
                       PATVIRTINTA 

      Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 

direktoriaus  2020 m.  

                     įsakymu Nr. V-  

 
 

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 

2020 – 2021 MOKSLO METŲ 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

  

1.  2019-2020 m.m. ugdymo plano tikslai buvo:  

1.1.  Ugdymo procesus, turinį, aplinką organizuoti atsižvelgiant į mokinių poreikius, siekius, 

galimybes, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų kuo geresnius ugdymo ir ugdymosi rezultatus, 

darytų bendrųjų  ir dalykinių kompetencijų pažangą. 

1.2.   Ugdymo turinį, procesus orientuoti į demokratiškumo, bendruomeniškumo, darnaus 

gyvenimo, bei kitų bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių, mokytojų, socialinių partnerių  

bendradarbiavimą  

2.  Uždaviniai: 

2.1.  Tobulinti diferencijavimą: sudarant laikinas grupes pagal   lygius 5-8 ose klasėse, 

mokant matematikos ir  lietuvių kalbos,  organizuojant dalykų modulius 5-8-ose klasėse, konsultacijas, 

kasdienėje pamokinėje, veikloje ir skiriant namų darbus. 

2.2.   Sudaryti mokiniams sąlygas rinktis ir įgyvendinti jiems svarbias ir naudingas praktines, 

kūrybines, tiriamąsias, integruotas veiklas, planuoti, įsivertinti savo veiklą.  

2.3.  Gerinti mokinių motyvaciją ir pasiekimus, taikant naujas mokymo ir mokymo ir 

mokymosi metodikas pagal  suplanuotas tarptautinių ir respublikinių projektų, programų veiklas.  

3.  Įgyvendinant šiuos tikslus buvo: 

3.1.   Organizuotas II užsienio (prancūzų) kalbos mokymas 7,8 klasėse sudarant grupes iš 7 

klasių, 8 klasių mokinių. Nors grupės buvo negausios, tačiau įgyvendinta ne tik pamokinė bet ir 

popamokinė ugdomoji veikla mokykloje ir už mokyklos ribų. Mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose 

renginiuose, konkursuose, laimėjo prizinių vietų rajoniniuose respublikiniuose konkursuose 

3.2.  Organizuojant mokymo diferencijavimą buvo sudarytos laikinos grupės pagal mokymosi  

lygius 5-8ose klasėse, mokant matematikos ir  lietuvių kalbos. 6-ose klasėse įgyvendintas projektas 

,,Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“, kurio metu taikyti nauji 

šiuolaikiški matematikos mokymo(si) ir individualios mokinių mokymosi pažangos vertinimo metodai.   

Projektas bus vykdomas ir plėtojamas 7-ose klasėse.  

3.3.  Papildomam kryptingam mokymuisi buvo skirta 12 modulių valandų:  3 matematikos, 4 

lietuvių, 4 anglų ir 1 chemijos. Mokymosi pagalbai skirta 8 konsultacinės valandos.   Mokiniai galėjo 

rinktis 15 skirtingų neformaliojo švietimo veiklų (21 val.).  

3.4.  Mokytojai bendradarbiaudami tarpusavyje organizavo integruotas pamokas, veiklas. 

Nepavyko visos suplanuotos integruotos pamokos. II pusmečio metu 7ose klasėse vyko integruotos 

dalykų ir IT pamokos. IT integracijai buvo sudarytas grafikas: 

Mėnesis 

 

Vasaris  Kovas Balandis Gegužė Birželis 

Dalykas su 

kuriuo 

integruojama 

Kalbos  Matematika 

Žmogaus 

sauga 

Gamtos 

mokslai  

Socialiniai 

mokslai 

Menai 

Technologijos 

Pastabos 

įgyvendinimas 

Pavyko, 

suplanuotas 

sėkmingai, 

Iš dalies 

pavyko (dėl  

karantino). 

Įgyvendintas nuotolinis mokymas, kurio 

metu mokiniai daug naudojo IKT, 

konsultavosi ir mokėsi su IT mokytoja 
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įgyvendinta 

22 

integruotos 

pamokos  

Vestos 6 

integruotos 

pamokos.  

