivertinti pasiekimus ir pažangą, taip pat bendrąsias kompetencijas. Mokiniai įsivertina pamokos 

pabaigoje, mėnesio pabaigoje, baigę temą ar temų ciklą, pusmetį. 

23. Dažniausiai formuojamasis vertinimas neformalizuojamas ir nefiksuojamas. Didžiąją dalį (apie 

90%) vertinimo informacijos mokiniams pateikiama žodžiu. Vertinimo informacija raštu pateikiama 

trumpomis pastabomis (komentarais) mokinių sąsiuviniuose, vertinamų darbų lapuose, el. dienyne, 

vertinimo  aplankuose, ataskaitose ir asmens bylose. 

24. Jei mokinių darbų įvertinimai fiksuojami trumpu komentaru, įrašant jį tiesiai šalia atlikto darbo, 

į el. dienyną komentaras neperrašomas.  

25. Diagnostinis vertinimas (testai, kontroliniai darbai, tikrinamieji darbai, kūrybiniai darbai, 

projektai, tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai ir patikrinimai) skirtas 

išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, kam ir kokia pagalba reikalinga, kokie tolesni 

mokymosi žingsniai.  

26. Diagnostinis kognityvinių gebėjimų vertinimas vykdomas, taikant mokiniams iš anksto 

žinomus, su jais aptartus kriterijus ir apima tris dėmenis:  

26.1. Žinias ir supratimą (faktai, informacija, sąvokos, dėsningumas, teiginiai, simboliai, vienetai, 

pavyzdžiai, reikalingos priemonės), kurie būtini, kad mokiniai sėkmingai įsitrauktų į pažintines 

veiklas. Vertinant faktines žinias, tikrinama, kaip mokiniai įsimena, atpažįsta, apibrėžia, aprašo, 

nusako, iliustruoja pavyzdžiais, pasirenka priemones; 

26.2. Žinių taikymo gebėjimus, kurie apima įvairių situacijų supratimą ir žinių panaudojimą 

problemoms tose situacijose spręsti. Vertinami mokinių gebėjimai palyginti, priešpriešinti, 

klasifikuoti, modeliuoti, susieti, interpretuoti, rasti sprendimus, paaiškinti, parodant supratimą;  

26.3. Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, būtinus, sprendžiant problemas, kuriant paaiškinimus, 

darant išvadas, priimant sprendimus, perkeliant įgytas žinias į naujas situacijas. Vertinami 

gebėjimai analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, integruoti žinias, numatyti, prognozuoti, sudaryti, 

sukurti, formuluoti išvadas, apibendrinti informaciją ir pritaikyti naujoms situacijoms, kritiškai 

vertinti, argumentuoti, reflektuoti.  

27. Atliekant diagnostinį vertinimą remiamasi Bendrose programose nurodytais mokinių 

pasiekimais.  

28. Kontroliniai darbai, testai, savarankiški darbai nevertinami mokymosi pasiekimų lygmenimis.  

29. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimo tikslą, parenka tinkamus diagnostinio vertinimo būdus, 

užduoties apimtį, laiką, vertinimo informacijos pateikimo mokiniams formą.  
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30. Mokinių parašytas diagnostinis darbas aptariamas klasėje nekomentuojant kiekvieno darbo.  

Aptariamos būdingiausias klaidos ir kaip jos turi būti taisomos. Mokiniams, kurie parašė darbą be 

klaidų, mokytojai siūlo atlikti kitas užduotis. 

31. Mokiniai apie patikrinamųjų darbų rašymą turi būti informuoti prieš kelias dienas. 

32. Adaptaciniu laikotarpiu (2 mėnesius) pirmos klasės mokinių pasiekimai vertinami akcentuojant 

padarytą pažangą. 

33. Adaptaciniu laikotarpiu (1 mėnesį) naujai atvykusių mokinių pasiekimai vertinami  akcentuojant 

padarytą pažangą. Kontroliniai bei diagnostiniai testai neskiriami, mokytojas taiko individualius 

mokinio pažinimo būdus. 

34. Mokinių tarpusavio pasiekimai viešai nelyginami, o vertinama konkretaus mokinio daroma 

pažanga, laikantis konfidencialumo. 

35. Ugdymo procese nuosekliai vertinamos mokinio bendrosios kompetencijos: 

35.1. 1-oje klasėje kiekvieno mokinio kompetencijos įvertinamos ne rečiau kaip 2 kartus per 

pusmetį; 

35.2. 2-4 klasėse – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. 

36. Mokytojas kompetencijų vertinimą fiksuoja  mokinių vertinimo aplankuose (jei tokius turi) arba 

elektroninėje erdvėje pasirinkta forma. 

37. Mokiniui, baigus pradinio ugdymo programą, mokytojas parengia mokinio Pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą. (priedas Nr. 1) 

 

IV. MOKINIŲ DARBŲ TIKRINIMAS, VERTINIMO FORMOS,  LAIKOTARPIAI IR 

FIKSAVIMAS 

38. Tikrinami ir įvertinami visi kontroliniai darbai (testai, diktantai, atpasakojimai, rašiniai  

matematikos bei pasaulio pažinimo kontroliniai darbai). Klaidos žymimos ir/ar taisomos mokytojų 

susitartu būdu. 

39. Sąsiuviniuose, pratybų sąsiuviniuose, darbo lapuose tikrinamos užduotys mokytojo nuožiūra;  

40. Namų darbai tikrinami mokytojo pasirinktais būdais. 

41.  Mokinių mokymosi pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne TAMO. Mokinio 

formuojamojo vertinimo informacija elektroniniame dienyne gali būti fiksuojama rašant:  

41.1. klaidų skaičių;  

41.2. surinktų taškų skaičių;  

41.3. komentarus;  

41.4. teisingai atliktų užduočių procentinę išraišką.  

