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UTENOS DAUNIŠKIO GIMNAZIJOS 

 

2021-2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021-2022 mokslo metų ugdymo plano tikslas – vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, 

reglamentuoti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą gimnazijoje. 

 2. Pagrindiniai ugdymo plano uždaviniai: sudaryti lygias galimybes kiekvienam mokiniui 

siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų, individualizuoti 

ir diferencijuoti ugdymą, aktyviai įtraukti į ugdymo procesą mokinius bei jų tėvus (rūpintojus). 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

3. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d. Mokslo metų pabaiga – 2022 

m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – 

atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros 

atostogos. 

4. Ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės 

mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos. Ne mažiau kaip 30 pamokų 

(valandų) nuosekliai per mokslo metus skiriama pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai. 

Visų klasių mokiniams bendrai ši veikla vykdoma 2021 m. rugsėjo 1, spalio 1, spalio 29, gruodžio 1 

dienomis. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma.  

5. Mokinių 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. 

 

6. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. I-II klasių mokiniams vasaros 

atostogos prasideda birželio 24 dieną, III klasių mokiniams – birželio 17 dieną. Vasaros atostogos 

trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir 

sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. 



 

 

 

7. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, 

per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo 

dienas po atostogų.  

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo 

pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į 

ugdymo dienų skaičių. 

8. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar 

esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai gimnazijoje ir kt.) organizuojama vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 7 priedu. 

Mokymui nuotoliniu būdu gimnazija naudoja virtualią aplinką Microsoft Office365 bei elektroninį 

dienyną. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus įsakymu.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

9. Gimnazijos 2021–2022 m.m. ugdymo planą rengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2021 

m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-56. Darbo grupę sudarė gimnazijos direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai. 

10. Gimnazijos ugdymo plano projektas buvo parengtas 2021 m. birželio mėnesį, vadovaujantis 

demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, remiantis ugdymo 

proceso stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir 

informacija, brandos egzaminų bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatais, 

gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis. Su ugdymo plano projektu supažindinti mokytojai bei 

gimnazijos tarybos nariai: aptarti mokymo diferencijavimo, laikinųjų grupių sudarymo ir klasių 

dalinimo  grupes principai, mokytojai supažindinti su planuojamu klasių komplektų, laikinųjų grupių 

skaičiumi, mokinių dalykų modulių pasirinkimu. 

11. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius. 

12. Gimnazijos taryba posėdyje, kuris vyko 2019-07-01, aptarė ugdymo plano projektą ir 

priėmė šiuos nutarimus (protokolas Nr. (1.6)-GT-8):  

12.1. mokslo metus I-IV klasėse skirstyti pusmečiais: 

I pusmetis I-IV klasių mokiniams 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21 d. 

II pusmetis I-II klasių mokiniams 2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. birželio 23 d. 

II pusmetis III klasių mokiniams 2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. birželio 16 d. 

II pusmetis IV klasių mokiniams  2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. gegužės 26 d.  

12.2. I-II klasių mokinius dalinti į grupes: 

12.2.1. dorinio ugdymo pamokose (pagal mokinių pasirinkimą); 

12.2.2. užsienio kalbų pamokose (jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys;  

12.2.3. informacinių technologijų pamokose (atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose  

skaičių, kurį nustato Higienos norma); 

12.2.4. vienoje savaitinėje technologijų pamokoje (pagal programų pasirinkimą,  

atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma); 

12.2.5. fizinio ugdymo pamokose (dalinti į mergaičių ir berniukų grupes, pamokas skirti iš  

pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti; esant mažam mergaičių arba berniukų 

skaičiui klasėje arba nesant lėšų – jungti paralelių arba gretimų klasių mergaičių ir berniukų grupes). 



 

 

 

12.3. I-II klasėse, siekiant geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių turintiems 

mokiniams ir padėti jiems pasiekti kuo geresnius rezultatus, diferencijuoti ugdymo turinį. 

Diferencijavimas vykdomas skiriant valandas dalykų moduliams, konsultacijoms. Dalykų moduliams 

mokytis sudaromos laikinosios grupės. Grupes sudaro ne mažiau kaip 12 mokinių. Ugdymo turiniui 

diferencijuoti pamokas skirti iš pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti: 

12.3.1. būsimiems I klasių mokiniams, tik pradedantiems mokytis gimnazijoje,  

rekomenduojama rinktis lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos modulius, tačiau mokiniai  gali 

rinktis ir kitų dalykų modulius;  

12.3.2. II klasių mokiniams tęsti I klasėje pradėtų dalykų modulių mokymą (nebent mokiniai 

pageidauja mokytis kitų modulių);  

12.4. 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, neformalaus 

švietimo būrelių veiklos rezultatus, pasiektus praėjusiais mokslo metais, prioritetą teikiant būreliams, 

atstovaujantiems gimnazijai rajono, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, pristatantiems ir 

reklamuojantiems gimnaziją mieste bei rajone. Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo 

užsiėmimų grupėje yra 12.  

12.5. III-IV klasių mokiniams siūlyti mokytis šiuos pasirenkamuosius dalykus: ekonomiką ir 

verslumą, lotynų kalbą, psichologiją, teisės pagrindus. Skirti valandas pasirinktiems lietuvių kalbos 

ir literatūros, anglų kalbos, matematikos moduliams.  

12.6. minimalus mokinių skaičius III-IV klasių mokinių laikinojoje grupėje yra 6, 

pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių bei dalykų, kurių nėra brandos egzaminų – 12 mokinių. Jei 

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

būti pasiūlyta mokytis savarankiškai. Siekiant didinti mokinių galimybes rinktis mokymosi dalykus, 

gimnazija gali bendradarbiauti su kitomis rajono gimnazijomis; 

12.7. III-IV klasių mokinių laikinąsias grupes sudaryti: 

12.7.1. atsižvelgiant į mokinių motyvaciją, gebėjimus mokytis to paties dalyko programos  

kurso; 

12.7.2. mokytis pasirenkamojo dalyko programos; 

12.7.3. mokytis dalyko modulio; 

12.7.4. sudaryti atskiras vaikinų ir merginų fizinio ugdymo grupes.  

Laikinųjų grupių skaičius priklauso nuo mokinių pasirinkimo įvairovės, turimų lėšų, neviršijant 

bendruosiuose ugdymo planuose numatytų klasei skiriamų pamokų skaičiaus; 

12.8. menų bei fizinio ugdymo išplėstinio kurso mokymą integruoti su nefomaliuoju švietimu. 

         12.9. mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirtos pamokos III-IV 

klasėse panaudojamos fizinio ugdymo vaikinų ir merginų grupėms sudaryti, pasirenkamųjų dalykų 

grupėms sudaryti, dalykų modulių laikinosioms  grupėms sudaryti, pamokoms-konsultacijoms, 

didesniam už minimalų pamokų skaičiui privalomiesiems dalykams mokyti bei kitiems mokinių 

ugdymo poreikiams tenkinti. 

13. Mokytojų taryba posėdyje, kuris įvyko 2021-06-23, priėmė sprendimus (protokolas Nr. 

(1.7)-MT-7): 

13.1. dalykų planus pagal bendrąsias programas rengti mokslo metams. Mokytojų parengtiems 

planams pritariama metodinėse grupėse, planai suderinami su direktoriaus pavaduotoju ugdymui; 

13.2 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“. Programos tvirtinamos direktoriaus įsakymu. Neformaliojo švietimo programos 

rengiamos 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; 

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

kursą, 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, gali 

būti 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 2 kartus per mokslo metus, iš anksto paskelbtomis dienomis gruodžio ir gegužės 

mėnesį;   

13.5. jei mokytojo vertinimo metodai yra ypatingi, jie turi būti aptarti ir  jiems pritarta 

metodinėje grupėje; 

13.6. pažangumo ir lankomumo apskaita vykdoma elektroniniame dienyne, mokytojai pamokos 

metu (esant techniniams trukdžiams – artimiausiu metu, kai trukdžiai pašalinami) įveda duomenis į 

elektroninį dienyną. Elektroninio dienyno pagalba mokiniai ir tėvai (rūpintojai) taip pat gauna ir  

mokytis padedantį vertinimą. Tėvus (rūpintojus), neprisijungusius prie elektroninio dienyno sistemos, 

apie mokinių mokymosi sėkmingumą klasės vadovas informuoja raštu ne rečiau kaip kartą per mėnesį 

(iki mėnesio 10 dienos už praėjusį laikotarpį). Esant poreikiui tėvai (rūpintojai) informuojami ir 

dažniau; 

13.7. 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.  

13.8. mokinys gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo pamokų tų dalykų, 

kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus 

nugalėtojas, nuo dailės, muzikos, šokio, fizinio ugdymo pamokų, jei jis mokosi neformaliojo vaikų 

švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti atleidžiamas 

nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, gimnazijos direktoriui teikia prašymą ir neformaliojo 

vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki rugsėjo 15 dienos (įskaitytinai). Sprendimas dėl 

atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko mokytojas, įvertinęs neformaliojo 

vaikų švietimo programų turinį, pripažįsta, kad neformaliojo vaikų švietimo programos turinys dera 

su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar visų pamokų mokinys atleidžiamas, 

įskaitomas į mokinio individualųjį planą. Mokiniui nerekomenduojama teikti prašymo dėl atleidimo 

nuo dalies ar visų pamokų lankymo to dalyko, kurio brandos egzaminą planuoja laikyti.  Mokinys, 

atleistas nuo atitinkamų menų, sporto srities dalykų ar kitų dalykų pamokų, jų metu gali užsiimti kita 

veikla arba mokytis individualiai. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir 

užimtumą. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių 

saugumą atsako tėvai (rūpintojai). Apie tai gimnazija informuoja tėvus (rūpintojus). Sprendimus dėl 

menų  ar fizinio ugdymo dalykų vertinimų, gautų, mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias 

programas, įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, priima dalyko 

mokytojas; 



 

 

 

13.9. I-II klasių mokiniai pasirinktą technologijų programą gali keisti pasibaigus mokslo 

metams; 

13.10. adaptacinis laikotarpis naujai atvykusiems mokiniams  - rugsėjo 1-17 diena. Adaptaciniu 

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

Mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami; 

13.11. pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) 

skirtas valandas vykdyti per visus mokslo metus. Visų klasių mokiniams bendrai ši veikla vykdoma 

rugsėjo 1, spalio 1, spalio 29, gruodžio 1 dienomis; 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

14. Į ugdymo turinį integruojama Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

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

bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programos patvirtinimo“, Pagrindinio ugdymo bei vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio 

ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“, Žmogaus saugos bendroji programa,  

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-

1159. Programos integruojamos į ugdymo procesą atsižvelgiant į metodinių grupių pasiūlymus. 

Programų temų išdėstymas pateikiamas 4 ugdymo plano priede. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo 

turinį, organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: pasirenka 

nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią 

patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos 

gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti. Gimnazijoje 

vykdoma ilgalaikė socialines emocines kompetencijas ugdanti LIONS QUEST prevencinė programa 

„Raktai į sėkmę“. Programa įgyvendinama integruojant į klasių vadovų veiklą (klasių valandėlių, 

nurodytų tvarkaraštyje, metu bei kitu klasės vadovo pasirinktu metu) bei į mokomuosius dalykus. 

Gimnazijoje įgyvendinamos Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 

„Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. Gimnazijoje 

nutarta smurto prevencijos įgyvendinimo programą įgyvendinti integruojant į dalykus. 

15. Gimnazijoje mokinių švietimas nacionalinio saugumo klausimais, informacinio saugumo, 

verslumo, finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo klausimais integruojamas į dalykų bei 

neformaliojo švietimo turinį, projektinę veiklą. 

16. Ugdymo veiklos gali būti organizuojamos už gimnazijos ribų. Šias veiklas numato 

mokytojai ilgalaikiuose pamokų planuose.  

17. I-II klasių mokiniams yra privaloma socialinė-pilietinė veikla (ne mažiau kaip 10 valandų 

per mokslo metus). Ši veikla fiksuojama dienyne. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, 

patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos 

organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

18. Gimnazija sudaro galimybes mokiniams kiekvieną dieną prieš pamokas ir tarp pamokų 

užsiimti aktyvia veikla (gimnazijos vidiniame ir išoriniame kiemeliuose, stadione, sporto salėje). 

 



 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

19. Gimnazijoje individualūs ugdymosi planai (mokinio galioms ir mokymosi poreikiams 

pritaikyti ugdymosi planai, padedantys išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti asmeninę 

atsakomybę už mokymąsi) sudaromi visų klasių mokiniams. Planai peržiūrimi ir koreguojami 

vadovaujantis Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir pasiekimų gerinimo sistema (1 priedas). 

20. Mokinių pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis teisės aktais, 

reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą bei gimnazijos 

priimtais sprendimais (Mokinių mokymosi pažangos bei pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 3 

priedas). 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

21. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

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

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

21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), gimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas 

tvarkaraštis.  

22. Gimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną.  

23. Esant poreikiui, mokymosi pagalbai gali būti skiriamos trumpalaikės ir / arba ilgalaikės 

konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi 

krūvį. Mokinių tėvai (rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui 

siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio daromą 

pažangą. Mokytojų vedamų konsultacijų laikas pažymimas pamokų tvarkaraštyje. 

24. Mokiniui, kuris atstovauja gimnazijai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, 

savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio 

prašymu (prašymas pateikiamas gimnazijos direktoriui raštu) poilsio dienos gali būti nukeliamos į 

artimiausias darbo dienas. Mokiniui, kuris atstovauja gimnazijai šalies ir tarptautinėse olimpiadose, 

varžybose, gavus raštišką mokinio prašymą, gali būti suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas 

įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.  

25. Mokinys, jeigu pageidauja, gimnazijos direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo dalies ar visų 

pamokų lankymo tų dalykų:  

25.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais 

prizinės vietos laimėtojas;  

25.2. kurių mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs.  

26. Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, gimnazijos direktoriui teikia prašymą ir 

neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki rugsėjo 15 dienos (įskaitytinai). 

27. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko mokytojas, 

įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripažįsta, kad neformaliojo vaikų švietimo 

programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar visų pamokų 

mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą. Mokiniui nerekomenduojama teikti 



 

 

 

prašymo dėl atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo to dalyko, kurio brandos egzaminą 

planuoja laikyti.  

28. Sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis 

pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal 

dešimtbalę vertinimo skalę priima dalyko mokytojas; 

29. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų 

metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Jeigu šios pamokos pagal pamokų 

tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai į mokyklą gali atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. 

Apie tai mokykla informuoja tėvus (rūpintojus). 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

  

 30. Už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą gimnazijoje atsakingi direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui. Mokymosi pagalba organizuojama vadovaujantis Pagalbos mokiniui teikimo 

tvarka (2 priedas).  

 31. Gimnazija mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga (ypač kai 

mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys 

įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko 

įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta bendrosiose 

programose, ir mokinys nedaro pažangos, kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens 

pasiekimus ir jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi sritimi, mokiniui, patyrusiam mokymosi 

sunkumų COVID-19 pandemijos metu ir kitais pastebėtais atvejais). 

 32. Gimnazija užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją, 

intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones: 

  

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

33. Gimnazija, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

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

bendrojo ugdymo programa): 

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

Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą;  

33.2. 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);  

33.3. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, 

švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;  

33.4. informuoja savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrių; 

33.5. prieš pradedant mokiniui mokytis gimnazijoje, gimnazijos direktoriaus 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 (rūpintojais) 

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

perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį:  



 

 

 

33.5.1. 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; 

33.5.2. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, gimnazijos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, gimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (rūpintojų) įsipareigojimus. 

Adaptaciniu laikotarpiu  stebima mokinių individuali pažangą, pasiekimai. Į mokinio adaptacijos 

procesų valdymą įtraukiama vaiko gerovės komisija. Kiekvieno mokinio adaptacijos trukmės laikas 

individualus, gimnazija konstatuoja adaptacijos laiko pabaigą, atsižvelgdama į tai, kaip mokiniui 

sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas. 

34. Gimnazija, organizuodama atvykusio ar grįžusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal 

tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

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

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

34.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo;  

34.3. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į gimnazijos 

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

34.4. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(rūpintojais).  

35. Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, gimnazija gali organizuoti: 

35.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (išlyginamosiose klasėse, grupėse ar kitomis 

formomis), kartu užtikrindama, kad kitų dalykų jis mokytųsi kartu su bendraamžiais; 

35.2. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) ar 

trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4) metus; 

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

mokymosi ir kitą švietimo pagalbą; 

35.4. mokymąsi kitu gimnazijos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (rūpintojais).  

 

AŠTUNTAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE AR GRUPĖSE 

 

36. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos 

Respublikoje, vaikų ugdymas išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose laikinosiose grupėse 

organizuojamas vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių 

gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir 

išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos 

Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir 

suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ bei Bendrųjų ugdymo planų aštunto skirsnio reikalavimais. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS  

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

37. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustato laikinosios 

mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Gimnazijos tarybos sprendimu minimalus 



 

 

 

mokinių skaičius laikinojoje grupėje yra 6, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių bei dalykų, kurių 

nėra brandos egzaminų – 12 mokinių. Maksimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 30 mokinių. 

38. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

38.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

38.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;  

38.3. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programose; 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

39. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  

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

būdu. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (rūpintojais) ir 

atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

41. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

41.1. pagal pagrindinio ugdymo programą  savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma gimnazijos I–II klasėse skiriamos 555 

pamokos per mokslo metus (15 pamokų per savaitę);  

41.2. pagal vidurinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma gimnazijos III klasėje skiriamos 504 

pamokos per mokslo metus (14 pamokų per savaitę), gimnazijos IV klasėje – 476 pamokos per 

mokslo metus (14 pamokų per savaitę).  

42. Suderinus su mokinio tėvais (rūpintojais), direktoriaus įsakymu mokinys, kuris mokosi 

namie pagal pagrindinio ugdymo programą gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir fizinio 

ugdymo, pagal vidurinio ugdymo programą – meninio ugdymo ir technologijų pasirinkto dalyko, 

technologijų, fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys 

nesimoko, įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos gimnazijoje, įrašomos į mokinio 

individualų ugdymo planą.  

43. Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

44. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

programą. Gimnazija padeda tėvams (rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, 

vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

 

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS 



 

 

 

 

45. Gimnazijos nuostatuose nėra įteisintas ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu. Ugdymas 

gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar 

esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai  ir kt.) Tokiais atvejais ugdymas nuotoliniu būdu organizuojamas vadovaujantis 

Bendrųjų ugdymo planų 7 priedo nuostatomis.  

46. Gimnazijos nuostatuose įteisinus nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdą, procesas 

organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų dvylikto skirsnio reikalavimais bei kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais nuotolinį ugdymą. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

47. Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

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

užsienio kalba, antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: 

istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; 

informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymas.  

48. Gimnazija gali siūlyti mokiniams rinktis pirminio profesinio mokymo programų, 

įgyvendinamų profesinio mokymo įstaigose, modulį (modulius).  

49. Gimnazija nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį (rugsėjo 1-17 dienomis) pradedantiems 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Per 

adaptacinį laikotarpį stebima individuali mokinių pažanga, mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais 

nevertinami. 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

50. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokinys savarankiškai renkasi 

pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama 

rinktis dvejiems metams (gimnazijos I–II klasėms).  

51. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį, siūlo mokiniams 

rinktis lietuvių kalbos ir literatūros modulius lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti ir 

skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ir kt. 

52. Užsienio kalba: 

52.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

52.2. mokydamasis gimnazijos I-II klasėje, mokinys tęsia anksčiau pradėtos mokytis antrosios 

užsienio kalbos mokymąsi; 

52.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą, mokytojai organizuoja užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimą centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS) arba savo sudarytais testais; 



 

 

 

52.4. keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju, 

jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta tos kalbos 

Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar 

užsienio mokyklos ir šiuo metu gimnazija dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui 

galimybės toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui 

sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų 

skirtumus: 

52.4.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

52.4.2. susidarius mokinių laikinajai grupei, kurios dydį numato mokykla, atsižvelgdama į 

mokymo lėšas, skiriamos dvi papildomos pamokos; 

53. Gamtos mokslai:  

53.1. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje 

skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  

53.2. gimnazija sudaro mokiniams galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, inžinerijos, 

matematikos ir menų centrų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) 

vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykstant į juos ir / ar nuotoliniu būdu.  

54.Technologijos:  

54.1. mokiniams technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto 

technologijų kurso: mokiniai susipažįsta su profesijomis, pagal galimybes užtikrinama mokinio 

praktinė veikla; 

54.2. mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir polinkius 

renkasi privalomą technologijų programą (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos). 

Baigę I gimnazijos klasę, mokiniai gali keisti pasirinktą technologijų programą; 

54.3. mokiniams vietoje technologijų dalyko gimnazija gali siūlyti pasirinkti mokytis pagal 

pirminio profesinio mokymo programos modulį (modulius). 

55. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir 

vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių 

kūrimo pradmenų modulių. Gimnazija siūlo rinktis ne mažiau kaip iš dviejų modulių. Modulį renkasi 

mokinys. 

56. Socialiniai mokslai:  

56.1. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas;  

56.2. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos 

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

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

saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; 

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

saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, 

ir kitas panašias temas; 

56.3. mokykla siūlo mokiniams pasirinkti mokytis Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos 

modulį pagal Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V–943 „Dėl Nacionalinio saugumo 

ir krašto gynybos programos patvirtinimo“. Jei mokiniai pasirenka mokytis šį modulį, programai 

įgyvendinti pamokos skiriamos iš numatytųjų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai 

teikti. 

57. Fizinis ugdymas: 



 

 

 

57.1. organizuojant fizinio ugdymo pamokas sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės 

iš paralelių ar gretimų klasių mokinių. Jei pakanka mokymo lėšų, klasė dalijama į laikinąsias grupes; 

57.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

į savijautą; 

57.3. tėvų (rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne gimnazijoje; 

57.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

57.5. gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, 

konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų, kurie 

mokosi sporto formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas, taip pat pasiūlomos panašios veiklos. 

58. Pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu (ar 

nuotoliniu) mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per savaitę, pamokos trukmė – 45 

minutės: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



 

 

I klasės 

 

prival. 

pam. sk. 

(minimalus)

mokin. ugd. 

poreikiams

prival. 

pam. sk. 

(minimalus)

mokin. ugd. 

poreikiams 

prival. 

pam. sk. 

(minimalus)

mokin. ugd. 

poreikiams

prival. 

pam. sk. 

(minimalus)

mokin. ugd. 

poreikiams viso

1 Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 2 1 2 1 2 7

2 Lietuvių kalba ir literatūra 4 1 5 4 1 5 4 2 6 4 2 6 22

3 Anglų kalba (užsienio I-oji) 3 6 3 1 7 3 6 3 6 25

4 Rusų kalba (užsienio II-oji) 2 4 2 2 2 1 5 2 4 15

5 Vokiečių kalba (užsienio II-oji) 1 3 3

6 Matematika 4 2 6 4 1 5 4 1 5 4 2 6 22

7 Informacinės technologijos 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 10

8 Biologija 2 2 2 1 3 2 2 2 2 9

9 Fizika 2 2 2 2 2 2 2 2 8

10 Chemija 2 1 3 2 2 2 2 2 2 9

11 Istorija 2 1 3 2 2 2 2 2 2 9

12 Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1 1 1 1 4

13 Geografija 2 2 2 2 2 2 2 2 8

14 Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 4

15 Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 4

16 Technologijos 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 10

17 Fizinis ugdymas 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16

18 Žmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2

32 7 46 32 7 47 32 7 47 32 7 47 187

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui 33 33 33 33

8

195

Neformalus švietimas

49Iš viso valandų skaičius klasei 48

Iš viso 

Eil. 

Nr. Dalykai

                           Savaitinių pamokų skaičius

Ia klasė

49

pam. sk. 

klasei

Ic klasė

2

Ib klasė

pamokų sk. mokiniui

pam. sk. 

klasei

pamokų sk. mokiniui pamokų sk. mokiniui

pam. sk. 

klasei

2 2

Id klasė

pamokų sk. mokiniui

pam. sk. 

klasei

2

49  
 

 

 

 



 

 

 

II klasės 

 

prival. pam. 

sk. 

(minimal.)

mokin. ugd. 

poreik. 

prival. pam. 

sk. 

(minimal.)

mokin. ugd. 

poreik. 

prival. 

pam. sk. 

(minimal.)

mokin. ugd. 

poreik. 

prival. 

pam. sk. 