 

įvairių dalykų pamokose.  

 

3.5.  Organizuota 8 (iš suplanuotų  12) netradicinės integruotos tarpdalykinių veiklų. 

Įgyvendintas vienas visus mokinius įtraukiantys projektas: ,,Pasinerk į vieną temą. Muzikinė  kaukė“  

4.  Šiais mokslo metais daug dėmesio skyrėme socialinio emocinio klimato gerinimui šių 

kompetencijų ugdymui. Pradėjome įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos, tinkamo emocijų 

valdymo programa ,,Lions guest. Paauglystės kryžkelės“ Visose klasėse kartą per savaitę klasių 

auklėtojai ir pagalbos specialistai organizavo vienos pamokos trukmės užsiėmimus pagal specialią 

metodiką. Pamokos ir veiklos vyko taip pat nuotoliniu būdu.  Visi 5 klasės mokiniai dalyvavo projekte  

,,Vaikų sveikatos akademija“ bei sėkmingai atliko numatytas veiklas. Lyginant su 2018-2019 m.m. 

socialinę kompetenciją kaip silpniausią įvardijo mažiau klasių. (2018-2019 m.m. penkios klasės, 2019-

2020 m.m. trys klasės).  

5.  2019-2020 m. m. mokykloje mokėsi 282 mokiniai (12 klasių komplektų). Mokslo metų 

eigoje mokinių kaita buvo nedidelė. 26 mokiniai mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu (9,2 proc). 

Bendras klasių vidurkis 8,05. 5 klasėje mokėsi 77 mokiniai. Penktokų adaptacija ir pirmi mokymosi 

metai buvo sėkmingi, rezultatai palyginus su 4 klasės rezultatais geri. 5 klasių mokinių metinis 

mokymosi vidurkis 8,71. Visi mokiniai sėkmingai baigė 5-ąją klasę. 6 penktokai mokėsi labai gerai ir 

puikiai.  

6.  Aštuntą klasę, pagrindinio ugdymo programos I dalį, baigė ir pažymėjimus gavo visi 

mokiniai. Beveik visi iš jų mokslą tęsia kaimyninėje ,,Žiburio“ gimnazijoje, keletas mokinių pasirinko 

,,Revuonos“ pagrindinę mokyklą.  

7.  Nuotolinį mokymą organizavome vadovaudamiesi Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 

ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu, Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-28.  Beveik visi mokiniai sėkmingai 

dalyvavo nuotoliniame ugdyme, tik  keletas mokinių turėjo problemų ir jiems reikėjo teikti papildomą 

nuolatinę tiek techninę, tiek mokymosi pagalbą bei nuolat motyvuoti.  

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

8.  2020-2021 m.m. ugdymo plano tikslai:  

8.1.  Ugdymo procesus, turinį, aplinką organizuoti atsižvelgiant į situaciją, mokinių siekius ir  

galimybes, kad kiekvienas besimokantysis siektų kuo geresnių ugdymo ir ugdymosi rezultatų, darytų 

bendrųjų  ir dalykinių kompetencijų pažangą. 

8.2.   Ugdymo turinį, procesus orientuoti į demokratiškumo, bendruomeniškumo, darnaus 

gyvenimo, bei kitų bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių, mokytojų, socialinių partnerių  

bendradarbiavimą  

9.  Uždaviniai: 

9.1.  Tobulinti diferencijavimą grupuojant  mokinius į laikinąsias grupes pagal pasirinkimus, 

mokymosi lygmenis bei organizuojant veiklas klasėje ir už jos ribų, teikiant pagalbą mokiniams.   

9.2.   Sudaryti mokiniams sąlygas rinktis ir įgyvendinti jiems svarbias ir naudingas praktines, 

kūrybines, tiriamąsias, integruotas veiklas, planuoti, įsivertinti savo veiklą.  