42. Rekomenduojama mokytojo ir mokinių sutarimu mokymosi pasiekimus fiksuoti vertinimo 

aplankuose. 
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43. Vertinimo aplankas – tai įvairiais būdais surinkta informacija apie mokinių mokymo(si) raidą ir 

pasiekimus bei kompetencijų ugdymąsi. 

44. Vertinimo aplankuose gali būti kaupiami: 

44.1. rašto darbai, kontroliniai darbai, standartizuoti mokomųjų dalykų testai, pratybų užduočių 

pavyzdžiai ar sąsiuviniai; 

44.2. duomenys apie atskirų dalykų pasiekimus; 

44.3. projektinių darbų pavyzdžiai ar nuotraukos; 

44.4. mokinio socialinių, komunikacinių, pažintinių, veiklos, kūrybinių gebėjimų plėtrą liudijantys 

pavyzdžiai ir t. t.  

45. Vertinimo laikotarpiai, jo fiksavimas: 

45.1. Įrašai el. dienyne: 

45.1.1. jei 1-2 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 1 įvertinimo fiksavimas per mėnesį mokiniui; 

45.1.2. jei 4-5 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 3 įvertinimų fiksavimas per mėnesį mokiniui;  

45.1.3. jei 7-8 savaitinės pamokos- ne mažiau kaip 4 įvertinimų fiksavimas per mėnesį mokiniui; 

46. Baigiant pusmetį nustatomas visų dalykų, išskyrus dorinį ugdymą, taip pat fizinio ugdymo 

dalyką, jei mokiniai lankė plaukimo pamokas,  mokymosi lygis (aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas, nepatenkinamas) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Pradinio ugdymo bendrosiose 

programose: 

46.1 patenkinamas įvertinimas – įrašai iš visų dalykų: „patenkinamas“, „pagrindinis“, 

„aukštesnysis“, „atleista“ („atl“); 

 „padarė pažangą“ („pp“) –  tik dorinio ugdymo dalyko, taip pat 2-oje klasėje fizinio ugdymo 

dalyko, jei mokiniai lankė plaukimo pamokas; 

46.2.  nepatenkinamas įvertinimas – įrašai iš visų dalykų: „nepatenkinamas“, „nepadarė pažangos“ 

(„np“) – tik dorinio ugdymo dalyko, taip pat 2-oje klasėje fizinio ugdymo dalyko, jei mokiniai lankė 

plaukimo pamokas;. 

47. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio mokymosi pasiekimų 

įvertinimas laikomas metiniu. 

48. Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio 

(pusmečio/ metinį ) įvertinimą. 

49. Pasibaigus  pusmečiui ir einamųjų mokslo metų ugdymo procesui klasės vadovai spausdina  

ataskaitas  ir pateikia atsakingam pavaduotojui ugdymui. 

 

V. UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS. MOKINIŲ KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ 

KLASĘ 
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50. Keliamosios (1-3) klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius 

įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. 

51. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, 

jei buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar 

papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę 

asmenys: 

51.1. jei mokinio papildomas darbas buvo įvertintas nepatenkinamu įvertinimu arba praėjo 

nustatytas laikas, kada mokinys turėjo atsiskaityti (atlikti papildomą darbą), mokytojas išklauso 

mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimą ir teikia siūlymą mokyklos vadovui dėl kėlimo į 

aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programos kursą; 

51.2. sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo mokiniui, jo kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo 

kartoti ugdymo programą, atsižvelgęs į mokinį mokiusių mokytojų siūlymą, ne vėliau nei paskutinė 

einamųjų mokslo metų darbo diena priima mokyklos vadovas. Sprendimas įforminamas mokyklos 

vadovo įsakymu. Su įsakymu klasės vadovas  raštu supažindina mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus). 

60. Pradinio ugdymo programos baigiamosios (4) klasės mokinys, išskyrus besimokantį pagal 

pradinio ugdymo individualizuotą programą, turintis patenkinamus visų šios programos ugdymo 

plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo programą  ir jam 

išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas. Mokinys įgyja teisę mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programą.  

61. Pradinio ugdymo baigiamosios (4) klasės mokinys, mokęsis pagal individualizuotą programą ir 

turintis visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio 

ugdymo individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis tik pagal pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą. 

62. Pradinio ugdymo programos baigiamosios (4) klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko 

nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti 

pradinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. 

 

            VI. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS 

63. Tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija apie mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą 

teikiama: 

63.1. per elektroninį dienyną TAMO (iš dienyno administratoriaus mokykloje gaunant prisijungimo 

kodą ir laikiną slaptažodį): 

63.1.1. jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi prieigos prie interneto, jų raštišku prašymu klasės 

vadovas spausdina konkretaus mokinio pažangumo ir lankomumo  lentelę (ne rečiau kaip 1 kartą 
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per mėnesį) bei konkretaus mokinio pusmečio įvertinimų lentelę (ne vėliau kaip iki kito pusmečio 5 

d.); 

63.2. klasės tėvų susirinkimų metu (mokyklos nustatytu laiku, klasės vadovo ar tėvų iniciatyva); 

63.3.  klasės mokytojo ir dalykų mokytojų individualių konsultacijų metu (mokyklos nustatytu laiku 

arba pagal susitarimą ), kuriose gali dalyvauti ir vaikas; 

63.4. individualių pokalbių metu (klasės auklėtojo, socialinio pedagogo, dalyko mokytojo, pagalbos 

mokiniui specialistų ar tėvų iniciatyva); 

63.5. mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžio metu; 

63.6. telefoninio pokalbio metu; 

63.7. elektroniniu paštu. 