(minimal.)

mokin. ugd. 

poreik. viso

1 Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 2 1 2 1 2 7

2 Lietuvių kalba ir literatūra 5 1 6 5 2 7 5 2 7 5 2 7 27

3 Anglų kalba (užsienio I-oji) 3 1 7 3 6 3 1 7 3 1 7 27

4 Rusų kalba (užsienio II-oji) 2 1 5 2 2 2 4 2 4 15

5 Vokiečių kalba (užsienio II-oji) 2 2

6 Matematika 4 2 6 4 1 5 4 1 5 4 1 5 21

7 Informacinės technologijos 1 2 1 2 1 2 1 2 8

8 Biologija 1 1 1 1 1 1 1 1 4

9 Fizika 2 2 2 1 3 2 2 2 2 9

10 Chemija 2 2 2 2 2 2 2 1 3 9

11 Istorija 2 2 2 1 3 2 2 2 2 9

12 Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1 1 1 1 4

13 Geografija 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5

14 Ekonomika ir verslumas 1 1 1 1 1 1 1 1 4

15 Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 4

16 Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 4

17 Technologijos 1 2 1 2 1 2 1 2 8

18 Fizinis ugdymas 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 16

31 7 45 31 7 46 31 7 46 31 7 46 183

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui 33 33 33 33

8

191

pam. sk. 

klasei

pamokų sk. mokiniui

IIc klasė

pamokų sk. mokiniui

pam. sk. 

klasei

Neformalus švietimas

pamokų sk. mokiniui

2

Iš viso 

Eil. 

Nr.

Iš viso valandų skaičius klasei

Dalykai

                                                                                Savaitinių pamokų skaičius

IIb klasėIIa klasė

pam. sk. 

klasei

47
2

48 48

IId klasė

pamokų sk. mokiniui

pam. sk. 

klasei

2

48
2

 
 

 



 

 

 

IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

59. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

59.1. Gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios sritys: 

dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos; 

matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, 

geografija, teisė, ekonomika ir verslumas, psichologija; meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis; 

informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

59.2. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: 

59.2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, 

pavyzdžiui, dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas;  

59.2.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, pasirenkami 

profesinio mokymo programos moduliai. Pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri 

dalykai.  

60. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi 

mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo. 

61. Mokinys kartu su mokytojais, padedant tėvams (rūpintojams), pasirengia individualų 

ugdymo planą pagal mokyklos nustatytą individualaus ugdymo plano struktūrą. 

62. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal gimnazijos nustatytą individualaus 

plano keitimo tvarką. 

63. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi.  

64. Gimnazija užtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio 

individualiame plane būtų ne mažiau nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. Mokiniui, 

kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal pirminio profesinio mokymo 

programos modulį (modulius), minimalus privalomų pamokų skaičius III–IV gimnazijos klasėje – 26 

pamokos per savaitę; per metus III gimnazijos klasėje – 936, IV gimnazijos klasėje – 884 pamokos. 

Didinant pamokų skaičių per savaitę, laikomasi Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus 

per dieną. 

65. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija stengiasi užtikrinti galimybę 

įgyvendinti savo individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlo keisti pasirinktus dalykus 

ar modulius.  

66. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal pirminio profesinio 

mokymo programos modulį (modulius), individualus ugdymo planas sudaromas gimnazijai ir 

profesinio mokymo įstaigai pasirašius bendradarbiavimo sutartį, kartu planuojant ugdymo procesą, 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 129 punktu ir profesinio mokymo programos moduliui 

(moduliams) įgyvendinti skirtomis kontaktinėmis valandomis, neviršijant mokiniui nustatyto 

maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus. Mokinys gali rinktis pirminio profesinio mokymo 

programos modulį (modulius), ne mažiau kaip 5 mokymosi kreditų ir ne daugiau kaip 20 mokymosi 

kreditų apimties dvejiems mokymosi metams. Vieno mokymosi kredito apimtis apibrėžta Profesinio 

mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-925 „Dėl Profesinio 

mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokinys gali nesimokyti 

technologijų ir menų. Žmogaus saugos programos turinys gali būti integruojamas į atitinkamus 

profesinio mokymo programos modulius. 

67. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal pirminio profesinio 

mokymo programą, individualus ugdymo planas sudaromas gimnazijai ir profesinio mokymo įstaigai 



 

 

 

pasirašius bendradarbiavimo sutartį, kartu planuojant ugdymo procesą, vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 2 priedo III skyriaus nuostatomis. Mokinys gali nesimokyti technologijų ar menų. 

Žmogaus saugos dalyko turinys gali būti integruojamas į atitinkamus profesinio mokymo programos 

modulius. 

68. Jeigu mokinys pageidauja, gimnazija sudaro sąlygas pagerinti pasirinktų ugdymo sričių ar 

atskirų dalykų kompetencijas papildomai rengtis brandos egzaminams ar tolesniam mokymuisi, 

baigus vidurinio ugdymo programą (pavyzdžiui, profesinio mokymo programos moduliai). 

69. Gimnazija sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina 

mokinius jomis užsiimti. Gimnazija padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir 

pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą.  

70. Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai įgyvendinti sudaromos iš mokinių, kurie 

pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį 

dalyką ar profesinio mokymo programos modulį.  

71. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų II 

skyriaus vienuoliktuoju skirsniu „Mokinių mokymo namie ir ugdymosi šeimoje organizavimas“. 

72. Mokiniams, kurie mokosi savarankiškai ar nuotoliniu būdu pavienio mokymosi forma, 

konsultacijoms skiriama iki 15 procentų Bendrųjų ugdymo planų 129 punktu nustatyto savaitinių ir 

(ar) metinių pamokų skaičiaus. 

73. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107.2 ir 107.4 papunkčiais. 

74. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III klasės 

 

privalomų 

pamokų sk. 

mokin. ugd. 

poreik. 

privalomų 

pamokų sk. 

mokin. ugd. 

poreik. 

privalomų 

pamokų sk. 

mokin. ugd. 

poreik. viso

1 Etika 1 1 1

2 Tikyba 2 2 1 1 1 1 4

3 Lietuvių kalba ir literatūra 6 6 6 6 6 4 10 22

4 Užsienio kalba (anglų) 3 4 7 4 4 8 4 4 19

5 Užsienio kalba (rusų) 3 3 3

6 Užsienio kalba (vokiečių)

7 Istorija 4 4 4 4 4 4 12

8 Geografija 2 2 4 4 4 4 10

9 Matematika 5 3 8 5 1 6 5 2 7 21

10 Informacinės technologijos 2 2 2 2 4

11 Biologija 3 3 3 3 2 1 3 9

12 Fizika 3 3 3 3 6

13 Chemija 3 3 3

14 Dailė 2 2 2 2 4

15 Muzika 2 2 2 2 4

16 Šokis 2 2 2

17 Fizinis ugdymas 2 2 2 2 2 2 4 8

18 Dalykų moduliai 4 4 4 4 3 3 11

36 12 48 36 11 47 36 12 48 143

Pamokų sk. mokiniui (maksimalus) 35 x 34 x 34 x

9

152

3

Iš viso valandų skaičius klasei 51 50 51

IIIb klasė

pamokų sk. 

klasei

pamokų sk. mokiniui

Iš viso 

Neformalus švietimas 3 3

IIIc klasė

pamokų sk. mokiniui pamokų sk. mokiniui

pamokų sk. 

klasei

pamokų sk. 

klasei

Eil. 

Nr. Dalykai

                                                                         Savaitinių pamokų skaičius                                                                                                                  

IIIa klasė

 
 

                                                                                 

 

 



 

 

 

IV klasės 

 

 

privalomų 

pamokų sk. 

mokin. ugd. 

poreik. 

privalomų 

pamokų sk. 

mokin. ugd. 

poreik. 

privalomų 

pamokų sk. 

mokin. ugd. 

poreik. viso

1 Etika 1 1 1 1 2

2 Tikyba 1 1 1 1 1 1 3

3 Lietuvių kalba ir literatūra 6 6 6 6 6 4 10 22

4 Užsienio kalba (anglų) 4 4 8 8 7 7 19

5 Užsienio kalba (rusų) 3 3 3

6 Užsienio kalba (vokiečių) 0,25 0,25 0,25

7 Istorija 4 4 4 4 2 2 10

8 Geografija 2 2 4 4 4 4 10

9 Matematika 6 6 6 3 9 6 6 21

10 Informacinės technologijos 2 2 2

11 Biologija 4 4 4 4 4 2 6 14

12 Fizika 4 4 4

13 Chemija 3 3 3

14 Dailė 0,5 0,5 2 2 2,5

15 Muzika 2 2 2 2 4

16 Šokis 2 2 2 2 4

17 Fizinis ugdymas 2 2 4 2 2 4 2 2 10

20 Psichologija 1 1 1

21 Dalykų moduliai 4,75 4,75 3,5 3,5 1 1 9,25

36 12 48 36 12 48 36 12 48 144

Pamokų sk. mokiniui (maksimalus) 35 x 35 x 35 x

9

153

Iš viso 

Eil. 

Nr. Dalykai

                                                                                Savaitinių pamokų skaičius                                                                                                                  

pamokų sk. mokiniui

pamokų sk. 

klasei

pamokų sk. mokiniui

pamokų sk. 

klasei

IVa klasė

51

IVb klasė IVc klasė

pamokų sk. mokiniui

pamokų sk. 

klasei

Neformalus švietimas 3 3 3

Iš viso valandų skaičius klasei 51 51



 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

75. Gimnazija, rengdama ir įgyvendindama ugdymo planą, užtikrina visų mokinių įtrauktį į 

švietimą, šalinti kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir teikti 

būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi 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 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

76. Gimnazija, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama bei 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir Bendrųjų ugdymo planų 

VI skyriaus nuostatomis (jei šiame skyriuje nereglamentuojama, gimnazija vadovaujasi kitomis 

Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis ugdymo programų įgyvendinimą) ir 

atsižvelgia į: 

76.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

76.2. formaliojo švietimo programą; 

76.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

76.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

77. Gimnazija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia 

individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas 

ugdymo procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą, ir kurio: 

77.1. rengimui, įgyvendinimo koordinavimui paskiria koordinuojantį asmenį, kuris kartu su 

mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, jo tėvais (rūpintojais) numato ugdymo 

ir pagalbos tikslus;  

77.2. įgyvendinimui sudaro individualius tvarkaraščius, kurie dera su klasės, kurioje mokinys 

mokosi, tvarkaraščiu, ir užtikrina, kad mokinys gaus ugdymą ir švietimo pagalbą tokia apimtimi, 

kokią nustato Bendrieji ugdymo planai ir rekomenduoja mokiniui pedagoginė psichologinė ar 

švietimo pagalbos tarnyba; 

77.3. formą nusistato pati gimnazija, suplanuoja jų įgyvendinimo, stebėsenos ir aptarimo 

formas bei etapus. 

78. Gimnazija, rengdama individualų ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų 

ugdymo planų 109, 129 punktuose nurodytu pagrindinio ar vidurinio ugdymo dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi, gali: 

78.1. pagrindinio ugdymo programoje koreguoti iki 30 procentų dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičiaus (nemažindama nustatyto mokiniui minimalaus 

pamokų skaičiaus per savaitę); 

79.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, socialinei 

veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui, skaičių, siekiant plėtoti 

asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius, daugiau dėmesio skirti bendrųjų kompetencijų 
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ugdymui, meniniam, technologiniam, sveikatos ugdymui. Mokiniams, kurių gimtoji kalba nėra 

lietuvių kalba, skiriamos pamokos lietuvių kalbai mokyti ar dvikalbiam ugdymui; 

79.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) 

skaičių; 

79.4. gali mažinti minimalų privalomą pamokų skaičių besimokantiesiems pagal pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą, ir Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte nurodytų pamokų 

skaičiaus per metus, didindama neformaliojo vaikų švietimo ar socialinei veiklai valandų skaičių; 

79.5. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, siekdama individualiame ugdymo plane 

numatytų tikslų;  

79.6. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių 

mokinių;  

79.7. mokyti tik vienos užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir 

emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), 

bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus;  

79.8. besimokantįjį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo 

programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio 

interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis; 

79.9. besimokančiajam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 109 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima 

siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, skirtas esminėms srities 

dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 

79.10. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių sutrikimų, 

į kurių sudėtį įeina įvairiapusiai raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) 

rašymo, intelekto, bendrieji mokymosi sutrikimai, klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos 

sutrikimą). Užsienio kalbų pamokų laikas gali būti skiriamas lietuvių, lietuvių gestų kalbai mokyti, 

kurčiųjų dvikalbystei ugdyti; 

79.11. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 

79.12. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus 

lengvus), o vietoj jų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius 

specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą. 

80. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ją pritaikant, mokinio 

individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 109 ir 129 punktuose 

dalykų programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 25 

procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas 

atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas: 

80.1. sutrikusios klausos mokinio individualaus ugdymo plano rengimas: 

80.1.2. pagrindinio ugdymo programoje individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis 

Bendrųjų ugdymo planų 109 ir 129 punktais, be to: 

80.1.2.1. atsižvelgiant į klausos netekimo laiką, kalbos išsivystymo lygį, turimus tarties 

įgūdžius ir gebėjimą bendrauti kalba, ugdymo plane specialiosios pamokos skiriamos tarčiai, kalbai 

ir klausai lavinti; 

80.1.2.2. kurčio ir neprigirdinčio mokinio ugdymo plane skiriama: lietuvių gestų kalbai – ne 

mažiau kaip 74 pamokos, lietuvių kalbai ir literatūrai – ne mažiau kaip 222 pamokos per metus; 

80.1.3. kurčias ir neprigirdintis mokinys mokomas totaliosios komunikacijos žodiniu ar 

dvikalbiu metodu, atsižvelgiant į individualius gebėjimus ir tėvų (rūpintojų) pageidavimus. 

Dvikalbystei ugdyti gimnazija gali skirti papildomas valandas individualiame ugdymo plane nuolat 

ar laikinai mokiniui, kurio nepakankamas gestų kalbos ir žodinės kalbų mokėjimas daro neigiamą 

įtaką mokymosi pasiekimams, vaiko pažintinei, kalbinei ir emocinei raidai; 
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80.1.4. I-II klasėse iš mokinio ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamų pamokų ne mažiau kaip 

100 pamokų per metus skiriama mokyti individualizuotai ir diferencijuotai bei karjeros valdymo 

kompetencijoms ugdyti; 

80.1.5. mokiniui tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo specialiosioms pratyboms I-II 

klasėse skiriama ne mažiau kaip 37 pamokos per metus, turinčiam kochlearinius implantus – ne 

mažiau kaip 74 pamokos per metus. Pratybų ir lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti; 

80.2. sutrikusios regos mokinio individualiame ugdymo plane: 

80.2.1. mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 109 punktu. Ugdymo plane skiriamos specialiosios pamokos 

ir specialiosios pratybos:  

80.2.1.1. silpnaregiui mokiniui, kuriam gresia pavojus apakti, individualioms pratyboms (iki 

ketverių metų) mokyti(s) Brailio rašto skiriamos ne mažiau kaip 37 pamokos per metus, jas išdėstant 

intervalais, sudarančiais sąlygas mokiniui kuo greičiau išmokti Brailio rašto;  

80.2.1.2. aklam (regėjimo aštrumas nuo šviesos pojūčio iki 0,04) ir silpnaregiui (regėjimo 

aštrumas – 0,05–0,1) mokiniui regėjimui lavinti galima skirti 37 ir daugiau pamokų per metus (turint 

mokymo lėšų); 

80.2.2. tiflopedagoginė pagalba aklam ir žymią silpnaregystę (geriau matančios akies regėjimo 

aštrumas su korekcija – nuo 0,05 iki 0,1) turinčiam mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, yra privaloma; 

80.2.3. nereginčiam mokiniui individualioms mobilumo lavinimo pratyboms skiriamos ne 

mažiau kaip 37 pamokos per metus. Šios pamokos gali būti skiriamos ir kasdienio gyvenimo bei 

komunikaciniams įgūdžiams ugdyti; 

80.3. kurčneregio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 6 priedu;  

80.4. sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokinio individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 109 ir 129 punktais. Ugdymo plane specialiosios pamokos 

skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti: 

80.4.1. specialiosioms pratyboms I-II klasėse skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų per metus 

mokinio kalbai ir komunikacijai lavinti; 

80.4.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos 

lavinimo specialiosioms pratyboms I-II klasėse skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų per metus; 

80.5. judesio ir padėties sutrikimų turinčio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 109 ir 129 punktais. Ugdymo plane pamokos turėtų būti 

skiriamos gydomajai kūno kultūrai, sensomotorikai lavinti, naudojimosi kompiuteriu įgūdžiams 

formuoti, komunikaciniams gebėjimams ugdyti: 

80.5.1. mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam judesio ir padėties sutrikimų 

(išskyrus lengvus), I-II klasėse individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriamos ne 

mažiau kaip 37 pamokos per metus; 

80.5.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, I-II klasėse tarties, kalbos ir 

komunikacijos lavinimo specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės 

veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Pratybų ir komunikacinės, pažintinės veiklos, lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokų turinys turi derėti; 

80.5.3. 4–8 mokinių grupei gali būti skiriama iki 111 pamokų per metus sveikatą stiprinančiam 

fiziniam ugdymui;  

80.6. įvairiapusių raidos sutrikimų turinčio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 109 ir 129 punktais: 

80.6.1. individualiame ugdymo plane numatomi elgesio prevencijos ir intervencijos būdai, 

socialinių įgūdžių ugdymo veiklos. Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavus 
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mokinio pažangą ar nustačius, kad ugdymo procese pažanga nedaroma, peržiūrimas ir koreguojamas 

individualus pagalbos vaikui planas; 

80.6.2. įrengiama kiek įmanoma labiau nuo triukšmo izoliuota erdvė už klasės ribų, kurioje 

įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiam mokiniui būtų sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu 

ar esant emocinio nestabilumo būklei; 

80.6.3. rengiant individualų ugdymo planą, mokytojai bendradarbiauja su švietimo pagalbos 

specialistais, gauna nuolatinę pagalbą ir paramą taikyti elgesio vertinimo instrumentus netinkamo 

elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų įgūdžių ugdymo strategijoms parinkti; 

80.6.4. siekiant atsižvelgti į individualius mokinio gebėjimus ir raidos specifiką, numatyti 

mokymo medžiagos pateikimo būdus (vaizdiniu, garsiniu ir kt.) ir įtraukti mokinį į veiklas  pagal jo 

pomėgius, naudoti vizualines užuominas ugdymo procese ir jo mokymosi vietoje, pasirinkti 

individualiame ugdymo plane numatytą mokymosi pasiekimų vertinimo ir individualios pažangos 

stebėjimo formą; 

80.6.5. sudarant tvarkaraščius individualiam ugdymo planui įgyvendinti,  užtikrinamos sąlygos 

ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas, jų metu pagal galimybes panaudojant 

specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo, supimosi priemones ir kt.); 

80.6.6. užtikrinama, kad bus taikomi vizualinio struktūravimo metodai ir priemonės pamokų ir 

pertraukų metu (struktūruoti erdves, veiklas, pamokas, pertraukas, užduotis, naudoti vaizdinę 

dienotvarkę, pasirinkimų lenteles ir kt.) bei teikiama kita vizualinė pagalba (pvz., naudoti atgalinius 

laikmačius). 

81. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

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

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 28 punkto nuostatomis. 

83. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus individualios 

pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais pasiekimais, 

aptarus su mokiniu, jo tėvais (rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie 

bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi).  

84. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama gimnazijoje. 

Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, numatomą pažangą, tėvų (rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi gimnazija 

(vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai ir kt.). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

85. Gimnazija užtikrina mokiniui švietimo pagalbą. 
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86. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatomi 

mokinio pagalbos plane. 

87. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami 

priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo 

procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais 

pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina mokinio tėvus 

(rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, sudaryti sąlygas 

mokytis ir užtikrinti jo gerovę.   

88. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar 

pasibaigus ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane 

keliamus ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant 

įtraukties į ugdymo procesą ir teikiant pagalbą gimnazijoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau 

stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 

89. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, jos gali būti 

specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese ir kt.:  

89.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl įgimtų 

ar įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 

89.2. specialiosios pratybos, skirtos švietimo veiksmingumui didinti, įgimtiems ar įgytiems 

sutrikimams kompensuoti, gebėjimams ir galioms plėtoti, kurios gali būti vykdomos individualiai ar 

grupėmis (2–8 mokiniai).  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

90. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja gimnazija pagal vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas, 

sudariusi mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

91. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, mokyti namie 

gimnazija skiria pamokų, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 57–62 ir 129 punktais, iš jų iki 74 

pamokų gali skirti specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms. 

92. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymas 

namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 109 punktu. Mokyti namie skiriamos 

ne mažiau kaip 296 valandos per metus:  

92.1. iki 74 pamokų per metus gali būti skirta specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms; 

92.2. mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, iki 74 pamokų per metus gali būti skirta 

gydomajai mankštai. 

__________________________________________ 

 

 

 

SUDERINTA                                                               SUDERINTA 

         Gimnazijos tarybos 2021-07-01                                   Utenos rajono savivaldybės administracijos 

         posėdyje, protokolas Nr. (1.6)-GT-8                            Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

                                                                        Romualdas Kraulišas 

                                                                        2021 m. rugpjūčio 31 d.  
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Utenos Dauniškio gimnazijos 2021-2022 mokslo metų 

                  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr. 1 

 

Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir pasiekimų gerinimo sistema 

 

I-II klasės 

1. Mokinys: 

1.1. Rugsėjo mėnesį, pirmų kiekvieno dalyko pamokų metu  su mokytojais aptaria to dalyko 

ugdymosi tikslus ir uždavinius. 

1.2.Rugsėjo mėnesį  I klasių mokiniai dalyvauja klasės mokinių ir tėvų (rūpintojų)  

susirinkime, kuriame aptariami bendri gimnazijos siekiami ugdymo tikslai, individualizuoto 

ugdymo principai, supažindinama su mokinio asmeninės pažangos stebėjimo bei karjeros planavimo 

sistema ir fiksavimu. Per savaitę po susirinkimo mokinys su tėvais (rūpintojais) užpildo  asmeninės 

pažangos ir pasiekimų fiksavimo bei karjeros planavimo aplanką. II klasių mokiniai rugsėjo mėnesį 

su klasės vadovu aptaria savo individualius ugdymosi poreikius, asmeninės pažangos siekius, užpildo 

asmeninės pažangos fiksavimo bei karjeros planavimo aplanką. 

1.3. Rekomenduojama II klasių mokiniams gruodžio mėnesį kartu su tėvais (rūpintojais) dalyvauti  

susirinkime, kur susitinkama su visais mokytojais ir aptariama ugdymosi pažanga bei pasiekimai. 

1.4.Mokiniai, turintys nepatenkinamų I pusmečio įvertinimų, privalo lankyti atitinkamo dalyko  

konsultacijas.  

1.5.Kovo mėnesį mokinys aptaria savo ugdymosi rezultatus kartu su tėvais (rūpintojais) ir klasės  

vadovu (vyksta pokalbis). Peržiūrimas ir koreguojamas  asmeninės pažangos ir pasiekimų fiksavimo 

bei karjeros planavimo aplankas. 

1.6.Gegužės - birželio mėnesį vėl vyksta refleksija su mokytojais, klasės vadovu, mokinys/tėvai  

(rūpintojai), tarpininkaujant klasės vadovui, iš dėstančių mokytojų gauna informaciją apie ugdymosi 

pažangą bei pasiekimus. 

1.7.Mokiniai, turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir nelikvidavę įsiskolinimų per  

papildomai paskirtą laiką, prasidėjus kitiems mokslo metams turi lankyti atitinkamo dalyko 

konsultacijas.  

1.8.Per visus mokslo metus, kiekvienoje pamokoje mokinys, padedamas mokytojo, pasitikrina  

savo pasiekimus, atsižvelgdamas į keltus pamokos uždavinius, tam tikrais, su dėstančiu mokytoju 

suderintais laikotarpiais, pildo asmeninės pažangos stebėjimo lapus. 

2. Tėvai/rūpintojai: 

2.1. Rugsėjo mėnesį tėvai (rūpintojai) dalyvauja klasės mokinių (tik I klasių) ir tėvų (rūpintojų 

susirinkime, kuriame aptariami bendri gimnazijos  siekiami ugdymo tikslai, individualizuoto ugdymo 

principai, supažindinama su mokinio asmeninės pažangos stebėjimo bei karjeros planavimo sistema 

ir fiksavimu bei tėvų (rūpintojų) dalyvavimu sistemoje. Dalyvauja mokiniui užpildant asmeninės 

pažangos ir pasiekimų fiksavimo bei karjeros planavimo aplanką. 

2.2. Gruodžio mėnesį  tėvai (rūpintojai) (II klasių rekomenduojama kartu su vaiku) dalyvauja  

vaiko klasės tėvų (rūpintojų) susirinkime, kuriame susitinka su klasės vadovu ir visais dėstančiais 

mokytojais, individualių pokalbių metu aptaria vaiko ugdymosi pažangą bei pasiekimus. 