9.3.  Gerinti mokinių motyvaciją ir pasiekimus, taikant mokymo ir mokymosi inovacijas, 

informacines komunikacines technologijas, stiprinant  mokinio ir mokytojo sąveiką bei grįžtamąjį ryšį.  

10.  Ugdymo plane vartojamos sąvokos ir terminai atitinka Bendruosiuose ugdymo planuose 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose 

apibrėžtas sąvokas. 
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PIRMAS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

11.  Ugdymo organizavimas 2020–2021 mokslo metais: 

11.1.  Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas birželio 17 d.; 

11.2.  Ugdymosi proceso trukmė -185 ugdymosi diena; 

11.3.  Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę; 

11.4.  Mokslo metai progimnazijos sprendimu 5-8 klasių mokiniams skirstomi trimestrais. . 

Nustatoma tokia trimestrų trukmė: 

I trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d., (59 mokymosi dienos), 

II trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 19 d., (64 mokymosi dienos), 

III trimestras: kovo 22 d. – birželio 17 d., (62 mokymosi dienos); 

11.5.  Mokinių atostogos: 
Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. 
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. 
Vasaros atostogos  2021 m. birželio 18 – rugpjūčio 31 d. 

12.  Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms 

mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje 

ir kt.), gali būti koreguojamas organizuojant netradicines veiklas arba organizuojamas nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl 

kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms 

mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, nustatoma bendrųjų ugdymo planų  7 priede.  

13.  Atsiradus būtinybei laikinai stabdyti ugdymo procesą ilgesniam laikui (nei 1-2 dienos) 

arba pereiti prie nuotolinio ugdymo mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso pakeitimo 

derina su Prienų rajono savivaldybes administracija. Nuotolinis ugdymas organizuojamas 

vadovaujantis „Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašu“.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

14.  Progimnazijos pagrindinio ugdymo programos planą 2020-2021 m. m. parengė direktorės 

įsakymu 2020-05-26 įsak. Nr. V-39 sudaryta darbo grupė. Sprendimai priimti metodinių grupių ir 

metodinės tarybos, mokinių tarybos, mokytojų tarybos posėdžiuose.  

15.  Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 min. 

16.  5 - 8 klasėse  organizuojama kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sporto, praktinė, 

socialinė, prevencinė veikla, kurios metu ugdomi tiek dalykiniai, tiek bendrieji gebėjimai. Pasikeitus 

situacijai, veiklos gali būti koreguojamos, perkeliamos, papildomos ar pakeičiamos kita veikla: 

Eil.  

Nr. 

Pavadinimas  Klasės Data  Organizatoriai  

1. Mokslo ir žinių diena 5-8 09-01 Administracija, auklėtojai 

2. Savivaldos diena.  5-8 09-02 Auklėtojai 

3. Mokytojų šypsenų diena 8 10-05 Mokinių taryba 

4  Pasinerk į vieną temą. Žemynai  5-8 12-22 Auklėtojai  

5. Kovo 11-osios šventė  5-8 03-11 Mokytojai, administracija 

6. Matematikos savaitė 5-8 Kovo mėn. Matematikos mokytojai 
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7. Gamtos ir socialinių mokslų diena 5-8 Balandžio 

mėn. 

Socialinių ir gamtos mokslų 

mokytojai 

8 Lietuvių kalbos dienos 6,7 Gegužės 

mėn. 

Lietuvių kalbos mokytojai 

9. Sporto ir sveikatingumo šventė  5-8 

  

05-20 Administracija, kūno kultūros 

mokytojai 

10. Menų savaitė. Madų šou 5-8 Birželio mėn. Menų mokytojai 

11. Pasinerk į vieną temą. Tyrėjų diena 5-8 06-15 Metodinė taryba, mokytojai 

12. Mokslo metų užbaigimo šventė 5-8 06-17 Administracija 

13. Ekskursijų, išvykų dienos  5-8  Pasirinktu 

metu 

Auklėtojai 

14. Susitikimai su įdomiais žmonėmis, 

minėjimai, paskaitos, talkos, 

renginiai.  

atskiroms 

klasėms, 

arba 

klasių 

grupėms. 

