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2015-2016 m.m. ugdymo plano tikslas buvo:
1.1. Ugdymo procesus, turinį organizuoti atsižvelgiant į mokinių poreikius, siekius,
galimybes, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų kuo geresnius ugdymo ir ugdymosi rezultatus,
darytų pažangą ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
1.2. Mokymosi aplinką ir ugdymo turinį, procesus orientuoti į demokratiškumo,
bendruomeniškumo, darnaus gyvenimo bei kitų bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių
mokymosi poreikių įvairovės tenkinimą, individualių mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą,
refleksiją.
2. Uždaviniai:
2.1. Organizuoti pagilintą anglų kalbos mokymą 5-8-ose klasėse;
2.2. Organizuoti II užsienio (prancūzų) kalbos mokymą 6,7 klasėse sudarant grupes iš 6
klasių, 7 klasių mokinių.
2.3. Organizuoti mokymo diferencijavimą pagal lygius 5-8-ose klasėse, mokant
matematikos ir lietuvių kalbos, 8-ose klasėse mokant fizikos ir chemijos, šiuose ir kituose
dalykuose dalyko turinį diferencijuoti, individualizuoti skiriant atitinkamas individualias ar grupines
užduotis mokiniams pagal jų poreikius ir gebėjimus;
2.4. Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, poreikius mokytojų, auklėtojų ar vaiko
gerovės komisijos pasiūlymus, organizuoti dalykų konsultacijas siekiant, kad mokiniai pasiektų kuo
geresnius rezultatus.
2.5. Sudaryti mokiniams sąlygas rinktis ir įgyvendinti jiems svarbias ir naudingas
praktines, kūrybines, tiriamąsias veiklas, ilgalaikius integruotus projektinius darbus, planuoti,
įsivertinti savo veiklą.
2.6. Organizuoti akademinius, meninius, sportinius renginius ir skatinti mokinius juose
dalyvauti.
2.7. Tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą, optimizuojant mokymosi krūvius.
2015-2016 m. m. mokykloje mokėsi 307 5-8 klasių mokiniai (12 klasių komplektų). Mokinių
vidurkis klasėje 25,58. Mokslo metų eigoje mokinių kaita buvo nedidelė Mokykloje dirba 35
mokytojai dalykininkai, 5-8 klasių mokiniams padeda 4 pagalbos mokiniui specialistai, sveikatos
biuro specialistė.
5 klasėje mokėsi 66 mokiniai. Jiems buvo skirtas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio
metu mokytojai susipažino su mokiniais, planavo jų ugdymą ir mokiniai buvo vertinami
formuojamuoju būdu. Prieš prasidedant mokslo metams, vyko buvusių 4 klasių mokytojų ir būsimų 5
klasių mokytojų susitikimas, mokymosi pasiekimų, sėkmės, ypatumų aptarimas, kuris palengvina
mokinių adaptaciją dalykinėje sistemoje. Mokinių adaptaciją stebėjo ir jiems adaptuotis padėjo
psichologė. Daug dėmesio mokinių mokymuisi, savijautai skyrė 5 klasių auklėtojai, kurie stebėjo
penktokų pamokas, individualiai bendradarbiavo su pagalbos specialistais, buvusiais mokytojais.
Adaptacija aptarta išplėstiniame klasių vadovų metodinės grupės pasitarime, su rezultatais ir
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svarbiais akcentais supažindinti tėvai. Individualiai mokinių adaptacija aptarta klasių tėvų
susirinkimuose, klasių mokinių susirinkimuose su mokyklos administracija, refleksinių pokalbių
metu.
Penktokų rezultatai palyginus su 4 klasės rezultatais buvo geri. 5 klasių mokinių metinis
mokymosi vidurkis 8,71. 44 mokiniai iš 66 metus baigė 7-10 įvertinimais, iš jų 9 mokėsi labai gerai
arba puikiai.
Aštuntą klasę, pagrindinio ugdymo programos I dalį, baigė ir pažymėjimus gavo 69 mokiniai,
66 iš jų planuoja mokslą tęsti kaimyninėje ,,Žiburio“ gimnazijoje. 2-iems 7 klasių mokiniams skirti
papildomi matematikos ir biologijos darbai. Šių ir kitų mokinių mokymosi ir lankymo problemos
buvo nuolat analizuotos ir aptariamos su pačiais mokiniais, auklėtojais, mokytojais, pagalbos
specialistais, Vaiko gerovės komisijoje, bendradarbiaujama su tėvais (globėjais). Sudaromos sutartys
dėl mokymosi ir pagalbos, mokiniai prisiėmė įsipareigojimus, kaip pagerins savo rezultatus. Visos
naudotos priemonės ir papildomi darbai leido mokiniams padaryti asmeninę pažangą ir sėkmingai
baigti mokslo metus.
5-8 klasėse mokėsi 14 specialiųjų poreikių mokinių. Kiekvieno jų mokymosi rezultatai,
pažanga, sėkmės ir problemos nuolat stebėtos, analizuotos ir aptartos vaiko gerovės komisijoje
kiekvieno trimestro metu. Ypač džiugino specialiųjų poreikių arba mokymosi problemų turinčių
mokinių asmeninė pažanga ir gerėjantys rezultatai.