64. Kai vykdomas nuotolinis ugdymas, informacija apie mokinio pasiekimus bei pažangą  teikiama 

nuotoliniu būdu. Kitais atvejais klasės vadovo, dalyko mokytojo bei tėvų susitarimu gali būti 

teikiama nuotoliniu būdu. 

65. Specialiųjų poreikių mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami dalyvaujant mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos nariams. 

66. Mokinių tėvai su šia  tvarka supažindinami  kiekvienų mokslo metų pradžioje klasių tėvų 

susirinkimų metu, esant pakeitimams – artimiausio susirinkimo metu. 

67. Klasių vadovai, dalyko mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai yra asmeniškai atsakingi už 

pateiktą objektyvią ir savalaikę informaciją apie vaiko pasiekimus bei pažangą. 

68. Mokykla  informaciją apie mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programas, jų pasirinkimo galimybes, prėmimo sąlygas, teikiamas paslaugas, svarbiausius išorinio 

vertinimo ir vidaus įsivertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės renginius ir pasiekimus skelbia 

mokyklos tinklapyje. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

69. Ši tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos. 

70. Tvarka (ir/ar atskiri jos punktai)  gali būti keičiama pasikeitus ugdymą reglamentuojantiems 

teisės aktams. 

 

_________________________________________________________________________ 
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Priedas Nr. 4 

Vilniaus Jeruzalės progimnazija 

 

202 -    -  

 

.......... klasės mokinio (ės) 

  

........................................................................................................................ 
   (vardas, pavardė)  

 

Pradinio ugdymo programos baigimo  

pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas 
 

1 lentelė. Mokymosi pasiekimai 

Dalykas Pasiektas lygis 
(dorinis ugdymas: padarė pažangą, nepadarė 

pažangos;  

kiti dalykai: aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas, nepatenkinamas) 

Komentarai  
 

Dorinis ugdymas 

.................................. 

 

 

 

 

Lietuvių  kalba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio kalba  

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulio pažinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Dailė ir technologijos 

 

 

 

 

 

 

Muzika 

 

 

  

Fizinis ugdymas 

 

 

  

Šokis 

 

 

  

2 lentelė. Bendrųjų kompetencijų vertinimas 
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Kompetencijos 

 

Kriterijai 

Vertinimas 
(pažymėti „+“ vieną iš dviejų) 

ryšku (taiko) siekia 

Komunikavimo 

kompetencija 

geba reikšti mintis, jausmus, išsakyti nuomonę, 

pasakoti, pasidalyti patirtimi 
  

tinkamai bendrauja, atsižvelgiant į tikslą, adresatą bei 

situaciją 
  

moka išklausyti kalbantįjį    

geba informaciją tinkamai pateikti kitiems   

geba bendradarbiauti   

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencija 

mokosi stropiai,  jaučia atsakomybę už mokymąsi, 

rezultatus 
  

pasitiki savo jėgomis, mokosi savarankiškai 

(individualiai) 
  

apmąsto mokymosi rezultatus, vertina pažangą    

geba mokytis grupėje    

Pažinimo 

kompetencija 

domisi naujais dalykais, aktualijomis, supančia 

aplinka, pasauliu; nori jį pažinti, stebėti, tyrinėti 
  

geba rasti ir apibendrinti informaciją   

nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir 

sprendžia problemas, daro pagrįstas išvadas 
  

Socialinė 

kompetencija 

įsitraukia į bendrą veiklą ir aktyviai dalyvauja joje   

klausia, prireikus prašo pagalbos, ją priima, padeda 

kitiems 
  

gerbia kitus, toleruoja kitoniškumą   
prireikus moka spręsti konfliktines situacijas, pasiekti 

sutarimo  
  

Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo 

kompetencija 

mąsto originaliai, kelia naujas idėjas   
aktyviai dalyvauja veikloje, rodo iniciatyvą   

priima naujoves, išbando naujus dalykus   

Asmeninė 

kompetencija 

įvertina savo jėgas, siekia užsibrėžto tikslo, darbą 

atlieka iki galo 
  

geba veikti atsakingai    
stengiasi taisytis/keistis/tobulėti reaguodamas į kritiką, 

pastabas 
  

valdo emocijas ir jausmus   

atsispiria neigiamai įtakai   

elgiasi saugiai, pozityviai, nekenkia sau, kitiems ir 

aplinkai 
  

                        

 

Direktorius ............................................................................................. 

A. V.    (parašas, vardas, pavardė) 

 

Mokytojas ............................................................................................... 

(parašas, vardas, pavardė) 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

  Priedas 5  

                             PATVIRTINTA 

Vilniaus Jeruzalės progimnazijos           

   direktoriaus įsakymu  

                      2021 m. birželio 29 d. Nr. V – 118 

 
VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

Pagalba švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose suprantama kaip mokytojų, 

specialistų, kitų mokyklos darbuotojų vykdoma veikla, susijusi su mokinių socialinių bei 

pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę, padidinanti švietimo 

veiksmingumą. 

Švietimo pagalba – specialistų teikiama pagalba mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą.  

Psichologinė pagalba – mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir 

sprendimas, psichologinės pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir mokytojais juos konsultuojant.  

Socialinė pedagoginė pagalba – mokyklos darbuotojų (socialinių pedagogų, klasės 

auklėtojų, mokytojų ir administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių ir pedagoginių 

poreikių tenkinimu, skirta vaikų auklėjimo ir socialinėms problemoms spręsti.  