Pasirinktu 

metu 

Mokytojai, administracija 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

Susitarimas Dokumentas, kuriuo 

remiamasi 

Pildymas, atsiskaitymas 

17.  Ilgalaikiai planai, modulių ir 

neformaliojo ugdymo programos, 

auklėtojų planai rengiami pagal 

metodinėje taryboje 2017-06-06, 

protokolas Nr.U3-06, sutartas 

formas, tačiau reikalui esant 

mokytojas gali lenteles, aprašus 

papildyti išlaikant pagrindinius 

reikalavimus.  

Metodinės tarybos protokolas 

2020-06-15, protokolas Nr.U3-

04. 

Ilgalaikiai planai 

(elektronine forma), modulių 

planai, klasių auklėtojų 

planai, neformaliojo 

švietimo programos 

rengiami metams. 

Modulių planai, klasių 

auklėtojų planai, 

neformaliojo švietimo 

programos tvirtinamos 

direktoriaus įsakymu 

Ilgalaikių planų, programų, 

auklėtojų planų elektroninės 

kopijos saugomos pas 

kuruojantį pavaduotoją. 

Mokytojas savo nuožiūra 

planus, programas gali 

talpinti elektroninio dienyno 

paskyroje. 

18.  Integravimas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas 

18.1.Mokykloje vykdomos 

programos integruojamos į 

bendrojo ugdymo programas, 

popamokinę veiklą ir klasių 

vadovų veiklą 

,,Mokykloje vykdomų programų 

integravimo į bendrojo ugdymo 

programas ir klasių vadovų 

veiklą suvestinę“, patvirtintą 

2015-06-10 progimnazijos 

direktoriaus įsakymu Nr. V-124. 

Elektroniniame dalyko, 

modulio, neformaliojo 

švietimo plane/programoje, 

pažymint integraciją  

18.2.Įgyvendinama smurto ir 

patyčių prevencijos, tinkamo 

emocijų valdymo programa 

,,Lions guest. Paauglystės 

kryžkelės“ metodika, klasių 

auklėtojų planai.  

Visose klasėse kartą per 

savaitę (per metus 35 val.) 

klasių auklėtojai ir pagalbos 
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,,Lions guest. Paauglystės 

kryžkelės“  

 

specialistai organizuoja 

vienos pamokos trukmės 

užsiėmimus  

18.3.5-8 kl. mokiniams privaloma 

10 valandų (pamokų) per mokslo 

metus socialinė-pilietinė veikla.   

 

,,Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos 

socialinės – pilietinės  veiklos 

organizavimo tvarkos aprašą“ 

(patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2017-08-21 

įsakymu Nr. V-118). 

Kiekvieno mokinio socialinė 

– pilietinė veikla fiksuojama 

elektroninio dienyno 

paskyroje, apariama su 

klasės auklėtoju vertinant 

mokinio asmeninę pažangą. 

suvestinėse 

18.4.Kiekvienas mokytojas per 

metus organizuoja bent vieną 

integruotą su kitu dalyku (ir jo 

mokytoju) pamoką kiekvienoje 

klasėje.  

Sudaroma integruotų pamokų 

lentelė, planas.   

El. dienyne, metodinėse 

grupėse 

18.6. 8 oje klasėje I pusmetį, o 7-

oje klasėje II pusmetį, 

organizuojamos integruotos 

dalykų ir IT pamokos. Kiekvienas 

mokytojas pasitelkęs į pagalbą IT 

specialistą taiko savo pamokose 

IKT veiklas.  

Ugdymo plano 35 punktas.  

Sudaromas pamokų planas 

konkrečiam mėnesiui.  

El. dienyne, metodinėse 

grupėse 

18.7. 8c klasėje organizuojamas 

anglų kalbos integruojamasis  

modulis pagal CLIL integruotojo 

mokymo metodiką.  

Ugdymo plano 35 punktas.  

Modulio programa 

CLIL metodika 

  

El. dienyne, metodinėse 

grupėje, taryboje.  