2.3. Kovo mėnesį tėvai (rūpintojai) dalyvauja pokalbyje (mokinys, tėvai (rūpintojai),  

vadovas), kuriame aptaria vaiko ugdymosi rezultatus. Peržiūrimas, koreguojamas  mokinio 

asmeninės pažangos ir pasiekimų fiksavimo bei karjeros planavimo aplankas. 

2.4. Gegužės mėnesį tėvai (rūpintojai), tarpininkaujant klasės vadovui, iš kiekvieno dėstančio  

mokytojo gauna informaciją apie mokinio ugdymosi pažangą bei pasiekimus. 

2.5. Per visus mokslo metus tėvai (rūpintojai) nuolat stebi vaiko ugdymąsi elektroninio dienyno  
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pagalba, bendrauja su mokytojais, klasių vadovais. Stebi mokytojų, klasių vadovų bei gimnazijos 

vadovų rašomus pagyrimus, pastabas, pažymių komentarus ir kt. 

3. Mokytojai: 

3.1. Rugsėjo mėnesį, pirmų pamokų metu kiekvieno dalyko mokytojas pamokose aptaria su  

mokiniais to dalyko mokinių ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, pažangos stebėjimo sistemą.  

3.2. Gruodžio mėnesį visi dėstantys mokytojai dalyvauja klasių tėvų (rūpintojų) ir mokinių (II  

klasių)  susirinkimuose, kuriuose turi galimybę individualiai pasikalbėti su kiekvienu tėvu (rūpintoju) 

apie jų vaikų ugdymąsi, tėvų (rūpintojų) pagalba geriau pažinti kiekvieną mokinį.  

3.3. Per antrą pusmetį prižiūri, kad mokiniai, turintys nepatenkinamų I pusmečio įvertinimų,  

lankytų atitinkamo dalyko konsultacijas.  

3.4. Gegužės mėnesį mokytojas su mokiniais aptaria kaip mokiniams sekasi siekti pažangos bei  

nustatytu laiku pateikia klasių vadovams  informaciją apie mokinio ugdymosi pažangą bei 

pasiekimus.  

3.5. Prižiūri, kad mokiniai, turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir nelikvidavę įsiskolinimų  

per papildomai paskirtą laiką, prasidėjus kitiems mokslo metams lankytų atitinkamo dalyko 

konsultacijas.  

3.6. Per visus mokslo metus, kiekvienoje pamokoje mokytojas formuluoja  pamokos uždavinius,  

juos diferencijuoja, atsižvelgdamas į skirtingus mokinių gebėjimus ir ugdymosi poreikius. Nuolat 

stebi mokinių ugdymąsi ir pažangą.  

3.7. Per visus mokslo metus elektroniniame dienyne mokytojas komentuoja daugelį gautų  

įvertinimų, informuoja tėvus (rūpintojus) apie mokinio ugdymą(si), nuolat bendradarbiauja su klasių 

vadovais, gimnazijos vadovais, specialistais įvairiais mokinių ugdymo klausimais. 

4. Klasių vadovai: 

4.1. I klasių vadovai. Rugsėjo mėnesį dalyvauja gimnazijos vadovų organizuojamame klasės  

mokinių ir tėvų (rūpintojų) susirinkime,  kuriame aptariami bendri gimnazijos siekiami ugdymo 

tikslai, individualizuoto ugdymo principai, supažindinama su mokinio asmeninės pažangos stebėjimo 

bei karjeros planavimo sistema ir fiksavimu. Per savaitę po susirinkimo surenka ir peržiūri mokinių 

užpildytus aplankus.  

4.2. II klasių vadovai rugsėjo mėnesį patys organizuoja ir praveda klasės tėvų (rūpintojų)  

susirinkimus. Per rugsėjo mėnesį individualiai su kiekvienu mokiniu aptaria individualius ugdymosi 

poreikius bei asmeninės pažangos siekius, mokinio užpildytą  asmeninės pažangos ir pasiekimų 

fiksavimo bei karjeros planavimo aplanką. 

4.3. Gruodžio mėnesį dalyvauja tėvų (rūpintojų) ir mokinių (II klasių) susirinkime, kuriame turi  

galimybę individualiai pasikalbėti su kiekvienu tėvu (rūpintoju) apie jų vaikų individualius ugdymosi 

poreikius bei daromą pažangą. 

4.4. Kovo mėnesį inicijuoja pokalbį apie mokinio ugdymosi rezultatus, kuriame dalyvauja  

mokinys ir tėvai (rūpintojai).  Peržiūrimas, koreguojamas  mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų 

fiksavimo bei karjeros planavimo aplankas. 

4.5. Gegužės  - birželio mėnesiais su mokiniais ir dalyko mokytojais aptaria kaip mokiniams  

sekėsi ugdytis, surenka iš mokytojų informaciją apie mokinių ugdymosi pažangą bei pasiekimus, ją 

susistemina. Sutvarkytą informaciją perduoda tėvams (rūpintojams) kopiją įdeda į mokinio 

asmeninės pažangos i pasiekimų fiksavimo bei karjeros planavimo aplankus. 

4.6. Per visus mokslo metus nuolat bendrauja su mokiniu, tėvais (rūpintojais) įvairiais būdais. 

4.7. Kiekvienos savaitės pabaigoje klasės vadovas peržiūri mokinio gautas pastabas, pagyrimus,  

jei yra būtinybė, informuoja administraciją, kreipiasi į pagalbos į specialistus, gimnazijos vadovus. 

5. Gimnazijos vadovai: 

5.1. Inicijuoja mokinių individualių ugdymosi poreikių nustatymo, nuolatinio individualizuoto  

ugdymo bei asmeninės ugdymosi pažangos stebėjimo sistemos kūrimą ir tobulinimą. Įtraukia į šią 

veiklą mokytojus, klasių vadovus, pagalbos mokiniui specialistus, mokinius, tėvus (rūpintojus).  
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5.2. Mokslo metų pradžioje inicijuoja kiekvienos klasės tėvų (rūpintojų) ir mokinių susirinkimus,  

kuriuose pristato gimnazijos mokslo metų ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, individualizuoto ugdymo 

principus bei kiekvieno mokinio asmeninės ugdymosi pažangos stebėjimo bei karjeros planavimo 

sistemą.  

5.3. Inicijuoja kitus tėvų (rūpintojų) susirinkimus ir individualius pokalbius pagal sudarytą planą.  

5.4. Nuolat aptaria su klasių vadovais jų auklėtinių ugdymosi reikalus. Pagal poreikį šie klausimai  

aptariami Vaiko gerovės komisijoje, kitose gimnazijos savivaldos institucijose.  

5.5. Ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus mokinių individualios ugdymosi pažangos  

klausimus aptaria Mokytojų tarybos, arba Metodinės tarybos posėdžiuose, kitose gimnazijos 

savivaldos institucijose. 

5.6. Per visus mokslo metus nuolat vykdo individualizuoto ugdymo stebėseną. 

6. Gimnazijos pagalbos  mokiniui specialistai: 

6.1. Padeda mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo  

silpnąsias ir stipriąsias puses, kelti mokymosi tikslus, nustatyti iškylančius sunkumus ir numatyti 

būdus jiems šalinti.  

6.2. Organizuoja individualius pokalbius su mokiniais, kuriems reikia pagalbos ir jų tėvais  

(rūpintojais). Individualių pokalbių metu aptariamos mokinių mokymosi sėkmės ir nesėkmės, 

savijauta, elgesys, formuluojami lūkesčiai ateičiai. 

6.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikia gimnazijos specialioji  

pedagogė, psichologė, socialinė pedagogė. 

 

III-IV klasės 

7. Mokinys: 

7.1. Rugsėjo mėnesį, pirmų kiekvieno dalyko pamokų metu mokinys su kiekvieno dalyko  

mokytoju aptaria to dalyko ugdymosi tikslus ir uždavinius, dalyko programą, ilgalaikį planą, numato 

atsiskaitymo būdus ir laikotarpius, savo ugdymosi tikslus ir uždavinius.  

7.2. Rugsėjo mėnesį su klasės vadovu aptaria savo individualius ugdymosi poreikius, asmeninės  

pažangos siekius, užpildo asmeninės pažangos ir pasiekimų fiksavimo bei karjeros planavimo 

aplanką. IV klasių mokiniai kartu su tėvais (rūpintojais) dalyvauja individualiuose pokalbiuose 

(mokinys + tėvai + klasės vadovas), kurių metu aptaria mokinio ugdymosi pažangą, mokymąsi pagal 

individualų planą užpildo asmeninės pažangos ir pasiekimų fiksavimo bei karjeros planavimo 

aplanką, aptaria egzaminų pasirinkimą. 

7.3. Lapkričio mėnesį mokiniai kartu su tėvais (rūpintojais) kviečiami į individualius susitikimus  

su dėstančiais mokytojais bei klasių vadovais atvirų durų dienos metu. Po pokalbių – dalykų keitimo 

laikotarpis.  

7.4. Mokiniai, turintys nepatenkinamų I pusmečio įvertinimų, privalo lankyti atitinkamo dalyko  

konsultacijas.  

7.5. Kovo mėnesį mokiniai kartu su tėvais kviečiami į individualius susitikimus su dėstančiais  

mokytojais bei klasių vadovais atvirų durų dienos metu.  

7.6. Balandžio - gegužės mėnesiais vyksta III klasių mokinių pokalbiai su klasės vadovu apie  

mokinio asmeninę ugdymosi pažangą, mokymąsi pagal individualų ugdymosi planą, dalykų keitimo 

poreikius, papildomas, koreguojamas asmeninės pažangos ir pasiekimų fiksavimo bei karjeros 

planavimo aplankas. Po pokalbių – dalykų keitimo laikotarpis. IV klasių mokiniai taip pat apibendrina 

savo ugdymosi pasiekimus su klasių vadovais. 

7.7. Mokiniai, turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir nelikvidavę įsiskolinimų per  

papildomai paskirtą laiką, prasidėjus kitiems mokslo metams turi lankyti atitinkamo dalyko 

konsultacijas.  

7.8. mokytojo, pasitikrina savo pasiekimus, atsižvelgdamas į keltus pamokos uždavinius, tam  
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tikrais, su dėstančiu mokytoju suderintais laikotarpiais, pildo asmeninės pažangos stebėjimo lapus. 

8. Tėvai/rūpintojai: 

8.1. Rugsėjo mėnesį III klasių mokinių tėvai (rūpintojai) dalyvauja klasės tėvų susirinkime,  

kuriame aptariami bendri gimnazijos siekiami ugdymo tikslai,  susipažįsta su vaikų susidarytų 

individualių ugdymosi planų pasirinktų mokomųjų dalykų programomis, pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema, numatytais atsiskaitymo būdais ir laikotarpiais, mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimo bei karjeros planavimo sistema ir fiksavimu bei tėvų dalyvavimu sistemoje. IV klasių 

mokinių tėvai (rūpintojai) kartu su mokiniais dalyvauja individualiuose pokalbiuose (mokinys + tėvai 

+ klasės vadovas), kurių metu aptaria mokinio ugdymosi pažangą, mokymąsi pagal individualų planą 

bei egzaminų pasirinkimą. 

8.2. Lapkričio mėnesį mokinių tėvai (rūpintojai) kartu su mokiniais kviečiami į individualius  

susitikimus su dėstančiais mokytojais bei klasių vadovais atvirų durų dienos metu. 

8.3. Kovo mėnesį mokinių tėvai (rūpintojai) kartu su mokiniais kviečiami į individualius  

susitikimus su dėstančiais mokytojais bei klasių vadovais atvirų durų dienos metu.  

8.4. Per visus mokslo metus tėvai nuolat stebi vaiko ugdymąsi elektroninio dienyno pagalba,  

įvairiais būdais bendrauja su mokytojais, klasių vadovais. Stebi mokytojų, klasių vadovų rašomas 

pastabas, pagyrimus ir pažymių komentarus. 

9. Mokytojai: 

9. 1.Rugsėjo mėnesį, pirmų pamokų metu kiekvieno dalyko mokytojas pamokose aptaria su  

mokiniais  mokinių ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, dalyko programą, pažangos stebėjimo sistemą, 

sudarytą ilgalaikį planą, kuriame numatyti ir atsiskaitymo būdai bei laikotarpiai. 

9.2. Lapkričio mėnesį dalyvauja atvirų durų dienoje, kur individuliai susitinka su mokiniais ir  

tėvais (rūpintojais). 

9.3. Per antrą pusmetį prižiūri, kad mokiniai, turintys nepatenkinamų I pusmečio įvertinimų,  

lankytų atitinkamo dalyko konsultacijas.  

9.4. Kovo mėnesį dalyvauja atvirų durų dienoje, kur individuliai susitinka su mokiniais ir tėvais  

(rūpintojais). 

9.5. Kovo – balandžio mėnesiais mokytojai su III klasių mokiniais ir klasės vadovu vėl aptaria  

kaip mokiniams sekasi siekti pažangos, taip padėdamas klasės vadovui ir mokiniams pasiruošti 

individualiems pokalbiams, pataria dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo/keitimo. 

9.6. Prižiūri, kad mokiniai, turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir nelikvidavę įsiskolinimų  

per papildomai paskirtą laiką, prasidėjus kitiems mokslo metams lankytų atitinkamo dalyko 

konsultacijas.  

9.7. Per visus mokslo metus, kiekvienoje pamokoje mokytojas formuluoja  pamokos uždavinius,  

juos diferencijuoja, atsižvelgdamas į skirtingus mokinių gebėjimus ir ugdymosi poreikius. Nuolat 

stebi mokinių ugdymąsi ir pažangą.  

9.8. Per visus mokslo metus elektroniniame dienyne mokytojas komentuoja daugelį gautų  

įvertinimų, informuoja tėvus (rūpintojus) apie mokinio ugdymą(si), nuolat bendradarbiauja su klasių 

vadovais, gimnazijos vadovais, specialistais įvairiais mokinių ugdymo klausimais. 

10.Klasių vadovai: 

10.1. Rugsėjo mėnesį klasės vadovas organizuoja klasės tėvų (rūpintojų) susirinkimą, kuriame  

aptariami bendri gimnazijos siekiami ugdymo tikslai, pristato mokytojų paruoštas mokomųjų dalykų 

programas, ilgalaikius planus, mokinių ugdymo tikslus ir uždavinius, pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistemą, numatytus atsiskaitymo būdus ir laikotarpius. 

10.2. Rugsėjo mėnesį individualiai su kiekvienu mokiniu aptaria individualius ugdymosi  

poreikius bei asmeninės pažangos siekius, mokinio užpildytą  asmeninės pažangos ir pasiekimų 

fiksavimo bei karjeros planavimo aplanką. IV klasių vadovai organizuoja individualius pokalbius 

(mokinys + tėvai + klasės vadovas), kurių metu aptaria mokinio ugdymosi pažangą, mokymąsi pagal 
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individualų planą užpildo asmeninės pažangos ir pasiekimų fiksavimo bei karjeros planavimo 

aplanką, aptaria egzaminų pasirinkimą. 

10.3. Lapkričio mėnesį dalyvauja atvirų durų dienoje, kur individuliai susitinka su mokiniais ir  

tėvais (rūpintojais). 

10.4. Kovo mėnesį dalyvauja atvirų durų dienoje, kur individuliai susitinka su mokiniais ir tėvais  

(rūpintojais). 

10.5. Balandžio/gegužės mėnesį III  klasių vadovai praveda individualius pokalbius su mokiniais.  

Kalbama apie mokinio asmeninę ugdymosi pažangą, mokymąsi pagal individualų ugdymosi planą, 

dalykų keitimo poreikius, papildomas, koreguojamas mokinio  asmeninės pažangos ir pasiekimų 

fiksavimo bei karjeros planavimo aplankas. Po pokalbių – dalykų keitimo laikotarpis. IV klasių 

vadovai su auklėtiniais apibendrina auklėtinių ugdymosi pasiekimus. 

10.6. Per visus mokslo metus nuolat bendrauja su mokiniu, tėvais (rūpintojais) įvairiais būdais. 

10.7. Kiekvienos savaitės pabaigoje klasės vadovas peržiūri mokinio gautas pastabas, pagyrimus,  

jei yra būtinybė, informuoja administraciją, kreipiasi į pagalbos mokiniui specialistus, gimnazijos 

vadovus. 

11. Gimnazijos vadovai: 

11.1. Inicijuoja mokinių individualių ugdymosi poreikių nustatymo, nuolatinio individualizuoto  

ugdymo bei asmeninės ugdymosi pažangos stebėjimo sistemos kūrimą ir tobulinimą. Įtraukia į šią 

veiklą mokytojus, klasių vadovus, pagalbos mokiniui specialistus, mokinius, tėvus (rūpintojus).  

11.2. Mokslo metų pradžioje inicijuoja kiekvienos klasės tėvų ir mokinių susirinkimus, kuriuose  

pristato gimnazijos mokslo metų ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, individualizuoto ugdymo 

principus bei kiekvieno mokinio asmeninės ugdymosi pažangos ir pasiekimų stebėjimo bei karjeros 

planavimo sistemą.  

11.3. Inicijuoja kitus tėvų (rūpintojų) susirinkimus ir individualius pokalbius, atvirų durų dienas  

pagal sudarytą planą.  

11.4. Nuolat aptaria su klasių vadovais jų auklėtinių ugdymosi reikalus. Pagal poreikį šie  

klausimai aptariami Vaiko gerovės komisijoje, kitose gimnazijos savivaldos institucijose.  

11.5. Ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus mokinių individualios ugdymosi pažangos  

klausimus aptaria Mokytojų tarybos arba Metodinės tarybos posėdžiuose arba kitose gimnazijos 

savivaldos institucijose. 

11.6. Per visus mokslo metus nuolat vykdo individualizuoto ugdymo stebėseną. 

12. Gimnazijos pagalbos  mokiniui specialistai: 

12.1. Padeda mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo  

silpnąsias ir stipriąsias puses, kelti mokymosi tikslus, nustatyti iškylančius sunkumus ir numatyti 

būdus jiems šalinti.  

12.2. Organizuoja individualius pokalbius su mokiniais, kuriems reikia pagalbos ir jų tėvais.  

Individualių pokalbių metu aptariamos mokinių mokymosi sėkmės ir nesėkmės, savijauta, elgesys, 

formuluojami lūkesčiai ateičiai, sudaromas mokinio asmeninės pažangos planas, kuriame numatomas 

konkretus laikotarpis išsikeltiems tikslams  įgyvendinti, todėl, ne rečiau kaip kartą per mėnesį, 

peržiūrimi mokinių mokymosi rezultatai, aptariama kaip sekėsi siekti asmeninės pažangos, jeigu kyla 

sunkumų, tada iš naujo išsikeliami nauji tikslai, kurie užfiksuojami  asmeninės pažangos stebėjimo 

lape. 

12.3 Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pagalbą teikia gimnazijos specialioji pedagogė, 

psichologė, socialinė pedagogė. 

___________________________ 
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Utenos Dauniškio gimnazijos 2021-2022 mokslo metų 

                  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr. 2 

 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKA 

 

1. DĖL LIGOS IR KT. PRIEŽASČIŲ PRALEIDUSIAM IŠ EILĖS 2-5 PAMOKAS  

(ATSIŽVELGIANT Į SAVAITINIŲ PAMOKŲ SKAIČIŲ): 

 

1.1. DALYKO MOKYTOJAS: 

1.1.1. individualus pokalbis su mokiniu, 

1.1.2. individualaus plano sudarymas, 

1.1.3. mokiniui privalomas konsultacijų lankymas, 

1.1.4. pasiekimų įvertinimas (įsivertinimas), 

1.1.5. iškilus problemoms – tėvų (rūpintojų) informavimas telefonu bei klasės vadovo informavimas. 

1.2. KLASĖS VADOVAS: 

1.2.1. individualus pokalbis, 

1.2.2. neišsprendus problemos, kreipiasi į socialinį pedagogą. 

1.3. SPECIALISTAI: SOCIALINIS PEDAGOGAS, PSICHOLOGAS, SPEC. PEDAGOGAS: 

1.3.1. individualus pokalbis, 

1.3.2. individualios konsultacijos mokiniams bei jų tėvams (rūpintojams), 

1.3.3. reikalui esant siūloma kreiptis į specialistus kitose tarnybose (PPT ir kt.), 

1.3.4. situacijai nepagerėjus, mokinio problema svarstoma Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

1.4. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA: 

1.4.1. svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus, 

1.4.2. į VGK posėdžius gali būti pakviesti mokinių tėvai (rūpintojai). 

1.5. GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA: 

1.5.1. VGK teikimu gimnazijos direktorius skiria nuobaudą, 

1.5.2. esant būtinybei, kreipiamasi pagalbos į savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją. 

 

2. KONTROLINĮ DARBĄ (IŠSKYRUS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS RAŠINĮ BEI 

UŽSIENIO KALBŲ KONTROLINIUS DARBUS) ĮVERTINUS NEPATENKINAMAI (VIENAS 

ĮVERTINIMAS KONKRETAUS DALYKO): 

 

2.1. DALYKO MOKYTOJAS: 

2.1.1.individualus pokalbis su mokiniu, 

2.1.2. individualaus plano sudarymas, 

2.1.3. mokiniui privalomas konsultacijų lankymas, 

2.1.4. kontrolinio darbo perrašymas ir įvertinimas, 

2.1.5. iškilus problemoms – tėvų (rūpintojų) informavimas telefonu bei klasės vadovo informavimas. 

2.2. KLASĖS VADOVAS: 

2.2.1. individualus pokalbis, 

2.2.2. neišsprendus problemos kreipiasi į socialinį pedagogą. 

2.3. SPECIALISTAI: SOCIALINIS PEDAGOGAS, PSICHOLOGAS, SPEC. PEDAGOGAS 

2.3.1. individualus pokalbis, 

2.3.2. individualios konsultacijos mokiniams bei jų tėvams (rūpintojams) 

2.3.3. reikalui esant siūloma kreiptis į specialistus kitose tarnybose (PPT ir kt.), 

2.3.4. situacijai nepagerėjus, mokinio problema svarstoma Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 
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2.4. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA: 

2.4.1. svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus, 

2.4.2. į VGK posėdžius gali būti pakviesti mokinių tėvai (rūpintojai). 

 

 

3. GAVUS 3 IŠ EILĖS NEPATENKINAMUS KONKRETAUS DALYKO ĮVERTINIMUS (UŽ 

APKLAUSĄ RAŠTU, APKLAUSĄ ŽODŽIU, UŽSIENIO KALBŲ KONTROLINĮ DARBĄ, 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS INTERPRETACIJĄ, RAŠINĮ AR KŪRYBINĮ 

DARBĄ, LABORATORINĮ AR PRAKTIKOS DARBĄ, PRAKTINĮ KŪRYBINĮ DARBĄ, 

PROJEKTINĮ DARBĄ, REFERATĄ, KAUPIAMĄJĮ VERTINIMĄ) 

3.1. DALYKO MOKYTOJAS: 

3.1.1. individualus pokalbis su mokiniu, 

3.1.2. individualaus plano sudarymas, 

3.1.3. mokiniui privalomas konsultacijų lankymas, 

3.1.4. pasiekimų įvertinimas (įsivertinimas), 

3.1.5. iškilus problemoms – tėvų (rūpintojų) informavimas telefonu bei klasės vadovo informavimas. 

3.2. KLASĖS VADOVAS: 

3.2.1. individualus pokalbis, 

3.2.2. neišsprendus problemos, kreipiasi į socialinį pedagogą. 

3.3. SPECIALISTAI: SOCIALINIS PEDAGOGAS, PSICHOLOGAS, SPEC. PEDAGOGAS: 

3.3.1. individualus pokalbis, 

3.3.2. individualios konsultacijos mokiniams bei jų tėvams (rūpintojams), 

3.3.3. reikalui esant siūloma kreiptis į specialistus kitose tarnybose (PPT ir kt.), 

3.3.4. situacijai nepagerėjus, mokinio problema svarstoma Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

3.4. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA: 

3.4.1. svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus, 

3.4.2. į VGK posėdžius gali būti pakviesti mokinių tėvai (rūpintojai). 

 

4. KAI PASIEKIMŲ LYGIS (VIENO AR KELIŲ DALYKŲ SIGNALINIO PUSMEČIO 

ĮVERTINIMAS) ŽEMESNIS, NEI NUMATYTA BENDROSIOSE PROGRAMOSE, MOKINYS 

NEDARO PAŽANGOS 

 

4.1. DALYKO MOKYTOJAS: 

4.1.1. išveda signalinį pusmetį lapkričio paskutinę savaitę bei balandžio paskutinę savaitę, 

4.1.2. informuoja administraciją ir klasės vadovą (ne tik signalinio pusmečio išvedimo momentu, bet 

ir vėliau, atsiradus galimam neigiamam pusmečio įvertinimui), 

4.1.3. sudaro mokiniui individualų planą (raštu), su planu supažindina tėvus (rūpintojus), 

4.1.4. mokiniui privalomas konsultacijų lankymas, 

4.1.5. vertina mokinio pasiekimus. 

4.2. GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA: 

4.2.1. informuoja mokinių tėvus (rūpintojus), 

4.2.2. stebi plano įgyvendinimą, 

4.2.3. iškilus problemoms kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją. 

