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UTENOS DAUNIŠKIO GIMNAZIJA 

 

SUAUGUSIŲJŲ KLASIŲ 

UGDYMO PLANAS 

2016-2017 m. m. 

 

I. 2015-2016 m. m. ugdymo plano analizė ir 2016-2017 m. m. gairės 

 
2015-2016 m. m. suaugusiųjų klasių ugdymo planas buvo parengtas darbo grupės, sudarytos 

iš gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, suaugusiųjų klasių metodinių grupių 

vadovų ir mokinių. Planas parengtas vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais,  patvirtintais LR švietimo 

ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457.  

Mokslo metų pradžioje suaugusiųjų klasėse mokėsi 64 mokiniai. Mokiniai turėjo teisę 

rinktis mokymosi būdus (kasdienis ir neakivaizdinis). Buvo suformuoti 5 klasių komplektai: trys 

komplektai, kuriose mokiniai mokėsi kasdieniu būdu, du – neakivaizdiniu būdu. Viena klasė buvo 

jungtinė, tai 7-9 neakivaizdinė.  

7-9 jungtinės neakivaizdinės klasės mokinai mokėsi visų privalomų dalykų išskyrus dailės, 

muzikos ir technologijų, nes visi turėjo 18 metų. 10 klasių mokiniai mokėsi visų privalomų dalykų, 

išskyrus technologijų. Vokiečių ir prancūzų kalbų pamokos 10-oje klasėje, muzikos ir bendrosios 

kūno kultūros pamokos 11-oje klasėje dėl mažo mokinių skaičiaus vyko kartu su gimnazistais.  

11-12 klasių mokiniai dirbo pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (LR 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392 redakcija).  

 Suaugusiųjų klasėse maksimaliai tenkinami mokinių norai, pasirenkant dalykus ir dalykų 

kursus, sudaromos galimybės keisti kursą ar net dalyką mokslo metų eigoje. Visų mokinių 

pageidavimai dėl mokymosi dalykų, dalykų kursų buvo patenkinti. Tvarkaraščiai buvo sudaryti taip, 

kad mokiniai turėtų nedaugiau kaip vieną „langą“. Mokiniams pasirinkusiems kasdienę mokymosi 

formą pamokos vyko keturias dienas per savaitę, neakivaizdinę mokymosi formą – penktadieniais. 

Suaugusiųjų privalomų pamokų skaičius neviršijo leistino penkiadieniai (neakivaizdininkams – 

dvidienei) darbo savaitei maksimalaus pamokų skaičiaus.  

 Atsižvelgiant į 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų reikalavimus, klasių skaičių, turimas lėšas, neformalaus švietimo 

organizavimo tradicijas bei tikslingumą neformaliam švietimui buvo skirta tik 3 val.  

 2015-2016 m.m., kaip ir anksčiau, didelis dėmesys skirtas mokinių mokymosi motyvacijos 

stiprinimui, mokinių įtraukimui į ugdymo proceso planavimą, mokinio mokėjimo mokytis 

kompetencijos stiprinimui bei atsakomybės už savo mokymąsi didinimui, ugdymo karjerai. Šią 

veiklą planuojama vykdyti bei tobulinti ir 2016-2017 mokslo metais. 

 11-12 klasėse ir toliau bus didinamas mokinių įtraukimas į ugdymo proceso planavimą, 

mokinio mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas bei atsakomybės už savo mokymąsi 

didinimas. Sudaromi „išplėstiniai“ individualūs mokymosi planai, bendradarbiaujant mokiniui, 

mokytojui, aptarti ir užfiksuoti visų dalykų vertinimo laikotarpiai, sudarytas mokymosi planas ir 

kontrolinių bei kitokių atsiskaitymo darbų grafikas. Dar didesnis dėmesys, atsižvelgiant į Švietimo 

ir mokslo ministro patvirtintos Ugdymo karjerai programos reikalavimus, bus skiriamas 

profesiniam informavimui ir konsultavimui, tikintis, kad šios priemonės leis dar giliau patiems 



mokiniams suprasti savo stipriąsias puses, norus ir galimybes renkantis ateities karjerą, tuo pačiu 

stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją. 

 2016-2017 m. m. ugdymo plano tikslas – reglamentuoti suaugusiųjų klasių ugdymo procesą, 

siekiant užtikrinti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti kuo geresnius mokymo(si) rezultatus bei 

mokymuisi visą gyvenimą būtinas dalykines bei bendrąsias kompetencijas. Vienas pagrindinių 

uždavinių – mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas. 

