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direktoriaus  2022 m. rugpjūčio 31 d. 

                     įsakymu Nr. V- 76 

 
 

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 

2022 – 2023 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO  IR PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

2021-2022 UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

  

1.2021-2022 m.m. ugdymo plano tikslai buvo:  

1.1.  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. 

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 grupuojant  mokinius į laikinąsias grupes pagal pasirinkimus, 

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

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 mokymo ir mokymosi inovacijas, 

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

3. Įgyvendinant šiuos tikslus buvo: 

              3.1. 2021-2022 mokslo metais mokykloje mokėsi 780 mokinių. Suformuotos 4 

priešmokyklinio ugdymo grupės ir 2 jungtinės  priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės  

daugiafunkciuose centruose (grupėse buvo ugdoma 108 vaikai, iš jų 3 SUP). Pagal poreikį 

progimnazijoje visiems priešmokyklinio ugdymo vaikams buvo teikiama pagalbos vaikui specialistų 

pagalba, įgyvendinama prevencinė programa „Zipio draugai“. Visi ugdytiniai padarė asmeninę 

pažangą ir yra pasiruošę lankyti pirmą klasę. Dėl specialistų stokos pagalbos vaikui specialistų pagalba 

nebuvo teikiama daugiafunkciuose centruose. 

               3.2. Pradinio ugdymo klasėse mokėsi 340 mokinių (16 klasių komplektų), iš jų 11 mokinių 

(1jungtinė klasė) Ašmintos pradinio ugdymo skyriuje. Mokymosi pažangumas  99,4 proc.. (2020-2021 

m. m. pažangumas 99,4 proc.) Aukštesniuoju lygmeniu mokslo metus baigė 47 mokiniai, pagrindiniu – 

174 mokiniai, patenkinamu 112 mokinių, du mokiniai  palikti kartoti programą.  

                3.3. Pagrindinio ugdymo klasėse mokėsi 332 mokiniai (13 klasių komplektų). Mokymosi 

pažangumas prieš papildomus darbus 98,2 proc.  34 mokiniai mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu 

(10,2 proc). Bendras klasių vidurkis 8,07. Aštuntą klasę, pagrindinio ugdymo programos I dalį, baigė ir 

pažymėjimus gavo 65 mokiniai. Beveik visi iš jų mokslą tęsia kaimyninėje ,,Žiburio“ gimnazijoje, 

keletas mokinių pasirinko ,,Revuonos“ pagrindinę mokyklą.  

3.4. Siekiant ugdymo kokybės įgyvendinant Ugdymo planą 1-4 klasių mokiniams 

individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (gabiems mokiniams, 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams) buvo  skirta 15 

savaitinių valandaų, 5-8 klasių mokiniams 28 savaitinės valandos.  

                3.5. Organizuotos 26 pradinių klasių ir 21 5-8 klasių mokinių neformalaus švietimo veiklos. 

Būreliuose mokiniai ugdėsi dalykines, menines, bendravimo ir bendradarbiavimo, komunikavimo 

kompetencijas. Visiems mokiniams buvo sudaryta galimybė dalyvauti norimose neformalaus švietimo 

veiklose. 
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                3.6. 73 2 - 4 klasių mokiniai lankė kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo pamokas (2020-

2021 m. m. 98 mok.,  2019-2020 m. m. - 104  mok.). 15 ketvirtokų išduoti kryptingo meninio 

(muzikinio) ugdymo programos baigimo pažymėjimai. 

3.7. Užtikrinant diferencijavimą 5-8 klasėse matematikos ir lietuvių kalbos pamokose 

mokymas vykdomas grupėmis pagal mokymosi lygmenį.  

3.8. Organizuotas II užsienio (prancūzų) kalbos mokymas 6,7 klasėse sudarant grupes iš 6 

klasių, 7 klasių mokinių. Nors grupės buvo negausios, tačiau įgyvendinta ne tik pamokinė bet ir 

popamokinė ugdomoji veikla mokykloje ir už mokyklos ribų. 

                3.9. Įgyvendinti planuoti  ilgalaikiai projektai, netradicinio ugdymo veiklos. Pradinėse 

klasėse iš 10 planuotų, organizuotos 8, 5-8 klasėse įgyvendintos visos numatytos netradicinės veiklos, 

7-8 klasių mokiniai galėjo įgyvendinti ilgalaikius projektinius darbus. Iš siūlytų 39 temų visi norintys 

mokiniai pasirinko ir įgyvendino 9 projektinius darbus. Veiklų metu mokiniai ugdėsi bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas. 

                3.10. Visos mokytojos veiklas organizavo netradicinėse erdvėse (pravesta 90 

pamokų/veiklų).  Pamokos/veiklos vyko progimnazijos kieme, Ašmintos daugiafunkciniame centre,  

parduotuvėje, Panemunėje, Birštone, Velniabliūdžio pelkės pažintiniame gamtos take, Pociūnų 

aerodrome, Kauno zoologijos sode, Prienų krašto muziejuje, Prienų J. Marcinkevičiaus viešojoje 

bibliotekoje, Anykščiuose, Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose Alytaus RATS. Užsiėmimus vedė 

mokytojai, edukatoriai, programų vadovai. Mokiniai tobulino pažintinę kompetenciją, pagilino turimas 

žinias, taikė jas pasikeitusiose sąlygose.  