Specialioji pedagoginė pagalba – pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti 

veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymą. 

Sveikatos priežiūros specialisto teikiama pagalba – pagalba mokiniui saugojant ir 

stiprinant sveikatą, atliekant pirminę sveikatos priežiūrą, konsultuojant mokytojus, mokinius ir jų 

tėvus. Sveikatingumo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams 

(globėjams), asmens higienos įgūdžių ugdymas ir kontrolė, dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant 

sveikatingumo programas. Priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją 

mokykloje, organizavimas. 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo proceso organizavimo tvarkos 

aprašas (toliau – aprašas) nustato  mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Vilniaus 

Jeruzalės  progimnazijoje.  

2. Vilniaus Jeruzalės progimnazija siekia užtikrinti kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo prieinamumą ir kokybę.  

3. Mokyklos ir tėvų (globėjų/rūpintojų) įsipareigojimai užtikrinti mokinių ugdymąsi ir švietimo 

pagalbos teikimą atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymosi poreikius įteisinami mokymo sutartyje. 
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4. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 

rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795 ,,Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

 

III. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ NUSTATYMAS, SPECIALIOJO UGDYMOSI 

IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMAS  

 

5. Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą atlieka Vilniaus Jeruzalės 

Progimnazijos vaiko gerovės komisija, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais įvertina pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos tarnyba, 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 

(Žin., 2011, Nr. 93-4428) ir švietimo ir mokslo ministro tvirtinamu Mokinio specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir 

socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu. 

6. Mokiniui specialusis ugdymasis ir švietimo pagalba skiriami vadovaujantis Mokinio 

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, 

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, įvertinimo ir specialiojo ugdymosi 

skyrimo tvarkos aprašu, kai: 

6.1. pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ugdymo bendrosios  mokymo programos 

pritaikomos vadovaujantis Aprašo 7 punktu, siekiant sudaryti sąlygas įgyti atitinkamą išsilavinimą; 

6.2. mokinys turi būti ugdomas pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą ir socialinių įgūdžių ugdymo programą, kurios skirtos sutrikusio 

intelekto mokiniams. 

7. Mokiniui švietimo pagalba skiriama, vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių 

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu. 

   

IV. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Pradinio, pagrindinio ugdymo bendrosios programos pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus 

mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir 

vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir 

rekomendacijomis. Mokykloje rengiamos pritaikytos arba individualizuotos programos, 

atsižvelgiant į mokymo terminus ( pusmečiais arba trimestrais). 

8.1.Dalykų Bendrąsias programas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaiko, 

individualizuoja mokytojai, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus ir galias, bei specialiojo pedagogo, 

logopedo ir/ar kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

     9. Švietimo pagalba mokiniams teikiama vadovaujantis: Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-663, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404013
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 ( Žin., 

2011, Nr. 92-4395), Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. 

įsakymu Nr. V-1229 (Žin., 2011, Nr. 92-4396), Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo 

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

liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1396, (Žin., 2011, Nr. 97-4600), Socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950. 

9.1 Švietimo pagalba (logopedo pagalba) mokiniams teikiama, kai ją skiria Mokyklos vaiko 

gerovės komisija ir/ar Pedagoginė psichologinė tarnyba. Specialųjį ugdymą (specialiojo pedagogo 

pagalbą) skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba, įvertinusi raidos sutrikimą ir specialiuosius 

ugdymosi poreikius, bei pritarus tėvams. 

9.2 Specialioji pedagoginė pagalba (specialiosios pamokos) mokiniams teikiama per pamokas, 

logopedinės pratybos (specialiosios pratybos) gali būti vedamos per pamokas (specialiųjų ugdymosi  

poreikių  mokiniams) arba po pamokų . 

    10. Mokinių priėmimas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, kėlimas į aukštesnę klasę, jų 

perėjimas prie aukštesnio lygmens ugdymo programos, ugdymo programos kartojimas, jos 

baigimas ir pasiekimų gilinimas bei plėtojimas nustatomas vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526). 

    11. Bendrojo ugdymo programas, pritaikytas vadovaujantis šio Aprašo 7 punktu, mokiniai gali 

baigti per trumpesnį ar ilgesnį negu nustatytas laiką, gali mokytis su pertraukomis, šias programas 

baigti atskirais moduliais. 

12. Organizuojant mokinių ugdymą pamokoje, veiklose gali dalyvauti du mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai.  

 13. Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus pagal bendrojo ugdymo programas mokykla 

vykdo vadovaudamasi mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašais. 

14. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai diagnostinius testus atlieka su mokytoju, o 

reikalui  esant su specialistu (atsižvelgiama į vaiko raidos ypatumus). 

     14.1.  Mokinių diagnostinius testus vertina mokytoja bendradarbiaudama su specialistu.  

15. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal pritaikytą Bendrąją programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai vertinami atsižvelgiant į bendrųjų programų mokomųjų dalykų minimalųjį 

pasiekimų lygį bei į individualius vaiko pasiekimus ir pažangą. 

16. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal individualizuotą Bendrąją pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje 

numatytus pasiekimus.  

      17. Mokiniui, baigusiam bendrojo ugdymo programą, įgijusiam atitinkamą išsilavinimą, 

mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas išduodamas vadovaujantis Pažymėjimų ir brandos 

atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 (Žin., 2007, Nr. 25-944;  2010, Nr. 30-1404). Mokiniui, 

neįgijusiam pradinio, pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, išduodamas mokymosi pasiekimų 

pažymėjimas. 