 

II. Ugdymo plano sudarymas 
 

1. Suaugusiųjų klasių ugdymo planą 2016-2017 m. m. rengė darbo grupė patvirtinta 

direktoriaus 2016-05-16 įsakymu Nr. V-88. Darbo grupę sudarė gimnazijos direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, andragogų metodinės grupės pirmininkė, klasių vadovai. 

           2. Suaugusiųjų klasių ugdymo plano projektas buvo parengtas 2016 m. gegužės mėn., 

pristatytas gimnazijos tarybos posėdyje 2016-08-29. Su plano projektu supažindinti mokytojai.  

           3. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 patvirtintu Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 

d. įsakymo Nr. V-1392 redakcija, LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 

V-475 redakcija), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu 

patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (2012 m. 

gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766 redakcija), Lietuvos higienos norma 21:2011 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 8-9 klasių mokinių ugdymo 

turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

ĮSAK-2433. 8 klasė dirba pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies, 9-10 

klasės dirba pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies, 11-12 klasės -  

pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos planus. Rengiant ugdymo planą atsižvelgiama į 

turimas mokymo lėšas. 

          4. Gimnazijos taryba posėdyje, kuris vyko 2016-08-29, aptarė ugdymo plano projektą ir 

priėmė šiuos nutarimus (posėdžio protokolas Nr. (1.6)-GT-3) priimtus: 

 4.1.  mokslo metus 8, 9,10 klasėse skirstyti pusmečiais; 

 4.2. 8-9-10 klasėje siekiant geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir 

padėti jiems pasiekti kuo geresnius rezultatus, diferencijuoti ugdymo turinį. Dalyko turinys 

diferencijuojamas toje pačioje pamokoje, skiriant atitinkamas individualias ar grupines užduotis; 

4.3. neformaliojo švietimo programoms skirti bendruosiuose ugdymo planuose numatytas 

valandas, atsižvelgiant į turimas lėšas, mokinių pageidavimus, neformaliojo švietimo programų 

pasiūlą, neformaliojo švietimo organizavimo tradicijas bei programų tikslingumą, numatomus 

pasiekti rezultatus; 

4.4. vienuoliktos klasės mokiniams siūlyti mokytis šiuos pasirenkamuosius dalykus: 

braižyba, ekonomika ir verslas, lotynų kalba, teisės pagrindai. 12-tos klasės mokinių mokymui 

skirti valandas pasirinktiems lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos moduliams; 

4.5. minimalus mokinių skaičius 11-12 klasių mokinių laikinojoje grupėje yra 6. Jei 

mokinių, pasirinkusių dalyką ar kursą bus mažiau, siekiant sudaryti sąlygas mokytis  gali būti 

sudaromos bendros išplėstinio ir bendrojo kurso laikinosios grupės, gretimų klasių mokinių 

laikinosios grupės arba laikinosios grupės sudarytos su gimnazinių klasių mokiniais; 

     4.6. 11-12 klasių mokinių laikinąsias grupes sudaryti: 

     4.6.1. mokytis to paties dalyko programos kurso (išskyrus atvejus, kaip dalyko programos 

kito kurso pasirinko mažiau negu 6 mokiniai);  



           4.6.2. mokytis pasirenkamojo dalyko programos; 

           4.6.3. mokytis dalyko modulio. 

Laikinųjų grupių skaičius priklauso nuo mokinių pasirinkimo įvairovės, turimų mokinio krepšelio 

lėšų, neviršijant bendruosiuose ugdymo planuose numatytų klasei skiriamų pamokų skaičiaus; 

4.7. mokinių ugdymo poreikiams tenkinti skirtos pamokos 11-12 klasėse panaudojamos 

dalykų laikinosioms grupėms sudaryti (atsižvelgiant į mokinių individualius ugdymosi planus ir 

dalykų bei kursų pasirinkimą), pasirenkamiesiems dalykams ir dalykų moduliams. 