                3.11. Vyko nuolatinis dalijimasis gerąja patirtimi, konstruktyvus bendradarbiavimas tarp 

mokytojų. Pravesta 30 integruotų veiklų (kai veda 2-3 mokytojai). Mokytojos ir mokiniai sėmėsi 

patirties vieni iš kitų, tobulino dalykines ir komunikavimo kompetencijas. 

                3.12. Dauguma mokytojų Zoom platformoje organizavo susitikimus su rašytojais, dailininke 

Sigute Ach. 

                3.13. Toliau buvo vykdomos sveikatą stiprinančios mokyklos projekto „Sveika mokykla“ 

programa  ,,Renkuosi gyventi sveikai“ projekto veiklos. Temos, susijusios su sveika gyvensena, 

integruojamos į ugdomąjį procesą. Atskirose klasėse sveikatos priežiūros specialistė vedė pamokas, 

organizavo renginius paralelių klasių, grupių mokiniams.   

                3.14.  Ypatingas dėmesys buvo skirtas socialinių emocinių kompetencijų ugdymui. Visose 1-

4 klasėse įgyvendinta prevencinė programa „Antras žingsnis“ (1 savaitinė  pamoka). 5-8 klasėse 

įgyvendinta  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 veiklas pagal specialią metodiką.  

                3.15. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos Ugdymo plano įgyvendinimas vyko 

kontaktiniu, nuotoliniu, hibridiniu būdu. Nuolat buvo stebima ir analizuojama mokinių mokymosi 

pažanga, patiriami mokymo(si) sunkumai,  teikiama savalaikė kontaktinė ar nuotolinė specialistų 

pagalba. 

                  3.16. Nuo kovo mėn. mokykloje mokėsi 12 mokinių iš Ukrainos: ikimokyklinis ugdymas-3, 

priešmokyklinis ugdymas -1, 1-4 klasėse - 4, 5, 7 klasėje - 4 mokiniai. Pagal sudarytus individualius 

ugdymo planus, jiems vyko papildomos lietuvių kalbos pamokos.  Mokiniai aktyviai įsitraukė tiek į 

klasių, tiek į mokyklos gyvenimą.  

       

 

II SKYRIUS 

UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

4. 2022-2023 m.m. ugdymo plano tikslai:  

4.1.  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. 
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4.2.   Ugdymo turinį, procesus orientuoti į demokratiškumo, bendruomeniškumo, darnaus 

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

bendradarbiavimą  

5. Uždaviniai: 

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

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose 

apibrėžtas sąvokas. 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

7.Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: 

7.1.  Mokslo metai prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas: 

priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės 2023 m. birželio 2 d, 5-8 klasės  2023 m. birželio 16 d.; 

7.2.  Ugdymosi proceso trukmė: priešmokyklinio ugdymo grupės,  1-4 klasės – 175 ugdymosi 

dienos, 5-8 klasės- 185 ugdymosi dienos; 

7.3.  Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę; 

7.4.  Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 1-ose 

klasėse 35 min, 2-8 klasėse 45 min. 

7.5.  Priešmokyklinio ugdymo grupėse organizuojama nenutrūkstama integrali veikla: antro 

modelio - 8.00 val. – 14.30 val.; trečio ir šešto modelio – 8.00 val. – 17.30 val. 

7.6.  Mokslo metai progimnazijos sprendimu 1-4 klasių mokiniams skirstomi pusmečiais,  5-8 

klasių mokiniams skirstomi trimestrais. Nustatoma tokia pusmečių ir trimestrų trukmė: 

Klasės Laikotarpis  Pradžia Pabaiga 

1-4 I pusmetis 2022-09-01 2023-01-19 

 II pusmetis 2023-01-20 2023-06-02 

5-8  I trimestras 2022-09-01 2022-11-30 

 II trimestras 2022-12-01 2023-03-17 

 III trimestras 2023-03-18 2023-06-16 

 

7.7.  Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 
Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

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

Priešmokyklinio ugdymo grupėms ir 1-4 

klasėms 
2023 m. birželio 5 d. – rugpjūčio 31 d. 

 
5-8 klasėms 2023 m. birželio 19 d. – rugpjūčio 31 d. 

8.Ugdymo organizavimo tvarka 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.) reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS  

 

9. Progimnazijos priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planą 

2022-2023 m. m. parengė direktorės įsakymu 2022-05-27 įsak. Nr. V-25 sudaryta darbo grupė. 

Sprendimai priimti metodinių grupių ir metodinės tarybos, mokinių tarybos, mokytojų tarybos 

posėdžiuose.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS  

 

10. Į Bendrųjų programų ugdymo dalykų, neformaliojo švietimo programų, klasių auklėtojų 

veiklos turinį integruojama: 
1.   

2.   

3.   

10.1.  1-4 klasėse Žmogaus saugos bendroji programa, Ugdymo karjerai programa, Etninės 

kultūros bendrosios programos, Sveikatą stiprinančios mokyklos projekto „Sveika mokykla“ projekto 

„Renkuosi gyventi sveikai“ veiklas. 

10.2.  1-8 klasėse Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa,  

Ugdymo karjerai programa, Etninės kultūros bendrosios programos, Nacionalinio saugumo, finansinio 

raštingumo, antikorupcinio ugdymo temos;  

11.Vykdomos prevencinės programos, ugdančios mokinių socialines ir emocines 

kompetencijas: 

11.1.  „Zipio draugai“ dalyvauja priešmokyklinio ugdymo  vaikai; 

11.2.   „Antras žingsnis“ dalyvauja visi 1-4 klasių mokiniai; 

11.3.  ,,Lions guest. Paauglystės kryžkelės“ dalyvauja visi 5-8 klasių mokiniai; 

12. Integruojamosios programos įgyvendinamos pagal ,,Mokykloje vykdomų programų 

integravimo į bendrojo ugdymo programas ir klasių vadovų veiklą suvestinę“, patvirtintą 2021-08-30 

progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-44. 