5-8 klasėse, siekiant geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir padėti
jiems pasiekti kuo geresnių rezultatų, lietuvių kalbos, fizikos (tik 8 kl.), chemijos (tik 8kl.) ir
matematikos pamokų metu klasės buvo dalijamos į laikinas grupes pagal mokymosi lygius. 5 ir 8
klasėse buvo sudaromos trys skirtingų lygmenų grupės, 6,7 klasėse tokios grupės matematikos ir
lietuvių dalykų mokymuisi buvo sudaromos po 4. Šiam tikslui buvo išnaudotos mokinio poreikiams
tenkinti skirtos pamokos. Per pamokas lygmenimis mokiniams buvo taikomi motyvuojantys,
poreikius atitinkantys mokymo (-si) metodai ir užduotys, padedama išlyginti mokymosi spragas ir
siekti patenkinamo, pagrindinio ar aukštesniojo pasiekimų lygio. Padarę pažangą mokiniai galėjo
pereiti iš vienos grupės į kitą. Mokslo metų eigoje ir pabaigoje mokantys mokytojai peržiūrėdavo
mokinių rezultatus ir jei reikia, rekomenduodavo mokiniui keisti lygmenį. Keletas mokinių keitė
lygmenis tėvų ir mokytojų susitarimu dėl drausmės ir elgesio gerinimo. Bet kokie lygmenų keitimai
būdavo aptariami su administracija, mokytojais, tėvais, prireikus su pagalbos specialistais. Gabūs
mokiniai mokykloje papildomai ugdėsi matematikos, menų, sportinėse neformaliose veiklose, anglų
kalbos moduliuose, konsultacijose. Labai gerus rezultatus mokiniai demonstruodavo įvairių dalykų
olimpiadose konkursuose. Individualių mokinių rezultatų analizė metodinėse grupėse pagal dalykus
ir diskusijos parodė, kad mokinių skirstymas į lakinas mokymosi grupes pagal lygmenis pasiteisina ir
duoda gerus rezultatus bei sulaukia tik teigiamų atsiliepimų iš mokinių ir jų tėvų, tačiau kitais mokslo
metais chemijos ir fizikos mokinius 8 klasėse mokytis skirtingais lygmenimis neturime galimybių dėl
ugdymo plano valandų trūkumo. Išorės vertinimo metu toks diferencijavimas įvertintas teigiamai, tik
mokytojai buvo skatinami kelti didesnius tiek asmenybės tiek akademinius lūkesčius mokiniams.
Planuodami mokymąsi mokytojai analizavo 4 klasių bei 8 klasių 2014 m., 2015 m. 2016 m.
standartizuotų testų duomenis, juos lygino. Jų, bei mokslo metų rezultatai aptarti klasėse su
mokiniais, metodinėse grupėse, metodinėje taryboje, numatytos pasiekimų gerinimo priemonės.
Pirmųjų pamokų metu kalbėtasi su mokiniais apie jų pasiekimus, lūkesčius, vertinimą. Priimti
susitarimai įforminti klasės taisyklėse ir vertinime.
Mokslo metų eigoje organizuoti klasių grupę mokančių mokytojų, pagalbos specialistų bei
klasių auklėtojų susirinkimai, kuriuose aptartos mokinių mokymosi sėkmės bei problemos,
mokymosi ypatumai, dalintasi patirtimi, kaip spręsti ugdymosi problemas, šalinti spragas. Tokie
susirinkimai, pokalbiai organizuojami jau kelerius metus ir mokytojai bei pagalbos specialistai
įvardija, kad jie labai naudingi.
2016 m. pavasarį atlikti standartizuoti lietuvių kalbos, matematikos, socialinių bei gamtos
mokslų testai 8 klasėse bei lietuvių kalbos, matematikos 6 klasėse.
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Rezultatai buvo lyginti su 2015 m. rezultatais (apačioje).

Duomenys parodė, kad mokykloje buvo sėkmingai organizuotos veiklos siekiant pagerinti
rašymo bei socialinių mokslų pasiekimus.
Lyginti 4 klasės (2014m.) bei 6 klasės tų pačių mokinių pasiekimai.
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6 klasėje ypač pagerėję matematikos bei skaitymo rezultatai, didesnį dėmesį nutarta skirti
mokinių raštingumo bei AMG ugdymui 5-8 klasėse bendrai ir konkrečiai kiekvieno mokinio
bendrajam raštingumui įvairių dalykų pamokose.
Visų atliktų užduočių rezultatai, pastebėjimai, pasiūlymai aptarti metodinėse grupėse,
mokytojų tarybos posėdyje. Susitarta, kaip visų pamokų metu gerinami rašymo, matematikos
pasiekimai pradinėse klasėse (bendradarbiaujant su pradinių klasių mokytojais), kaip gerinami
konkretūs pasiekimai pagal sritis tirtuose dalykuose ir panaudojami planuojant veiklas, kuriant
mokinių asmeninės pažangos skatinimo bei išmokimo stebėjimo susitarimus naujiems mokslo
metams.
Sėkmingai buvo organizuojamas konsultacijos 5-8 klasėse. Mokiniai galėjo rinktis lietuvių
kalbos, matematikos, fizikos, rusų kalbos, anglų kalbos konsultacijas. Konsultacijų poreikį ir
veiksmingumą rodo kitiems mokslo metams konsultacijas pasirinkusių mokinių skaičius (240
mokinių) Pernai atliekant mokinių poreikių tyrimą 2015-2016 m. m. net 140 mokinių pageidavo gauti
vieno ar keleto dalykų konsultacijas.
Šiais mokslo metais mokiniai turėjo galimybę pasirinkti pagilintą anglų kalbos mokymą kaip
modulį. 5 – 8 ose klasėse tam buvo skirta 4 valandos. Mokinių atsiliepimai ir pasiekimai
konkursuose, renginiuose geri, mokiniai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir mokyklos projektuose
anglų kalba, todėl kitais mokslo metais planuojame skirti 4 valandas įvairiose klasių grupėse
mokymosi tęstinumui užtikrinti.
6 klasių mokiniams siūlytos dvi antrosios užsienio kalbos: prancūzų ir rusų. Mokiniai
pasirinko mokytis rusų kalbas.
5-ose klasėse kūno kultūrai buvo skiriamos 3 val. 6-8-ose klasėse kultūrai skiriamos 2
valandos per savaitę, visiems mokiniams sudarytos sąlygos lankyti neformaliojo švietimo
užsiėmimus: futbolo, sportinių žaidimų (berniukams ir mergaitėms) bei kvadrato būrelius mokykloje.
Mokykloje ir už jos ribų pasiekta daug sportinių laimėjimų.
Ugdymo metu stengėmės mokinius orientuoti į demokratiškumą suteikdami jiems galimybes
rinktis veiklas, skatindami asmeninę atsakomybę už savo pasirinkimus bei individualių mokymosi
tikslų nusistatymą, įsivertinimą, refleksiją.