4.3. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA: 

4.3.1. svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus, 

4.3.2. į VGK posėdžius gali būti pakviesti mokinių tėvai (rūpintojai). 
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5. KAI PASIEKIMŲ LYGIS (VIENO AR KELIŲ DALYKŲ PUSMEČIO ARBA METINIS 

ĮVERTINIMAS) ŽEMESNIS, NEI NUMATYTA BENDROSIOSE UGDYMO PROGRAMOSE 

 

5.1. DALYKO MOKYTOJAS: 

5.1.1. individualaus plano sudarymas (raštu),  

5.1.2. administracijos ir klasės vadovo informavimas, 

5.1.3. mokiniui privalomas konsultacijų lankymas, 

5.1.4. pasiekimų įvertinimas. 

5.2. GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA: 

5.2.1. informuoja mokinių tėvus (rūpintojus), 

5.2.2. stebi plano įgyvendinimą, 

5.2.3. iškilus problemoms kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją. 

5.3. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA: 

5.3.1. svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus, 

5.3.2. į VGK posėdžius gali būti pakviesti mokinių tėvai (rūpintojai) 

________________________________________ 
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Utenos Dauniškio gimnazijos 2021-2022 mokslo metų 

                  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr. 3 

 

 

Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos Dauniškio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 

(toliau tekste – aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo proceso 

dalyvius ir jų vaidmenis.  

2. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas ugdymo 

procese ir baigus programą, tėvų (rūpintojų) informavimo tvarka. 

3. Vertinimo tvarkos aprašas sudarytas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, 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 2012 m. gegužės 8 d. 

įsakymo Nr. V-766 redakcija). 

4. Naudojamos sąvokos: 

4.1. 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; 

4.2. įvertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą; 

4.3. įsivertinimas - paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolesnius mokymosi žingsnius; 

4.4. 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; 

4.5. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo išsiaiškinami mokinio pasiekimai ir tam 

tikru mokymosi metu padaryta pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba 

sunkumams įveikti; 

4.6. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas – formaliai patvirtinti mokinio ugdymosi 

rezultatai, baigus programą, kursą, modulį ar kitą mokymosi etapą.  

 

II. VERTINIMO TIKSLAI 

 

5. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslai: 

5.1. nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, 

ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (rūpintojais) priimti sprendimus dėl tolesnio 

mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos;  

5.2. palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(si) proceso kokybę;  

5.3. apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant trimestrą (pusmetį), 

mokslo metus) ar mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą rezultatus ir 

sertifikuoti; 

5.4. vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 
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III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

7. Vertinimo nuostatos: 

7.1. Ugdymo(si) procese svarbus formuojamasis vertinimas, grįstas mokytojo ir mokinio 

sąveika ir palaikantis mokymąsi. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, 

įsitraukimą, pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui,  kas jau išmokta, ko 

dar reikia mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. Mokiniai, 

konsultuojami mokytojo, pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti 

pasiekimus ir pažangą. 

7.2. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 

vertinimu. Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinami ir įsivertinami 

ugdymosi rezultatai, vertinimo informacijos panaudojimas atitinka ugdymo programose keliamus 

ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus. Pripažįstamos mokinio savarankiškai (savaiminio 

mokymosi būdu), dalyvaujant neformaliojo švietimo programose ir kitoje veikloje įgytos 

kompetencijos.  

7.3. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, 

remiamasi bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam 

mokiniui pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

7.4. Kompetencijos, ypač nuostatų dėmuo, vertinamos ir įsivertinamos mokinių ir mokytojo 

sąveikoje, dialoguose, diskusijose, renkant ir kaupiant kokybinius kompetencijų įrodymus (mokinių 

darbai, įvertinimai, įsivertinimai, komentarai, refleksijos) vertinimo aplankuose (taip pat ir e. 

aplankuose). Gimnazijoje veikia individualios pažangos stebėsenos sistema. 

7.5. Kognityvinių gebėjimų vertinimas (diagnostinio vertinimo užduotys, kontroliniai ir kiti 

vertinimo darbai, tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai ir patikrinimai) vykdomas, 

taikant mokiniams iš anksto žinomus, su jais aptartus kriterijus, ir apima tris dėmenis: 

7.5.1. 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;  

7.5.2. 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; 

7.5.3. 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. 

7.6. Kriterijus vertinimui ugdymo(si) procese nustato mokytojai arba patys mokiniai, 

padedami mokytojo. Diagnostinių testų, tarptautinių ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų ir 

patikrinimų vertinimo kriterijai apibrėžiami  iš anksto, kad mokiniai su mokytojais juos galėtų aptarti 

ir išsiaiškinti. 

7.7. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, gaunama ugdymo procese, 

panaudojama, nustatant mokinių mokymosi poreikius, pritaikant ugdymo turinį individualiai 

mokiniui, mokinių grupei ar klasei, aptariant mokymosi pasiekimus ir pažangą su mokiniais ir jų 

tėvais (rūpintojais).  
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7.8. Duomenys apie mokinių pasiekimus, gauti, atliekant tarptautinius ir nacionalinius 

mokinių pasiekimų tyrimus, diagnostinius testus, panaudojami, informuojant tėvus (rūpintojus) ir 

visuomenę apie bendrojo ugdymo kokybę ir rezultatus. 

8. Vertinimo principai:  

8.1. humaniškumas – pripažįstamas kiekvieno mokinio individualumas, asmens vertingumas, 

tikima geriausiais mokinio pradais, jo galiomis įveikti sunkumus; 

8.2. objektyvumas – vertinimas atspindi realų mokinių žinių lygį, gebėjimą jas suvokti ir 

taikyti praktikoje; siekiant padėti mokiniams suvokti vertinimo rezultatus, pažyminis vertinimas 

papildomas žodiniu (paaiškinama, kodėl gautas vienas ar kitas įvertinimas); 

8.3. tikslingumas – vertinimu siekiama padėti mokiniui suvokti savo mokymosi rezultatų lygį 

bei mokymosi spragas, ugdyti atsakomybės jausmą, žadinti pasitikėjimą savo jėgomis, skatinti norą 

mokytis; 

8.4. įvairiapusiškumas – taikomi įvairūs vertinimo metodai (apklausa raštu ir žodžiu, testai, 

rašiniai ir t. t.) ir būdai ( kaupiamasis vertinimas); 

8.5. sistemingumas – mokiniai skatinami mokytis sistemingai, didėja jų atsakomybės jausmas, 

matoma, kaip mokinys mokėsi pusmečio ar mokslo metų eigoje; tėvai (rūpintojai) nuolat 

informuojami apie vaikų mokymąsi. 

8.6. sąžiningumas – siekiama tiek vertintojo, tiek vertinamojo sąžiningumo: mokytojai vertina 

skaidriai ir patikimai, mokiniai užduotis atlieka sąžiningai. Už nesąžiningą vertinamos užduoties 

atlikimą rašomas vienetas, suteikiat teisę perrašyti užduotį per savaitę. 

 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

9. Ugdymo procese naudojamas formuojamasis ugdomasis, diagnostinis bei apibendrinamasis 

sumuojamasis vertinimas. 

10. Diagnostinis vertinimas: 

10.1. skirtas išsiaiškinti, kokie yra mokinio pasiekimai ir tam tikru mokymosi metu padaryta 

pažanga, numatomos tolesnio mokymosi galimybės, pagalba sunkumams įveikti. Diagnostinis 

vertinimas dažniausiai taikomas prieš pradedant naują mokymosi etapą (temą, kurso dalį ar kt.);  

10.2. mokytojas, atsižvelgęs į vertinimo tikslą, parenka tinkamus diagnostinio vertinimo 

būdus, užduoties apimtį, laiką, vertinimo informacijos pateikimo mokiniams formą; 

10.3. pasiekimams vertinimo informacijai užrašyti naudojami pažymiai (10 balų vertinimo 

sistema), komentarai, kaupiamieji darbai ir vertinimai. 

10.4. Balų reikšmė: 

10 - puikiai, kai užduotis ar atsakinėjimas atliktas be klaidų; 

9 - labai gerai, yra neesminis netikslumas ar suklydimų; 

8 - gerai, kai užduotis visiškai atlikta, tačiau yra keletas suklydimų ar klaidų; 

7 - pakankamai gerai, kai atliktoje užduotyje yra keletas netikslumų ar klaidų; 

6 - patenkinamai, kai padarytos klaidos ar suklydimai leidžia suprasti užduoties rezultatą;  

5 - pakankamai patenkinamai, kai mokinys teisingai atliko pusę gautos užduoties; 

4 - silpnai, kai mokinys atliko ne daugiau, kaip pusė užduoties; 

3 – blogai, kai atlikta 30 proc. arba mažiau užduoties; 

2 - labai blogai, kai negalime suprasti, ką mokinys bandė užduotyje padaryti; 

1 - nieko neatsakė, neatliko užduoties, kai mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė atlikti užduoties 

neturėdamas pateisinančios priežasties, nesąžiningai atliko užduotį. 

11. Vertinimo ciklą ugdymo procese sudaro: 
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11.1. planavimas. Prieš pradedant mokytis mokytojui ir mokiniams turi būti aišku, ką jie turi 

pasiekti ir kaip bus vertinama. Mokytojas atsižvelgia į  mokinių pasiekimus ir išgales, remiasi 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimais, iškeltais tikslais;  

11.2. vertinimas mokant. Mokytojas su mokiniu išsiaiškina mokymosi uždavinius ir vertinimo 

kriterijus. Vertinama tai, kas yra numatyta uždaviniuose. Mokytojas pozityviai skatina mokymosi 

motyvaciją - kelia mokinių pasitikėjimą savo jėgomis ir norą siekti daugiau nurodydamas, kas 

pavyko, pagrįstai pagirdamas, vengdamas gąsdinti pažymiais. Mokytojas parenka veiksmingas 

užduotis, naudoja įvairius mokymo(-si) metodus ir strategijas, kad mokinys  patirtų sėkmę; 

11.3. vertinant sukauptos informacijos analizė, apibendrinimas ir fiksavimas; 

11.4. informavimas. Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ir raštu mokiniams, tėvams, 

kitiems mokytojams, gimnazijos administracijai. Tėvai (rūpintojai) nuolat informuojami apie vaiko 

mokymąsi naudojantis elektroniniu dienynu internetu arba asmeniškai; 

11.5. ugdymo proceso vertinimas ir koregavimas. Remdamiesi vertinimo informacija, 

mokytojai ir gimnazijos vadovai priima sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir 

strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo 

tikslų realumo; 

11.6. bendrosios dalykų programos yra pagrindinis orientyras visuose vertinimo 

komponentuose - planuojant, mokant, fiksuojant ir aptariant vertinimo informaciją, koreguojant 

ugdymą.  

12. Mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų vertinimas: 

12.1. mokomieji dalykai vertinami pažymiu, išskyrus:  

12.1.1. dorinį ugdymą (vertinama įskaita); 

12.1.2. žmogaus saugą (vertinama įskaita); 

12.1.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros pratybas 

(vertinama  

įskaita); 

12.1.4. integruotą technologijų programą, meninę raišką ir dalykų modulius (kadangi tai- ne 

atskiri dalykai, o programų dalys, jų mokymosi pasiekimai įskaitomi į dalykų pasiekimus. Apskaita 

dienynuose vykdoma integruojant į dalyko mokymo apskaitą); 

12.2. dalyko mokytojai vertinimo kriterijus mokiniams pateikia per pirmąsias pamokas 

rugsėjo mėnesį;  

12.3. mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus 

vertinti tokiu dažnumu per pusmetį: 

jei dalykui mokyti skirta 1 savaitinė pamoka, vertinama ne mažiau kaip 3 pažymiais; 

jei dalykui mokyti skirtos 2 savaitinės pamokos, vertinama ne mažiau kaip 4 pažymiais; 

jei dalykui mokyti skirtos 3 ir daugiau savaitinių pamokų, vertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais. 

13. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomas pažymys:  

13.1. kontrolinis darbas:  

13.1.1. tai - žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinių žinioms, gebėjimams, 

įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

min;  

13.1.2. per dieną I-II klasių mokiniams gali būti 1 kontrolinis darbas, III-IV klasių – 2 

kontroliniai darbai; apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 

13.1.3. sudarant III-IV klasių individualius ugdymo planus, nurodoma konkreti kontrolinio 

darbo data, I-II klasių mokinių kontroliniai darbai pažymimi klasių tvarkaraščiuose; 

13.1.4. sutapus kelių dalykų kontrolinio darbo laikui, pirmenybė rašyti kontrolinį darbą 

teikiama mokomajam dalykui, kurio yra mažiau savaitinių pamokų; 

13.1.5. pirmą dieną po mokinių atostogų kontrolinis darbas nerašomas; 
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13.1.6. mokiniui, praleidusiam kontrolinį darbą, įrašoma „n“, mokiniai, praleidę kontrolinį 

darbą, privalo atsiskaityti per 2 savaites nuo atvykimo į pamokas dienos, suderinę su dalyko mokytoju 

konsultacijų (kurių metu mokiniui teikiama pagalba) bei atsiskaitymo laiką. Atsiskaičius įrašomas 

įvertinimas bei komentaras. Neatvykus atsiskaityti rašomas „1“ (užduotis neatlikta) bei komentaras; 

13.1.7. kontrolinio darbo atlikimas įvertinamas per savaitę; 

13.1.8. lietuvių kalbos ir užsienio kalbų kontroliniai darbai neperrašomi, gauti įvertinimai 

įrašomi į dienyną. Jei mokinys gauna neigiamą pažymį iš kitų dalykų kontrolinių darbų arba mokinio 

netenkina kitų dalykų (išskyrus lietuvių ir užsienio kalbas) kontrolinių darbų įvertinimai, jis turi 

pasiruošti ir vieną kartą darbą perrašyti (ne vėliau, kaip per 2 savaites nuo pažymio gavimo dienos). 

Gautas naujas įvertinimas įrašomas į dienyną šalia buvusio įvertinimo.  

13.2. apklausa raštu:  

13.2.1. darbas raštu trunka mažiau nei 15 min. Apklausa atliekama ne daugiau kaip iš vienos 

pamokos medžiagos; 

13.2.2. darbai grąžinami ir su rezultatais mokiniai supažindinami ne vėliau kaip per savaitę; 

13.2.3. apklausos pažymys įrašomas į dienyną arba į kaupiamąjį vertinimą mokytojo 

sprendimu, iš anksto suderinus su mokiniais; 

13.2.4. mokiniai, praleidę apklausą, atsiskaityti neprivalo; 

13.2.5. apie apklausą mokiniai informuojami prieš 1 pamoką; 

13.3. apklausa žodžiu:  

13.3.1. apie apklausą mokiniai informuojami prieš 1 pamoką; 

13.3.2. praleidus pamoką be priežasties, mokytojas turi teisę kitą pamoką mokinį kviesti 

atsakinėti; 

13.3.3. apklausos rezultatų motyvuotas įvertinimas įrašomas į dienyną arba į kaupiamąjį 

vertinimą mokytojo sprendimu, iš anksto suderinus su mokiniais; 

13.4. interpretacija, rašinys, kūrybinis darbas:  

13.4.1. rašomieji kontroliniai darbai, rašomi 1-2 pamokas, apie juos pranešama prieš 2 

savaites, data tikslinama prieš savaitę; 

13.4.2. darbai grąžinami ir įvertinimai paskelbiami per 2 savaites nuo parašymo dienos; 

13.4.3. rašomieji darbai įtraukiami į kontrolinių darbų grafiką; 

13.5. laboratoriniai ir praktikos darbai:  

13.5.1. kontroliniai darbai, trunkantys ne mažiau kaip 35 min., jų metu tikrinami mokinių 

gebėjimai teorines žinias taikyti praktikoje; 

13.5.2. apie laboratorinį (praktinį) darbą pranešama ne vėliau kaip prieš vieną pamoką; 

13.5.3. laboratoriniai (praktikos) darbai chemijos, fizikos ir biologijos pamokose gali būti 

vertinami pažymiu, įvertinimai paskelbiami per  savaitę nuo parašymo dienos; 

13.5.4. mokinys, neatvykęs į laboratorinį (praktinį) darbą atsiskaityti neprivalo; 

13.6. praktiniai-kūrybiniai darbai:  

13.6.1. praktiniai-kūrybiniai darbai skiriami ugdyti mokinių gebėjimus teorines žinias 

pritaikyti praktikoje. praktinės-kūrybinės užduoties atlikimo laikas priklauso nuo darbo sudėtingumo; 

13.6.2. praktiniai-kūrybiniai darbai tikrinami ir vertinami pagal bendrus reikalavimus: 

13.6.3.1. ar sugeba savarankiškai išsirinkti užduočiai reikalingus darbo įrankius, įrenginius, 

mašinas, ruošinius ir medžiaga; stebėti paruošiamųjų darbų nuoseklumą; 

13.6.3.2. ar mokiniai turi pakankamai teorinių žinių bei praktinių gebėjimų, kad galėtų 

savarankiškai teisingai ir racionaliai atlikti užduotą praktinį-kūrybinį darbą; 

13.6.3.3. kaip planuoja savo praktinį-kūrybinį darbą; 

13.6.3.4. kaip pasiruošia savo darbo vietą ir įrankius; 

13 .6 .3.5. ar sugeba naudotis papildoma technine ir technologine dokumentacija; 

13.6.3.6. kaip atlieka pagrindinį praktinį darbą; 
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13.6.3.7. kaip dirbdami laikosi darbų saugos, sanitarijos bei higienos reikalavimų; 

13.6.3.8. kaip tiksliai pagamintas dirbinys, jo dalys, ar atitinka brėžiniuose nurodytus 

matmenis; 

13.6.3.9. kaip laikosi darbo drausmės, kaip baigia darbą ir susitvarko darbo vietą; 

13.6.3.10. kaip mokiniai parašo ir atlieka darbo ataskaitas, susumuoja darbo rezultatus ir juos 

apibendrina;   

13.7. projektiniai darbai:  

13.7.1. rengiami iš vienos temos, bet gali būti integruoti; 

13.7.2. apie projektinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 

13.7.3. trumpalaikį projektą gali atlikti 1 mokinys arba grupelės po 2-3 mokinius; 

13.7.4. galutinis vertinimas susideda iš vertinimų: 

13.7.4.1. už atsakymą į temą, pateiktą medžiagą, darbo estetiškumą; 

13.7.4.2. už darbo pristatymą; 

13.7.5. kiekviena dalis vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu ir vedamas aritmetinis 

vidurkis, galutinis pažymys įrašomas į dienyną; 

13.8. referatai:  

13.8.1. mokiniai per pusmetį gali rašyti pasirinkta ar nurodyta tema tik 1 mokomojo dalyko 

referatą (suderinus su dėstančiu mokytoju); 

13.8.2. pristačius referatą, jo įvertinimas įrašomas į dienyną; 

13.9. dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose:  

13.9.1. už užimtas prizines vietas mokyklinėse olimpiadose rašomas 10.;  

13.9.2. už dalyvavimą rajoninėse, respublikinėse, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose ir 

varžybose, patvirtintuose Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. V-936, rašoma 10; 

13.10. kaupiamasis vertinimas:  

13.10.1. kaupiamasis vertinimas – tai informacijos, apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas, kai mokinys už per pamoką pasiektą pažangą ar namų darbų atlikimą gauna 

susitartą taškų skaičių: 

13.10.2. kaupiamojo vertinimo tikslas – skatinti mokymosi motyvaciją; 

13.10.3. mokytojas paaiškina mokiniams kiek jie gauna taškų už tam tikrų užduočių atlikimą; 

13.10.4. mokinio gaunami taškai pagal nustatytus kriterijus pildomi mokytojo užrašuose; 

13.10.5. taškai už kaupiamąjį vertinimą sumuojami iš anksto mokytojo ir mokinių susitarta 

tvarka; 

13.11. savarankiškas darbas (įvertinimas įrašomas  į kaupiamąjį vertinimą):  

13.11.1. darbas raštu, kurio trukmė pamokoje planuojama mokytojo nuožiūra; 

13.11.2. darbo metu mokiniai atlieka mokytojo pateiktas užduotis iš jau išmoktų ar naujai 

išdėstytų temų; 

13.11.3. savarankiško darbo metu mokiniai gali naudotis vadovėliais ar kita informacine 

medžiaga; 

13.11.4. patikrinimas gali vykti pasirinktinai (tikrinami ne visų mokinių darbai); 

13.11.5. patikrinti ir įvertinti savarankiški darbai turi būti grąžinami ne vėliau, kaip per 

savaitę; 

13.11.6. savarankiško darbo įvertinimas įrašomas  į kaupiamąjį vertinimą.  

13.11.7. apie savarankiško darbo rašymą iš anksto informuoti nebūtina (nebent būtų 

reikalingos priemonės: žinynai, žodynai, skaičiuotuvai ir kt.); 

 

V. PUSMEČIO, METINIAI ĮVERTINIMAI 

 



38 

 

 

 14. Mokinio mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje apibendrinami ir vertinimo rezultatas 

(toliau – dalyko pusmečio įvertinimas) fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo 

sistemą: 

14.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), 4–10 balų 

įvertinimas; 

 14.2. nepatenkinamas įvertinimas – „neįskaityta“ („neįsk“, „nsk“), 1–3 balų įvertinimas.  

15. Pusmečio įvertinimas išvedamas iš visų per pusmetį gautų pažymių, skaičiuojant jų 

svertinį arba aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Mokiniams ir jų tėvams (rūpintojams) 

mokslo metų pradžioje dalyko mokytojai paaiškina, kokie svertinio vidurkio dėmenys (kontroliniai 

darbai, projektai ir kt.) daro įtaką pusmečio dalyko įvertinimui ir kokie jų svertiniai koeficientai. 

16. Mokiniui dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į I ir II pusmečio fiksuotus 

įvertinimus, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio 

pažymys – 7, II pusmečio – 6, tai dalyko metinis įvertinimas – 7). 

 17. Jei mokinys per visą pusmetį neatliko visų vertinimo užduočių be pateisinamos priežasties, 

nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose, 

mokinio dalyko pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų 

sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, 

gimnazijos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“. 

 18. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra 

„įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu 

„neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“. 

19. Mokiniai, turintys nepatenkinamą pusmečio įvertinimą, privalo lankyti atitinkamų dalykų 

konsultacijas. Mokiniams, turintiems nepatenkinamą metinį įvertinimą, mokytojų tarybos nutarimu 

gali būti skiriami papildomi darbai mokymosi spragoms likviduoti. Papildomų darbų metu mokinys 

turi atsiskaityti už nepatenkinamai įvertintas temas. Po papildomų darbų išvedamas pažymių vidurkis; 

papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. Jei per papildomai skirtą laiką mokinys nelikviduoja 

įsiskolinimų, privalo lankyti atitinkamų dalykų konsultacijas. 

 20. Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo 

sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje 

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. 

 21.Tuo atveju, kai mokinys mokydamasis praleidžia klasę ar (ir) mokosi pagal jam 

individualiajame ugdymo plane numatytus ugdymo laikotarpius, mokymosi pasiekimai gali būti 

apibendrinami ir vertinimo rezultatas mokiniui fiksuojamas kitu, nei visai klasei nustatytu, laiku. 

 22. Mokiniui, kuriam mokantis pagal vidurinio ugdymo programą pusmečio pabaigoje dalyko 

kurso programa buvo pakeista iš bendrojo (žymima raide B) į išplėstinį (žymima raide A), pusmečio 

ar metiniu įvertinimu laikomas mokymosi pasiekimų patikrinimo (įskaitos) įvertinimas. 

23. 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 gimnazija. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų nesimokė, sudaromos sąlygos 

mokytis ir atsiskaityti.  

 24. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo apibendrinami 

baigiantis trimestrui, pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami, gavus tos mokyklos pažymą apie 

mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų įvertinimai baigiantis 

pusmečiui. 
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 25. Gimnazija mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir kitą informaciją tvarko dienynuose, 

kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Gimnazija Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka dienynus sudaro ir elektroninių dienynų 

duomenų pagrindu.  

 

VI. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO 

 

26. Dalyko mokytojas:  

26.1. efektyviai derina formalų ir neformalų vertinimą; 

26.2. vertindamas skatina mokinių mokymosi motyvaciją, stiprina jų pasitikėjimą savimi, 

siekia padėti mokiniams suvokti bei įveikti mokymosi spragas; 

26.3. nustato specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pritaikytų/individualių programų 

vertinimo kriterijus; 

26.4. nustato vertinimo kriterijus įskaitas laikantiems mokiniams; 

26.5. per elektroninį dienyną perduoda informaciją tėvams (rūpintojams) apie mokinių 

pažangumą ir lankomumą, žodžiu ar raštu (pagal poreikį) informuoja klasės vadovą ir tėvus 

(rūpintojus) apie mokinių mokymosi pasiekimus bei problemas, laiku išveda pusmečių ir metinius 

pažymius; 

26.6. vertina pastangas, nurodo atsilikimo priežastis, svarstant mokinio kėlimo į aukštesnę 

klasę klausimą; 

26.7. koreguoja vertinimo sistemą atsižvelgiant į klasės vadovo, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) 

siūlymus; 

27. Klasės vadovas: 

27.1. seka ir vertina auklėtinių ugdymo ir saviugdos procesą; 

27.2. aptaria su ugdytiniais jų veiklą bei rezultatus, padeda mokiniams įžvelgti mokymosi 

veiklos rezultatų priežastis, numatyti tolesnius ugdymosi tikslus bei jų įgyvendinimo būdus; 

27.3. ne rečiau kaip kartą per mėnesį (iki mėnesio 10 dienos) raštu informuoja tėvus 

(rūpintojus), neprisijungusius prie elektroninio dienyno, apie mokinių mokymąsi ir lankomumą. 