19.  Patyriminis, netradicinis ugdymas 

19.1. Esant galimybėms 

kiekvienas 7-8 klasių mokinys 

privalomai (5-6 klasių mokiniai 

rekomenduojama) per mokslo 

metus įgyvendina vieną projektinę 

ilgalaikę veiklą.   

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 

projektinės veiklos 

organizavimo, vykdymo ir 

vertinimo tvarkos aprašas. 

Metodinės tarybos posėdis 2020-

01-30 Nr. U3-03  

Metodinėse grupėse, 

taryboje, projektų pristatymo 

metu.  

18.2.Vadovaujantis Strateginiame 

plane numatyta siekiamybe 10 % 

pamokų kiekvienai klasei 

organizuojama netradicinėse 

erdvėse, naudojant virtualias 

aplinkas. 

Mokyklos strateginis planas 

2019-2021 m.  

El. dienyne, metodinėse 

grupėse, ataskaitose 

18.3.Siekiama kad bent 30 proc. 

dalykų pamokų  būtų taikomi 

praktiniai, patyriminiai  darbai, 

veiklos.  

Gamtos mokslų pamokose 

eksperimentiniai ir praktiniai 

įgūdžiai bus ugdomi ne mažiau 

kaip 30 proc.% pamokų.  

Mokytojų dalykų, modulių 

planai, programos.  

Tvarkaraštyje šiam tikslui 

pamokos (esant galimybei) 

organizuojamos viena po kitos, 

organizuojami pagilinto  

mokymosi moduliai 

E. dienyne, metodinėse 

grupėse.  
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTIIMAS, MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

 

20.  Atsiskaitomieji darbai  reglamentuoti  „Progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarka ir vertinimo dalykų pamokose aprašais“, (patvirtinta 2017-08-23 direktoriaus 

įsakymu Nr.V-120).  

21.  Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina su mokiniais.  

22.  Progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, kuruojanti 5-8 klasių mokinių ugdymą 

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

kontrolę pagal ,,Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros planą“ sudaromą konkretiems mokslo 

metams.  

23.  Kiekvieno dalyko pamokose mokiniai fiksuoja savo rezultatus ir analizuoja pažangą bei 

atlieka savo bendrųjų kompetencijų įsivertinimą bent kartą per metus, stebi pažangą pagal  Mokinių 

asmeninės pažangos stebėsenos modelį“ (patvirtinta 2016-08-31 direktoriaus įsakymu Nr. V-192). 

24.   Mokinys, atleistas nuo dalykų pamokų, tuo metu gali stebėti pamoką, užsiimti kita 

ugdomąja veikla paskirtoje klasėje (ar mokyklos skaitykloje pasikeitus epideminei situacijai), (ruošti 

namų darbus, skaityti knygas, mokytis savarankiškai kito dalyko. Fizinio ugdymo pamokas tokie 

mokiniai stebi, arba gali pasivaikščioti, jei pamoka vyksta lauke.   

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

25.  Mokymosi pagalba teikiama vadovaujantis  Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos švietimo 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas“, patvirtintą 2019-09-29 direktoriaus įsakymu Nr.V-109. 

26.  Už mokymosi pagalbos organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Mokymosi pagalbos veiksmingumas aptariamas 3 kartus per metus metodinėse grupėse, VGK 

posėdžiuose, refleksinių pokalbių metu. Du kartus per  mėnesį surenkama informaciją iš mokytojų, 

auklėtojų, tėvų, el. dienyno, reikalui esant inicijuoja pagalbos teikimą, pasitelkia į pagalbą specialistus, 

vaiko gerovės komisiją. 

27.  Mokymosi pagalba teikiama mokinį nukreipiant į modulius arba dalykų konsultacijas, 

specialistų konsultacijas,  aptariant jo pasiekimus, numatant pagalbos planus. Ilgalaikės konsultacijos 

fiksuojamos elektroniniame dienyne žymint prie mokinio K raidę. Trumpalaikės konsultacijos dienyne 

nefiksuojamos.  