Daug dėmesio kreipta į mokinių akademinę bei bendrųjų kompetencijų pažangą. Klasių
vadovai kartu su kiekvienu mokiniu ir tėvais fiksavo ir analizavo kiekvieno mokinio asmeninę
pažangą po I, II, III trimestrų, braižė ją iliustruojančias diagramas, pildė pasiekimų voratinklius
planavo pasiekimus. Atsiradus mokymosi nesėkmėms buvo sudaromos trišalės mokymosi ir pagalbos
sutartys, pasižadėjimai. Sukurtos ir po išbandymo koreguotos bendrųjų kompetencijų įsivertinimo
anketos leidžia mokiniams atpažinti savo stipriąsias puses ir silpnybes, pildomos kiekvienais metais,
parodys bendrųjų kompetencijų pažangą. Ypač vertingi asmeninės pažangos požiūriu buvo mokinio –
auklėtojo refleksiniai pokalbiai. Jų metu mokiniai aptarė mokymąsi, rezultatus, elgesį, bendravimą
lūkesčius, gaudavo reikiamą paramą, paskatinimą.
Mokykloje vykdomi integruojamieji projektiniai darbai. Visi 5-8 klasių mokiniai įgyvendino
metų eigoje bent po vieną integruotąjį projektinį darbą, o metų pabaigoje 6-8 klasių mokiniai dvi
dienas
įgyvendino
projektą
,,Pasinerk
į
vieną
temą.
Viduramžiai“.
Atliktas veiklas, rezultatus pristatė mokyklos bendruomenei. Mokiniai įvardino, kokią naudą gauna
dalyvaudami tokiose veiklose, taip pat tai labai didina mokymosi ir gyvenimo ryšį, stiprina
bendradarbiavimą tiek tarp mokinių tiek tarp mokytojų. Aptardami kitų metų veiklas mokiniai
pageidavo dažniau organizuoti tokias integruotas veiklas visai mokyklos bendruomenei, siūlė temas.
Progimnazijos pagrindinio ugdymo programos mokinių 2015-2016 m. m. pažangumas 99,35
proc. (po papildomų darbų 100 proc., progimnazijos 5-8 klasių bendras vidurkis 8,06. Keletą
pastarųjų metų stebime mokinių bendrojo vidurkio kilimą.
Analizuojamas mokinių, išėjusių į kitas mokyklas mokymasis, lyginami rezultatai. Beveik visi
8ąją klasę baigę mokiniai, mokslus tęsia Prienų ,,Žiburio gimnazijoje“, keletas mokinių pasirinko
Revuonos pagrindinę mokyklą. Palyginus 8 klasės metinius bei kitose mokyklose gautus I pusmečio
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įvertinimus bei aptarus juos su kitų mokyklų bendruomenėmis, galima daryti išvadą, kad mokiniai
kitose mokyklose gerai adaptuojasi ir mokymosi rezultatai iš esmės ar kažkaip žymiai nepakinta.
II SKYRIUS
UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS
3. 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas (toliau - ugdymo planas) reglamentuoja
pagrindinio ugdymo programos ir su šia programa susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų
įgyvendinimą.
4. 2016-2017 m.m. ugdymo plano tikslai:
4.1. 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.
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. Organizuoti pagilintą anglų kalbos mokymą 5-8-ose klasėse;
5.2. Organizuoti II užsienio (prancūzų) kalbos mokymą 7,8 klasėse sudarant grupes iš 7
klasių, 8 klasių mokinių.
5.3. Planuoti ir organizuoti ir vertinti mokymo diferencijavimą: sudarant laikinas grupes
pagal lygius 5-8 ose klasėse, mokant matematikos ir lietuvių kalbos, šių ir kitų dalykų pamokose
turinį diferencijuoti pagal mokinių poreikius ir gebėjimus, numatytus pakankamus pasiekimų
lūkesčius;
5.4. Vykdyti bendrųjų kompetencijų vertinimą bei ugdymą įvairių dalykų pamokose bei
neformaliųjų veiklų metu.
5.5. Organizuoti netradicines integruotas tarpdalykines veiklas, ugdymą vykdyti
netradicinėse aplinkose. Sudaryti mokiniams sąlygas rinktis ir įgyvendinti jiems svarbias ir naudingas
praktines, kūrybines, tiriamąsias veiklas, planuoti, įsivertinti savo veiklą.
5.6. Organizuoti patrauklią, veiksmingą neformaliąją veiklą ir skatinti mokinius joje
dalyvauti.
5.7. Atsižvelgiant į mokinių, jų tėvų pageidavimus, poreikius mokytojų, auklėtojų,
administracijos ar vaiko gerovės komisijos pasiūlymus, remiantis mokinių asmeninės pažangos
modeliu organizuoti ugdomąją veiklą, pagalbą siekiant, kad mokiniai pasiektų kuo geresnius
akademinius bei bendruosius rezultatus.
5.8. Tikslingai analizuoti, planuoti ir organizuoti ugdymą, optimizuojant mokymosi
krūvius.
6. Ugdymo plane vartojamos sąvokos ir terminai:
Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.
Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms,
gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne
mažiau kaip 30 minučių.
Konsultacija – mokymo, pagalbos teikimo forma, skirta mokiniui ar mokinių grupei,
norinčiai likviduoti atsilikimą, ar sustiprinti gebėjimus.
Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis,
dalyko ar mokymosi pagalbai teikti, projektui ar kitai veiklai organizuoti.
Progimnazijos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo
aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.
Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.
Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta
įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.
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Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.
Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) ir kituose švietimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
III SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ
7. Ugdymo organizavimas 2016–2017 mokslo metais:
7.1. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:
Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

pradžia

pabaiga

(savaičių skaičius)

5

09-01

05-30

32

6-8

09-01

06-02

34

7.2. Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę;
7.3. Mokslo metai progimnazijos sprendimu 5-8 klasių mokiniams skirstomi trimestrais.
Nustatoma tokia trimestrų trukmė:
pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.,
antras trimestras: gruodžio 1 d. – vasario 28 d.,
trečias trimestras: 5 klasėms: kovo 1 d. – gegužės 30 d.,
6–8 klasėms: kovo 1 d. – birželio 2 d.;
7.4. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2016-10-31
2016-11-04
Žiemos (Kalėdų)
2016-12-27
2017-01-06
Žiemos atostogos 6-8 klasei
2017-02-17
2017-02-17
Pavasario (Velykų)
2017-04-10
2017-04-14
Vasaros:
5 klasės
2017-05-30
2017-08-31
6-8 klasės
2017-06-05
7.5. 5-ųjų klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos:
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Papildomos atostogos I
2016-10-24
2016-10-28
Papildomos atostogos II
2017-02-13
2017-02-20
7.6. 5-ose klasėse 7 dienos (iki 42 pamokų), 6 - 8 klasėse iki 10 dienų (iki 60 pamokų)
skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai,
kurios metu ugdomi tiek dalykiniai, tiek bendrieji gebėjimai:
7.6.1. Mokslo ir žinių diena (rugsėjo 1 d);
7.6.2. Projektų diena ,,Pasinerk į vieną temą. Pasaka“ (gruodžio IV savaitė, pagal atskirą
grafiką);
7.6.3. Sporto ir sveikatingumo šventė (gegužės 12 d.);
7.6.4. Projektų diena ,,Pasinerk į vieną temą“ (gegužės 23 d, tema bus pasiūlyta metų
eigoje);
7.6.5. Mokslo metų užbaigimo šventės (gegužės 30 d., birželio 2 d.);
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7.6.6. 2 dienos skiriamos klasės auklėtojų, mokytojų, pagalbos specialistų organizuojamoms
mokinių išvykoms pagal iš anksto suplanuotas integruotas ugdomąsias veiklas. Rekomenduojama
išvykas organizuoti mokykloje vykdomų egzaminų, arba kitų rajoninių ugdymo renginių mokykloje
metu, kai pamokinė veikla nėra galima. (Iš anksto planuojama, fiksuojama. Auklėtojo ar mokytojo
laisvu nuo pamokų metu, sutvarkant visus dokumentus ir užskaitant kaip auklėtojo, mokytojo veiklą)
7.6.7. Planuojamos išvykos, netradicinės veiklos numatomos klasės auklėtojo, mokytojo
ilgalaikiuose planuose, fiksuojamos elektroniniame dienyne.
7.6.8. Mokyklos nuožiūra, pagal suplanuotas mokyklos arba klasės veiklos prioritetines
kryptis, organizuojamos pamokos (iki 6 pamokų kiekvienai klasei), susitikimai su įdomiais
žmonėmis, minėjimai, paskaitos, talkos, renginiai, kitos trumpalaikės veiklos, skirtos kultūrinei,
meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialiniai, prevencinei, sveikos gyvensenos veiklai
atskiroms klasėms, arba klasių grupėms.
7.6.9. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į progimnaziją gali neiti 5
klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6–8 klasių mokiniai. Šios
dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
7.6.10. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar
sveikatai, progimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus
sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.
IV SKYRIUS
UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. PROGIMNAZIJOS
UGDYMO PLANAS
8. Progimnazijos pagrindinio ugdymo programos planą 2016-2017 m. m. parengė direktorės
įsakymu 2016-04-30 įsakymu Nr. V-80 sudaryta darbo grupė. Sudarydama ir įgyvendindama
ugdymo turinį progimnazija vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“― (Žin., 2011 Nr. 103-4858),
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Pagrindinio ugdymo
bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008
m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų
patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Atnaujintomis lietuvių kalbos
bendrosiomis programomis 5,7 klasėse, Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25
d. įsakymu Nr. V-46, bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas
(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais ugdymą
reglamentuojančiais dokumentais.
9. Ugdymo planas sudarytas atsižvelgiant į siekiamus progimnazijos tikslus, remiantis
2016-2018 metų strateginiu progimnazijos planu bei ugdymo proceso rezultatus.
10. Atsiradus progimnazijos ugdymo plane nenumatytiems atvejams ugdymo proceso metu,
ugdymo planas gali būti koreguojamas priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikant minimalų pamokų
skaičių dalykų programoms įgyvendinti ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui.
11. Parengtas pagrindinio ugdymo programos planas vieneriems mokslo metams.
Sprendimai dėl 2016-2017 m. m. progimnazijos ugdymo plano priimti mokytojų tarybos posėdyje,
vykusiame 2016-06-22, protokolas Nr. V3-05 ir progimnazijos tarybos posėdyje vykusiame 2016-0831 Nr. V-01.
12. Ugdymo procesas 5-8 klasėse organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45
min.
13. Rengiant progimnazijos ugdymo planą, susitarta dėl:
13.1. mokyklos ugdymo plano tikslų, uždavinių (2,3 punktai);
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13.2. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje, užtikrinant
bendrosiose programose numatytus mokinių pasiekimus (111 punktas);
13.3. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos:
13.3.1. mokytojai rengia dalyko ilgalaikius planus, pritaikytus konkrečios klasės,
laikinosios grupės poreikiams, pasiekimams ir galimybėms, numato vertinimo/įsivertinimo principus
ir būdus pagal metodinių grupių ir metodinės tarybos susitarimus. Ilgalaikiai planai, modulių ir
neformaliojo ugdymo programos, auklėtojų planai rengiami pagal metodinėje taryboje 2016-06-06,
protokolas Nr.U3-06, sutartas formas, tačiau reikalui esant mokytojas gali lenteles papildyti.
Ilgalaikiai planai, modulių planai, klasių auklėtojų planai, neformaliojo švietimo programos rengiami
metams. Dalykų planai, skirti specialiųjų poreikių mokinių ugdymui rengiami pusmečiui;
13.3.2. visi planai, programos aptariami metodinėse grupėse bei su kuruojančiu vadovu.