13.Mokiniams besimokantiems pagal pradinio ir priešmokyklinio bei pagrindinio ugdymo 

programas organizuojama įvairi pažintinė, kultūrinė ugdomoji veikla.  

13.1.  Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo klasėse ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse įgyvendinami ilgalaikiai projektai, vykdomos integruotos veiklos dienos: 

Ilgalaikis projektas (pavadinimas, data, 

koordinatorius) 

Netradicinio 

ugdymo dienos 

Data Atsakingi 

mokytojai 

 Mokslo ir žinių 

diena 

09-01 Administracija, 

klasių ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos, 

muzikos mokytojos 

Tvarus judėjimas  

rugsėjo 19-23 d. 

 

Projekto koordinatorės: 

R. Lyberienė 

O. Stadalienė 

  O. Stadalienė 

R. Lyberienė 

V. Skaisgirienė 

 Europos kalbų 

diena 

09-24 R. Ustilienė 

D. Šatienė 

L. Vaitulevičienė 

„Augu su pasaka“ 

spalio 10-28 d.  

 

Projekto koordinatorės: 

R. Kuncevičienė 

  R. Kuncevičienė 

E. Jucienė 

S. Leonavičienė 

V. Žiūkienė 

D. Buzienė 
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E. Jucienė 

S. Leonavičienė 

D. Stadalienė 

 

 

 

„Smalsauk, tyrinėk, tausok“ 

spalio 24-28 d. 

  R. Bartkutė 

 Tolerancijos 

diena 

11-16 E. Zaščiurinskienė 

R. Zykuvienė 

D. Šatienė 

O. Stadalienė 

 

Šventų Kalėdų belaukiant 

lapkričio 28 d.-gruodžio 23 d. 

 

Projekto koordinatorės: 

L. Suchorukovienė 

E. Jucienė 

R. Juodsnukienė 

 

Advento vainiko 

žvakių uždegimas 

 L. Skurdelienė 

L. Suchorukovienė 

I. Radzevičienė  

A. Liutkienė 

M. Charitonova 

 

Kalėdų eglutės 

įžiebimo popietė 

12-12 L. Suchorukovienė 

I. Radzevičienė  

A. Liutkienė 

M. Charitonova 

Klasių mokytojos 

Kalėdinė mugė 

(labdaros mugė) 

12-15  L. Suchorukovienė 

R. Juodsnukienė 

Pradinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

 

 

Sausio sniegenos 01-13 Pradinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Aplinkosauginis projektas „Žemė-mūsų 

namai“ 

sausio 16-kovo 24 d. 

Projekto koordinatorės: 

R. Lyberienė 

V. Skaisgirienė  

Pasaulinė sniego 

diena 

01-16 R. Lyberienė 

V. Skaisgirienė 

O. Stadalienė 

Žemės diena 03-24 R. Lyberienė 

V. Skaisgirienė 

O. Stadalienė 

Pasitikime grįžtančius sparnuočius 

vasario27-kovo 3 d. 

  D. Kandrotienė 

J. Skindzerienė 

A. Liutkienė 

Pasaulinė vandens diena „Vanduo-gyvybės 

šaltinis“ 

kovo 27-31 d. 

  I. Radzevičienė 

D. Mikulevičienė 

D. Kandrotienė 

Priešmokyklinio ugdymo vaikų ilgalaikis 

projektas „Dovana Lietuvai“ 

vasario 10-kovo 10 d. 

 

Projekto koordinatorės: 

E. Jucienė 

S. Leonavičienė 

  E. Jucienė 

S. Leonavičienė 

D. Buzienė 

R. Kuncevičienė 

M. Charitonova 
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„Mes Lietuvos 

vaikai“ Kovo 11-

ajai paminėti 

03-10 Pradinio ugdymo 

mokytojos 

„Sportuok ir būsi sveikas“ 

gegužės 29-birželio 2 d. 

 

Projekto koordinatorės: 

E. Jucienė 

R. Kuncevičienė 

  Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

 1-3 edukacinės  

išvykos 

2022-

2023 

m. m. 

Klasių mokytojos 

 Mokslo metų 

užbaigimo šventė 

„Sveika, vasara“ 

06-08 Administracija 

 

13.2.  5-8 klasėse: 

Eil.  

Nr. 

Pavadinimas  Klasės Data  Organizatoriai  

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

2. Europos kalbų diena 5-8 09-26 Užsienio kalbų mokytojai 

2. Mokytojų šypsenų diena 8 10-05 Mokinių taryba 

3. Ilgalaikis projektas ,,Šventų Kalėdų 

belaukiant“:  

- Mokyklos aplinkų puošimas;  

- Kalėdinių dovanėlių gamyba;  

- Pasinerk į vieną temą. 

,,Ąžuolovizija2022“.  

5-8 12-(1-22) 

 

 

2022-12-

22 

Technologijų, dailės mok. 

 

Auklėtojai  

4  Ilgalaikis projektas: ,,Tau Lietuva“: 

- Neužmirštuolės diena; 

-Šventinės ekspozicijos rengimas 

vasario 16-ai; 

- Lietuvių kalbos dienų veiklos;  

 

- Amatų ir šokių mugė; 

- Kovo 11-osios šventė. 