28.  7 kl. mokinei, atvykusiai iš kitos mokyklos ir pradedančiai mokytis rusų kalbą (6 klasėje 

mokėsi vokiečių) skiriama viena papildoma rusų kalbos pamoka per savaitę skirtumų išlyginimui.    

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

29.  5-8-ose klasėse lietuvių kalbai ir matematikai mokyti mokiniai skirstomi į laikinas 

grupes, pagal mokymosi lygį. 5 klasės mokiniai į aukščiausiąjį lygmenį skirsti atsižvelgiant į mokinio 

4 klasės pasiekimus ir aprašus (lietuvių k., matematika), mokiusių mokytojų, pagalbos specialistų 

rekomendacijas.  

30.  Metų eigoje mokiniai gali pereiti iš vieno lygmens į kitą. Išlyginimui, rekomendavus 

mokytojui, mokiniui siūloma lankyti dalyko konsultacijas.  Apie siūlomą  lygių keitimą mokantis 

mokytojas informuoja mokinį ir tėvus, aptaria galimybes. 

31.  Anglų ir rusų kalboms, technologijoms, IT mokyti sudaromos laikinosios grupės iš tos 

pat klasės mokinių; Prancūzų kalbai mokyti sudaroma grupė iš gretimų  klasių mokinių.  

32.  Doriniam ugdymui sudaromos grupės iš tos pat ar gretimų klasių mokinių. 
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33.  Projektinių, praktinių  darbų įgyvendinimui sudaromos laikinos mokymosi grupės pagal 

mokytojo ir mokinių susitarimus.  

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS  

 

34.  Mokymas namie visus mokslo metus organizuojamas  vienam 6 klasės mokiniai ir 

vienam 7 klasės mokiniui. Jiems parengti individualūs mokymo planai ir tvarkaraščiai, numatyta 

specialistų pagalba.  

 

II SKYRIUS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS   

 

35.  Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5-ųjų klasių mokiniams 

skiriamas 1 mėnesio  adaptacinį laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga stebima ir 

pasiekimai pažymiais nevertinami, fiksuojami aprašomuoju būdu mokytojo užrašuose, mokinio 

darbuose, komentaruose mokiniams. Kiekvieno naujai atvykusio mokinio adaptacija aptariama 

atskirai.  

36.  Progimnazijos pagrindinio ugdymo programos vykdymui numatytų pamokų skaičius per 

savaitę.  

 

 

 



Dalykai 
Klasės 

 

 

Klasės 

Klasės 

Klasės 

5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 7c 7b 7a 8a 8b 8c 

Tikyba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba 

5<   Mokinai dalijami į 4 laikinas 

grupes pagal mokymosi lygius 

5<   Mokinai dalijami į 3 

laikinas grupes pagal 

mokymosi lygius 

5<   Mokinai dalijami į 3 laikinas 

grupes pagal mokymosi lygius 

5<   Mokinai dalijami į 3 laikinas 

grupes pagal mokymosi lygius 

Anglų kalba 3 (+3) 3 (+3) 3 (+3) 3(+3) 3(+3) 3 3(+3) 3(+3) 3(+3) 3(+3) 3(+3) 3(+3) 3(+3) 

Rusų kalba     2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2 2 2 

Prancūzų kalba     2  2 

Matematika 4<   Mokinai dalijami į 4 laikinas 

grupes pagal mokymosi lygius. 

4<   Mokinai dalijami į 3 

laikinas grupes pagal 

mokymosi lygius. 

4<   Mokinai dalijami į 3 laikinas 

grupes pagal mokymosi lygius. 

4<   Mokinai dalijami į 3 laikinas 

grupes pagal mokymosi lygius. 

Gamta ir žmogus 2 2 2 2 2 2 2       

Biologija         2 2 2 1 1 1 

Chemija           2 2 2 

Fizika         1 1 1 2 2 2 

Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Geografija     2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Informacinės technolog. 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) I pusm. 1(+1) 

II pusm. integr. 

Ipusm. 1(+1)  

II pusm. integr. 