Neformaliojo švietimo, modulių programos, auklėtojų planai tvirtinami direktoriaus įsakymu.
13.3.3. metų eigoje ir pabaigoje tiek programos, tiek planai koreguojami pagal poreikį,
analizuojamas ir metodinėse grupėse aptariamas jų įgyvendinimas. Programų, planų įgyvendinimą ir
veiksmingumą po stebėtų pamokų bent kartą per metus analizuoja mokyklos administracija pagal
kuruojamas sritis. Rezultatai aptariami su mokytoju refleksinio pokalbio metu;
13.3.4. ilgalaikių planų, programų, auklėtojų planų elektroninės kopijos saugomos pas
kuruojantį pavaduotoją. Mokytojas savo nuožiūra planus, programas gali talpinti elektroninio
dienyno paskyroje;
13.3.5. trumpalaikius ar detaliuosius planus, pamokų planus mokytojai rengia pagal
metodinių grupių, mokytojų tarybos susitarimus arba mokytojo poreikį. Po pamokų ar kitos veiklos
stebėsenos, siekiant gerinti ugdomosios veiklos kokybę, administracija gali rekomenduoti mokytojui
rengti detaliuosius arba pamokų planus;
13.3.6. mokytojai, įgyvendinantys projektą ,,Geras mokymas pažadina mokymąsi“ rengia
pamokų scenarijus pagal sutartą formą, įgyvendina pamokas ir stebi bei kartu su mokiniais bei
kolegomis aptaria pamokas bei pamokų scenarijus;
13.4. ugdymo turinio integravimo nuostatų. Mokytojai integruoja į savo dėstomą dalyką
bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių formavimo nuostatas, mokėjimo mokytis bei kitas
integruojamąsias programas numatytas bendrosiose programose bei mokykloje vykdomas programas
pagal ,,Mokykloje vykdomų programų integravimo į bendrojo ugdymo programas ir klasių vadovų
veiklą suvestinę“, patvirtintą 2015-06-10 progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-124. Programų
temas įrašo į metinius ilgalaikius ir/ar detaliuosius planus, modulių, klasės auklėtojo planus,
neformaliojo švietimo programas. Mokytojai metų pradžioje suplanuoja, ilgalaikiame plane nurodo
savaičių tikslumu ir organizuoja ne mažiau kaip vieną keleto dalykų integruotą pamoką, suderinę su
kuruojančiu vadovu. Mokykloje sudaroma integruojamo turinio pagal atskiras sritis lentelė
pridedama prie ugdymo plano ir talpinama mokyklos elektroninio dienyno paskyroje;
13.5. metodinių grupių bei metodinės tarybos susitarimu kiekvienas mokytojas per metus
organizuoja bent vieną integruotą su kitu dalyku ir jo mokytoju pamoką. Mokykloje sudaroma
integruotų pamokų lentelė pridedama prie ugdymo plano ir talpinama mokyklos elektroninio dienyno
paskyroje;
13.6. siūlomų pasirinkti dalykų, dalykų modulių, mokinio pasirinkto dalyko lygio,
mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo
pasirinkimo:
13.6.1. ugdomųjų dalykų pasiūla formuojama pagal mokytojų pasiūlymus, ankstesnių metų
mokinių bei tėvų pageidavimus bei mokyklos rezultatų duomenis ir susitarimus. Sudaromos ugdymo
plano pasirinkimų lentelės;
13.6.2. 5-8 klasių mokiniai/jų tėvai ugdymo plano lentelėje gali pasirinkti progimnazijos
siūlomą pagilintą užsienio (anglų) kalbos mokymąsi, kaip modulį, dorinį ugdymą (etiką arba tikybą),
įvairų neformalųjį švietimą. Dalyko modulis suformuojamas iš jį pasirinkusių tų pat, ar gretimų
klasių grupių mokinių. Valandos skiriamos iš mokinio poreikiams tenkinti skirtų valandų.
Neformaliojo švietimo grupė suformuojama iš ne mažiau nei 14 mokinių iš visų 5-8 klasių, ar atskirų
klasių grupių;
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13.6.3. mokiniai antrąją užsienio kalbą renkasi nuo 6-os klasės. Progimnazija mokiniams
siūlo ir vykdo dviejų antrųjų užsienio kalbų mokymą: rusų 6-8 klasėse ir prancūzų (7,8 klasėse);
13.6.4. dalyko mokytojas, pavaduotojas ugdymui, aptaręs tai metodinėje grupėje, su
mokinio tėvais, auklėtoju arba Vaiko gerovės komisijoje gali rekomenduoti mokiniui pasirinkti
dalyko modulį arba atsisakyti pasirinkto modulio, pakeisti dalyko mokymosi lygį,
pasirinkti/atsisakyti konsultacijos. Modulį, lygį, grupę keisti galima pasibaigus trimestrui (išskyrus
ypatingus atvejus, aptariamus su administracijos atstovais, tėvais, mokytojais ar Vaiko gerovės
komisijoje). Apie pageidavimą pakeisti dalyko modulį, lygį mokinys ir mokinio tėvai informuoja dir.
pavaduotoją raštu, parašę argumentuotą prašymą direktoriaus pavaduotojai ugdymui (prieš tai aptarę
su mokančiu mokytoju). Konsultacijas lankyti, jų atsisakyti mokiniai gali laisvai, suderinę tai su
konsultuojančiu mokytoju;
13.7. 2016-2017 m.m. 5-8 klasių mokiniai vykdys du vienijančių temų projektinius darbus
,,Pasinerk į vieną temą“. Bendros temos pasirenkamos iš mokinių, mokytojų, tėvelių pasiūlymų.
Projektinės veiklos planavimas bei aptarimas vyksta Metodinėje taryboje. Projektų rezultatai, veikla
viešai pristatoma, vertinama mokyklos bendruomenei;
13.8. pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo (6.6);
13.9. mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose
aplinkose; mokymo ir mokymosi išteklių panaudojimo (VI);
13.10. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo pagrindinio ugdymo programoje.