27.4. tarpininkauja tarp mokinių ir mokytojų, mokytojų ir tėvų (rūpintojų) sprendžiant 

mokinių mokymosi bei vertinimo problemas; 

27.5. nurodytais terminais direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia klasės mokinių 

pusmečių, metines pažangumo ir lankomumo suvestines; 

27.6. teikia informaciją apie auklėtinį, svarstant jo pažangumo klausimus, kėlimo į aukštesnę 

klasę klausimą.  

28. Gimnazijos direktorius tvirtina gimnazijos vertinimo tvarkos aprašą. 

29. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui sistemina ir analizuoja gautus vertinimų duomenis, 

ieško būdų mokymo proceso efektyvinimui, mokinių pasiekimų gerinimui. 

 

VII. MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (RŪPINTOJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO 

OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

30. Mokinių, jų tėvų (rūpintojų) prašymai dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjami 

tokia tvarka:  

30.1. mokinys, nepatenkintas gautu įvertinimu, pirmiausia informuoja dalyką dėstantį 

mokytoją; 

30.2. neišsprendus problemos, mokinys informuoja klasės vadovą, klasės vadovas ir mokinys 

kalbasi su dalyko mokytoju; 
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30.3. jei mokinys lieka nepatenkintas įvertinimu, klasės vadovas, mokinys ir dalyko 

mokytojas kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Priimamas sprendimas; 

30.4. nepatenkintas priimtu sprendimu (dėl rašto darbų įvertinimo), mokinys arba jo tėvai 

(rūpintojai) rašo prašymą direktoriui. Prašymas dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo patikrinimo 

gali būti pateiktas gimnazijos direktoriui per 5 darbo dienas po pasiekimų įvertinimo paskelbimo; 

30.4.1. direktorius įsakymu patvirtina komisiją prašymui nagrinėti, kurią sudaro: direktorius 

arba dalyką kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, specialusis 

pedagogas (jei prašymą pateikė specialiųjų poreikių turintis mokinys, jo tėvai (rūpintojai), du dalyko 

metodinės grupės atstovai. Komisijoje negali dalyvauti mokytojas, kurio dalyko pasiekimo 

įvertinimas yra nagrinėjamas; 

30.4.2. komisija per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos nustato vertinimo 

objektyvumą ir parengia raštišką atsakymą mokiniui ar jo tėvams (rūpintojams); 

30.4.3. jei mokinys arba jo tėvai (rūpintojai) kreipiasi dėl pusmečio įvertinimo objektyvumo, 

komisija prašymą turi išnagrinėti per 7 darbo dienas. Komisija parengia mokiniui užduotis, 

atitinkančias bendrąsias programas, iš visos per atitinkamą laikotarpį išeitos dalyko medžiagos. 

Mokinys komisijos nustatytu laiku privalo atvykti ir per nustatytą laiką, dalyvaujant bent dviem 

komisijos nariams, atlikti užduotis. Užduotis komisija vertina balais. Gautas balas yra galutinis 

pusmečio įvertinimas.  

 



 

 

Utenos Dauniškio gimnazijos 2021-2022 mokslo metų 

                      pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano  

priedas Nr. 4 

 

ETNINĖS KULTŪROS BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į UGDYMO PROCESĄ PLANAS 

 

Nr. Teminė sritis                                             Klasės Integruojama į mokomuosius 

dalykus 

Pagrindinio ugdymo programa 

1.1. Tauta ir tradicijos                                                       I-II Istorija, pilietiškumo pagrindai 

1.3. Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir apeigos           I-II Etika, lietuvių kalba ir literatūra, 

muzika, istorija 

1.4. Jaunimo brandos apeigos ir papročiai                        I-II Etika, lietuvių kalba ir literatūra, 

muzika 

1.2. Paprotinė teisė ir elgesys                                            I-II Istorija, pilietiškumo pagrindai 

1.5. Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė architektūra       I-II Istorija, geografija, dailė, 

technologijos 

1.7. Liaudies astronomija                                                  I-II Fizika, lietuvių kalba ir literatūra, 

dailė, technologijos 

1.8. .  Kalendoriniai papročiai                                              I-II Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, 

muzika, dailė, technologijos                                                                                                                            

1.6. Tradicinė ūkinė veikla                                                I-II Dailė, technologijos, istorija, 

lietuvių kalba ir literatūra, muzika, 

ekonomika ir verslumas                                                                                                          

2.1. Liaudies kūryba                                                          I-II Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, 

fizinis ugdymas, dailė, 

technologijos                                                                                                              

2.2. Dalyvavimas etnokultūrinėje veikloje                       I-II Etnokosmologijos būrelis, liaudiška 

kapela ir ragininkai                                                                                                                      

Vidurinio ugdymo programa 

1.1. Etninės kultūros samprata                                       III-IV Istorija, lietuvių kalba ir literatūra 
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1.3.1 Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir apeigos        III-IV Etika, lietuvių kalba ir literatūra, 

muzika, istorija        

                                                                                       

1.3.2. Jaunimo brandos apeigos ir papročiai                  III-IV Etika, lietuvių kalba ir literatūra, 

muzika, šokis 

1.5. Kulinarinis paveldas ir mitybos papročiai              III-IV Technologijos 

1.4. Sveikatos tausojimo papročiai ir gydymas             III-IV Technologijos 

1.6. Etnografiniai regionai                                             III-IV Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, 

dailė, technologijos, geografija                                                                                    

1.7. Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė architektūra    III-IV Istorija, geografija, dailė, 

technologijos 

1.2. Pasaulėjauta, mitologija ir religija                           III-IV Istorija, lietuvių kalba ir literatūra 

1.8. Kalendorinės šventės ir papročiai                            III-IV Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, 

muzika, šokis                                                                                   

dailė, technologijos 

1.9. Tradiciniai amatai, verslai ir darbai                         III-IV Dailė, technologijos, istorija 

1.10. Archeologinis ir tautinis kostiumas                       III-IV Istorija, dailė, technologijos 

2.1. Liaudies kūryba                                                       III-IV Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, 

šokis,                                                                                       

fizinis ugdymas, dailė, 

technologijos 

1.11. Etninės kultūros tyrimai, sklaida, valstybinė globa III-IV Lietuvių kalba ir literatūra, istorija 

2.2. Kita etnokultūrinės raiškos veikla                         III-IV Neformalus švietimas 

(etnokosmologija), dailė,                                                                                   

šokis, muzika, technologijos 
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UGDYMO KARJERAI  PROGRAMOS INTEGRAVIMO  Į  UGDYMO PROCESĄ PLANAS 

 

Dalyko pavadinimas 
Klasė Tema 

1. Lietuvių kalba ir literatūra 

I 1. Asmenybės savybių raiškos, vidinio konflikto įtaka sprendimams, karjerai (aptarimas 
remiantis programos literatūriniais kūriniais). 

2. Oficiali situacija - pokalbis dėl darbo. Tinkamos kalbinės raiškos ir turinio, pokalbio 

struktūros alternatyvų aptarimas. 

II 
 

Humanitarinių mokslų srities specialybių ir atitinkamų studijų programų aptarimas talkinant 
karjeros specialistui. 

III 
 

Kalbos tvarkytojo, redaktoriaus, korektoriaus, stilisto laikraščiuose bei leidyklose darbo 
pobūdis, užduotys, aplinka. 

Reklamos specialisto, viešųjų ryšių specialisto, atstovo spaudai darbo pobūdis, užduotys, 
aplinka. 

IV 
 

Gyvenimo aprašymo (CV) rengimas. 

Motyvacinio laiško potencialiam darbdaviui rengimas. 

2. Užsienio kalba 1-oji 

I 
 

1. Pirmosios užsienio kalbos mokymosi pasiekimų, tobulintinų sričių ir įvairių tobulinimo 

galimybių, jų pritaikymo galimybių karjeros kelyje aptarimas, pavyzdžiai (mokomąja užsienio 

kalba). 

 2. Savęs pažinimui-profesiniam apsisprendimui skirtos nesudėtingos užduoties/testo 
(internetinės arba atspausdintos versijos) atlikimas klasėje arba namuose bei aptarimas klasėje 
(mokomąja užsienio kalba). 

II 
 

1. Profesijų pasaulis. Užsienyje paklausių profesijų, reikalavimų tų profesijų  
atstovams aptarimas (mokomąja užsienio kalba). 
2. Veiksniai, lemiantys žmogaus profesinį apsisprendimą arba neapsisprendimą. Diskusija.  

III 
 

1.Patikimų internetinių informacijos šaltinių apie studijas, mokymosi sąlygas, darbo pasaulį 
(darbo skelbimai) užsienyje aptarimas, naudojimosi įgūdžių demonstravimas (klasėje arba 
namie atliekant užduotį - t.t. inf-jos suradimas ir pateikimas) 
2.Pokalbis su potencialiu darbdaviu. Eiga, derybos (mokomąja užsienio kalba).  
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IV 
 

1.CV rengimas (mokomąja užsienio kalba). 
2.Motyvacinio laiško rengimas (mokomąja užsienio kalba). 

3. Užsienio kalba 2-oji 

I 
 

1.Sėkmingos karjeros pavyzdys (žinomo užsienyje gyvenančio sėkmingo asmens karjeros 
kelio, asmenybės savybių, kitų sėkmės veiksnių aptarimas mokomąja užsienio kalba).  
2. Asmeninės savybės. Pozityvus savo asmeninių gebėjimų, polinkių, pomėgių, asmeninių 
savybių pristatymas (mokomąja užsienio kalba). 

II 
 

1.Karjeros planavimo etapų, karjeros plano struktūros aptarimas (mokomąja užsienio kalba)  
2.{žymių žmonių citatos, aforizmai, liaudies išmintis karjeros tema. (aptarimas mokomąja 
užsienio kalba) 

III 
 

1.Pokalbis dėl  savanoriavimo (mokomąja užsienio kalba).  
2.Verslo etikos ypatumai užsienyje (aptarimas mokomąja užsienio kalba  

IV 
 

1. C V rengimas (mokomąja užsienio kalba). 

2. Motyvacinio laiško rengimas (mokomąja užsienio kalba).  

 4. Kitos užsienio kalbos 

(pasirenkamos) 

III 
 

Darbo skelbimų rūšys, skelbimo dėl darbo rengimas (mokomąja užsienio kalba).  

IV 
 

Pokalbis dėl darbo (mokomąja užsienio kalba). 

5. Matematika 

I 
 

1. Matematikos mokslas profesijų pasaulyje, matematikos žinių ir gebėjimų pritaikymas 
atliekant j vairias darbo užduotis. 
2. Loginis problemų sprendimo būdas. Etapai. Pritaikymo galimybės karjeros problemų 
sprendimui. 

II 
 

Fizikinių mokslų srities specialybių ir atitinkamų studijų programų aptarimas, lyginamoji 
analizė talkinant karjeros specialistui 

III 
 

1.Matematikos specialisto mokslinių tyrimų, inžinerijos, draudimo, gamybos, logistikos 
vadybos srityse įsidarbinimo galimybės, darbo pobūdis, užduotys, aplinka. 
2.Sistemų analitiko, modeliavimo ir duomenų analizės specialisto, rinkos tyrėjo, analitiko 
programuotojo, aktuaro (draudimo matematiko) banko darbuotojo darbo pobūdis, užduotys, 
aplinka. 

IV 
 

1. Ekonometrijos, statistikos, finansų ir draudimo matematikos studijų programų analizė ir 
profesinių kompetencijų įgijimo, panaudojimo galimybės.  
2. Vidurinio ugdymo dėka įgytos matematinės kompetencijos bei įgyto pasirengimo aukštojo 
mokslo fizinių ir technologijos mokslų srities studijoms, aptarimas. 

6. Biologija 

I 1. Biologijos mokslo pasiekimų vaidmuo darbo ir profesijų pasaulyje  
2. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities studijų programų pristatymas 
talkinant karjeros specialistui. 
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II 
 

1. Biologijos mokslas ir profesijų pasaulis, ryšiai su kitomis mokslo sritimis, biologijos žinių 
taikymas {vairiame darbe. 
2. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų biomedicinos srities studijų programų pristatymas 
talkinant karjeros specialistui. 

III 
 

1. Biologijos mokslas ir profesijų pasaulis, ryšiai su kitomis mokslo sritimis, biologijos žinių 
taikymas įvairiame darbe. 
2. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų fizinių mokslų srities studijų programų pristatymas 
talkinant karjeros specialistui. 

IV 
 

1. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities studijų programų pristatymas 
talkinant karjeros specialistui. 
2. Vidurinio ugdymo dėka įgytų gamtamokslinės ir biologinės kompetencijos bei įgyto 
pasirengimo aukštojo mokslo biomedicinos ir fizinių mokslų srities studijoms, aptarimas. 

I 
 

Profesijų, kurioms reikia fizikos žinių ir gebėjimų, apžvalga (remiantis prioritetinių fizinių ir 
technologijos mokslų plėtotės krypčių aptarimu). 

7. Fizika 

II 
 

Pasirinktų specialybių ir atitinkamų fizinių mokslų srities studijų programų pristatymas 
talkinant karjeros specialistui. 

III 
 

Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities studijų programų pristatymas 
talkinant karjeros specialistui. 

IV 1. Mechanikos inžinerijos koleginių ir universitetinių studijų programų 
lyginamoji analizė talkinant karjeros specialistui. 
2. Bendrojo ugdymo programos dėka įgyto pasirengimo aukštojo mokslo studijoms 
aptarimas. 

8. Chemija 

I 
 

1.Profesijų, kurioms reikia chemijos žinių ir gebėjimų, apžvalga (remiantis chemijos mokslo  
istorija, moderniųjų technologijų ir biomedicinos mokslų raidos Lietuvoje ir pasaulyje, 
2.Lietuvos prioritetinių fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų plėtotės krypčių 
aptarimu). 

II 
 

1.Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities studijų programų pristatymas 
talkinant karjeros specialistui. 
2.Pasirinktų specialybių ir atitinkamų biomedicinos srities studijų programų pristatymas 
talkinant karjeros specialistui. 
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III 
 

1.Pasirinktų specialybių ir atitinkamų fizinių mokslų srities studijų programų pristatymas 
talkinant karjeros specialistui. 
2.Chemijos pramonės įmonių, naftos perdirbimo įmonių, jų veiklos, darbo vietų, skirtingų 
atsakomybių darbuotojų darbo pobūdžio apžvalga. 

IV 
 

1.Darbo pobūdžio farmacijos, kosmetikos įmonėse, įvairiose chemijos analitinėse bei 
mokslinėse laboratorijose aptarimas 
2.Vidurinio ugdymo dėka įgyto pasirengimo aukštojo mokslo biomedicinos, fizinių mokslų, 
technologijos srities studijoms, aptarimas. 

9. Istorija 

I 

 

1.Karjeros samprata, jos kaita istorijos bėgyje 
2.Profesijų pasaulio, darbo keitimasis, raida istorijos laikotarpių bėgyje, liekamieji senųjų 
specialybių ir darbo funkcijų elementai, jų reikšmė šiuolaikiniame darbo pasaulyje.  

II 
 

Karjeros teorijų įvairovė, ypatumai, plėtotė ir aktualumo kaita istorijos bėgyje. 

III 
 

Humanitarinių mokslų srities specialybės ir atitinkamos studijų programos. Lyginamoji 
analizė talkinant karjeros specialistui. 

IV 
 

1.Istorijos specialisto moksliniame institute, archyve ir kitose atminties institucijose, 
muziejuje, bendrojo lavinimo mokykloje ir kt. darbo pobūdis, užduotys, aplinka.  
2.Vidurinio ugdymo dėka įgytos istorijos dalykinės kompetencijos, jos pritaikomumo karjeros 
kelyje, pasirengimo aukštojo mokslo humanitarinės srities studijoms, aptarimas. 

10. Geografija 

I 
 

Karjeros samprata ir ugdymo karjerai ypatumai skirtingose šalyse (apžvalga talkinant karjeros 
specialistui) 

II 
 

Darbo pasaulio, verslo etikos ypatumai skirtingose šalyse 

III 
 

1.Geografijos, hidrologijos ir okeonografijos, meteorologijos ir hirdrologijos, socialinės 
ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programų lyginamoji analizė talkinant 
karjeros specialistui 
2.Geografijos specialisto ekologinio ir socialinio-ekonominio tyrimo bei teritorijų planavimo 
srityse, gamtonaudos bei aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemoje darbo 
pobūdis, užduotys, specifika. 
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IV 
 

1. Geografijos specialisto gamtos, aplinkos apsaugos departamentuose, Jūrinių tyrimų centre, 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos padaliniuose, savivaldybėse, žemėtvarkos, 
kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos institucijose, uostų saugios laivybos ir 
hidrografijos padaliniuose darbo pobūdis, užduotys, specifika.  
2. Vidurinio ugdymo dėka įgytos geografijos dalykinės kompetencijos, jos pritaikomumo 
karjeros kelyje, pasirengimo aukštojo mokslo humanitarinės srities studijoms, aptarimas.  

11. Informacinės technologijos 

I 
 

1.Informacinių technologijų svarba, įvairios panaudojimo galimybės asmeninės karjeros 
valdyme (plėtojant visas karjeros kompetencijas ir siekiant užsibrėžtų tikslų) 
2.Patikimos informacijos šaltiniai internete savęs pažinimui - testai, jų įvairovė ir 
naudojimasis jais - praktinių įgūdžių įtvirtinimas. 

II 
 

1.Informacijos apie profesijas internete atrankos kriterijai, ir paieška naudojant raktinius 
žodžius. Patikimos informacijos apie pasirinktą profesiją/specialybę savarankiškas rengimas.  
2.Patikimi informacijos šaltiniai internete apie studijas, mokymosi galimybes Lietuvoje, 
įgūdžių įtvirtinimas surandant informaciją apie tam tikras studijų programas, lyginant ir 
vertinant informaciją. 

III 
 

1. Patikimos informacijos šaltiniai internete darbo pasaulio pažinimui - darbo skelbimai, jų 
analizė ir aptarimas (reikalavimai kandidatui, darbo pobūdžio ir sąlygų aprašymas, kt.). Darbo 
pasiūlymų patikimumo atrankos kriterijai. Paieška naudojant raktinius žodžius - įgūdžių 
įtvirtinimas. 
2. Informatikos studijų programų lyginamoji analizė talkinant karjeros specialistui. 
Informatikos specialisto įsidarbinimo galimybės, reikalingos asmeninės savybės, darbo 
užduotys, specifika. 

IV 
 

1. Tradicinė ir netradicinė darbo paieška naudojant IT (tradicinė-ieškant darbo skelbimų ir 
netradicinė - pageidaujamų potencialių darbdavių, įmonių paieška internete). Informacijos 
apie įmones, jų veiklą, produkciją paieška naudojant. 
2. Kreipimasis dėl darbo naudojant IT — ei. laiško potencialiam darbdaviui siuntimo etika, 
kreipimosi teksto rašymas, reikalavimai siunčiamiems dokumentams (šriftas, formatavimas), 
nuotraukos j CV įkėlimas, asmeninio portfelio elektroninės versijos siuntimo galimybės, 
praktinių įgūdžių įtvirtinimas. 

12. Technologijos 
I 
 

Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, 
užduotys (pagal dalyko programą) 
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II 
 

Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, 
užduotys (pagal dalyko programą) 

III 
 

Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, 
užduotys (pagal dalyko programą) 

IV 
 

Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika, 
užduotys (pagal dalyko programą) 

13. Fizinis ugdymas 

I 
 

Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų asmeninių savybių, gabumų, 
karjeros galimybių šioje srityje pristatymas 

II 
 

Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų asmeninių savybių, gabumų, 
karjeros galimybių šioje srityje pristatymas 

III 
 

Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų asmeninių savybių,  gabumų, 
karjeros galimybių šioje srityje pristatymas 

IV 

 
Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų asmeninių savybių, gabumų, 
karjeros galimybių šioje srityje pristatymas 

14. Dorinis ugdymas (etika, tikyba) 

I 
 

1.Žmogaus asmenybės aspektai: dvasinis, psichinis, protinis, emocinis ir fizinis, jų kaita 
bręstant, dermė ir įtaka karjerai kaip visą gyvenimą trunkančiam asmens mokymosi, 
saviraiškos ir darbo patirčių visumai. 
2.SociaIinės aplinkos ir socialinių vaidmenų įtaka žmogaus karjeros sprendimams. Galimų 
socialinių vaidmenų apžvalga asmenybės raidos bėgyje. 

II 
 

1.Asmens laisvė ir atsakomybė karjeros kelyje. 
2.Laiko planavimas. Tu - savo laiko šeimininkas. 

III 
 

1. Asmeninės karjeros sėkmingumo/nesėkmingumo vertinimo kriterijai. Diskusija talkinant 
karjeros specialistei. 
2. Asmeninės vertybės ir profesinės/darbinės veiklos pasirinkimas.  

IV 
 

1.Bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė karjeros kelyje 
2.Darbdavių labiausiai vertinamos savybės (talkinant karjeros specialistei)  

15. Meninis ugdymas (muzika, dailė, 

šokis) 

I 
 

Menininko karjeros pavyzdžių pristatymas, aptarimas/diskusija.  

II 
 

Karjeros kelio idėjos raiška menine forma. Praktinė veikla ir aptarimas.  

III 
 

Pasirinktų meninės srities specialybių ir atitinkamų studijų programų pristatymas talkinant 
karjeros specialistui. Įsidarbinimo galimybių, darbo specifikos, reikalingų gabumų, asmeninių 
savybių pristatymas. 
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IV 
 

Pasirinktų meninės srities specialybių ir atitinkamų studijų programų pristatymas talkinant 
karjeros specialistui. įsidarbinimo galimybių, darbo specifikos, reikalingų gabumų, asmeninių 
savybių pristatymas. 

16. Ekonomika ir verslumas 
III 
 

Verslininkui reikalingos savybės, gebėjimai bei jų tobulinimo galimybės.  

IV 
 

Savo verslo organizavimo budai ir galimybės Lietuvoje 

17. Psichologija 

III 
 

Savęs pažinimo ir įsivertinimo būdai ir priemonės (klausimų kėlimas, refleksija, meditacija, 
konsultavimasis ir kt.). 

IV 
 

Savęs motyvavimo ir pasitikėjimo stiprinimo svarba, būdai.  

18. Teisės pagrindai 

III 

 

Mokymosi visą gyvenimą, mokymosi ir studijų, jų finansavimo tvarkos ir pan. 
reglamentuojančių teisės aktų apžvalga, trumpas turinio pristatymas.  

IV 
 

Teisę į darbą bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų apžvalga, trumpas turinio 
pristatymas 

19. Braižyba 

III 
 

Profesijų pasaulis ir braižyba. - braižybos įgūdžių panaudojimo galimybės įvairiose 
profesijose 

IV 
 

Pasirinktų studijų programų ir karjeros perspektyvų pristatymas  

20. Klasių vadovų užsiėmimai 

I 
 

1.Karjeros samprata, karjeros kompetencijos ir jų svarba šiuolaikiniame pasaulyje. Karjeros 
planavimo etapai. 

2.Tinkamas mokymosi stilius ir priimtiniausi mokymosi būdai, mokėjimo mokytis 
kompetencija. Taikymo įvairiose mokymosi bei karjeros veiklose galimybes.  

3.Karjeros planas, jo esmė, nauda ir pritaikymas. Karjeros planų rūšys ir pagrindiniai karjeros 

planavimo etapai. 
4.Asmeninio karjeros plano rengimas. 

II 
 

Asmeninio karjeros plano papildymas, koregavimas, tobulinimas 

III 
 

Asmeninio karjeros plano papildymas, koregavimas, tobulinimas 

IV 
 

Asmeninio karjeros plano papildymas, koregavimas, tobulinimas Formaliojo ir neformaliojo 
mokymosi visą gyvenimą galimybių įvairovė 
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SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į UGDYMO 

PROCESĄ PLANAS 

 

I-II klasės 

 

Mokinių pasiekimai 

Nuostatos Gebėjimai  Žinios ir supratimas Integruojama į mokomuosius dalykus 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos  

Pripažinti 

sveikatą kaip 

vertybę. 