 

V. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

MOKYMAS NAMIE  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403928
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404315
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=253802
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292772
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366860
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   18. Dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių mokymo namie ugdymo turinys formuojamas parenkant ugdymo sritis, pritaikant 

dalykų programas pagal šių mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir atsižvelgiant į gydytojų 

rekomendacijas. 

  19. Negalintiems mokytis mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, 

mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja 

mokykla pagal vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos 

tarnybos, gydytojų rekomendacijas, sudariusi mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie 

laikotarpiui.  

. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Mokiniui arčiau jo gyvenamosios vietos esančią bendrojo ugdymo mokyklą, atsižvelgdamos 

į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir mokyklos galimybes užtikrinti ugdymo kokybę, 

rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos tarnyba.  

21. Mokykla, atsižvelgdama į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, užtikrina ugdymąsi 

pritaikytoje ugdymosi aplinkoje, reikiamos švietimo pagalbos teikimą, aprūpinimą specialiosiomis 

mokymo priemonėmis ir ugdymui skirtomis techninėmis pagalbos priemonėmis mokykloje.   

 

______________________________________ 

Parengė Vaiko gerovės komisija 

2021-06-25, protokolo Nr. 22 
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          Priedas 6 

                                    PATVIRTINTA 

      Vilniaus Jeruzalės progimnazijos           

         direktoriaus įsakymu  

                           2021 m. birželio 29 d. Nr. V – 119 

 
VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL 

IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR 

SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO 

UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo 

ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir 

socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo (toliau – Įvertinimas) ir specialiojo ugdymosi ir (ar) 

specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pagalbos (toliau – 

Švietimo pagalba) skyrimo mokiniams tvarką bei dokumentaciją. 

2. Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti pradinio, 

pagrindinio ugdymo bendrosios programos  pritaikymą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos 

priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas. 

3. Įvertinimą atlieka:  

3.1. Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija). 

4. Švietimo pagalbą skiria: 

     4.1 Mokyklos vadovas. 

 

II. ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS 

SKYRIMO DOKUMENTAI 

 

5. Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo duomenys fiksuojami 

Aprašo prieduose nurodytuose dokumentuose: 

5.1. Anketoje (2 priedas); 

5.2. Mokinio ugdymosi pasiekimų apraše (toliau – Pasiekimų aprašas) (3 priedas); 
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5.3. Vaiko gerovės komisijos pažymoje dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio 

Įvertinimo (toliau – Komisijos pažyma dėl Įvertinimo) (5 priedas); 

5.4. individualiuose psichologinio, pedagoginio, logopedinio ir medicininio vertinimo 

protokoluose, klausimynuose, aprašymuose ir kortelėse. 

 

III. ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS 

SKYRIMO TVARKA 

 

6. Mokinio, ugdomo bendrojo ugdymo mokykloje specialiųjų ugdymosi poreikių Įvertinimo ir 

specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo tvarka: 

6.1. Mokytojas pildo  Anketą (2 priedas) ir kreipiasi į Komisiją, kai jam iškyla mokinio ugdymo 

sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo 

pasiekimų lygio. 

6.2. Komisija, gavusi Anketą (2 priedas) bei tėvų (globėjų, rūpintojų) Sutikimą (4 priedas), 

atlieka pirminį Įvertinimą ir pildo Komisijos pažymą dėl Įvertinimo (5 priedas). Siekdami 

išsamesnio Įvertinimo,  Komisijos nariai gali prašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikti mokinio 

sveikatos būklės įvertinimo dokumentus. 

6.3. Komisija, nustačiusi mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir nusprendusi, kad 

mokiniui reikalinga Švietimo pagalba, įrašo jį į Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, Komisijos 

pirmininko raštu suderintą su Tarnyba, kurios veiklos teritorijoje yra mokykla.  

6.4. Komisija, nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti  bendrojo ugdymo bendrąsias 

programas ir skirti specialųjį ugdymąsi, gavusi Sutikimą (6 priedas), kreipiasi į Tarnybą, kurios 

veiklos teritorijoje yra mokykla, dėl išsamesnio Įvertinimo. Komisija pateikia Tarnybai Komisijos 

pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, mokinio rašto 

darbų, piešinių, prireikus mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus. 

7. Tarnyba, kartu su mokykla, kurioje mokosi mokinys, turintis klausos sutrikimą (arba kochlearinį 

implantą), privalo kreiptis į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą dėl Įvertinimo, 

specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių, ugdymosi aplinkos pritaikymo.  Mokinio 

Įvertinimą  atlieka Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro specialistai kartu su Tarnybos 

specialistais.  

7.1. Tarnyba, kartu su mokykla, kurioje mokosi mokinys, turintis regos sutrikimą (arba yra 

kurčneregys), privalo kreiptis į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą dėl Įvertinimo, 

specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių, ugdymosi aplinkos pritaikymo. Mokinio 

Įvertinimą  atlieka Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistai kartu su Tarnybos 

specialistais.  

7.2. Bendrojo ugdymo mokyklos Komisija kreipiasi į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo, jei tai 

rekomenduota ankstesniojo Įvertinimo Tarnyboje metu arba jei Komisija yra nutarusi patikslinti išvadą 

apie specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį  arba 

ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos, bendrojo ugdymo 

bendrųjų programų ar profesinio mokymo programų pritaikymą. Ugdantis (-ys) pedagogas (-ai) ir su 

mokiniu dirbantys Švietimo pagalbos specialistai pateikia Komisijai Pasiekimų aprašą (3 priedas),  

kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio Įvertinimo Tarnyboje. 