Socialinės-pilietinės veiklos būdai ir formos siejamos su progimnazijos ir vietos bendruomenės
poreikiais, demokratinio ugdymo modeliu. Metų eigoje klasių auklėtojų metodinės grupės bei
mokinių susitarimu socialinei-pilietinei veiklai skiriama: 5-6 klasėse –5 valandų, 7-8 klasėse – 6-ių
valandų trukmės veikla per mokslo metus. Veikla vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei,
meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu. Socialinė-pilietinė veikla
siejama su pilietiškumo ugdymu, progimnazijos bendruomenės poreikiais (budėjimas mokykloje
pertraukų metu) ir tradicijomis, vykdomais projektais, akcijomis, kultūrinėmis bei socializacijos
programomis. Mokiniai socialinę-pilietinę veiklą gali vykdyti savarankiškai, dalyvaudami
savanorystės, ar kitose veiklose ir suderinę tai su klasės auklėtoju. Skiriamų valandų skaičius:
13.10.1. Budėjimas mokykloje (privalomas, iki 3 val.). Neatlikus šios veiklos
neužskaitomos kitos veiklos.
13.10.2. Mokyklos ir kitos bendruomeninės talkos (pagal trukmę).
13.10.3. Mokyklinių renginių, veiklų, valandėlių organizavimas ne savo klasėje,
dalyvavimas organizuojant programą ir pan. (pagal trukmę).
13.10.4. Darbas mokyklos savivaldoje (1 val.).
13.10.5. Savanorystė (pagal trukmę).
13.10.6. Pagalba mokyklos personalui (pagal trukmę).
13.10.7. Pagalba jaunesniems mokiniams ruošiant pamokas, žemesniųjų klasių mokinių
pailgintos grupės veiklų organizavimas ir pan. (pagal trukmę).
13.11. Kiekvieno mokinio socialinė –pilietinė veikla fiksuojama elektroninio dienyno
paskyroje.
13.12. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo:
13.12.1. progimnazija vadovaujasi
„Progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarka ir vertinimo dalykų pamokose aprašais“, patvirtinta 2015-06-25 direktoriaus.
įsakymu Nr.V-127 (nauja redakcija 2016-08-31 Nr.114), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21
d. įsakymu Nr. V-1309;
13.12.2. progimnazija priėmė sprendimus mokinių pasiekimus mokantis dailės, kūno
kultūros, technologijų, muzikos vertinti pažymiu. Modulių vertinimą mokytojas įformina modulio
programoje;
13.13. reikalavimų mokinio individualiam ugdymo planui sudaryti (V);
13.14. numatomų priemonių ir būdų mokinių pasiekimams gerinti, švietimo pagalbai teikti
(VIII):
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13.14.1. išanalizavus mokinių pasiekimus ir rezultatus numatomos pasiekimų gerinimo
priemonės, būdai. Reikalui esant tarp mokinio, jo tėvų ir mokytojo bei socialinio pedagogo
sudaromos dvišalės sutartys. Pasiekimų gerinimas, susitarimų, priemonių veiksmingumas aptariamas
metodinėse grupėse, metodinėje taryboje kiekvieno susirinkimo metu.
13.14.2. mokinių (jų tėvų ar globėjų) pageidavimu, mokytojų siūlymu mokiniams grupėse
teikiamos užsienio kalbų, matematikos, lietuvių kalbos bei kitų dalykų konsultacijos, siekiant
kompensuoti mokymosi spragas, nesėkmes, arba dėl atsiradusių nenumatytų aplinkybių. Trumpo ar
ilgesnio laikotarpio konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį;
13.14.3. anglų kalbos žinios gilinamos 5,6,7,8 klasių moduliuose, matematikos įgūdžiai
stiprinami neformaliuose užsiėmimuose.
13.14.4. švietimo pagalbai teikti reikalui esant pasitelkiami mokyklos socialiniai partneriai
Prienų PPT.
13.15. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo. Neformaliojo ugdymo grupė
sudaroma mokinių pageidavimu. Grupė sudaroma iš ne mažiau nei 14-os to paties koncentro
mokinių. Mokiniai gali keisti neformaliojo švietimo pasirinkimą, suderinę su veiklą organizuojančiu
mokytoju ir informavę direktoriaus pavaduotoją ugdymui;
13.16. klasių dalijimo į grupes, apjungimo:
13.16.1. 5-8-ose klasėse lietuvių kalbai ir matematikai mokyti mokiniai skirstomi į laikinas
grupes, pagal mokymosi lygį. 5 klasės mokiniai į lygmenis skirstomi atsižvelgiant į mokinio
pasiekimus, standartizuotų testų rezultatus, mokiusių mokytojų, pagalbos specialistų rekomendacijas.
Skirstant derinama su mokiniais ir jų tėvais;
13.16.2. 5 – 7 klasės dalijamos į grupes per informacinių technologijų pamokas;
13.16.3. 5 – 8 klasės dalijamos į grupes per užsienio kalbų (anglų k. 5-8 klasėse, rusų k. 6-8
klasėse) pamokas;
13.16.4. 7 ir 8 klasėse antrajai užsienio (prancūzų) kalbai mokyti sudaromos grupės
apjungiant mokinius iš paralelių klasių;
13.16.5. 5 – 8 klasės dalijamos į grupes per dorinio ugdymo pamokas, sudaromos etiką ir
tikybą pasirinkusių mokinių grupės, esant reikalui apjungiant paralelines klases;
13.16.6. 5 – 8 klasės dalijamos į grupes per technologijų pamokas;
13.16.7. 5-8 klasėse sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės kūno kultūros
pamokoms, apjungiant paralelines klases. Nesant paralelės klasės arba negalint apjungti (kai mokinių
skaičius grupėje tampa daugiau nei 30), klasė neskiriama. 8c sprendžiant įvairias bendravimo ir
patyčių problemas klasėje sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės tam panaudojant
pamokas mokinių poreikiams tenkinti;
13.16.8. modulių grupės sudaromos mokinių pasirinktai pagilintai anglų kalbai mokytis iš
paralelių ar gretimų klasių mokinių. Sudarytos 4 grupės iš 5a, 5ab, 6abc, 7abc8abc klasių mokinių.