5. Mokytojų taryba posėdyje, kuris įvyko 2016-06-07, priėmė sprendimus (protokolas Nr. 

(1.7)-MT-3): 

5.1. dalykų ilgalaikius planus pagal bendrąsias programas rengti vieneriems arba dvejiems 

mokslo metams. Planai rengiami atsižvelgiant į metodinės tarybos nustatytus reikalavimus, jiems 

pritariama metodinėse grupėse, suderinami su kuruojančiu vadovu; 

5.2. pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo programas rengti mokslo 

metams. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programos rengiamos vadovaujantis Bendraisiais 

formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais LR Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 

balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimo 

patvirtinimo“, neformaliojo švietimo - vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų 

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo 

ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 „Dėl bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių 

biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“. Programos 

tvirtinamos direktoriaus įsakymu; 

5.3. dėl dalyko, kurso, modulio pakeitimo tvarkos. Mokiniai gali keisti pasirinktą dalyką, 

kursą (12 klasių mokiniai – iki I pusmečio pabaigos), atsiskaitę (išlaikę įskaitą) iš naujai pasirinkto 

dalyko programos ar dalyko kurso skirtumo. Jei įskaita išlaikoma pusmečio pabaigoje, įvertinimas 

įrašomas į paskutinės pusmečio pamokos langelį. Mokiniui, kuris mokysis pagal bendrąjį kursą ir 

kurį tenkina turėtas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia, perrašomas turėtas 

įvertinimas. Užduotis dalykų programų skirtumams likviduoti paruošia ir mokinį vertina dalyką ar 

kursą, kurį nori mokytis mokinys, dėstantis mokytojas. Dalykų, kursų pakeitimai vykdomi  mokslo 

metų eigoje;   

5.4. mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Utenos Dauniškio gimnazijos 

mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu (suaugusiųjų klasių ugdymo 

plano priedas). Su vertinimo sistema mokiniai supažindinami pamokų metu mokslo metų pradžioje. 

Jei mokytojo vertinimo metodai yra ypatingi, jie turi būti aptarti ir jiems pritarta metodinėje grupėje 

iki mokslo metų pradžios; 

5.5. susitarimai dėl dalykų ryšių ir tarpdalykinės integracijos vykdomi pritariant pamokų 

planams metodinėse grupėse ir bendradarbiaujant visų dalykų mokytojams. Mokytojai susitaria dėl 

mokomųjų dalykų integracijos apimties, trukmės, integravimo principų, pamokų planuose numato 

konkrečias integruotų pamokų datas, aptaria jų turinį, metodus, vertinimo tvarką. Į ugdymo turinį 

integruojama Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290; Ugdymo karjerai programa, 

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

72; Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

integruojama į ugdymo turinį vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2006-03-17 įsakymu ISAK-494; Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į ugdymo turinį 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 

V-1159. Programos integruojamos į ugdymo procesą pagal metodinės tarybos parengtus ir 

gimnazijos direktoriaus patvirtintus planus; 

5.6. adaptacinis laikotarpis naujai atvykusiems mokiniams - rugsėjo 1-23 diena. Adaptaciniu 

laikotarpiu tiriami mokinių pasiekimai, ugdymosi tikslai, būdai jų siekti, mokymosi poreikiai. 

Mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami; 

5.7. siekiant kuo aktyviau įtraukti į ugdymo proceso planavimą patį mokinį, stiprinti 

mokinio mokėjimo mokytis kompetenciją bei atsakomybę už savo mokymąsi, didinti mokymosi 



motyvaciją, sudarant 11-12 klasių mokinių individualius planus nurodomi ne tik dalykai, kursai, 

moduliai, kuriuos mokosi mokinys, bet ir, bendradarbiaujant mokiniui, mokytojui, aptariami ir 

užfiksuojami visų dalykų vertinimo laikotarpiai, sudaromas mokymosi ir kontrolinių bei kitokių 

atsiskaitymo darbų grafikas. 

 

III. Ugdymo proceso organizavimas 
 

            6. Ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d.   

            7. 8-11-tųjų klasių mokiniams ugdymo proceso trukmė 34 mokymosi savaites ir pabaiga 

2017-06-02; 12-tų klasių mokiniams – 2017-05-25. 

            8. Ugdymo procesas suaugusiųjų klasėse organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 

45 min. Pamokos pradedamos 16.30 val. 

            9.  Mokiniams skiriamos atostogos: 

 rudens – nuo 2016-10-31 iki 2016-11-04 įskaitytinai; 

          žiemos (Kalėdų) - nuo 2016-12-27 iki 2017-01-06 įskaitytinai; 

          pavasario (Velykų) - nuo 2017-04-10 iki 2017-04-14 įskaitytinai (12-tų klasių mokiniams 

atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į balandžio 18 dieną); 

          vasaros (8-11 klasių mokiniams) – nuo 2017-06-05  iki 2017-08-31 įskaitytinai (10-tų klasių 

mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko PUPP švietimo ir mokslo ministro 

nustatytu laiku). 