Komisija pateikia Tarnybai Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta 

tvarka. Į Tarnybą dėl pakartotinio Įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 
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8. Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Jei nėra nurodoma, kad būtina atlikti 

pakartotinį Įvertinimą, laikoma, kad yra skirtas nuolatinis specialusis ugdymasis. Jei nurodoma 

pakartotinio Įvertinimo data, specialusis ugdymasis yra skirtas laikinai. 

9. Mokiniui padarius pažangą ir pasiekus bendrosiose programose numatytą patenkinamą 

pasiekimų lygį, Komisija raštu kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi nutraukimo ir pateikia 

dalyko (-ų) ugdymosi Pasiekimų aprašą (3 priedas). Tarnyba, išnagrinėjusi Komisijos pateiktus 

dokumentus, specialųjį ugdymąsi Tarnybos vadovo sprendimu nutraukia arba atlieka pakartotinį 

Įvertinimą.  

10. Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos 

teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus 

mokyklos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo 

pirmosios dienos. Mokyklos vadovas raštu apie tai informuoja Tarnybą. 

 

IV. ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS 

SKYRIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS 

 

11. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, išvykus į kitą mokyklą, jo Įvertinimo, 

specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai perduodami kitai mokyklai 

tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu. 

12. Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai Komisijoje, 

Tarnyboje ar Centre saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 

(Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka. 

13. Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai Tarnyboje ar 

Centre saugomi, kol įvertintajam asmeniui sukanka 25 metai. Pasibaigus saugojimo terminui, 

dokumentai sunaikinami. 

14. Komisija, Tarnyba ar Centras atsako už Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo 

pagalbos skyrimo dokumentų konfidencialumą.  

15. Komisija, Tarnyba ar Centras informaciją apie mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir 

jų tenkinimą teikia suinteresuotoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

_______________________________________ 

Parengė Vaiko gerovės komisija 

2021-06-25, protokolo Nr. 22 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=23066
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230851
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Priedas 7 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 

direktoriaus  2020 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V- 151 

 

VILNIAUS JERUZALĖS PROGIMNAZIJOS UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO 

NUOTOLINIU  BŪDU TVARKA 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Vilniaus Jeruzalės progimnazijos (toliau – Progimnazija) ugdymo(si) proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarka (toliau – Tvarka) yra skirta savarankiško ir / ar dalinai savarankiško 

ugdymo(si) proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas kasdienis ugdymo(si) 

procesas.  

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 

m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu patvirtinimo“ , Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2020 m. liepos 3  d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo 

proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

3. Esant ekstremaliai šalies ir (ar) miesto situacijai, Progimnazija direktoriaus sprendimu 

organizuoja mokinių ugdymą mokiniui, mokinių klasei, mokinių koncentrui ar koncentrams, visai 

mokyklai nuotoliniu būdu.  

4. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.  

5. Progimnazijos bendruomenė ugdymo organizavimui naudoja šias priemones: 

5.1. nuotolinio mokymo(si) aplinką Google G Suite for education; 

5.2. nuotolinių pamokų ir susitikimų priemonę –  Google Classroom;  

5.3. pagrindinę informavimo ir ugdymo rezultatų fiksavimo priemonę –  el. dienyną TAMO;  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c2bbb08067c511eaa02cacf2a861120c?jfwid=11p6e3gcz8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c2bbb08067c511eaa02cacf2a861120c?jfwid=11p6e3gcz8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c2bbb08067c511eaa02cacf2a861120c?jfwid=11p6e3gcz8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52b3b312bc9c11ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=mmceo9yt8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52b3b312bc9c11ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=mmceo9yt8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52b3b312bc9c11ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=mmceo9yt8
https://dienynas.tamo.lt/Prisijungimas/Login
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5.4. papildomas bendravimo priemones: Google Chat, Gmail el. paštą vjp.lt; 

II SKYRIUS  

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

6. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos:  

6.1. administracija: 

6.1.1. įvertina technines bei darbuotojų kvalifikacijos galimybes ir organizuoja Progimnazijos 

bendruomenės darbą nuotoliniu būdu; 

6.1.2. pagal klasių vadovų ir tėvų teikiamą informaciją išsiaiškina ir vertina mokinių technines 

galimybes mokytis nuotoliniu būdu, imasi visų būtinų priemonių sudarant galimybes mokytis 

kiekvienam mokiniui; 

6.1.3. įvertina mokytojų ir pagalbos mokytojui specialistų pasirengimą ugdyti mokinius nuotoliniu 

būdu; 

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

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje: 

6.1.4.1. mokiniui ar mokinių grupei skiriama patalpa (-os), kurioje parengiamas tinkamas 

kompiuteris; 

6.1.4.2. skiriamas mokytojo padėjėas ar VDM specialistas, kuris padeda prisijungti, atlikti užduotis, 

prižiūri pertraukų metu, bendradarbiauja su mokytojais bei tėvais; 

6.1.5. skiria IT inžinierių administratorių bei IKT konsultantus; 

6.1.6. koreguoja pamokų bei konsultacijų, neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštį, ne mažiau kaip 

50 proc. pamokų laiko skiriant sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 proc. – asinchroniniam 

ugdymui; 

6.1.7. priima sprendimus dėl nuotolinių pasitarimų su Progimnazijos darbuotojais ir juos 

organizuoja  „Google Meet“ pokalbių aplinkoje; 

6.1.8. nuolat skelbia Progimnazijos svetainėje atnaujintą  informaciją apie mokyklos veiklas ir 

ugdymą; 

https://chat.google.com/
https://www.google.com/intl/lt/gmail/about/policy/
https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/pagrindinis-puslapis/vieni-kitiems-pagalba?authuser=0
https://meet.google.com/
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6.1.9. direktoriaus pavaduotojai ugdymui koordinuoja nuotolinio ugdymo procesą pagal kuruojamas 

sritis, užtikrina nuotolinio ugdymo kokybę; 