Analizuoja sveikatos 

požymius, atskleidžia 

gyvenimo būdo įtaką  

sveikatai, nurodo, ką 

reikėtų keisti savo 

gyvensenoje.  

Apibūdina sveiką žmogų, šeimą, 

bendruomenę, susiedamas sveikatą ir 

gyvenimo būdą. 

Analizuoja, kaip reikėtų keisti savo, 

šeimos, bendruomenės gyvenimo būdą 

norint stiprinti sveikatą. 

Biologija 

Tausoti ir stiprinti 

savo, šeimos ir 

bendruomenės 

sveikatą. 

Kasdien sąmoningai 

renkasi sveiką 

gyvenimo būdą 

(tausoja ir stiprina 

sveikatą) įvairiose, 

taip pat ir 

nepalankiose 

aplinkose. Skatina tai 

daryti ir kitus, padeda 

jiems, įsitraukia į 

šeimos, 

bendruomenės 

sveikatinimo veiklas. 

Analizuoja, kas palanku ir kas kenkia 

sveikatai.   

Analizuoja, kaip sveika gyvensena lemia 

geresnę savijautą ir sveikatą. 

Pateikia pavyzdžių apie teigiamą ir 

neigiamą aplinkos poveikį asmens 

sveikatai. 

Paaiškina ryšius tarp asmens, šeimos ir 

bendruomenės sveikatos. 

Biologija 

Savarankiškai įvertina  

su sveikata susijusių 

asmeninių patirčių ir 

sprendimų 

veiksmingumą.  

Analizuoja savo elgesio ir aplinkos 

veiksnius, stiprinančius sveikatą ir 

kenkiančius jai. 

Nurodo įvairias įstaigas, teikiančias 

sveikatai skirtas paslaugas.  

Biologija 
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Pasirenka sveikatos 

stiprinimo prioritetus, 

numato gyvensenos 

pokyčius, kurie 

padėtų stiprinti 

sveikatą. 

Pateikia veiksmingos sveikatos stiprinimo 

praktikos pavyzdžių. 

Svarsto savo galimybes rinktis ir 

praktikuoti sveikatą stiprinančias veiklas, 

nurodo galimas kliūtis ir jų įveikimo 

būdus.  

Biologija 

Sąmoningai ir 

atsakingai kurti 

šeimą. 

Kuria savo gyvenimo 

modelį, kuriame 

atsiskleidžia 

santuokos,  šeimos 

reikšmė asmeniniam 

gyvenimui ir  

visuomenės gerovei.  

Pagrindžia šeimos sukūrimo svarbą 

asmens gyvenimui ir visuomenės ateičiai.   

Nurodo tinkamus ir netinkamus santuokos 

sudarymo, šeimos kūrimo motyvus. 

Paaiškina, kodėl darni šeima yra geriausia 

aplinka tėvystei ir motinystei. 

Nurodo, kad yra specialistų, 

konsultuojančių šeimos santykių 

klausimais. 

Tikyba ( II kl. ) 

 

Etika ( I kl. ) 

Paaiškina būtinybę 

pažinti būsimo 

sutuoktinio asmenybę.  

Nurodo, kad iki santuokos sudarymo ir 

šeimos sukūrimo būtina kuo geriau pažinti 

būsimo sutuoktinio asmenybę, pagrindžia, 

kodėl. 

Svarsto, kaip nepakankamas būsimo 

sutuoktinio pažinimas gali veikti 

tarpusavio santykius, šeimos darną. 

Etika ( I kl. ) 

Suvokia atsakingo 

šeimos planavimo 

principus. 

Nurodo, kad santuokos sudarymas, šeimos 

kūrimas yra neatsiejamas nuo 

įsipareigojimų vienas kitam ir 

atsakomybės už savo veiksmų ir 

sprendimų pasekmes. 

Etika ( I kl. ) 

Supranta lyčių 

lygiavertiškumo ir 

atsakomybių 

pasidalijimo šeimoje 

svarbą.  

Pagrindžia, kodėl darbų šeimoje nederėtų 

skirstyti į vyriškus ar moteriškus, kodėl 

svarbu, kad kiekvienas atliktų tai, kas jam 

yra priimtiniausia ir sutarta abipusiu 

sutarimu. 

Etika  
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 Nurodo galimas 

skyrybų priežastis ir 

pasekmes, tinkamus 

bendravimo išsiskyrus 

būdus.  

Svarsto, kodėl žmonės išsiskiria. 

Diskutuoja, kaip skyrybos atsiliepia 

įvairiems asmenims (sutuoktiniams, 

vaikams, giminėms ir kitiems), kaip veikia 

tolesnio gyvenimo planus (gyvenamosios 

vietos pokyčiai, šeimos švenčių, ritualų 

praradimas, šeimos draugų kaita ar kt.). 

Išsako savo požiūrį, pateikia argumentų, 

kada, jų nuomone, gyventi kartu 

nebeverta. 

Etika ( I kl. ) 

2.  Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas 

Siekti būti 

stipriam, 

koordinuotam, 

lanksčiam, gerai 

valdyti savo 

kūną. 

Kasdien mankštinasi, 

savarankiškai 

tikslingai atlieka savo 

organizmui naudingus 

įvairaus sudėtingumo, 

fizines ypatybes (jėgą, 

greitumą, ištvermę, 

lankstumą, vikrumą) 

lavinančius pratimus. 

Paaiškina, kad fizinis aktyvumas 

naudingas visų organizmo sistemų 

normaliam vystymuisi, jėgai, ištvermei, 

lankstumui didinti, optimaliai kūno masei 

ir formoms palaikyti, lėtinių ligų rizikai 

mažinti, psichikos sveikatai ir socialinei 

gerovei. 

Išmano pagrindinius principus, būdus 

didinti organizmo pajėgumą, kūno jėgą, 

ištvermę, lankstumą.  

Fizinis ugdymas 

Susidaro fizinių 

pratimų kompleksą, 

skirtą įvairioms 

organizmo funkcijoms 

palaikyti ir stiprinti.  

Įsivertina savo fizinę būklę ir jos aspektus, 

kuriems reikia skirti daugiau dėmesio. 

Paaiškina, kokie fiziniai pratimai, veiklos 

kurioms organizmo funkcijoms palaikyti ir 

stiprinti yra tinkamiausi. 

Fizinis ugdymas 

Improvizuoti, 

kūrybiškai 

naudotis 

įvairiomis 

situacijomis 

Bando įvairias 

aplinkas pritaikyti 

judėjimo poreikiui 

tenkinti.  

Pagrindžia, kad kasdieniams judėjimo 

poreikiams tenkinti nėra būtina speciali 

įranga ir priemonės, griežta programa, 

mankštinimosi planas. 

Fizinis ugdymas 
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judėjimo 

poreikiams 

tenkinti. 

Pateikia aplinkos pritaikymo judėjimo 

poreikiui tenkinti galimybių pavyzdžių (iš 

patirties arba numanomų, numatomų). 

Rūpintis savo 

laikysena. 

 

 

Turi įprotį taisyklingai 

sėdėti, judėti, stovėti ir 

savo pavyzdžiu skatina 

tai daryti kitus, 

aplinkinius.  

Paaiškina taisyklingos laikysenos 

principus, poveikį sveikatai, veiksnius, 

nuo kurių ji priklauso, ir laikysenos 

lavinimo būdus. 

Įsivertina savo laikyseną; supranta, kad 

ydingą laikyseną būtina koreguoti ir 

prireikus kreiptis pagalbos į specialistus. 

Fizinis ugdymas 

Taisyklingai 

kvėpuoti, 

grūdintis. 

Taisyklingai kvėpuoja, 

naudojasi kvėpavimo 

pratimų galimybėmis. 

Paaiškina pagrindinius taisyklingo, gilaus 

kvėpavimo principus ir kvėpavimo poveikį 

sveikatai; pademonstruoja sau naudingus 

kvėpavimo pratimus. 

Fizinis ugdymas 

Grūdinasi pakankamai 

būdamas atvirame ore, 

saulėje, vandenyje.  

Paaiškina gamtinės aplinkos ir grūdinimosi 

naudą ir aptaria, kaip tinkamai ja naudotis. 

Fizinis ugdymas 

Būti atsakingam 

ir be reikalo 

nerizikuoti. 

Stengiasi pats ir 

rekomenduoja kitiems 

be reikalo nerizikuoti 

ir saugotis traumų. 

Išmano, kaip sumažinti traumų riziką 

sportuojant ir atliekant įvairią fizinę 

veiklą. 

Fizinis ugdymas 

Objektyviai 

vertinti siūlomas 

priemones ir 

paslaugas, skirtas 

sveikatai 

stiprinti. 

Tikslingai atsirenka 

savo sveikatos 

poreikiams tinkamas 

priemones ir 

paslaugas. 

Kritiškai vertina informaciją apie galimą 

teigiamą ir neigiamą siūlomų priemonių ir 

paslaugų poveikį fizinei sveikatai. 

Fizinis ugdymas 

2.2. Sveika mityba 

Sveikai maitintis. Kasdien  nuosekliai 

laikosi sveikos 

mitybos principų ir 

taisyklių įvairiomis, 

Analizuoja sveikos mitybos principus ir 

taisykles.  

Aptaria pagrindines mitybos teorijas. 

Biologija 
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taip pat ir 

nepalankiomis 

aplinkybėmis. Skatina 

tai daryti kitus. 

Argumentuoja maisto ir vandens reikšmę 

sveikatai. 

Analizuoja sveikos mitybos svarbą 

normaliai kūno masei palaikyti, apibūdina 

sveikatai naudingus ir rizikingus svorio 

kontrolės būdus. 

Paaiškina medžiagų apykaitą organizme ir 

maisto medžiagų mitybinę vertę. 

Analizuoja valgymo sutrikimų atsiradimo 

priežastis, jų poveikį augimui ir raidai. 

Rinktis sveikus 

maisto produktus, 

atsižvelgiant į  jų 

naudingumą savo 

sveikatai. 

 

Pasirenka savo 

organizmui 

reikalingus sveikatai 

naudingus produktus, 

patiekalus; pasiruošia 

įvairių sveikatai 

palankių patiekalų. 

Paaiškina, kokios maisto produkto savybės 

lemia jo vertę žmogaus mitybai. 

Pateikia pavyzdžių, kaip sveikatai 

naudingus maisto produktus įtraukti į 

kasdienį paros racioną.  

Paaiškina, kaip pagaminti mėgstamų 

sveikatai naudingų patiekalų. 

Paaiškina, kodėl netinkamas maisto 

produktų, gaminių vartojimas susijęs su 

sveikatos sutrikimais ir yra lėtinių ligų 

rizikos veiksnys. 

Analizuoja genetiškai modifikuotų 

organizmų, maisto papildų poveikį 

sveikatai.  

Analizuoja, kodėl renkantis maisto 

produktus dera atsižvelgti į savo gyvenimo 

būdą ir  gyvenamąją aplinką. 

Apibūdina sveikos mitybos 

rekomendacijas  (pagal Sveikatos mokymo 

ir ligų prevencijos centro parengtas 

rekomendacijas 

www.smlpc.lt/metodine_medžiaga), žino, 

Biologija 

http://www.smlpc.lt/metodine_medžiaga
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kaip jomis naudotis susidarant savo 

mitybos planą (valgiaraštį).  

Būti atspariam 

aplinkos 

spaudimui, 

reklamos 

manipuliacijoms. 

Atsispiria aplinkos 

spaudimui, reklamos 

peršamai informacijai 

apie kūno įvaizdį, 

dietas, maisto 

gaminius.  

Analizuoja sveikatai palankios ir 

nepalankios mitybos ir įvairių produktų 

pristatymą medijose. Analizuoja maisto 

produktų etiketes. 

Biologija 

2.3. Veikla ir poilsis 

Derinti miego, 

mokymosi ir 

laisvalaikio 

veiklas, būti 

darbingam ir gerai 

jaustis. 

Laikosi miego, 

mokymosi ir 

laisvalaikio ritmo ir 

savarankiškai jį 

planuoja. Lanksčiai, 

pagal besikeičiančius 

poreikius koreguoja 

dienotvarkę. 

Remdamasis žiniomis apie organizmo 

funkcionavimą, paaiškina racionalios 

dienotvarkės (miego, mokymosi ir 

laisvalaikio veiklų dermės) reikšmę gerai 

savijautai. 

Pateikia racionalios dienotvarkės 

pavyzdžių, pagrindžia juos. 

Klasės vadovai, Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė 

Palaiko protinį 

darbingumą, 

racionaliai 

derindamas darbą ir 

poilsį. 

Nurodo veiksnius, lemiančius protinį 

darbingumą. 

Klasės vadovai, Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė 

Laikosi mokymosi, 

naudojimosi IKT 

režimo. 

 

Analizuoja įtempto mokymosi, darbo 

kompiuteriu, televizoriaus žiūrėjimo ar 

naudojimosi kitomis IKT poveikį 

sveikatai, taip pat – regėjimui ir klausai. 

Nurodo taikomus būdus pasimankštinti, 

akims pailsinti, kai reikia ilgai dirbti 

protinį, sėdimą darbą. 

Suvokia, kad galima tapti priklausomam 

nuo darbo, naudojimosi IKT.  

Klasės vadovai, Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 
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Puoselėti sveikatai 

naudingus 

įpročius.  

Sąmoningai rūpinasi 

savo kūno ir aplinkos 

švara, rodo pavyzdį 

aplinkiniams.   

Analizuoja asmens švaros ir aplinkos įtaką 

sveikatai ir gyvenimo kokybei.  

Nusako ryšį tarp asmens bei aplinkos 

švaros ir užkrečiamųjų ligų. 

Analizuoja, kokią reikšmę sveikatai gali 

turėti bendraamžiai, žiniasklaida, mada. 

Biologija 

Atsakingai 

naudoti higienos 

priemones ir 

paslaugas.  

Apgalvotai ir kritiškai 

renkasi higienos 

priemones ir 

paslaugas. 

Nagrinėja higienos priemonių etiketėse 

esančią informaciją. 

Kritiškai vertina reklamuojamas higienos 

priemones ir paslaugas. 

Susieja reklamuojamų ir kasdien 

naudojamų asmens higienos priemonių 

sudėtį ir kainą.  

Apibūdina reklamos įtaką asmens higienos 

priemonėms ir paslaugoms pasirinkti.  

Pateikia ekologiškų ir gamtinės kilmės 

asmens higienos priemonių pavyzdžių. 

Paaiškina nesaikingo ir neatsakingo 

naudojimosi  higienos priemonėmis ir 

paslaugomis pasekmes sveikatai ir 

aplinkai. 

Biologija 

Vengti žalingo 

aplinkos veiksnių 

poveikio 

sveikatai. 

Kritiškai vertina 

žalingų elgesio ir 

aplinkos veiksnių 

poveikį sveikatai. 

Analizuoja aplinkos veiksnių poveikį 

sveikatai. 

Paaiškina elgesio ir aplinkos veiksnių įtaką 

lėtinių ligų atsiradimui. 

Pateikia ekologiškos ir ergonomiškos 

aplinkos pavyzdžių. 

Supranta klimato kaitos įtaką žmogui ir 

aplinkai. 

Biologija 

2.5. Lytinis brendimas 
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Priimti savo ir kitų 

lytiškumo raišką.  

Rūpinasi savo kūnu, 

jo išvaizda, 

formavimusi. 

Žino, kaip puoselėti savo kūną, išryškinti 

patinkančias jo savybes, atsispiriant 

peršamiems ,,idealaus“ vyro ar moters 

kūno stereotipams. 

Biologija 

Atpažįsta  lytinio 

potraukio dinamiką, 

jo priklausymą  nuo 

hormoninės sistemos 

veiklos ir išorinių 

dirgiklių; stengiasi jį 

valdyti. 

Nurodo, kad lytinis potraukis yra susijęs su 

lytinių hormonų kiekio svyravimais 

organizme. 

Išvardija menstruacinio ciklo fazes ir 

nurodo lytinio potraukio kaitą jų metu. 

Paaiškina, kad lytinį potraukį stiprina 

kvapai, vaizdai, garsai, lytėjimas. 

Žino, kaip išvengti bereikalingo lytinio 

potraukio provokavimo. 

Biologija 

Gerbia įvairios 

lytinės orientacijos 

asmenis, atpažįsta 

savo lytinius 

impulsus ir supranta 

savo 

lygiavertiškumą.  

Pagrindžia, kodėl kiekvienas asmuo turėtų 

būti gerbiamas ir laikomas vertingu 

nepriklausomai nuo jo lytinės orientacijos.  

Svarsto, kokius emocinius išgyvenimus 

patiria  įvairių lytinių orientacijų asmenys. 

Etika 

Branginti savo 

potencialią 

galimybę 

susilaukti vaikų. 

Paaiškina 

vaisingumo pažinimo 

būtinybę sveikatai ir 

naudą šeimos 

planavimui, siekiant 

susilaukti ar 

nesusilaukti 

palikuonių.  

 

Paaiškina žmogaus lytiškumą kaip 

biologinį, emocinį, intelektualinį ir dvasinį 

pradą. Pagrindžia, kodėl svarbu pažinti 

savo kūną, pagrindžia vaisingumo 

saugojimo reikšmę. 

Paaiškina, kad lytinio  brendimo metu 

vykstantys pokyčiai organizme yra susiję 

su galimybe tapti motina ar tėvu. 

Nurodo veiksnius, kenkiančius 

vaisingumui išsaugoti. 

Svarsto, kodėl vaikai yra neįkainojama 

vertybė žmogaus gyvenime. 

Biologija 

 

Tikyba ( II kl.) 
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Diskutuoja apie įvairius šeimos planavimo 

metodų pranašumus ir trūkumus.  

Apibūdina palankias 

ir žalingas nėštumo 

sąlygas. 

Nurodo fizinius, psichologinius, 

socialinius veiksnius, būtinus sėkmingai 

išnešioti vaisių.   

Biologija 

Vertinti lytinį 

potraukį kaip 

natūralią 

lytiškumo 

apraišką, kurią 

galima valdyti. 

Nepasiduoda 

impulsyviam 

geismui, aistrai, 

kontroliuoja savo 

veiksmus, stengiasi 

neįskaudinti kito 

asmens; suvokia 

atsakomybę už savo 

lytinį elgesį ir jo 

pasekmes.  

Paaiškina, kad lytinis potraukis yra 

natūrali meilės santykio dalis. 

Diskutuoja, kaip galima suvaldyti kilusį 

geismą, aistrą arba tinkamai tai išreikšti, 

nepažeidžiant kito asmens intymumo ribų. 

Diskutuoja, ką reiškia atsakingas lytinis 

elgesys; svarsto susilaikymo nuo lytinių 

santykių pranašumus.  

 

Tikyba ( I kl. ) 

 

Etika 

3. Psichikos sveikata 

3.1. Savivertė 

Vertinti savo 

unikalumą, 

tobulinti 

charakterį. 

 

 

Vertina save kaip 

individualybę, 

remdamasis 

įsisąmonintomis 

charakterio 

savybėmis, pasitiki 

savimi.   

Apibūdina savo asmens tapatumą, 

individualumą, unikalumą. 

Nusako savo temperamentą ir charakterį, 

apibūdina charakterio ypatybes, 

pranašumus ir trūkumus. 

Aptaria tvirto charakterio ugdymo būdus. 

Nurodo savo pranašumus ir paaiškina, kaip 

remiantis jais kompensuoti trūkumus. 

Klasės vadovai, 

 

Psichologė 

3.2. Emocijos ir jausmai 

Siekti minčių, 

žodžių ir veiksmų 

darnos. 

 

Supranta jausmų 

vertę, priima jausmų 

prieštaringumą, ieško 

jų pusiausvyros.  

Nurodo įvairiose situacijose kylančius 

jausmus, analizuoja galimą jų 

prieštaringumą. 

Klasės vadovai, 

 

Psichologė 
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Paaiškina savo jausmų pažinimo svarbą 

savo elgesio reguliacijai, santykių su kitais 

plėtotei.  

 Tinkamai 

(adekvačiai) juos 

reiškia, geba valdyti 

stresą. 

Nusako, kokios pasekmės savijautai ar 

santykiams su kitais yra galimos 

impulsyviai reaguojant, ,,nuleidžiant 

garą“, neapgalvotai išreiškiant intensyvius 

jausmus. 

Nurodo keletą būdų, kaip galima išreikšti 

neigiamas emocijas neįskaudinant, 

neįžeidžiant kitų. 

Paaiškina trumpalaikio ir ilgalaikio streso 

poveikį sveikatai. 

Nurodo streso valdymo strategijas, būdus. 

Nusako egzaminų, testavimo sukeliamo 

streso valdymo ir prevencijos būdus. 

Klasės vadovai, 

 

Psichologė 

Stengtis valdyti 

emocijas ir padėti  

kitiems. 

Atpažįsta 

psichologinės krizės 

požymius. 

Nusako psichologinės krizės požymius 

(elgesio, nuotaikų, minčių ir kt. pokyčius) 

ir žino galimus pagalbos šaltinius ir būdus. 

Klasės vadovai, 

 

Psichologė 

3.3. Savitvarda 

Valdyti savo 

dėmesį, mintis ir 

veiksmus. 

Valdo dėmesį, 

aiškiai, racionaliai ir 

kūrybingai  mąsto, 

elgiasi sąmoningai, 

geba nusiraminti, 

adekvačiai įvertinti 

situacijas, žmones, 

aplinkybes. 

Paaiškina savireguliacijos, savikontrolės 

svarbą.  

Nurodo būdus koncentruoti ir išlaikyti 

dėmesį kryptingai veiklai, siekiant norimo 

rezultato.   

Paaiškina, kad, norint adekvačiai įvertinti 

situacijas, žmones, aplinkybes, reikia 

surinkti visapusišką informaciją ir, ją 

išnagrinėjus, priimti atitinkamus 

sprendimus. 

Klasės vadovai, 

 

Psichologė 
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Stiprinti valią. Siekdamas užsibrėžto 

tikslo, veikia 

kryptingai. 

Analizuoja stiprios valios reikšmę ir 

prasmę žmogaus gyvenimui, remdamasis 

žymių žmonių biografijos faktais.   

Nurodo, kad ugdant valią yra svarbu 

nuolat kelti sau vis aukštesnius tikslus. 

Etika 

 

Klasės vadovai 

 

Psichologė 

Priima sunkumus, 

demonstruoja 

charakterio tvirtumą, 

atkaklumą. 

 

Nusako, kad siekiant užsibrėžtų tikslų 

reikia įveikti tam trukdančius charakterio 

trūkumus, pagundas, nepalankias 

aplinkybes.  

Paaiškina, kad atkaklumas padeda priimti 

ir įveikti sunkumus, atskleisti savo 

potencialias galimybes, patirti 

pasitenkinimą pasiekus rezultato.  

Nurodo saviugdos vertę ir reikšmę 

asmenybinei raidai.  

Etika 

 

Klasės vadovai 

 

Psichologė 

3.4. Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška 

Matyti gyvenimo 

prasmę ir vertę, 

nepaisant 

iškylančių 

nesėkmių.  

Pozityviai 

žvelgdamas į 

gyvenimą, mato 

kylančius sunkumus 

ir jų nesibaimina.  

Paaiškina, kaip supranta sąvokas 

,,gyvenimo prasmė“, ,,gyvenimo kokybė“, 

,,darnus vystymasis“; nusako šių dalykų 

sąsajas ir įtaką psichikos sveikatai. 

Gyvenimo prasmingumą iliustruoja 

įkvepiančiais tikro gyvenimo, literatūros ir 

kitais pavyzdžiais. 

Tikyba ( II kl.) 

Susidūręs su 

netikėtais sunkumais, 

problemomis, 

kritiškai jas 

analizuoja ir siūlo 

konstruktyvius jų 

sprendimo būdus. 

Nusako, kad kiekvienoje situacijoje, net ir 

skausmingoje, galima įžvelgti pozityvių 

aspektų, galinčių turėti prasmę ateityje. 

Paaiškina, kad būna nuo asmens valios 

nepriklausančių aplinkybių, kurių 

nepavyks pakeisti, todėl reikia prie jų 

prisitaikyti. 

Tikyba ( II kl.) 
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Nurodo galimus būdus susidoroti su 

nepalankių aplinkybių sukeltais emociniais 

išgyvenimais, atlaikyti stresą.  

Pažinti savo 

asmenybės galias. 

Apmąsto savo 

polinkius, galias, 

stiprybes.   

 

Vadovaudamasis savo patirtimi ir 

lūkesčiais, aplinkinių vertinimais, nurodo 

savo talentus, polinkius, išgales. 

Kritiškai vertina aplinkinių nuomones apie 

save; nusako, kurios yra palankios 

asmenybės augimui ir teigiamo asmeninio 

savivaizdžio kūrimui. 

Tikyba ( II kl.) 

Naudotis savo 

galiomis siekiant 

asmenybės 

augimo. 

 

Yra atviras iššūkiams, 

nebijo rizikuoti, imtis 

naujos veiklos.  

 

 

Paaiškina, kad nauji iššūkiai yra 

asmenybės tobulėjimo prielaida. 