           10. Ugdymo procesas visose klasėse skirstomas pusmečiais: 

          pirmas pusmetis: nuo 2016-09-01 iki 2017-01-20;  

          antras pusmetis: nuo 2017-01-23 iki 2017-06-02 (12-os klasės iki 2017-05-25). 

11. Gimnazijos  vadovas,  iškilus  situacijai,  keliančiai  pavojų  mokinių  sveikatai  ar  

gyvybei,  ar paskelbus  ekstremaliąją  situaciją,  priima  sprendimus  dėl  ugdymo  proceso  

koregavimo. Ekstremalioji  situacija  –  tai  padėtis,  kuri  gali  susidaryti  dėl  kilusio  ekstremalaus  

(gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar 

sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. 

Gimnazijos vadovas apie priimtus  sprendimus  dėl  ugdymo  proceso  koregavimo  informuoja  

savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.  

12. Esant oro temperatūrai 25 laipsnių šalčio ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali neeiti. 

Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar 

stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl ...“. Šiais atvejais 

ilgalaikis planas koreguojamas. 

13. Bendruosiuose ugdymo planuose atsiradus nenumatytiems atvejams, gimnazija ugdymo 

proceso metu gali koreguoti suaugusiųjų klasių ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo 

planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms 

programoms įgyvendinti. 

14. Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas. Mokinio individualus ugdymo planas 

– tai kartu su mokiniu sudaromas jo gebėjimams ir mokymosi poreikiams pritaikytas mokymosi 

planas. Individualiu ugdymo planu siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo galias 

pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus, ugdyti(s) asmeninę atsakomybę, gebėjimus, 

įgyvendinti išsikeltus tikslus. Individualius ugdymo planai sudaromi 11-12 klasių mokiniams. 

Sudarant planus bendradarbiauja mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

 11-12 klasių mokiniams planas sudaromas 2 metams. Plane numatomi mokymosi dalykai, 

kursai (2 metams), moduliai, trumpas dalykų mokymosi turinys, vertinimo bei atsiskaitymo 

laikotarpiai (1 metams). Planas gali būti koreguojamas. Planai sudaromi rašytine forma. 11-12 

klasių mokiniams rekomenduojama pildyti savo ugdymosi pasiekimų bei ateities karjeros 

planavimo aplankus. 

8-10 klasių mokiniams  gali būti sudaromi individualaus ugdymo planai, siekiant pagerinti 

mokymosi pasiekimus. Planai sudaromi žodine forma. 



15. Sveikata ir gerovė gimnazijoje. Įgyvendindami pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas vadovaujamės Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

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

normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“. Sudarome sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir 

mokytojų, kitų gimnazijos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir 

saugioje aplinkoje, nuolat stebima ir nedelsiant reaguojama į patyčių ir smurto apraiškas. Sudarome 

sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir 

bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuodami už gimnazijos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose ir pan.). 

Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 

„Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“. Programos turinys integruojamas  į 

mokamųjų dalykų turinį. Organizuojami sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginiai. 

16. Ugdymo diferencijavimas. Siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau 

mokytis diferencijuojami ugdymo tikslai, uždaviniai, mokymo ir mokymosi turinys, metodai, 

mokymo(si) priemonės, mokymosi aplinka, tempas, skiriamas laikas, vertinimas. Diferencijavimas 

taikomas individualiai mokiniui ir mokinių grupėms. Diferencijavimas vykdomas sudarant 

laikinąsias (mobiliąsias) grupes bei diferencijuojama pačiose pamokose. 10-oje klasėje pamokos 

skiriamos dalykų moduliams, 11-12 klasėse – dalykų moduliams, pasirenkamiesiems dalykams 

mokytis. 

Diferencijavimo, individualizavimo įgyvendinimas analizuojamas metodinėse grupėse ir 

gimnazijos metodinėje taryboje. 

17. Mokymosi pagalbos teikimas. Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai nuolat stebi ir analizuoja mokinių pasiekimus, laiku nustato kylančius 

mokymosi sunkumus. Apie atsiradusius sunkumus informuojami švietimo pagalbos specialistai,  

tariamasi, kaip bus organizuojama veiksminga mokymosi pagalba.  

Mokymosi pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą ir pirmiausia teikiama 

pamokoje kaip grįžtamasis ryšys, organizuojama pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams. Esant 

pakankamai lėšų, skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos. Konsultacijų skyrimo 

klausimai sprendžiami bendradarbiaujant gimnazijos administracijai ir metodinei tarybai. 