6.2. IT inžinierius: 

6.2.1. paruošia kompiuterius, ryšio įrangą progimnazijos pedagogams ir (ar) pagal poreikį 

mokiniams. Paruoštą įrangą pedagogams ir (ar)  mokinių tėvams laikinai išduoda pagal direktoriaus 

pavaduotojo ūkiui  paruoštą perdavimo-priėmimo aktą psirašytinai; 

6.2.2. prižiūri taikomų informacinių sistemų ir virtualiųjų aplinkų naudojimą, diegia atnaujinimus, 

rūpinasi naudojamų priemonių saugumu; 

6.2.3. konsultuoja pedagogus, mokinius ir jų tėvus techniniais informacinių technologijų 

naudojimo, kibertinės saugos ir kitais  IT saugumo  klausimais, sprendžia  iškilusias technines 

problemas; 

6.3. IKT ugdymo priemonių bei turinio konsultantai: 

6.3.1. IKT ugdymo priemonių ir turinio konsultantus pagal poreikį skiria mokyklos direktorius 

savanorystės pagrindu arba kitu susitarimu; 

6.3.2. konsultantai:    

6.3.2.1. dalinasi patirtimi bei mažoms pedagogų grupėms pagal poreikį veda mokymus ir 

individualiai konsultuoja virtualios aplinkos naudojimo bei pritaikymo klausimais; 

6.3.2.2.  konsultuoja mokinius ir tėvus virtualios aplinkos naudojimo bei pritaikymo klausimais; 

6.3.2.3.  teikia pasiūlymus mokyklos administracijai nuotolinio mokymo(si) organizavimo 

klausimais; 

6.4. mokytojas:  

6.4.1. apmoko mokinius dirbti nurodytose virtualiose aplinkose (esant reikalui, prašo IKT 

konsultanto pagalbos); 

6.4.2. laiku  pildo el. dienyną TAMO; 
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6.4.3. nuotolinę pamoką veda įsijungęs vaizdo kamerą ir mikrofoną, primena bendravimo taisykles, 

pateikia aiškią informaciją, kaip ir ko mokysis, kokie bus namų darbai, kaip bus vertinama mokinių 

veikla; 

6.4.4. ne mažiau kaip 15 min. sinchroniniam darbui skirto pamokos laiko skiria  mokymuisi aptarti, 

grįžtamajam ryšiui teikti; Rekomenduojama vengti paskaitų formos – mokinius įtraukti į aktyvią 

veiklą, taikant mokymosi metodų įvairovę; 

6.4.5. pagal Ugdymo plano nuostatas ir Progimnazijos tvarkas tikrina, vertina, komentuoja mokinių 

darbus; 

6.4.6. vadovaudamasis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis rengia, 

atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagą, įkelia nuorodas, kur galima rasti papildomos 

informacijos ar lavinti įgūdžius savarankiškai atliekant užduotis;  

6.4.7. lanksčiai koreguoja mokomojo dalyko ilgalaikį planą „Google diske“; 

6.4.8. pirmoje nuotolinėje pamokoje supažindina mokinius su dalyko nuotolinio mokymo 

organizavimu ir susitaria: 

6.4.8.1. dėl skiriamų mokymosi užduočių, jų atlikimo terminų; 

6.4.8.2. dėl teorinės ir kitos ugdymui(si) reikalingos medžiagos ir (ar) informacijos teikimo; 

6.4.8.3. dėl informacijos bei mokytojo pagalbos teikimo laiko ir būdų; 

6.4.8.4. dėl informacijos mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo ir vertinimo; 

6.4.10. bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, klasių 

vadovais, ugdymo vadovais, tariasi dėl krūvio reguliavimo; 

6.4.11. nuotolinio mokymo metu mokytojas  bendradarbiauja su pagalbos specialistais, kurie 

padeda mokiniams mokytis, skiria bent vieną bendrą konsultaciją mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams);  

6.4.12. dalyvauja virtualiuose posėdžiuose, susirinkimuose ir teikia mokyklos vadovams, pagalbos 

mokiniui specialistamas reikalingą / prašomą informaciją apie nuotolinį ugdymą.  

6.4.13.  pagal poreikį nuolat mokosi naudotis virtualia aplinka ir papildomomis el. priemonėmis; 
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6.5. klasės vadovas:  

6.5.1. teikia mokyklos vadovams informaciją apie auklėtinius techninio aprūpinimo klausimais; 

6.5.2. supažindina auklėtinius su saugiu ir atsakingu elgesiu internete. 

6.5.3. pagal tvarkaraštį realiu (sinchroniniu) laiku veda klasės valandėles, realiu (sinchroniniu) ir 

nerealiu (asinchroniniu) laiku bendrauja su auklėtiniais; 

6.5.4. konsultuoja, kontroliuoja mokinius. dėl prisijungimo, stebi jų mokymosi eigą, pamokų 

lankomumą, kontaktuoja su mokiniu ir jo tėvais dėl mokymosi, informuoja socialinį pedagogą ir  apie 

nesijungiančius į pamokas, neatliekančius užduočių ar nesilaikančius nuotolinio bendravimo taisyklių 

auklėtinius; 

 

6.5.5. nuotoliniu būdu veda susirinkimus bei individualiai bendradarbiauja su tėvais dėl sklandaus 

vaiko ugdymo(si) užtikrinimo; 