  

01-13 

02-(7-10) 

 

02-16-03-

11 

03-01 

03-10(11) 

 

Istorijos k. mokytojai 

 

 

Lietuvių k. mokytojai 

 

Menų mokytojai 

Auklėtojai, mokiniai, 

mokytojai 

5. Tiksliųjų mokslų savaitė 

- Mokyklinė matematikos 

olimpiada;  

-Tarptautinis matematikos konkursas 

,,Kengūra“; 

-Matematiniai, IT konkursai ir 

varžybos. 

5-8 03-(13-

18) 

Matematikos, IT mokytojai 

6.  Madų šou ,,Auksinis ananasas 3023“  5-8 04-06 

 

Menų mokytojai 

Auklėtojai 

7. Sporto ir sveikatingumo šventė  5-8 

  

05-18 Administracija, kūno 

kultūros mokytojai 

8 Pasinerk į vieną temą. Tyrėjų diena, 5-8 06-13 Metodinė taryba, 

mokytojai 

9. Mokslo metų užbaigimo šventė 5-8 06-16 Administracija 
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10. Ekskursijų, išvykų dienos  5-8  Pasirinktu 

metu 

(viena iš 

jų 06-14) 

Auklėtojai 

11. Susitikimai su įdomiais žmonėmis, 

minėjimai, paskaitos, talkos, 

renginiai.  

atskiroms 

klasėms, 

arba 

klasių 

grupėms. 

Pagal 

susitarimą 

Mokytojai, administracija 

14.Socialinė-pilietinė veikla. 5-8 kl. mokiniams privaloma 10 valandų (pamokų) per mokslo 

metus trukmės socialinė-pilietinė veikla. Ji vykdoma pagal ,,Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos socialinės 

– pilietinės  veiklos organizavimo tvarkos aprašą“ (patvirtinta mokyklos direktoriaus 2017-08-21 

įsakymu Nr. V-118), fiksuojama elektroniniame dienyne.  
4.   
5.   

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS,  

 

15. Individualus ugdymo planas sudaromas: 

15.1.  didelių specialiųjų poreikių turintiems mokiniams; 

15.2.  namuose mokomiems mokiniams; 

15.3.  mokiniui, atvykusiam iš užsienio; 

15.4.  mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, kai jis keičia II-ąją užsienio kalbą. 

16. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis  „Progimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka ir vertinimo dalykų pamokose aprašais“, (patvirtinta 

2017-08-23 direktoriaus įsakymu Nr.V-120).  

17. 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). 1-4 

klasių mokytojos 1-2 kartus per mokslo metus vykdo refleksinius pokalbius „Mokinys-tėvai-

mokytojas“ 

18. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokykla dalyvauja mokyklos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos - savivaldybės sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai 

naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio 

(trimestro, pusmečio) įvertinimą.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

19. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui organizuoja mokinių mokymosi krūvio stebėseną 

pagal ,,Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros planą“ sudaromą konkretiems mokslo metams ir, 

besiremdamos turimais duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą; 

20. Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina su mokiniais. 2-8 klasių 

mokiniams skiriamos užduotys į namus.  

21. Mokytojai skirdami užduotis užtikrina, kad užduotys atitiktų mokinio galias, būtų 

naudingos tolesniam mokymuisi, nebūtų skirtos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui 

įgyvendinti; 

22. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose, dėl 

nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos sąlygas jas atlikti mokykloje arba 

dienos centruose individualiai suderinus su centro socialiniais darbuotojais. 

25. Papildomi dalykai, neformalusis švietimas ir kitos papildomos veiklos, kurios didina 

mokinių krūvį parenkamos suderinus su mokinio tėvais/globėjais. 
23. 

file:///E:/soc_pil_veikla2017.docx
file:///E:/soc_pil_veikla2017.docx
file:///E:/soc_pil_veikla2017.docx
file:///E:/soc_pil_veikla2017.docx
file:///E:/soc_pil_veikla2017.docx
file:///E:/soc_pil_veikla2017.docx
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24. Esant poreikiui, mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ar ilgesnės trukmės 

konsultacijos, neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

elektroniniu dienynu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos laiką 

25. Mokinio, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, tėvai mokyklos vadovui teikia prašymą ir 

nurodo neformaliojo vaikų švietimo programas, pagal kurias mokosi. 

26. Laikotarpio (mokslo metų) pabaigoje menų ar fizinio ugdymo dalykų ir kitų dalykų 

apibendrintas vertinimas, gautas mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, 

įskaitomas ir konvertuojamas į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę ar pasiekimų lygmenį 

(pradiniame ugdyme). 

27. Mokinys, mokyklos direktoriaus įsakymu atleistas nuo dalykų pamokų ar  neturintis tuo 

metu pamokos, gali stebėti klasiokų pamoką, užsiimti kita ugdomąja veikla paskirtoje klasėje ar 

mokyklos skaitykloje (ruošti namų darbus, skaityti knygas, mokytis savarankiškai kito dalyko). Fizinio 

ugdymo pamokas tokie mokiniai stebi, arba gali pasivaikščioti mokyklos teritorijoje, jei pamoka 

vyksta lauke.   