I pusm. 1(+1)  

II pusm. integr. 

II pusm. 1(+1) 

II pusm. integr. 

IIpusm. 1(+1)  

I pusm. integr. 

II pusm. 1(+1)  

I pusm. integr. 

Dailė  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Muzika  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 2(+2) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 

Fizinis ugdymas 3  (5ab merg) 3 (5cd merg) 3  (6ab merg) 3  3  (7ab merg) 2  (8ab merg) 2 

3 (5ab bern) 3  (5cd bern) 3  (6ab bern)  3 3  (7ab bern) 2  (8ab bern)  

Žmogaus sauga 1 1 1 1    I pusm. 0 
II pusm. 1 

Ipusm. 0 
 II pusm. 1 

I pusm.0 
II pusm. 1 

I pusm. 1 
II pusm. 0 

Ipusm. 1 
 II pusm. 0 

I pusm.1 
II pusm. 0 

Iš viso privalomų valandų 

mokiniui 
26 26 26 26 29 29 29 30 30 30 30 30 30 

Pagilintas mokymas, dalykų  moduliai. 

Pagilintas anglų kalbos m. 2 (5abcd, 32 mok.) 1 (6abc 28 mok.)    1 (8abc 14 mok.) 

Rašybos ir skyrybos įgūdžių 

stiprinimas 

1 (5abcd 26 mok.) 
      2 (8abc 34 mok.) 

Matematikos įgūdžių 

stiprinimas 

2 (5abc 34 mok.) 
       

Įdomioji chemija 

 

 
         1 (8abc, 12 mok.) 

Paaiškinimai:   (+ n)  mokiniai dalyko mokomi atskirose grupėse. 
Pasikeitus mokininių skaičiui klasėse, grupėse, galimi  sujungtų grupių perskirtymai, išlaikant privalomą pamokų kiekį mokiniui ir nepažeidžiant srautų atskyrimo principų. 



ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYENDINIMO YPATUMAI  

 

37.  Mokykloje rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas:  

37.1. pagal metodinių grupių susitarimus, kiekvienas dalyko mokytojas ilgalaikiame plane 

numato veiksmus skirtus lietuvių kalbos ugdymui; 

37.2. mokomąsias užduotis panaudoti kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį į 

kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

37.3. skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų 

dalykų pamokas, atsakymus pateikti pilnu sakiniu; 

37.4. vertinant mokinio pasiekimus teikti grįžtamąją informaciją ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodyti privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus.  

37.5. rašto darbų vertinime už gerą arba puikų raštingumą ir tvarkingą darbą mokinius susitarta 

skatinti papildomais balais; 

37.6. parengti susitarimai dėl bendrų reikalavimų rašto darbams bei sąsiuviniams;  

37.7. ugdyti kalbinę atsakomybę, kalbinę raišką, suvokiant tai kaip vieną iš prisistatymo viešoje 

erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą. 

38.  Informacinėms technologijoms 5-6 klasėse skiriama po 1 savaitinę  dalyko valandą. 7 

klasėje I pusmetį 1 val., o II pusmetį integruojama su dalykais. Mokytojai pagal planą, pasitelkę į pagalbą 

IT specialistus, organizuoja savo pamokose integruojamą veiklą. Pusmečiai technologijoms ir IT 

skirstomi: I pusmetis  rugsėjo 1d-sausio 31; II pusmetis vasario 1 d. birželio 17. 

38.1.IT integruojama su dalykais pagal grafiką: 
Mėnuo 

 

Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris  Kovas Balandis Gegužė Birželis 

Dalykas su 

kuriuo 

integruojama 
7 kl. 

    Kalbos  Matematika 

Žmogaus 

sauga 

Gamtos 

mokslai 

Kūno 
kultūra 

Socialiniai 

mokslai 

Dorinis 
ugdymas 

Menai, 

technologijos 

Dalykas su 

kuriuo 

integruojama 
8 kl. 