18. Gimnazijos mokymosi aplinka. Mokymosi aplinka yra gimnazijos kultūros dalis ir 

kuriama atsižvelgus į gimnazijos tikslus ir vertybes. Ji orientuota į bendrųjų ugdymo tikslų 

įgyvendinimą, mokinių mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, individualių mokymosi poreikių 

nusistatymą, įsivertinimą, refleksiją. Suaugusiųjų klasių ugdymo plano įgyvendinimas siejamas su 

mokymosi aplinka. Mokymosi aplinką sudaro fizinių, psichologinių, socialinių ir kultūrinių 

veiksnių visuma. Gimnazijos vadovai skatina mokytojus ir stengiasi sudaryti jiems sąlygas ugdymo 

turinį įgyvendinti ne tik gimnazijoje, bet ir kitose aplinkose. 

19. Ugdymo turinio integravimas. Susitarimai dėl dalykų ryšių ir tarpdalykinės integracijos 

vykdomi pritariant pamokų ilgalaikiams planams metodinėse grupėse ir bendradarbiaujant visų 

dalykų mokytojams. Mokytojai susitaria dėl mokomųjų dalykų integracijos apimties, trukmės, 

integravimo principų, pamokų planuose numato konkrečias integruotų pamokų datas, aptaria jų 

turinį, metodus, vertinimo tvarką. 

Į suaugusiųjų klasių ugdymo turinį integruojama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“, Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 

d. įsakymu Nr. ISAK-179 „Dėl Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo“, 

Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 



sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa integruojama į chemijos 

mokomąjį dalyką. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa integruojama į biologijos 

mokomąjį dalyką. Ugdymo karjerai programa integruojama į visų  mokomųjų dalykų programas (2 

val. per mokslo metus), į klasių vadovų programas – 4 val. per mokslo metus. 

Ugdymo turinio integravimo įgyvendinimas analizuojamas metodinėse grupėse ir 

gimnazijos metodinėje taryboje.  

20. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami 

vadovaujantis Bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, 

patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr.ISAK-256, Ugdymo 

programų aprašais bei Utenos Dauniškio gimnazijos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašu.  

Pagrindinio ugdymo programoje daugiau dėmesio skiriama mokytis padedančiam 

formuojamajam vertinimui, t. y. mokinio mokymosi stebėjimui, laiku teikiamam atsakui 

(grįžtamajam ryšiui) ir ugdymo turinio pritaikymui. Vidurinio ugdymo programoje taikomas 

formuojamasis ir diagnostinis vertinimas.  

Dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu ar įrašu „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą.  

Su vertinimo sistema mokiniai supažindinami pamokų arba grupinių konsultacijų metu 

mokslo metų pradžioje.  

21. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir 

kontrolę, organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus, užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas, apie kontrolinius darbus mokiniams būtų pranešta ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Kontrolinių darbų datos pažymimos bendrame grafike. 

 Siekiant optimizuoti mokymosi krūvį, skatinama ir vykdoma dalykų turinio integracija, 

vedamos integruotos pamokos. 

18 metų ir vyresnysis mokinys, besimokantis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo ir  

vidurinio ugdymo programas, gali nesimokyti menų dalykų, technologijos, kūno kultūros. 

Visų klasių mokiniams nėra daugiau kaip 6 pamokos per dieną, 23 pamokos per savaitę 

kasdienėse klasėse. 

22. Neformaliojo švietimo organizavimas. Neformalus švietimas mokiniams neprivalomas. 

Vykdomas per neformaliojo švietimo  programas, finansuojamas mokinio krepšelio lėšomis. 

Neformaliojo švietimo organizavimo principai aptariami gimnazijos taryboje. Mokinių skaičius 

neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 12. Neformaliojo švietimo valandos skirtos 

kalbiniams, meniniams, sveikatos ugdymo, komunikacinių technologijų ir kitokiems mokinių 

gebėjimams ugdyti, mokiniams konsultuoti. Neformaliojo švietimo veikla įrašyta į neformaliojo 

švietimo tvarkaraštį. 

Nuo 2016 m. spalio 3 d. planuojama organizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

užsiėmimus (užsienio kalbų pagal lygius, informacinių technologijų) Utenos rajono suaugusiems. 

Asmenys už mokytojų darbą sumoka savo lėšomis. 