28. Jeigu tokios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai 

mokyklos sprendimu į mokyklą gali atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL PRADINIO 

AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

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

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

30. Progimnazijoje nuolat stebimas ugdymo(si) procesas siekiant laiku nustatyti mokiniui 

kylančius mokymosi sunkumus bei užtikrina sisteminę švietimo pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų 

prevenciją, intervenciją ir žemų pasiekimų kompensacines priemones. Apie pastebėtus sunkumus 

informuojami progimnazijos švietimo specialistai, mokinio tėvai (globėjai), aptariamas pagalbos 

mokiniui planas.  

31. Už mokinių pasiekimų gerinimą ir pagalbos organizavimą atsakingi mokytojai ir 

direktoriaus pavaduotojos ugdymui. 

32. Mokymosi pagalbos veiksmingumas aptariamas 3 kartus per metus metodinėse grupėse, 

VGK posėdžiuose, refleksinių pokalbių metu. Du kartus per  mėnesį surenkama informacija iš 

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

specialistus, vaiko gerovės komisiją. 

33. 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.  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

34. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti sudaromos laikinosios grupės: 

34.1.  Doriniam ugdymui sudaromos grupės iš tos pat ar gretimų klasių mokinių. 

34.2.  Anglų kalbai mokyti 2-8 klasėse, rusų kalboms 6-8 klasėse, technologijoms, IT mokyti 

5-8 klasėse sudaromos laikinosios grupės iš tos pat klasės mokinių; Prancūzų kalbai mokyti sudaromos 

grupės iš gretimų  klasių mokinių. 

34.3.  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 
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rekomendacijas. 6-oje klasėse papildomojo lygmens sudarymui (iš trijų klasių formuojami 4 

lygmenys) naudojamos pamokos, skirtos mokinio poreikiams tenkinti.  

34.4.  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. 

35. Projektinių, praktinių  darbų įgyvendinimui sudaromos laikinos mokymosi grupės pagal 

mokytojo ir mokinių susitarimus.  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

36. Ašmintos daugiafunkciame centre jungiamos 1-2, 3- 4 klasės;  

37. Atsižvelgiant į Bendrojo ugdymo plano 27 punkte numatytą minimalų skiriamų pamokų 

skaičių ir vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo 

lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ jungtiniam  klasių 

komplektui skiriama 875 val.  per mokslo metus (25 val. per savaitę). 

38. Ašmintos daugiafunkciame centre individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi 

pagalbai teikti (gabiems mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi 

pasiekimams) 2 valandos iš valandų skirtų mokinių ugdymo(si) poreikių tenkinimo.  

39. Ašmintos daugiafunkciame centre  skiriamos 3 neformaliojo švietimo valandos. 

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS  

 

40. 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. 

41. Mokymas namie visus mokslo metus organizuojamas  vienam 8 klasės mokiniui. Jiems 

parengti individualūs mokymo planai ir tvarkaraščiai, numatyta specialistų pagalba.  

42. Vienas penktos klasės mokinys  ugdomas (ugdosi) šeimoje pagal pagrindinio ugdymo 

programą. Mokykla padeda mamai organizuoti vaiko 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“. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

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

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

ugdymas. 

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

parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.). 
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45. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; 

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

dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 

 



45.1.  Pradinio ugdymo klasėse skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti, kai pamokos trukmė 1 

klasėje 35 min., 2-4 klasėse 45 min.              

Dalykai Dalyko savaitinių valandų skaičius Ašmintos daug. centras 
Klasė (mokinių skaičius) 1a 

(24) 

1b 

(24) 

1c 

(24) 

1d 

(23) 

2a 

(23) 

2b 

(23) 

2c 

(24) 

2d 

(24) 

3a 

(23) 

3b 

(25) 

3c 

(21) 

4a 

(21) 

4b 

(22) 

4c 

(18) 

4d 

(15) 

  1 

(6) 

 

2 

(2) 

3 

(3) 

 

4 

(5) 

 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dorinis ugdymas (etika) 

(mokinių skaičius) 

(2) 

 

 

(4) (4) (8) (3) 

 

(4) 

 

 

(2) (7) (4) 

 

 

 (3) (4) 

 

 

(2) (3) (6)     

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 

Užsienio kalba (anglų) - - - - 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2  2 2 2 

Matematika  4 4    4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Meninis ugdymas: 

Dailė ir technologijos 

Muzika  

Šokis 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius 

23 23 23 23 25 25 25 25 24 24 24 25 25 25 25 23 25 24 25 

Valandos,  skirtos mokinių 

ugdymo(si)  poreikiams 

tenkinti: 

 13 iš 18,5  3 iš 5 

kryptingas meninis ugdymas     1 

2a,c 

1 

2b,d 

   1     1         

individualus lietuvių kalbos 

mokymas 

    1           1   

individualios ir grupinės  

konsultacijos 

1 1 1 1        1 1 1 1 1 1 

Neformaliojo švietimo 

valandos: 

 29 iš 30 3 iš 4 

Kryptingas meninis 

(muzikinis) ugdymas         

           

 

      1 

 

1  1 1     

Kita neformaliojo švietimo 

veikla                         
2 2 2    2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1        1 1 

 



 
 

46. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių poreikius, 

atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas. Valandos 

naudojamos individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (gabiems 

mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams). 

Skiriama 13 val.   

47. Progimnazija atlikus tėvų/globėjų apklausą, įvertinus poreikį organizuos neformalaus 

švietimo veiklas/pamokas:  

Eil. 

Nr. 