Tam panaudojamos pamokos mokinių poreikiams tenkinti;
13.16.9. laikinosios grupės sudaromos švietimo pagalbai (VIII skyrius), konsultacijoms,
projektiniams darbams ,, Pasinerk į vieną temą“ įgyvendinti. Tokios grupės dydį bei veiklų trukmę
lemia mokyklos turimos lėšos bei mokinių poreikiai, veiklos pobūdis. Grupės gali būti sudaromos iš
gretimų ar paralelių klasių mokinių, visų 5-8 klasių mokinių.
13.17. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų ir būdų (IX
skyrius);
V SKYRIUS
MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS
14. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant
mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo
išgales pasiekti aukštesnių ugdymo ir ugdymosi pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę dėl
sąmoningo mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus.
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15. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant
mokytojams, auklėtojams mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokyklos vadovo
pavaduotojui ugdymui, švietimo pagalbos specialistams, Prienų pedagoginės psichologinės tarybos
specialistams. Derinami tvarkaraščiai, specialistų pagalba, konsultacijos.
16. Specialiųjų poreikių mokiniams, kurie pagal Prienų PPT ir mokyklos gerovės komisijos
rekomendacijas, dalį lietuvių kalbos ir matematikos pamokų mokosi su pagalbos specialistais yra
sudaromas individualūs ugdymo planai-grafikai.
17. Mokiniams, atsižvelgus į rekomendacijas sudaromos galimybės po vieną lietuvių ir
matematikos pamoką mokytis pas pagalbos mokiniui specialistus, siūlomos socialinio pedagogo,
psichologo konsultacijos. Kiekvienas individualaus plano sudarymo poreikis, principai, pats planas,
rekomendacijos dėl mokinių ugdymo pakeitimo, pritaikymo nagrinėjami vaiko gerovės komisijoje.
18. Individualių planų įgyvendinimas, veiksmingumas ir rezultatai analizuojami vaiko
gerovės komisijoje.
VI SKYRIUS
SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE. PROGIMNAZIJOS MOKYMOSI
APLINKA
19. Mokyklos vadovas ir visa bendruomenė atsako už atviros, ramios, kūrybingos,
vertybines nuostatas puoselėjančios, mokinių ir mokytojų mokymuisi palankios edukacinės aplinkos
kūrimą ir palaikymą mokykloje.
20. Mokymosi aplinka – tai aplinka mokykloje ir už jos ribų, kurioje įgyvendinamas
mokyklos ugdymo turinys.
21. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą:
21.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ (toliau – Higienos norma);
21.2. sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir
mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje
aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos
reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį;
21.3. sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti,
bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir
neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose
įstaigose ir pan.).
21.4. skatina mokytojus ir sudaro jiems sąlygas mokyklos ugdymo turinį įgyvendinti ne tik
mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, parkuose ir kt., koreguojant ugdymo procesą, pamokų
tvarkaraštį. Klasių auklėtojai, mokytojai kultūrinę-pažintinę veiklą už mokyklos ribų planuoja iš
anksto. Mokslo metų pradžioje sudaromas integruotų, netradicinėse aplinkose planuojamų pamokų
sąrašas.
21.5. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ugdymo bendroji programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1290 „Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“. pagal ,,Mokykloje vykdomų
programų integravimo į bendrojo ugdymo programas ir klasių vadovų veiklą suvestinę“, patvirtintą
2015-06-10 progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-124. 34. Ji dera ir vykdoma kaip viena iš
mokykloje įgyvendinama sveikatą stiprinančios mokyklos programos ,,Sveiko gyvensenos kelyje“
dalių.
21.6. Mokykla planuoja sveikatinimo veiklą metams ir organizuoja kryptingus sveikos
gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius pasitelkdama sveikatos biuro specialistus,
medikus, tėvelius ir kitus socialinius partnerius.
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22. Pertraukų metu mokykloje budi mokiniai ir mokytojai.
23. Kartą per savaitę mokykloje organizuojamos aktyvios pertraukos. Jas organizuoja 6-8
klasių mokiniai, auklėtojai pagal suderintą grafiką. Kitų pertraukų metu mokiniams sudaromos
sąlygos išeiti pasivaikščioti į mokyklos teritoriją, pagal poreikį žaisti sportinius, judriuosius
žaidimus.
24. Mokyklos mokymosi aplinka iš dalies pritaikyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose
programose iškeltiems tikslams siekti, sudarant galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si),
mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai
veiklai, nes dalyje kabinetų trūksta įrangos eksperimentiniams praktiniams darbams, nėra
pakankamai demonstracinių priemonių. Mokytojams sudaromos galimybės dirbti inovatyviai,
naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: internetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius,
mobiliąją kompiuterinę įrangą, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt.
25. Mokykloje turimos priemonės ir įranga atnaujinama ir papildoma pagal mokytojų ir
mokinių poreikius, atsižvelgiama į mokyklos išteklius. Įgyjamos ir kuriamos mokymo ir mokymosi
priemonės, vadovėliai aptariamos metodinėse grupėse, įvertinama jų poreikis ir nauda. Mokymo
priemonėmis, papildoma literatūra mokytojai dalijasi, keičiasi. Metų pradžioje sudaromas ir reikalui
esant lanksčiai derinamas kabinetų užimtumo grafikas, mokytojai dėl to susitaria tarpusavyje.
26. Mokyklos vadovas bendradarbiauja su savininko teises ir pareigas įgyvendinančios
institucijos, savininko (dalyvių susirinkimo) atstovu(-ais) mokyklos mokymosi aplinkos turtinimo
klausimais, ruošia ir įgyvendina mokyklos ugdymo aplinką turtinančius projektus. Mokykloje šiuo
metu įgyvendinamas ,,Aktyviosios klasės“ , Erasmus+ ,,Klimato kaita“ projektai, veikia robotikos
klasės.