23. Ugdymo karjerai organizavimas. Ugdymas karjerai integruojamas į visą ugdymo procesą 

ir vyksta per visus mokslo metus. Veiklas organizuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių 

vadovai, dalykų mokytojai. Veikla vykdoma vadovaujantis Ugdymo karjerai programa, patvirtinta 

LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72; 

24. Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimas vykdomas 

vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. 

įsakymu Nr. V-457, I skyriaus XIV skirsnio 93-96.4 punktais. 



25. Pagrindinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas 8-10 klasių mokiniams organizuojamas  

vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. 

įsakymu Nr. V-457, II ir VIII skyrių reikalavimais, LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. V-1049 patvirtintu Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

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

18 metų ir vyresnis mokinys, besimokantis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo 

programą, gali nesimokyti menų dalykų, kūno kultūros, technologijų. Mokiniui, nepasirinkusiam 

kūno kultūros ar menų ar technologijų, šių dalykų pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio 

poreikius kitiems pasirinktiems dalykams mokytis. Mokiniams, besimokantiems pagal suaugusiųjų 

pagrindinio ugdymo programą, nėra privaloma fiziškai aktyvi pertrauka 

Pagrindinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis 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“. 

26. Vidurinis ugdymas. Vidurinis ugdymas 11-12 klasių mokinimas organizuojamas pagal 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo 

metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, III ir VIII skyrių 

reikalavimais, LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 

patvirtintu Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 2016 m. balandžio mėn. vykusiame 10-

os klasės mokinių susirinkime mokiniai buvo informuoti apie suaugusiųjų klasių teikiamas ugdymo 

turinio pasirinkimo galimybes. Individualūs ugdymosi planai mokiniams sudaromi dvejiems 

metams. 

18 metų ir vyresnis mokinys, besimokantis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, 

gali nesimokyti menų dalykų, kūno kultūros, technologijų. Mokiniui, nepasirinkusiam kūno 

kultūros ar menų ar technologijų, šių dalykų pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius 

kitiems pasirinktiems dalykams mokytis. Mokiniams, besimokantiems pagal suaugusiųjų vidurinio 

ugdymo programą, nėra privaloma fiziškai aktyvi pertrauka. 

Vidurinio ugdymo programa 11-12 klasėse įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 269.  

27. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas. Mokinei, turintieji 

specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdomi vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, IV skyriaus reikalavimų. Mokiniams, 

turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, programas rengia dalykų mokytojai, padedant 

specialiajam pedagogui.  

Gimnazija įgyvendina bendrąsias pritaikytas ir individualizuotas programas.  

Programų pritaikymai yra dviejų lygių:  

a) specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kuriems Pedagoginė psichologinė 

tarnyba mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių protokole mokinio pasiekimus įvertino 3 įverčio 

balais, įrašomos atžymos apie alternatyvius mokymo būdus ir metodus ilgalaikiuose dalykų 

planuose; 

b) specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kuriems Pedagoginė psichologinė 

tarnyba mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių protokole mokinio pasiekimus įvertino 6 įverčio 

balais, rengiamos pritaikytos programos. Jos suderinamos Vaiko gerovės komisijoje. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kuriems Pedagoginė psichologinė 

tarnyba pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo nurodė 



individualizuoti bendrąsias programas, rengiamos individualizuotos programos (remiantis 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis specialiųjų poreikių labai 

žemų (nežymiai sutrikusio intelekto) intelektinių gebėjimų mokinių ugdymui). Programos 

rengiamos atsižvelgiant į individualias mokinio galimybes. Ugdymo turinys orientuojamas į 

praktinio pobūdžio veiklas ir praktinius gyvenimo poreikius. Programos suderinamos Vaiko 

gerovės komisijoje. 

Ugdymo turinys formuojamas remiantis pritaikytų, individualizuotų programų turiniu. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ugdomi integruotai. 

28. Neakivaizdinis mokymas. 

Mokinių neakivaizdinis mokymas organizuojamas vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, 6 priedo reikalavimų. 

Neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantieji laiko visų savo 

individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Įskaitų skaičius per metus yra dvi, nes ugdymo 

procesas organizuojamas pusmečiais. Besimokantiesiems vidurinio ugdymo programos dalykų 

(išskyrus užsienio kalbas) pagal išplėstinį dalyko programos kursą  yra aštuonios įskaitos per dvejus 

mokslo metus. Įskaitos organizuojamos mokinių atostogų metu arba mokytojo ir mokinių suderintų 

laikų. 

 

 

 