Neformaliojo švietimo veiklos 

pavadinimas 

      Vadovas  Klasės Valandos 

1. Eksperimentuoju, pažįstu, atrandu V. Skaisgirienė 4 1 

2. Skautų būrelis A.Liutkienė 1-2 1 

3. Lietuvių liaudies šokių ratelis „Sukutis“ A.Liutkienė 1-2 1 

4. Keramikos būrelis D. Mikulevičienė 3 2 

5. Raiškaus žodžio būrelis R. Juodsnukienė 1 1 

6. Mažieji maltiečiai R. Juodsnukienė 1-4 1 

7. Lėlių teatro būrelis R. Lyberienė 4 1 

8. Gamtosaugos būrelis R. Lyberienė 3-4 1 

9. Dainavimo studija L. Suchorukovienė 1, 3-4 2 

10. Bandymų ir eksperimentų klubas R. Bartkutė 1 1 

11. Šiuolaikiniai šokiai „Judėk laisvai“ D. Kandrotienė 3 1 

12. Sporto būrelis R. Bartkutė 1-4 2 

13. Jaunųjų miško bičiulių sambūris J. Skindzerienė 1-2 1 

14. Linksmoji robotika J. Skindzerienė 1, 3-4 2 

15. „English club“ R. Ustilienė 2 1 

16. Įdomioji matematika O. Stadalienė 4 1 

17. Mažieji tyrinėtojai I.Radzevičienė 3 1 

18. Ritminiai šokiai I.Radzevičienė 3 1 

19. Knygos bičiulių klubas L. Vaitulevičienė 2 1 

20. Smalsiukai D. Šatienė 2 1 

21. Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas 

(4 kl.) 

L. Suchorukovienė 2-4 4 

22. Smalsiukai A.Jasukaitienė 4 1 

 

Ašmintos daugiafunkcis centras 

1. Anglų kalbos būrelis D.Kleizaitė 2-4 1 

2. Dainavimo būrelis M. Charitonova 1-4 1 

3 Aš ir tu sportuojame kartu R. Margelevičiūtė 1-4 1 

         

48. Progimnazijos direktorius, suderinęs su progimnazijos taryba, nustatė  mažiausią 12 

mokinių skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėje (Ašmintos pradinio ugdymo skyriuje – 8). 

Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre. 

49. Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas nevykdomos. 
 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

50.Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    
 

50.1.  Dorinis ugdymas:   
 

50.1.1.  tėvai (globėjai) parinko mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką - 56 mok., 

tikybą - 296 mok.;  
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50.1.2.  etikai mokyti(s) sudarytos 4 laikinosios grupės; 

50.1.3.  dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą.  
 

50.2.  Kalbinis ugdymas: 
 

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

sporto ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio  ugdymo bendrąją  programą, skiriant Bendrojo 

ugdymo plano 27 punkte nurodytas pamokas; 

50.2.2.  siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo strategijos, rašymo, 

kalbėjimo ir klausymo gebėjimai ugdomi per visų dalykų ugdomąsias veiklas; 

50.2.3.        pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

50.2.4.  pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais Pradinio ugdymo 

programos metais; 

50.2.5.   tėvai (globėjai) parinko anglų kalbą iš dviejų siūlomų Europos kalbų (anglų, 

prancūzų). 
 

50.3.  Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  
 

50.3.1.  gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Taikomos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus. Ketvirtadalis dalykui skiriamo laiko vyksta tyrinėjimams palankioje 

aplinkoje, pradinio ugdymo mažojoje laboratorijoje, natūralioje gamtinėje (parke, miške, prie vandens 

telkinio ar pan.) aplinkoje;   

50.3.2.  socialiniams gebėjimams ugdyti skiriama ketvirtadalis pasaulio pažinimo dalyko 

laiko  ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

(pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 
 

50.4.  Fizinis ugdymas: 

50.4.1.  specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo 

veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

50.4.2.  siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu pagal 

galimybes organizuojamos judriosios pertraukos ir fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos.  

50.5.  siekiant užtikrinti visų mokinių galimybes sportuoti tiek lauke, tiek sporto salėje, viena 

iš trijų fizinio ugdymo pamokų bus vykdoma lauke (atsižvelgiant į LIETUVOS HIGIENOS NORMA 

HN 21:2017).  

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

50.6.1.  šokio programa įgyvendinama, skiriant 35 pamokas per metus (1 per savaitę); 

50.6.2.  dailės ir technologijų programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 

valandas per savaitę), iš jų – technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip vieną trečiąją dailės ir 

technologijų dalykui skiriamo laiko; 

50.6.3.  muzikos programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 valandas per 

savaitę); 

50.6.4.  organizuojamas kryptingas meninis (muzikinis) 2-4 klasių mokinių ugdymas. 

Parengta kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programa progimnazijos direktoriaus patvirtinta 

2018-08-31 įsakymo Nr. V-104. 

50.7.  Informacinės technologijos: 

50.7.1.  skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

50.7.2.  viena integruota savaitinė matematikos pamoka skiriama informacinio raštingumo 

kompetencijai ugdyti, suteikiant žinių ir praktinių įgūdžių; 

50.7.3.  1-4 klasių matematikos pamokose naudojamos skaitmeninės mokomosios priemonės 

– EMA elektroninės pratybos.  

 

IV SKYRIUS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 
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PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI   

 

51.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.  

52.Progimnazijos pagrindinio ugdymo programos vykdymui numatytų pamokų skaičius per 

savaitę.  