6.5.6. koordinuoja mokinių mokymąsi ir pasiekimus, kas savaitę el. dienyne stebi mokinių 

dalyvavimą pamokose ir jų pasiekimus, teikia informaciją administracijai, Vaiko gerosvės 

komisijai; 

6.5.7. domisi auklėtinių poreikiais, interesais; individualių pokalbių ir klasės valandėlių metu 

padeda spręsti kylančias problemas; 

6.5.8. bendrauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, padeda spręsti iškilusias problemas, 

o prireikus kreipiasi į mokyklos vadovus; 

6.5.9. dalyvauja Klasių vadovų metodinės grupės veikloje; 

6.6. tėvai (globėjai, rūpintojai): 

6.6.1. užtikrina reikalingų techninių mokymosi priemonių veikimą (prieiga prie interneto, vaizdo 

kamera, mikrofonas);  

6.6.2.  nuolat seka mokyklos siunčiamą informaciją;  

6.6.3. pagal poreikį padeda mokiniui suprasti siunčiamos informacijos turinį, prisijungti prie 

mokymosi aplinkų; reguliariai tikrina el. dienyną, kitas vaiko mokymui(si) skirtas virtualias 

aplinkas, užtikrina saugų naudojimąsi; 
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6.6.4.  kontroliuoja ir užtikrina savalaikį vaiko prisijungimą,  atliktų darbų pateikimą; 

6.6.5. užtikrina mokymosi vietos reguliarią higieną (švarą, tvarką, apšvietimą); 

6.6.6. bendrauja ir bendradarbiauja su klasės vadovu, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui  

specialistais, mokyklos vadovais; 

6.6.7. susirgus, taip pat dėl techninių gedimų ar kitų svarbių priežasčių negalinčiam prisijungti 

vaikui,  tą pačią dieną apie tai informuoja klasės vadovą per el. dienyną, telefonu ar el. p.; 

6.6.8. sužinoję apie elektroninių patyčių atvejus informuoja klasės vadovą ar socialinį pedagogą, 

užpildydami  nustatytą formą – https://patyciudezute.jeruzale.vilnius.lm.lt/;  

6.6.9. neįrašinėja nuotolinių pamokų, klasės valandėlių, susirinkimų ir neplatina jų vaizdo 

įrašų;  neplatina atsiųstos vaikiui mokymosi medžiagos; 

6.6.10.  pastebėję, kad  vaikas turi mokymosi, emocinių ir (ar) elgesio sunkumų, konsultuojasi su 

pagalbos mokiniui  specialistais; 

6.7. mokiniai: 

6.7.1. prie nuotolinių pamokų jungiasi pagal tvarkaraštį; 

 6.7.2. kasdien jungiasi prie el. d. TAMO, susipažįsta su pateikta informacija; 

6.7.3. jungiasi prie nuotolinio mokymosi aplinkos Google Classroom ir / ar kitų mokytojo nurodytų 

mokymosi aplinkų: EDUKA , EMA ir pan. Ir atlieka mokytojo paskirtas užduotis; 

6.7.4. nuotolinėje pamokoje, klasės valandėlėje ar konsultacijoje dalyvauja įsijungę vaizdo kamerą 

ir mikrofoną; 

6.7.5. laiku atlieka skirtas užduotis, turi reikiamas mokymosi priemones; 

6.7.6. iš nuotolinės pamokos, konsultacijos, klasės valandėlės gali išeiti tik leidus mokytojui; 

6.7.7. pamokoje kalba ir/ar susirašinėja pokalbių svetainėje „Chat‘, kai leidžia mokytojas; 

6.7.8. dalyvauja klasės valandėlėse, bendrauja ir bendradarbiauja su bendramoksliais, mokytojais ir 

(ar) pagalbos mokiniui specialistais;  

6.7.9. gautą mokymosi medžiagą naudoja tikslingai, jos neplatina (fotografuoti pamokos vaizdus, 

platinti pamokų vaizdo įrašus yra draudžiama); 

6.7.10. nesidalija prisijungimo prie pamokos duomenimis su pašaliniais asmenimis; 

6.7.11. savo netinkamu elgesiu (komentarais, garsaias, vaizdais) netrukdo pamokos; 

https://classroom.google.com/
https://emapamokos.lt/
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6.7.12. mokinys, trikdantis kitų darbą, po dviejų įspėjimų gali būti šalinamas iš pamokos, apie tai 

informuojami jo tėvai (globėjai) el. dienyno skiltyje „Pastabos“; 

6.7.13. mokinys, neprisijungęs ar prisijungęs ne savo vardu, neįsijungęs vaizdo kameros,  laikomas 

nedalyvavusiu pamokoje. Jam žymima „n“; 

6.7.14. jei esant trikdžiams ar dėl kitų svarbių priežasčių  neįmanoma prisijungti prie aplinkos, 

informuoja dalyko mokytoją ar klasės vadovą; 

6.7.15. saugiai ir atsakingai naudojasi elektronine aplinka. 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7. Tvarka galioja iki tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka ugdymas negali vykti įprastu (ne 

nuotoliniu) mokymo(si)  būdu. 

8. Tvarka gali būti keičiama arba jos nuostatos tikslinamos pasikeitus teisės aktams ar atsižvelgiant 

į Progimnazijos ekstremalių situacijų ir krizių valdymo, COVID-19 valdymo grupių, bendruomenės 

narių siūlymus. institucijos  

9. Nauja redakcija ar pakeitimai tvirtinami direktoriaus įsakymu. 

10. Už tvarkos nesilaikymą kiekvienas Progimnazijos bendruomenės narys atsako teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

11. Su tvarkos nuostatomis bendruomenė supažindinama elektroniniu būdu. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