Nusako būdus, kaip galima plėtoti savo 

galias. 

Paaiškina, kad norint ko nors pasiekti, 

svarbu išdrįsti išeiti iš ,,komforto zonos“, 

kūrybiškai pažvelgti į situaciją, ieškoti 

inovatyvių sprendimų. 

Tikyba ( II kl.) 

Savo indėliu siekti 

bendros gerovės. 

Naudodamasis savo 

galiomis, talentais, 

prisideda prie 

bendros grupės 

(šeimos, klasės ar kt.) 

gerovės kūrimo.  

Nusako, kad kiekvienas žmogus turi 

savitų, unikalių gebėjimų, talentų, kurie 

praturtina bendruomenę ir sudaro 

prielaidas jai tobulėti. 

Nurodo, kuo jis gali prisidėti prie bendro 

gėrio kūrimo.  

Nurodo, kad įnešdamas savo indėlį į 

bendrą veiklą, asmuo patiria 

pasitenkinimą, praturtėja kaip asmenybė, 

išbando ir dar geriau pažįsta save. 

Tikyba ( I kl.) 

 

Etika  

4. Socialinė sveikata 

4.1. Draugystė ir meilė 
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Branginti 

draugystę, 

pripažinti jos 

vertę. 

 

Kuria ir palaiko 

draugiškus santykius 

su kitais, renkasi 

bendradarbiavimą. 

 

 

Apibūdina draugystę kaip asmenis 

praturtinantį konstruktyvų ryšį; paaiškina, 

kodėl verta stengtis dėl draugystės ir būti 

pasitikėjimo vertu draugu. 

Apibūdina, koks elgesys padeda išsaugoti 

draugystę, o koks griauna.  

Paaiškina, kokios jo asmeninės savybės 

padeda jam kurti ir išlaikyti brandžią 

draugystę, o kurias reiktų keisti. 

Analizuoja tarp draugų kylančių konfliktų 

priežastis ir nurodo galimas konstruktyvias 

išeitis. 

Paaiškina, kad verta stengtis išsaugoti 

santykius, palankiai vertinti draugą ir tokiu 

atveju, kai požiūriai, interesai išsiskiria.  

Tikyba ( I kl.) 

 

Etika 

Tobulinti savo 

gebėjimą atjausti, 

padėti kitiems. 

 

Prisiima moralinę 

atsakomybę už savo 

sprendimus ir 

veiksmus 

tarpasmeniniuose 

santykiuose;  suvokia 

lygiaverčių ir darnių 

tarpusavio santykių 

kūrimo svarbą; 

ieškodamas 

gyvenimo idealų, 

kritiškai analizuoja jų 

vertę.  

Nurodo, kad kiekvienas žmogus turi 

rūpintis ne vien savo, bet ir greta esančiųjų 

gerove. 

Aptaria būdus, kaip galima atjausti, padėti 

kitiems. 

Paaiškina, kodėl aukojimasis, donorystė, 

savanoriavimas yra prasmingi žmogui ir 

kuo yra  svarbūs visuomenės gerovei. 

Pagrindžia, kodėl draugystė turi būti 

lygiaverčių asmenų sąjunga, kad kitu 

žmogumi nedera manipuliuoti. 

Aptaria galimybes tarpasmeninius 

santykius keisti norima linkme. 

Tikyba ( II kl.) 

Siekti išgyventi 

brandžią meilę. 

Skiria meilę nuo 

įsimylėjimo. 

Analizuoja, kokia yra meilės reikšmė 

žmogaus gyvenime, paaiškina meilės 

jausmo raidą. 

Analizuoja įvairias meilės sampratas: 

Tikyba ( II kl.) 
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meilę kaip susižavėjimą, meilę kaip 

draugystę, santuokinę meilę kaip 

įsipareigojimą, ištikimybę ir atsakomybę 

kitam. 

Paaiškina, kas yra meilė, kuo ji skiriasi 

nuo lytinio potraukio, įsimylėjimo. 

4.2. Atsparumas rizikingam elgesiui 

Būti budriam ir 

atspariam 

rizikingose 

situacijose, 

pasipriešinti 

smurtui. 

Atsispiria 

provokacijai ir (ar) 

spaudimui elgtis 

rizikingai, 

nepalankiai  

sveikatai, garbingai 

pasitraukia iš 

socialinio spaudimo 

ir (ar) pavojingų 

situacijų,  nuo 

žmonių, kurie gali 

būti pavojingi, bando 

pats suteikti pagalbą 

arba prašo kitų. 

Išvardija aplinkos įtakos šaltinius, kurie 

gali daryti neigiamą poveikį jaunam 

žmogui. 

Išvardija vidinius ir išorinius veiksnius, 

kurie neigiamai veikia vertybes, požiūrius, 

elgesį. 

Pateikia tinkamų elgesio modelių 

rizikingose situacijose pavyzdžių, nurodo 

sau priimtiniausią. 

Nurodo asmenis ar organizacijas, į kuriuos 

prireikus kreiptųsi pagalbos. 

Nusako, kokių veiksmų reiktų imtis 

matant, kad kitas asmuo verčiamas elgtis 

prieš jo valią (apginti, įspėti, kviesti 

pagalbą ar kita). 

Tikyba ( II kl.) 

 

Etika 

Geba atsakingai elgtis 

(supranta, kodėl verta 

susilaikyti nuo lytinių 

santykių, žino, kaip  

prireikus pasinaudoti 

tinkamomis 

apsisaugoti nuo 

nepageidaujamo 

nėštumo ir (ar) LPI 

priemonėmis). 

Nusako galimas nepageidautinas lytinių 

santykių pasekmes: nenorimas nėštumas, 

nėštumo nutraukimas, LPI, nutrūkę 

santykiai ir kt.    

Nurodo, kad  esant rizikingam lytiniam 

elgesiui yra apsisaugojimo nuo nenorimo 

nėštumo, LPI būdai (prezervatyvų, 

kontracepcijos naudojimas ir kt.).           

Nurodo, kad už lytinę prievartą gresia ir 

teisinė atsakomybė. 

Biologija 
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Nurodo, kur ieškoti pagalbos krizinio 

(nenorimo) nėštumo atveju. 

 Pasipriešina fiziniam, 

psichiniam, 

seksualiniam smurtui, 

prireikus bando 

suteikti pagalbą pats 

arba kviečia kitus. 

 

Išvardija smurto rūšis ir požymius. 

Nusako smurto poveikį ir pasekmes 

asmens sveikatai ir raidai. 

Paaiškina, kad smurtautojai nebūtinai yra 

nepažįstami asmenys, smurtauti gali ir 

artimi asmenys, šeimos nariai. 

Nusako, kad patiriant smurtą, būtina jam 

pasipriešinti, jį nutraukti, o to nepavykus 

padaryti savarankiškai, kreiptis pagalbos. 

Nurodo asmenis, kuriais pasitiki, ar 

organizacijas, į kuriuos prireikus kreiptųsi 

pagalbos; žino pagalbos tarnybų telefono 

numerius. 

Etika 

 

Klasės vadovai 

 

Psichologė 

Atsispirti 

stereotipų įtakai, 

vertinti savąjį 

unikalumą. 

Kritiškai vertina 

bendraamžių, 

žiniasklaidos, teisinio 

reguliavimo, masinės 

kultūros, ideologijų 

spaudimo, lyčių 

stereotipų įtaką 

lytiškumo raiškai, 

bendravimui. 

Analizuoja bendraamžių, žiniasklaidos, 

masinės kultūros, ideologijų spaudimo, 

reklamos, lyčių stereotipų įtaką asmens 

savivokai, lytiškumo raiškai.   

Kritiškai vertina išorės brukamus išvaizdos 

ar elgesio stereotipus; nusako asmens 

savitumo, saviraiškos svarbą asmenybei 

skleistis 

Etika 

 

Klasės vadovai 

 

Psichologė 

Saugiai ir 

pagarbiai elgtis 

virtualiojoje 

erdvėje. 

Sąmoningai laikosi 

saugaus interneto 

naudojimosi 

taisyklių, pagarbiai 

reiškia nuomonę 

virtualiojoje erdvėje, 

skiria viešą ir privačią 

informaciją, supranta 

Nusako pagrindines bendravimo 

virtualiojoje erdvėje etikos,  saugaus 

interneto naudojimosi taisykles (neteikia 

savo ir kitų asmeninės informacijos, neina 

susitikti su naujais pažįstamais iš 

virtualiosios erdvės neinformavęs 

suaugusiųjų ir kita). 

Etika 
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moralinę ir teisinę 

atsakomybę už 

privačios 

informacijos 

platinimą.  

Nusako teisinę ir moralinę atsakomybę už 

privačios informacijos platinimą, 

diskriminacinio, įžeidžiančio, smurtą ir 

neapykantą kurstančio turinio internete 

platinimą.  

Nurodo, kur galima kreiptis, kad būtų 

pašalintas nepageidaujamas turinys iš 

virtualiosios erdvės (interneto svetainės 

administratorių, policiją ar kita). 

 Žino ir geba atsispirti 

viliojimo, seksualinio 

priekabiavimo, 

prekybos žmonėmis 

internete pavojams, o 

prireikus geba 

pasipriešinti ir 

kreiptis pagalbos. 

Paaiškina, kaip vaikai ir jauni žmonės gali 

būti įtraukiami į pavojingas veiklas: 

verbuojami vykdyti nusikaltimus, 

įtraukiami į pornografiją, prostituciją, 

įviliojami vergauti ar kita. 

Kritiškai vertina pasiūlymus telefonu, 

virtualiojoje erdvėje, žino, kad kilus 

menkiausiam įtarimui dėl galimo 

įtraukimo į rizikingas veiklas ir (ar) 

nusikalstamas veikas, būtina informuoti 

atsakingus suaugusiuosius. 

Etika 

 

Klasės vadovai 

 

Psichologė 

 

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į UGDYMO 

PROCESĄ PLANAS 

 

III-IV klasės 

 

Mokinių pasiekimai  

Nuostatos Gebėjimai  Žinios ir supratimas Integruojama į mokomuosius dalykus 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos 

Pripažinti 

sveikatą kaip 

vertybę. 

Analizuoja visuminės 

sveikatos požymius, 

gyvenimo būdo ir 

Pagrindžia visuminę sveikatos 

sampratą. 

Etika  

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
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aplinkos įtaką savo ir 

kitų sveikatai, 

gyvenimo kokybei. 

Paaiškina sveikatai palankaus 

elgesio ir gyvenimo kokybės sąsajas. 

Nurodo asmenines, šeimos, 

bendruomenės sveikatos tausojimo ir 

stiprinimo problemas.  

Analizuoja ir pagrindžia sveikatos 

problemų sprendimo alternatyvas. 

Tausoti ir stiprinti 

savo ir kitų 

sveikatą. 

Sąmoningai ir 

nuosekliai renkasi 

sveiką gyvenimo būdą 

įvairiose, taip pat ir 

nepalankiose 

aplinkose. 

Analizuoja, kas palanku ir kas 

kenkia sveikatai, kaip sveika 

gyvensena lemia geresnę savijautą ir 

sveikatą. 

Analizuoja sveikatos tausojimo ir 

stiprinimo galimybes palankiose ir 

nepalankiose aplinkose. 

Etika   

 

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Įsivertina savo 

sveikatą, savijautą ir 

atpažįsta jų pokyčius, 

susieja juos su savo 

elgesiu, aplinka, 

galimais sveikatos 

tausojimo ir 

stiprinimo būdais ir 

priemonėmis.  

Nusako ir analizuoja savo elgesio 

poveikį ir aplinkos veiksnius 

stiprinančius ir kenkiančius 

sveikatai. 

Pateikia pavyzdžių, kai savijautos 

pokyčiai rodo pablogėjusią ar 

pagerėjusią sveikatą, paaiškina, kada 

tikslinga kreiptis pagalbos į 

specialistus. 

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Išsikelia sveikatos 

tausojimo ir 

stiprinimo 

trumpalaikius ir 

ilgalaikius tikslus; 

planuoja ir 

organizuoja savo ir 

kitų sveikatinimo 

veiklas. 

Analizuoja sveikatinimo veiklų 

trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį, 

pateikia sėkmingų sveikatinimo 

veiklų pavyzdžių. 

Pateikia aplinkos ir sveikatinimo 

trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio 

pavyzdžių.  

 

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
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Stengtis tausoti ir 

stiprinti darną 

šeimoje. 

 

 

Analizuoja įvairius 

šeimos modelius 

istoriniame bei 

kultūriniame 

kontekstuose.  

Nurodo, kaip kito šeimos modelis 

istoriniame kontekste. 

Palygina įvairių kultūrų šeimos 

sampratas; analizuoja įvairių kultūrų 

šeimos modelių pranašumus ir 

trūkumus. 

Etika 

 

Tikyba ( IV kl.) 

 Paaiškina, kaip 

supranta lygiavertį ir 

lygiateisį moters ir 

vyro vaidmenis 

šeimoje ir 

visuomenėje. 

Analizuoja vyro ir moters vaidmenų 

šeimoje, bendruomenėje ir 

visuomenėje įvairovę, raiškos 

galimybes, kritiškai vertina 

stereotipus. 

 

Šokis 

 

Tikyba 

 

 Nusako santuokinės  

meilės, gyvenimo 

šeimoje puoselėjimo 

būdus, teises ir 

pareigas.   

Pagrindžia gyvenimo santuokoje ir 

gyvenimo nesusituokus pranašumus 

ir trūkumus. 

Nusako sutuoktinių teises ir 

pareigas. 

Nurodo dažniausiai pasitaikančias 

sutuoktinių bendravimo klaidas ir 

būdus kaip jų išvengti.  

Nurodo, kur galima kreiptis 

paramos, pagalbos, siekiant stiprinti 

ir plėtoti darnius santykius šeimoje, 

spręsti kylančius sunkumus, krizes. 

Šokis 

 

Etika 

 

Tikyba 

 Suvokia tėvų 

įsipareigojimus 

vaikams  ir 

atsakomybę už juos 

šeimos skyrybų 

atveju. 

Analizuoja skyrybų priežastis, jų 

pasekmes asmens, šeimos, 

bendruomenės ir visuomenės 

gerovei. 

Nusako, kad ir po skyrybų vaikas 

turi abu tėvus, kurie privalo tenkinti 

vaiko poreikius (su juo bendrauti, 

juo rūpintis, mylėti ir kita). 

Etika 

 

Tikyba 
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Analizuoja skyrybų pasekmių 

šeimos nariams įveikos galimybes. 

2. Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas 

Siekti būti 

stipriam, 

koordinuotam, 

lanksčiam, gerai 

valdyti savo kūną. 

 

 

 

 

Kasdien mankštinasi, 

savarankiškai 

tikslingai  atlieka savo 

organizmui naudingus 

įvairaus sudėtingumo 

fizines ypatybes (jėgą, 

greitumą, ištvermę, 

lankstumą, vikrumą) 

lavinančius pratimus 

ir savo pavyzdžiu 

skatina tai daryti 

aplinkinius.  

Išmano fizinių ypatybių lavinimo 

pagrindinius principus, būdus, 

ypatumus; pataria kitiems 

prisitaikyti juos savo poreikiams. 

Paaiškina, kokie fiziniai pratimai, 

kokioms organizmo funkcijoms 

palaikyti ir stiprinti yra tinkamiausi. 

 

 

Fizinis ugdymas 

Susidaro sau ir 

kitiems (šeimos 

nariams, mažesniems 

ir kt.) fizinių pratimų 

kompleksą, skirtą 

įvairioms organizmo 

funkcijoms palaikyti. 

Apibūdina bent kelias veiksmingas 

kūno lavinimo pratimų sistemas, 

leidžiančias darniai lavinti kūną. 

Išmano fizinius krūvius, fizinio 

aktyvumo apimtis, 

rekomenduojamas skirtingiems 

amžiaus tarpsniams. 

Fizinis ugdymas 

Kūrybiškai 

naudoti įvairias 

aplinkas, 

priemones, 

daiktus judėjimo 

poreikiams 

tenkinti. 

 

 

Pritaiko įvairias 

aplinkas judėjimo 

poreikiui patenkinti; 

propaguoja įvairias 

fizinio aktyvumo 

veiklas šeimoje, tarp 

bendraamžių, 

bendruomenėje ir 

visuomenėje. 

Išmano, kaip panaudoti artimoje 

aplinkoje esamą įrangą, priemones, 

daiktus kasdieniams judėjimo 

poreikiams tenkinti.  

Išmano, kokios fizinio aktyvumo 

formos tinkamos šeimoje, 

bendruomenėje, visuomenėje. 

Fizinis ugdymas 
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Rūpintis savo 

laikysena. 

 

Turi įprotį taisyklingai 

sėdėti, judėti, stovėti. 

Paaiškina taisyklingos laikysenos 

principus, poveikį sveikatai, 

veiksnius nuo kurių ji priklauso ir 

laikysenos lavinimo būdus. 

Įsivertina savo laikyseną; supranta, 

kad ydingą laikyseną būtina 

koreguoti ir prireikus kreiptis 

pagalbos į specialistus. 

Fizinis ugdymas 

Taisyklingai 

kvėpuoti, 

grūdintis. 

Taisyklingai 

kvėpuoja, naudojasi 

kvėpavimo pratimų 

galimybėmis. 

Paaiškina pagrindinius taisyklingo, 

gilaus kvėpavimo principus ir 

kvėpavimo poveikį sveikatai; 

pademonstruoja įvairių kvėpavimo 

pratimų. 

Fizinis ugdymas 

Grūdinasi pakankamai 

būdamas atvirame 

ore, saulėje, 

vandenyje.  

Paaiškina gamtinės aplinkos ir  

grūdinimosi naudą, aptaria įvairias 

galimybes, kaip tinkamai tuo 

naudotis. 

Fizinis ugdymas 

Būti atsakingam ir 

be reikalo 

nerizikuoti. 

 

Tikslingai laikosi pats 

ir pataria kitiems 

laikytis saugaus 

elgesio taisyklių 

judant, siekiant 

išvengti traumų ar 

sumažinti jų riziką. 

Analizuoja traumų priežastis, siūlo, 

kaip sumažinti traumų riziką 

sportuojant ir atliekant įvairias 

fizines veiklas. 

Fizinis ugdymas 

Objektyviai 

vertinti siūlomas 

priemones ir 

paslaugas, skirtas 

sveikatai stiprinti. 

Tikslingai atsirenka 

savo sveikatos 

poreikiams tinkamas 

priemones ir 

paslaugas. 

Randa ir objektyviai įvertina 

informaciją apie galimą teigiamą ir 

neigiamą siūlomų priemonių ir 

paslaugų poveikį fizinei sveikatai. 

Fizinis ugdymas 

2.2. Sveika mityba 
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Rinktis sveikus 

maisto produktus 

atsižvelgiant į jų 

naudingumą savo 

sveikatai. 

 

Kasdien nuosekliai 

laikosi sveikos 

mitybos principų ir 

taisyklių įvairiose, 

taip pat ir 

nepalankiose 

aplinkose. Skatina tai 

daryti kitus ir padeda 

jiems. 

Pagrindžia sveikos mitybos 

principus ir taisykles, jų poveikį 

sveikatai.  

Analizuoja savo organizmo būklę ir 

ją susieja su savo mityba. 

Analizuoja, kaip išvengti valgymo ir 

mitybos sutrikimų, dalijasi 

įžvalgomis ir patirtimi su kitais. 

Analizuoja mitybos poveikį fiziniam 

aktyvumui, sporto laimėjimams, 

nėštumui, vaisiaus vystymuisi. 

 

Biologija 

Renkasi sveikus 

produktus, gaminius, 

pasigamina įvairių 

sveikų patiekalų.  

Analizuoja ir paaiškina, kokios 

maisto produkto savybės lemia jo 

vertę žmogaus mitybai. 

Paaiškina, kaip pagaminti įvairių 

mėgstamų sveikų patiekalų. 

Paaiškina, kaip netinkamas maisto 

produktų, gaminių vartojimas susijęs 

su sveikatos sutrikimais ir yra lėtinių 

ligų rizikos veiksnys. 

Paaiškina organinių maisto 

medžiagų biologinę svarbą 

susiedamas su ląstelėje vykstančiais 

procesais. 

Biologija 

Parengia sveiko 

maitinimosi planą 

atsižvelgdamas į 

galimybes, poreikius. 

Argumentuotai paaiškina, kuo 

remdamasis sudaro savo maitinimosi 

planą, koks maistas ir jo kiekis 

reikalingas tam tikro amžiaus 

fiziškai aktyviam ir fiziškai 

pasyviam žmogui. 

Biologija 

Atsirenka pagrįstais 

argumentais paremtą 

Naudodamasis įvairiais ir 

kokybiškais informacijos šaltiniais 

Biologija 
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informaciją apie 

mitybą. 

 

analizuoja informaciją apie mitybos 

teorijas, kitus svarbius mitybos 

aspektus (dietas, kūno įvaizdį, 

vitaminus ir makro- bei 

mikroelementus, maisto papildus, 

maisto priedus, genetiškai 

modifikuotus organizmus, maisto 

teršalus ir kt.) ir pateikia duomenis 

kitiems. Žino, kaip išlaikyti maistą 

saugų. 

Skleisti sveikos 

mitybos principus 

savo aplinkoje.  

Propaguoja sveiką 

mitybą šeimoje, tarp 

bendraamžių ir 

bendruomenėje. 

Argumentuotai ir patraukliai 

paaiškina sveikos mitybos principus 

ir taisykles, jų poveikį sveikatai. 

Supranta, kad turimomis žiniomis 

reikia dalytis su kitais. 

Biologija 

Būti atspariam 

aplinkos 

spaudimui, 

kritiškai 

nusiteikusiam 

reklamos 

manipuliacijoms. 

Atsispiria aplinkos 

spaudimui, reklamos 

peršamai informacijai 

apie kūno įvaizdį, 

dietas, maisto 

gaminius ir t. t. 

Paaiškina informacijos apie mitybą 

tinkamą ir netinkamą pateikimą, 

panaudojimą nuomonei formuoti, 

galimus manipuliavimo žmonėmis 

atvejus, reklamos keliamus pavojus. 

Aptaria, kas daro įtaką kūno 

įvaizdžio susiformavimui. 

Biologija 

2.3. Veikla ir poilsis 

Derinti miego, 

mokymosi ir 

laisvalaikio 

veiklas, būti 

darbingam ir gerai 

jaustis. 

Sąmoningai ir 

racionaliai planuoja 

savo veiklą ir poilsį. 

 

Paaiškina, kaip racionaliai derinti 

miego, mokymosi ir laisvalaikio 

veiklas.  

Nurodo ir įvertina įvairių veiklų 

(miego, mokymosi ir laisvalaikio) 

poveikį organizmui.  

Pateikia tikslingo, kokybiško šių 

veiklų derinimo pavyzdžių. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 
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Palaiko savo protinį 

darbingumą, 

racionaliai 

derindamas darbą ir 

poilsį, siūlo, ką būtų 

galima keisti ir 

tobulinti.  

Analizuoja veiksnius, lemiančius 

protinį darbingumą. 

  

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Tausoja regėjimą ir 

klausą ir padeda tai 

daryti kitiems. 

Analizuoja regos ir klausos 

sutrikimų prevencines priemones. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 

Siekti gyvenimo 

kokybės. 

 

Sąmoningai rūpinasi 

savo ir aplinkos 

švara.  

 

 

Paaiškina kasdienių asmens kūno 

priežiūros įpročių naudą. 

Pateikia natūralių organizmo valymo 

priemonių pavyzdžių (kvėpavimas, 

vanduo, pirtys, arbatos, sultys). 

Analizuoja užkrečiamųjų ligų 

prevencijos būdus ir priemones. 

Kritiškai vertina asmens ir aplinkos 

švaros įtaką sveikatai ir gyvenimo 

kokybei. 

Biologija 

Kritiškai vertinti 

higienos 

priemones ir 

paslaugas. 

Sąmoningai ir 

kritiškai renkasi 

higienos priemones ir 

paslaugas. 

Pateikia argumentų apie tinkamų, 

ekologiškų asmens higienos 

priemonių ir paslaugų pasirinkimą. 

Paaiškina neatsakingo higienos 

priemonių ir paslaugų naudojimo 

pasekmes sveikatai. 

Paaiškina reklamos įtaką asmens 

higienos priemonių ir paslaugų 

pasirinkimui. 

Biologija 
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Noriai dalyvauti 

aplinkos 

išsaugojimo 

veikloje. 

Palaiko aplinkos 

švarą, gerina jos 

kokybę. 

Paaiškina, kaip išvengti žalingo 

aplinkos poveikio sveikatai. 

Suvokia ekologiškos ir 

ergonomiškos aplinkos poveikį 

sveikatai. 

Pateikia pavyzdžių, kaip aplinkos 

švaros ir tvarkos palaikymo būdai 

prisideda prie aplinkos išsaugojimo. 

Biologija 

2.5. Lytinis brendimas 

Priimti savo ir kitų 

lytiškumo raišką.  