 

 

 



Dalykai 
Klasės 

Klasės 

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

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

Etika 1 1 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 4 laikinas 

grupes pagal mokymosi lygius 
5<   Mokinai dalijami į 4 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(+3) 3(+3) 

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

Prancūzų kalba     6abc 2 7abd 2 8abc 2 

Matematika 4<   Mokinai dalijami į 4 laikinas 

grupes pagal mokymosi lygius. 

4<   Mokinai dalijami į 4 laikinas 

grupes pagal mokymosi lygius. 
4<   Mokinai dalijami į 4 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 2 1 1 1 

Chemija            2 2 2 

Fizika         1 1 1 1 2 2 2 

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

Geografija     2 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) 1(+1) 1(+1) 1(+1) 1(+1) Integruota Integruota Integruota 

Dailė 1 1 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 1 1 

Technologijos 2(+2) 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  (7ac merg) 3  (7bd merg) 3 3  (8bc merg) 

3 (5ab bern) 3 (5cd bern) 3  (6ab bern) 3  (7ac bern) 3  (7bd bern) 3  (8bc bern) 

Žmogaus sauga 1 1 1 1        1 1 1 

Iš viso privalomų 

valandų mokiniui 
26 26 26 26 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 

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. 



53.Konsultacijų sąrašas: 

 

54.Neformaliojo švietimo grupių sąrašas-suvestinė 2022-2023 m.m. 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo vardas, 

pavardė 

Pavadinimas Klasės Valandų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

1. G.Gečienė Informacinių technologijų 5-8 1 16 

2. G.Gečienė Jaunieji programuotojai 5-8 1 19 

3. L.Šukienė Jaunieji maltiečiai 5-8 2 35 

4. K.Joneliūnas Futbolas 5-8 2 22 

5 K.Joneliūnas Kvadratas (berniukai) 5-6 2 17 

 6. K.Kalesinskaitė Tinklinis 5-8 2 43 

7. K.Kalesinskaitė Kvadratas (mergaitės) 5-8 2 14 

8. D. Dragūnienė Dailė ir amatai 5-6 1 22 

9. D. Dragūnienė Tapyba ir dizainas 7-8 1 14 

10. M. Charitonova Garsų mozaika 5-8 2 17 

11. A.Liutkienė Skautai 5-8 2 41 

12. V.Grigonienė Mąstyk, skaičiuok, spėk 5-8 2 24 

13. V.Milkevičienė Istorijos labirintai 5-8 1 9 

14. J.Skindzerienė Robotika 5 1 15 

15. L.Venclovaitė Literatūros klubas 5-8 1 14 

Viso    23 val.  

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Vadovas Valandų 

skaičius 

Pageidaujančių 

mokinių skaičius 

1. Lietuvių kalba  E.Valatkienė 

J. Jonyka 

L. Venclovaitė 

I.Drižilauskienė 

1 

2 

2 

2 

106 

2. Matematika  L. Aušrotienė 

V.Grigonienė 

R. Stonkuvienė 

1 

2 

2 

142 

3. Anglų kalba E. Juknevičienė  

S.Pikienė 

G.Buitkuvienė 

V.Bičinskienė 

D.Kleizaitė 

1 

1 

1 

1 

1 

52 

4. Rusų kalba V.Narvydienė 

A. Lisauskienė 

1 

1 

29 

5. Chemija/gamta ir žmogus M.Jonykienė 1 16 

6. Fizika D. Šukevičienė 1 14 

7. Biologija/fizika/gamta ir 

žmogus 

J. Bakienė 1 23 

8. Geografija D.Ramanauskienė 

V. Maliaukienė 

1 

1 

34 

9 Istorija V.Milkevičienė 

P.Veteris 

1 

1 

29 

10 IT G.Gečienė 

Ž.Masiulionė 

1 

1 

27 

Viso    28  
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ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYENDINIMO YPATUMAI  

 

55.Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka 

tėvai (globėjai, rūpintojai).  

56.Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykloje rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų 

pamokas:  

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

numato veiksmus skirtus lietuvių kalbos ugdymui; 

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

kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

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

visų dalykų pamokas, atsakymus pateikti pilnu sakiniu; 

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

nurodyti privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus.  

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

susitarta skatinti papildomais balais; 

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

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

viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą. 

56.8.  pamokose  naudojamos Eduka elektroninės pratybos ir kitos skaitmeninės priemonės.  

57. 5 kl.  mokinei, atvykusiai iš užsienio skiriama viena papildoma lietuvių kalbos ir 

literatūros pamoka per savaitę skirtumų išlyginimui. 

58.Užsienio kalba:  

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

kaip pirmosios užsienio kalbos. 

58.2.  antrosios užsienio kalbos mokyti pradedama  nuo 6 klasės.  Antrąją kalbą mokiniui 

parenka tėvai iš dviejų siūlomų: rusų ir prancūzų kalbų.  

58.3.  7 kl. mokinei, atvykusiai iš kitos mokyklos ir pradedančiam mokytis prancūzų kalbą (6 

klasėje mokėsi vokiečių) skiriama viena papildoma prancūzų kalbos pamoka per savaitę skirtumų 

išlyginimui. 

59.Gamtos mokslai. Mokykla užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams 

ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų 

pamokų per mokslo metus tai numatant dalyko ilgalaikiame plane. Tam panaudojamos mokykloje 

turima įranga ir priemonės. Gali būti išnaudojamos kitos ugdymui tinkamos aplinkos ir priemonės 

jose. 5-8 klasių mokiniams suteikta galimybė nemokamai naudotis Ema ir Eduka pratybomis ir kitais 

internetiniais resursais gamtos mokslų mokymuisi.  