Socialiniai 

mokslai, 

Menai,  
technologijos 

Gamtos 

mokslai 

Kūno 
kultūra 

Kalbos 

Dorinis 

ugdymas 

Matematika 

Žmogaus 

sauga 

     

39.  Organizuojant gamtos mokslų dalykų mokymą gerinami mokinių eksperimentiniai ir 

praktiniai įgūdžiai, tam skiriant ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus, tai 

numatant dalyko ilgalaikiame plane.  

40.  Mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, siūlo stebėti pamokas, ar pasivaikščioti organizuojant pamokas lauke.  

41.  Konsultacijų sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vadovas Valandų 

skaičius 

Pageidaujančių 

mokinių skaičius 

1. Lietuvių kalba  A.Vdovinienė 

J. Jonyka 

L. Venclovaitė 

I.Drižilauskienė 

2 

1 

2 

2 

112 

2. Matematika  L. Aušrotienė 

V.Grigonienė 

R. Stonkuvienė 

2 

3 

2 

128 

3. Anglų kalba E. Juknevičienė  

S.Pikienė 

G.Buitkuvienė 

1 

1 

1 

52 

4. Rusų kalba V.Narvydienė 

A. Lisauskienė 

1 

1 

36 

5. Chemija M.Jonykienė 1 16 
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42.  Neformaliojo švietimo grupių sąrašas-suvestinė 2020-2021 m.m. 

 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo vardas, 

pavardė 

Pavadinimas Klasės Valandų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

1. K. Drižilauskas Teatro  studija ,,Giliukas“  5-8 2 27 

2. I.Drižilauskienė Žodžio teatras 5-8 1 15 

3. G.Gečienė Jaunųjų programuotojų c++ būrelis 6-7 1 13 

4. G.Gečienė Animacijos kūrimas 5-6 1 17 

5 L.Šukienė Jaunieji maltiečiai 5-8 1 28 

 6. D. Dragūnienė Dailė ir amatai 5-8 2 32 

7. K.Kalesinskaitė Kvadratas (mergaitės) 5-6 1 11 

 K.Kalesinskaitė Tinklinis  7-8 1 15 

8. K.Joneliūnas Futbolo   5-8 1 17 

9. K.Joneliūnas Kvadratas (berniukai) 5-6 2 29 

10. K.Joneliūnas Salės žaidimai 5-8 1 15 

11. Marina Charitonova Garsų mozaika 5-8 2 16 

12. A.Liutkienė Skautai 5-8 1 22 

13. I.Radzevičienė Ritminiai šokiai 5 1 15 

Viso    18 val.  

 
III SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

43.  Specialiųjų poreikių mokinių ugdymui dalykų Bendrąsias programas pritaiko (ar rengia 

individualią programą) mokytojas, atsižvelgdamas į  mokinių ugdymosi poreikius, progimnazijos vaiko 

gerovės komisijos, specialiojo pedagogo rekomendacijas, mokančiųjų mokytojų pastebėjimus, Prienų 

PPT išvadas pagal ,,Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo bei specialiųjų poreikių mokiniams 

pritaikytų/individualizuotų programų rengimo tvarkos aprašą“, patvirtintą direktoriaus įsakymu 2015-08-

27 Nr.V-135. 

44.  6, 7 klasės mokiniams sudarytas individualus mokymo namie planas ir tvarkaraštis. 7 klasės 

mokinys mokomas pagal pritaikytas programas, 6 klasės mokinys mokomas pagal individualizuotas 

programas.  

45.  Mokyklos vaiko gerovės komisijai priėmus sprendimą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo, mokykla kiekvienam mokiniui sudaro 

individualų pagalbos planą, kuris gali būti individualaus ugdymo plano sudėtinė dalis, paskiria pagalbos 

plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis asmuo kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, periodiškai 

aptaria pasiektus rezultatus. 

 

 

 

6. Fizika D. Šukevičienė 1 14 

7. Biologija J. Bakienė 1 13 

Viso    22  
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ANTRASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

46.  Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi  

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 

direktoriaus įsakymu 2015-08-27 Nr.V-134, kitais teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

 