Priima savo kūną, 

rūpinasi jo išvaizda.  

Pažįsta savo kūną, žino savo 

pranašumus; nurodo priemones, 

padedančias puoselėti kūną, kad 

būtų juo patenkintas.  

Kritiškai vertina stereotipų 

formuojamus tobulo vyro ar moters 

kūno įvaizdžius. 

Tikyba ( III kl.) 

 

Etika 

 Suvokia lytinį 

potraukį kaip 

natūralų lytiškumo 

raiškos požymį.  

Pažįsta savo kūne kylančius lytinio 

potraukio impulsus.  

Aptaria būdus, kaip juos tinkamai 

išreikšti, atsižvelgiant į situaciją, 

aplinkybes. 

Tikyba ( III kl.) 

 

Etika 

 Pozityviai vertina 

savo lytiškumą, 

priima  ir gerbia  savo 

ir kitos lytinės 

orientacijos asmenis. 

Atsižvelgdamas į kylančius 

impulsus, apmąsto savo lytinį 

potraukį ir jo raišką, priima save ir 

kitokios lytinės orientacijos asmenis.  

Pripažįsta nelygstamą kiekvieno 

vertę, nepriklausomai nuo jo lytinės 

orientacijos.  

Supranta įvairių lytinių orientacijų 

asmenų patiriamus išgyvenimus 

asmeniniame ir socialiniame 

kontekstuose, atpažįsta galimus jų 

Tikyba ( III kl.) 

 

Etika 
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diskriminavimo požymius ir 

pasipriešina atskirties didinimui. 

Vertinti galimybę 

susilaukti vaikų, 

kurti jiems augti 

palankias sąlygas. 

Suvokia savo 

atsakomybę 

būsimiems vaikams, 

jų fizinei ir psichinei 

gerovei.  

 

 

 

 

Paaiškina egzistencinę lytinio 

potraukio esmę. 

Supranta bendrą vyro ir moters 

atsakomybę pradedant vaiką. 

Nusako šeimos planavimo svarbą, 

nurodo įvairių šeimos planavimo 

metodų. 

Svarsto nevaisingumo priežastis, 

žino galimus šios problemos 

sprendimo būdus (gydymas, 

psichoterapija, dirbtinis 

apvaisinimas, įsivaikinimas ir kita), 

jų pranašumus ir trūkumus. 

Tikyba ( III kl.) 

 

Biologija ( III kl.) 

 Apibūdina gimdymo 

ir žmogaus gimimo 

procesą, būdus; įtaką 

motinos, naujagimio 

sveikatai.  

 

Žino, koks turi būti nėštumą 

planuojančios ir (ar) kūdikio 

besilaukiančios moters gyvenimo 

būdas, suvokia konsultavimosi su 

specialistais svarbą. 

Nusako nėščios moters fizinius, 

psichikos pokyčius, būsimo kūdikio 

tėvo  vaidmenį nėštumo metu. 

Nusako artėjančio gimdymo 

ženklus.  

 

Biologija ( III kl.) 
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Apibūdina priežastis, kurios gali 

sukelti priešlaikinį gimdymą, 

būtinybę kreiptis skubios pagalbos. 

Žino gimdymo eigą, natūralaus 

gimdymo (natūraliais gimdymo 

takais, be nuskausminamųjų 

medikamentų) pranašumus motinos 

ir kūdikio sveikatai. Supranta, kad 

dėl medicininių priežasčių 

gimdymas gali baigtis operacija.  

Nusako galimas pogimdyminės 

depresijos priežastis ir požymius, 

žino, kur kreiptis pagalbos. 

 2.5.6. Apibūdina 

svarbiausius 

naujagimio, kūdikio 

poreikius, jų 

tenkinimo svarbą ir 

būdus. 

Nusako esminius fiziologinius 

kūdikio poreikius, jų tenkinimo 

būtinybę bei būdus. 

Nurodo kitų kūdikio poreikių 

tenkinimo įtaką jo fizinei, emocinei, 

socialinei raidai, gyvenimo gerovei. 

Nusako pagrindines vaiko teisių 

nuostatas ir tėvų atsakomybę (iš jų – 

ir teisinę) už jų įgyvendinimą. 

Biologija ( III kl.) 

Vertinti lytinį 

potraukį kaip 

egzistencinę galią, 

kurią žmogus gali 

ir turi valdyti. 

Sąmoningai 

kontroliuoja savo 

elgesį su kitu 

asmeniu, gerbia jo 

pasirinkimą; 

atsižvelgia į galimas 

pasekmes ateičiai, 

tarpusavio 

santykiams ir kt. 

Pagrindžia, kad lytinis potraukis yra 

natūrali meilės santykių dalis. 

Analizuoja geismo, aistros valdymo 

prasmę ir būdus. 

Aptaria poros lytinių poreikių 

derinimo svarbą, kito asmens 

jausmų gerbimą. 

 

 

Tikyba ( III kl. ) 

 

Etika ( IV kl.) 
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Atsakingai elgiasi 

(susilaiko nuo lytinių 

santykių, žino, kaip 

prireikus pasinaudoti 

apsisaugojimo nuo 

nepageidaujamo 

nėštumo, LPI 

priemonėmis – 

prezervatyvais, 

kontraceptikais ir 

kt.).  

 

Pagrindžia susilaikymo nuo lytinių 

santykių paauglystėje pranašumus. 

Paaiškina, kad nusprendus turėti 

lytinių santykių būtina naudotis 

apsisaugojimo nuo nepageidaujamo 

nėštumo, LPI priemonėmis; nurodo 

galimas apsisaugojimo priemones, jų 

įsigijimo būdus (gydytojo 

konsultacija, vaistinė ar kt.). 

Nurodo galimą kontraceptinių 

priemonių poveikį moters ir vyro 

organizmui.  

Nurodo būtinybę susipažinti su 

vaistinių preparatų 

charakteristikomis. 

Nusako galimas aborto pasekmes 

moters organizmui, psichologinei 

jausenai, santykiams su partneriu, 

ateičiai. 

 

Tikyba ( III kl. ) 

 

Etika ( IV kl.) 

3. Psichikos sveikata 

3.1. Savivertė 

Gerbti save ir 

pasitikėti savimi; 

vertinti save kaip 

asmenybę. 

Vertina save kaip 

asmenybę, gebančią 

daryti savarankiškus 

ir atsakingus 

sprendimus; pasitiki 

savimi. 

Apibūdina savo asmens tapatumą, 

unikalumą.  

Svarsto, kiek asmens savivertei turi 

įtakos išoriniai veiksniai.  

Nurodo savimi pasitikinčio, turinčio 

teigiamą savivertę asmens bruožus. 

Nurodo, kurios jo charakterio 

savybės  padeda ar trukdo 

savarankiškai priimti sprendimus, 

atsakingai elgtis. 

 

Tikyba ( IV kl. ) 

 

Etika ( IV kl.) 
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Nusako galimus charakterio ugdymo 

būdus. 

3.2. Emocijos ir jausmai 

Vertinti tikrus ir 

ilgalaikius 

jausmus. 

 

Supranta jausmų 

vertę; išlaiko jausmų 

pusiausvyrą, 

kontroliuoja jų 

raišką; geba juos 

reikšti socialiai 

priimtinu būdu; moka 

valdyti stresą 

sudėtingose 

situacijose. 

 

Apibūdina emocijų ir jausmų 

reikšmę žmogaus gyvenime. 

Paaiškina jausmų ir stiprių 

išgyvenimų įtaką asmens sveikatai. 

Paaiškina savo jausmų pažinimo 

svarbą savo elgesio valdymui, 

santykių su kitais kokybei ir plėtotei.  

Iliustruoja, kaip galima išreikšti  

emocijas, neįskaudinant, 

neįžeidžiant kitų. 

Analizuoja trumpalaikio ir ilgalaikio 

streso poveikį sveikatai. 

Analizuoja streso valdymo 

strategijas, būdus; numato egzaminų, 

testavimo sukeliamo streso valdymo 

ir prevencijos būdus. 

Nusako psichologinės krizės 

požymius, žino, kur kreiptis arba 

kaip suteikti pagalbą kitam. 

 

Tikyba ( IV kl. ) 

3.3. Savitvarda 
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Būti sąmoningam 

ir atsakingam, 

susitelkusiam ir 

atidžiam. 

Valdo dėmesį, 

racionaliai ir 

kūrybingai mąsto, 

elgiasi apgalvotai, 

supranta, kokie 

veiksniai stiprina ir 

kokie mažina 

sąmoningumą. 

Geba nusiraminti, 

adekvačiai įvertinti 

situacijas, žmones, 

aplinkybes. 

Paaiškina, kas stiprina ir silpnina 

dėmesį,  savikontrolę ir 

savireguliaciją. 

Paaiškina, kad, spręsdamas 

problemą, turi sutelkti dėmesį, 

nuosekliai išanalizuoti ir atsirinkti 

esminę informaciją, bei, remdamasis 

ja, priimti sprendimus. 

Paaiškina, kad norint adekvačiai 

įvertinti situacijas, žmones, 

aplinkybes, reikia surinkti 

visapusišką informaciją ir, ją 

išnagrinėjus, priimti atitinkamus 

sprendimus. 

 

Klasių vadovai, 

 

Psichologė 

Stiprinti valią.  Kryptingai ir 

atkakliai siekia 

užsibrėžto tikslo. 

 

 

Analizuoja stiprios valios reikšmę ir 

prasmę žmogaus gyvenimui; 

pateikia pavyzdžių, kaip stipri valia 

keičia žmonių gyvenimus. 

Pagrindžia, kodėl, ugdant valią, yra 

svarbu kelti vis aukštesnius tikslus.  

Nurodo galimas kliūtis siekiant 

užsibrėžtų tikslų, numato jų 

įveikimo būdus. 

Nurodo, kad atkaklumas padeda 

įveikti kliūtis, atskleisti savo 

potencialias galias, patirti 

pasitenkinimą.  

Paaiškina saviugdos vertę ir reikšmę 

asmenybės tobulėjimui.  

 

Etika 

3.4. Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška 

Pozityviai žvelgti į 

gyvenimą, tikėti ir 

Pozityviai 

žvelgdamas į 

Pagrindžia gyvenimo prasmingumą, 

vertingumą. 

Tikyba ( IV kl. ) 
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pasitikėti savimi ir 

kitais, siekti 

saviraiškos. 

gyvenimą, grindžia jį 

gyvenimo prasmės 

suvokimu ir tikėjimu, 

kad problemas visada 

galima išspręsti.  

Mato ir nesibaimina 

problemų, siūlo 

konstruktyvius jų 

sprendimo būdus 

kitiems ir sau.  

Gyvenimo prasmingumą iliustruoja 

įkvepiančiais tikro gyvenimo, 

literatūros ir kitais pavyzdžiais. 

Nusako, kad kiekvienoje situacijoje, 

net ir skausmingoje, svarbu išlaikyti 

viltį.   

Iliustruoja pavyzdžiais, kaip 

situacijose, kurių neįmanoma 

pakeisti, galima keisti požiūrį ir taip 

išlaikyti emocinę pusiausvyrą, 

gyvenimo kokybę. 

Etika ( IV kl.) 

Kryptingai plėtoja, 

tobulina savo galias, 

gebėjimus, talentus. 

Išvardija savo polinkius, išgales, 

talentus. 

Pagrindžia, kurios jo asmeninės 

savybės yra palankios asmenybės 

augimui ir saviraiškai, kurios trukdo. 

Svarsto, kaip nauji iššūkiai ateityje 

bus naudingi jo asmenybės 

tobulėjimui. 

Nusako savo gyvenimo planus, 

numatomą saviraiškos perspektyvą. 

Paaiškina, kad norint ko nors 

pasiekti svarbu priimti iššūkius, 

išdrįsti „išeiti iš komforto zonos“. 

Tikyba ( IV kl. ) 

 

Etika ( IV kl.) 

4. Socialinė sveikata 

4.1. Draugystė ir meilė 

Gerbti savo ir kitų 

jausmus, 

išgyvenimus, 

žmogiškąjį orumą. 

 

Kuria ir palaiko 

draugiškus, 

bendradarbiavimu 

grįstus santykius su 

kitais, neleidžia kilti 

didesniems 

Pagrindžia, kuo draugystė praturtina, 

yra vertinga jo gyvenimui.   

Analizuoja ankstesnių ir dabartinių 

savo draugysčių patirtis, jų įtaką 

asmenybės augimui. 

 

Tikyba ( IV kl. ) 
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konfliktams ir 

veiksmingai 

sprendžia iškilusius. 

Analizuoja tarp draugų kylančių 

konfliktų priežastis ir nurodo 

galimas konstruktyvias išeitis. 

 

Tobulinti savo 

gebėjimą 

draugauti, mylėti. 

Geba įsipareigoti 

ilgalaikiams 

santykiams; 

įsisąmonina 

atsakomybę už savo, 

kito asmens, 

bendruomenės, 

visuomenės gerovę; 

kuria savo asmeninio 

gyvenimo planus.  

 

 

Apibūdina darnius, 

bendradarbiavimu grįstus santykius. 

Pagrindžia, kad kiekvienas žmogus 

turi jausti atsakomybę ne vien už 

savo, bet ir už greta esančiųjų 

gerovę. 

Aptaria empatijos svarbą tarpusavio 

santykiams. 

Analizuoja, kuo aukojimasis, 

donorystė, savanoriavimas yra 

prasmingi žmogui ir svarbūs 

visuomenės gerovei. 

Pagrindžia, kad draugaujantys 

žmonės yra lygiaverčiai, kad kitu 

žmogumi nedera naudotis. 

Nurodo veiksmingas tarpasmeninių 

konfliktų sprendimo strategijas. 

Analizuoja, kokia yra meilės 

reikšmė žmogaus gyvenime, 

paaiškina meilės jausmo raidą. 

Analizuoja įvairias meilės 

sampratas: meilę kaip susižavėjimą, 

meilę kaip draugystę, santuokinę 

meilę kaip įsipareigojimą, ištikimybę 

ir atsakomybę kitam. 

 

Tikyba ( III kl. ) 

 

Etika ( IV kl.) 

4.2. Atsparumas rizikingam elgesiui 

Būti budriam 

rizikingose 

situacijose. 

Atsispiria spaudimui 

ir (ar) provokacijai  

elgtis rizikingai, 

Įvertina savo poreikius ir norus, 

ieško priimtinų būdų jiems 

patenkinti. 

 

Etika 
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nenaudingai 

sveikatai, padeda 

pasitraukti iš 

pavojingų socialinio 

spaudimo situacijų 

kitiems, prireikus 

suteikia pagalbą pats 

arba kviečiasi kitus.  

 

Išmano, kurios situacijos 

grėsmingos, kada asmeniu 

manipuliuojama, ir žino, kaip 

atsispirti spaudimui, pasipriešinti. 

Nurodo, kaip atpažinti fizinį, 

psichinį, seksualinį smurtą, kaip jam 

pasipriešinti arba į ką kreiptis 

pagalbos. 

Apibūdina smurtautojų elgesio 

ypatumus (papirkinėjimas, 

grasinimas, gąsdinimas, žeminimas 

ir kt.). 

Supranta  psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo, priklausomybių žalą ir 

keliamą grėsmę asmens, šeimos, 

bendruomenės, visuomenės sveikatai 

ir gerovei. 

Įvertina, kokią pagalbą rizikos 

grupės asmeniui gali suteikti pats. 

Nurodo, į ką ir kaip prireikus galima 

kreiptis pagalbos. 

Paaiškina užsikrėtimo LPI (įskaitant 

žmogaus papilomos viruso (toliau – 

ŽPV) ir žmogaus imunodeficito 

viruso (toliau – ŽIV)), būdus, 

teisingai įvertina prezervatyvo 

efektyvumą LPI prevencijai; nurodo, 

kad hormoninė kontracepcija 

neapsaugo nuo LPI, įskaitant ŽPV ir 

ŽIV. 

Biologija 

Turėti savo 

nuomonę ir 

Atsispiria masinės 

kultūros 

Analizuoja, kaip bendraamžių, 

žiniasklaidos, masinės kultūros, 

 

Tikyba ( III kl.) 
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poziciją,  nebūti 

„bandos“ 

žmogumi. 

primetamiems 

stereotipams, 

stigmatizavimui, 

diskriminavimui dėl 

lyties, formuojasi 

humanistinėmis 

vertybėmis grįstą 

savo pasaulėžiūrą. 

 

ideologijų, reklamos, lyčių 

stereotipų įtaka sukuria prielaidas 

atskiroms visuomenės grupėms 

stigmatizuoti, diskriminuoti.   

Kritiškai vertina išvaizdos, elgesio 

stereotipų įtaką, pagrindžia savitumo 

vertę asmenybės skleidimuisi, 

visuomenės įvairovei ir turtėjimui. 

Paaiškina, kaip supranta asmens ir 

saviraiškos laisvės prasmę. 

Saugiai ir 

pagarbiai elgtis 

virtualiojoje 

erdvėje. 

Sąmoningai laikosi 

saugaus naudojimosi 

internetu taisyklių ir 

imasi veiksmų 

stabdyti žmogaus 

orumą žeidžiančios 

informacijos 

platinimą, numato 

privačios 

informacijos 

paviešinimo 

pasekmes, prisiima 

moralinę atsakomybę 

už informacijos 

platinimą 

virtualiojoje erdvėje, 

supranta teisines  

Pagrindžia bendravimo virtualiojoje 

erdvėje kultūros, saugaus 

naudojimosi internetu taisyklių 

būtinumą. 

Nurodo, kur galima kreiptis norint 

pašalinti nepageidaujamą turinį iš 

virtualios erdvės (interneto svetainės 

administratorių, policiją ar kt.). 

Paaiškina teisinę ir moralinę 

atsakomybę už privačios 

informacijos platinimą, 

diskriminacinio, įžeidžiančio, smurtą 

ir neapykantą kurstančio turinio 

internete platinimą.  

 

 

 

Etika ( IV kl. ) 

 tokios veiklos 

pasekmes.  

  

 Atpažįsta ir 

sąmoningai atsispiria 

viliojimo, prekybos 

Paaiškina, kaip ir kodėl vaikai ir 

jauni žmonės gali būti suviliojami ir 

parduodami, įtraukiami į pavojingas 

Etika ( IV kl. ) 
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žmonėmis telefonu, 

internete pavojams ir 

padeda nuo jų 

apsisaugoti kitiems. 

veiklas (nusikaltimų vykdymui, 

organų donorystei, prostitucijai,  

pornografijai, vergavimui ar kt.). 

Kritiškai vertina pasiūlymus (gero 

uždarbio, keliavimo, pavežimo, 

dovanų ir kt.) telefonu,   internete, 

žino, kad kilus menkiausiam įtarimui 

dėl galimo įtraukimo į pavojingas 

veiklas, būtina informuoti atsakingus 

suaugusiuosius ir (arba) tarnybas. 

 

 

 

 

ŽMOGAUS SAUGOS BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO Į UGDYMO PROCESĄ PLANAS 

 

III – IV klasės 

 

 

Mokinių pasiekimai 

Nuostatos  Gebėjimai  Žinios ir supratimas  Integruojama į 

mokomuosius dalykus 

1. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams   

Nusiteikti veikti tikslingai.  1.1. Priimti adekvačius su saugumu 

susijusius sprendimus.  

1.1.1. Pagrįsti pasirinktą 

saugumui palankią veikimo 

strategiją.  

Teisės pagrindai, 

Dorinis ugdymas 

1.2. Dalytis apibendrinta informacija 

įvairiomis saugos stiprinimo/ su sauga 

susijusiomis temomis, reikšti savo nuomonę 

ir ją pagrįsti.  

1.2.1. Pateikti argumentuotų 

pavyzdžių iš mokomųjų dalykų, 

masinio informavimo priemonių, 

susijusių su saugiu elgesiu, juos 

apibendrinti. 

 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Užsienio kalbos 

2. Saugi elgsena buityje ir gamtoje 
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Jausti pareigą rūpintis savo, 

šeimos bei aplinkinių saugumu.  

2.1. Kurti saugią ir darnią aplinką sau, 

šeimai, bendruomenei ir gyvūnams. 

2.1.1. Apibrėžti savo ir aplinkinių 

socialinius vaidmenis kuriant 

saugią aplinką, įsipareigojimus ir 

atsakomybę už pareigų 

nevykdymą.  

2.1.2. Pagrįsti vertinimą ir 

sprendimą aplinkos ir savo elgesio 

stebėjimo apibendrintais 

duomenimis.  

2.1.3. Įvardyti priemones, kurios 

spręstų problemas, susijusias su 

saugos reikalavimais ir jų 

nesilaikymu.  

2.1.4. Nurodyti, į ką kreiptis 

reikalingos pagalbos, 

suformuluoti kreipimąsi.  

 

Dorinis ugdymas:  

Etika, 

Tikyba  

 

Teisės pagrindai 

Tikėti, kad tinkamas elgesys 

gali tapti pavyzdžiu 

aplinkiniams.  

2.2. Rinkti, naudotis ir skleisti informaciją 

saugaus elgesio klausimais.  

2.2.1. Pateikti pavyzdžių, kaip 

informacijos sklaida prisideda prie 

bendruomenės gerovės ir žmogaus 

saugos užtikrinimo.  

 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Klasių vadovai 

3. Saugi elgsena eismo aplinkoje 

Jausti pagarbą kitiems eismo 

dalyviams nepriklausomai nuo 

amžiaus, lyties, rasės, socialinės 

padėties ir dalyvavimo eisme 

būdo.  

Atsakingai ir  

3.1. Atsakingai ir kompetentingai elgtis 

eismo aplinkoje.  

3.1.1. Įvardyti eismo saugumo 

sritis, kur susikerta eismo dalyvių 

interesai.  

3.1.2. Pateikti pavyzdžių, kaip 

užbėgti už akių eismo 

konfliktams.  

3.1.3. Apibrėžti eismo dalyvių 

atsakomybes.  

3. 1.4. Pateikti pavyzdžių, 

demonstruojančių išmanymą, kaip 

saugiai elgtis eismo aplinkoje.  

 

Etika, Tikyba 

 

Teisės pagrindai 

 

Klasių vadovai 

3.2. Koreguoti savo saugų elgesį eismo 

aplinkoje pasinaudojant asmenine ir  

3.2.1. Pateikti pavyzdžių iš 

patirties, kai pasikeitusios eismo 

Etika, Tikyba 
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aplinkybės privertė koreguoti 

elgesį eismo aplinkoje 

Klasių vadovai 

4. Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose 

Pasitikėti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos 

pajėgomis.  

Jausti poreikį būti saugiam  

Būti ekologiškai  

sąmoningam.  

Pripažinti technologinių procesų 

pažeidžiamumą.  

Jaustis atsakingam už save ir artimuosius.  

Pripažinti potencialią terorizmo galimybę 

išliekant tvirtam.  

4.1. Naudotis asmeninės ir 

kolektyvinės gyventojų 

apsaugos būdais ir 

priemonėmis.  

4.1.1. Apibūdinti vietas, tinkamas 

kolektyvinei gyventojų apsaugai. 

Pasakyti artimiausią kolektyvinei 

gyventojų apsaugai pritaikytą 

vietą.  

4.1.2. Iliustruoti pavyzdžiais 

skirtumus tarp asmeninės ir 

kolektyvinės gyventojų apsaugos.  

Klasių vadovai 

Civilinės saugos 

pratybos 

4.2. Atsakingai ir 

kompetentingai elgtis 

žmogaus ar gamtos sukeltose 

ekstremaliosiose situacijose.  

4.2.1. Apibūdinti žmogaus ar 

gamtos sukeltas ekstremaliąsias 

situacijas ir jų poveikį žmonėms, 

turtui, aplinkai.  

4.2.2. Pateikti žmogaus ar gamtos 

sukeltų ekstremaliųjų situacijų 

galimo poveikio žmonėms, turtui 

ir aplinkai pavyzdžių.  

4.2.3. Nurodyti, kokios yra 

pavojingiausios Lietuvos įmonės 

ir kokių pasekmių žmogaus 

sveikatai ir saugumui galėtų turėti 

avarijos tokiose įmonėse.  

4.2.4. Įvardyti pirmaeilius saugos 

veiksmus įvykus avarijai 

mokyklos ir namų aplinkoje.  

4. 2.5. Paaiškinti bendras 

saugumo taisykles vykstant į 

potencialiai pavojingas 

teroristinio išpuolio atžvilgiu 

vietas.  

 

Chemija 

Fizika 

Geografija 

Istorija 

Pilietiškumo pagrindai 

5. Pirmoji pagalba 
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Padėti kitiems ištikus nelaimei.  5.1. Atpažinti grėsmingas 

gyvybei būkles ir suteikti 

pirmąją pagalbą.  

5.1.1. Apibūdinti grėsmingų 

gyvybei būklių požymius ir 

pirmosios pagalbos veiksmus 

joms ištikus.  

5.1.2. Pateikti pavyzdžių, kokius 

gaivinimo veiksmus galima atlikti 

laukiant gydytojo.  

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

 