60.Matematikos pamokose ir namuose visiems 5-8 klasių mokiniams suteikta galimybė 

nemokamai naudotis Ema ir Eduka pratybomis ir kitais internetiniais resursais. 

61.Socialiniai mokslai. Į istorijos, geografijos dalykų turinį integruojama Lietuvos ir pasaulio 

realijos, laisvės kovų istorijai skiriamas dėmesys tiek istorijos, tiek lietuvių kalbos pamokose. 

62.Technologijos.  mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 

(5–8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms; 

63.Informacinėms technologijoms 5-7 klasėse skiriama po 1 savaitinę  dalyko valandą. 8 

klasėje II pusmetį 1 val., o I 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. 

63.1.  IT integruojama su dalykais pagal grafiką: 

Mėnuo 

 

Spalis Lapkritis Gruodis Sausis 



18 
 

Dalykas su kuriuo 

integruojama 8 kl. 

Socialiniai mokslai, 

Menai,  

technologijos 

Gamtos 

mokslai Kūno 

kultūra 

Kalbos Dorinis 

ugdymas 

Matematika 

Žmogaus sauga 

64.Fizinis ugdymas: 

64.1.   organizuojant fizinio ugdymo pamokas sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų 

grupės iš paralelių klasių mokinių. Ten, kur nėra galimybės sudaryti jungtinių grupių, pamokos 

vykdomos visai klasei.  

64.2.  siekiant užtikrinti visų mokinių galimybes sportuoti tiek lauke, tiek sporto salėje, viena 

iš trijų fizinio ugdymo pamokų bus vykdoma lauke (atsižvelgiant į LIETUVOS HIGIENOS NORMA 

HN 21:2017). 

64.3.   mokykla organizuoja ugdymą specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės 

mokiniams suteikdama jiems galimybę  dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis 

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą. 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; 

64.4.  tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu (pateikus prašymą ir pažymas) mokiniai gali 

lankyti sveikatos grupes ne mokykloje. Mokykla 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, pasivaikščiojimą lauke mokyklos 

teritorijoje ar klasės draugų veiklų stebėjimą). Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų, 

kurie mokosi sporto formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas, taip pat gali būti pasiūlytos panašios veiklos. Jei pamokos pirmos arba 

paskutinės, mokinys gali neatvykti į pamokas.  

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

65.Mokykla, rengdama ir įgyvendindama mokyklos 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“.  

66.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. 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
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67.Mokykla rengia individualius ugdymo planus:  

67.1.  kiekvienam mokiniui, turinčiam didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

67.2.  iš užsienio atvykusiam mokiniui; 

67.3.  namie mokomam mokiniui (mokymosi laikotarpiui). 

68. Individualių ugdymo planų įgyvendinimą koordinuoja direktorės pavaduotojos ugdymui, 

kurios kartu su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais) numato ugdymo ir pagalbos tikslus;  

69.Įgyvendinimui sudaromi individualūs tvarkaraščiai, kurie dera su klasės, kurioje mokinys 

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

kokią  rekomenduoja mokiniui pedagoginė psichologinė pagalbos tarnyba. 

70.Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų 

ugdymo planų 75, 109, 129 punktuose nurodytu pradinio, pagrindinio programoms įgyvendinti 

skiriamų pamokų skaičiumi, gali pradinio ugdymo programoje koreguoti iki 20 procentų, o pagrindinio 

ugdymo programoje iki 30 procentų dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų 

skaičiaus (nemažindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

71.Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 ir 129 punktais: 

71.1.  Skiriama mokytojo padėjėja;  

71.2.  Numatyta elgesio prevencijos ir intervencijos būdai, socialinių įgūdžių ugdymo veiklos.  

71.3.  Mokinys turi nuolatinę mokymosi vietą, prireikus naudojama sienelė, skirta dėmesiui 

koncentruoti ugdymo proceso metu, triukšmui mažinti. Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiam 

mokiniui sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant emocinio nestabilumo būklei; 

71.4.  Taikomi vizualinio struktūravimo metodai ir priemonės pamokų ir pertraukų metu 

(struktūruojamos veiklos, pamokos, pertraukos, užduotys, naudojama vaizdinė dienotvarkė ir kt.). 

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

gebėjimus ir galias, švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI PASIEKIMŲ 

IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

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

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų  nuostatomis. 

74.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 (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais.  

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

TEIKIMAS 

75.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. 

76.Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai ir intensyvumas mokiniui  numatyta mokinio 

ugdymo plane. 
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77.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 (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, 

sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.   

78. Švietimo pagalba teikiama organizuojant individualias arba grupines pratybas (2-4 

mokiniai)   

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

79. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie organizuoja mokykla 

pagal vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų 

rekomendacijas, sudariusi mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

80. 8 klasės mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokyti namie skiriama pamokų, vadovaudamasi mokyklos ugdymo plano 53 ir 70 punktais mažinant 

proporcingai ir atsižvelgiant į rekomendacijas, mokinio poreikius ir tėvų pageidavimus.  Taip pat iki 

74 pamokų per metus skiriama specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms, specialistų 

konsultacijoms. Mokiniui sudaromos galimybes pamokas lankyti mokykloje. 

____________________________ 

 

SUDERINTA  

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas  

Rimvydas Zailskas 

 

 

 

 