27. Fizinei aplinkai priskiriami progimnazijos pastatai, patalpos, teritorija, mokymo ir
mokymosi priemonės. Visa fizinė aplinka tarnauja mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi
individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei ir teorinei veiklai:
27.1. Mokinių sportavimui skirta didžioji sporto salė, pagal higienos normas vienu metu
galinti talpinti daugiau kaip 70 mokinių, erdvus aikštynas su atskiromis zonomis, taip pat mokykloje
esanti gimnastikos salė. Choreografijai (šokiui) taip pat naudojama mokyklos aktų salė bei
gimnastikos salė mokyklos rūsyje.
27.2. Technologijoms mokyti skirti 3 mokomieji kabinetai su specializuota įranga ir
priemonėmis.
27.3. Chemijos kabinetas nėra pritaikytas sudėtingiems chemijos laboratoriniams
bandymams, todėl pavojingos medžiagos pakeičiamos analogiškomis savybėmis pasižyminčiomis
buitinėmis medžiagomis arba kompiuterinėmis simuliacijomis.
27.4. Mokykloje veikia kompiuterių klasė, kurioje kiekvienam informacines technologijas
besimokančiam mokiniui skirtas vienas kompiuteris. Visi mokyklos kompiuteriai prijungti prie
interneto. Mokykla turi ir ugdymui naudoja 30 planšetinių mokinio kompiuterių su interneto ryšiu,
aktyvioje klasėje esančius balsavimo pultelius.
27.5. Po pamokų ir pamokų metu (pagal mokytojo nurodymą) mokiniai turi galimybę atlikti
nurodytas ugdomąsias užduotis informaciniame centre.
27.6. Renginiai, popamokinė veikla įgyvendinama mokyklos fojė, lauko teritorijoje,
vidiniame kiemelyje, mokomuosiuose kabinetuose, aktų, sporto salėje ir kitose erdvėse.
28. Progimnazijos aplinka, erdvių dekoravimas, išnaudojimas mokinių darbų eksponavimui
formuoja mokinių tapatumo su mokykla kultūrą ir tradicijas. Erdvės atnaujinamos ir pritaikomos
ugdomiesiems, socialiniams tikslams pagal mokyklos išgales.
29. Progimnazijos psichologinę ir socialinę aplinką lemia progimnazijos bendruomenės
nuostatos mokytis ir bendradarbiauti, mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų emociniai santykiai,
jų darbo krūviai, progimnazijos vadovo, mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų,
mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimas, aiški ir laiku gaunama informacija įvairiais
progimnazijos bendruomenės veiklos klausimais, atviri progimnazijos ryšiai su vietos bendruomene.

13
30. Kultūrinė aplinka apima progimnazijos puoselėjamas ir kuriamas tradicijas,
progimnazijos bendruomenės renginius, aplinkotyros, aplinkotvarkos, kraštotyros, darnaus augimo
veiklą ugdant meilę ir pagarbą savo gyvenamajai, gimtajai vietai, šalia esantiems.
31. Progimnazijos mokinių ugdymui gali būti išnaudojamos įvairios išorinės edukacinės
aplinkos: muziejai, parodos, kitų mokyklų, socialinių partnerių patalpos ir kt.
32. Mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose ugdymo renginiuose, konkursuose, projektuose,
įgyvendinamuose ne mokyklos ugdymo aplinkose.
33. Įvairių edukacinių, kūrybinių veiklų organizavimui į mokyklą kviečiami kultūrinių,
mokslinių, meninių renginių organizatoriai.
VII SKYRIUS
UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS
34. Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio,
metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių skirtybėms. Jo
tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis.
35. Progimnazija, siekdama geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir
padėti jiems pasiekti kuo geresnių rezultatų, lietuvių kalbos matematikos pamokoms 5-8 klasių
mokinius dalija į laikinas grupes. Per šias pamokas mokiniams taikomi motyvuojantys, poreikius
atitinkantys mokymo (-si) metodai ir užduotys, padedama išlyginti mokymosi spragas ir siekti
patenkinamo, pagrindinio ar aukštesniojo pasiekimų lygio, pažangos. 7-ose ir 8-ose klasėse šioms
papildomoms grupėms sudaryti panaudojamos mokinio poreikiams tenkinti skirtos valandos.
36. Kitose pamokose, dalyko turinys diferencijuojamas toje pačioje pamokoje, skiriant
atitinkamas individualias ar grupines užduotis. Kiekvienas mokytojas savo dalyko ilgalaikiame plane
numato ir aprašo diferencijavimo, individualizavimo būdus ir formas, galimybes mokiniui rinktis
veiklas, dirbti individualiai ar grupėje.
37. 1-ios užsienio (anglų) kalbos komunikaciniams gebėjimams gilinti ir stiprinti 5-8
klasėse skiriama papildomų valandų iš mokinio poreikiams tenkinti skirtų valandų. Šias valandas
mokiniai renkasi pagal poreikį, tačiau jie taip pat skirstomi į grupes pagal pasiekimus. Sudarytos 4
grupės iš 5a, 5ab, 6abc, 7abc8abc klasių mokinių.
38. Kūno kultūros pamokose apjungiamos paralelinių klasių berniukų ir mergaičių grupės,
8c klasė dalijama į berniukų ir mergaičių grupę.
39. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą sudaromos laikinosios grupės dalykų
konsultacijoms, tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės).
Grupės sudaro mokytojai iš mišrių arba panašių polinkių, interesų, gebėjimų mokinių, atsižvelgdami
į mokinių poreikius ir pageidavimus. Mokiniai patys gali rinktis konsultacijų grupes, projektinių
darbų grupes, temas, mokymosi tempą taip personalizuodami savo mokymąsi. Tokia veikla
aptariama pirmose dalykų pamokose.
40. Metų eigoje, atsižvelgiant į mokinių poreikius, pasiekimus, spragas turint lėšų, gali būti
sudaromos konsultacijų grupės įvairiems dalykams.
41. Mokykla analizuodama pasiekimus, vertinimus stebėdama veiklas, aptardama su
mokiniais ir mokytojais ir iš kitų įvairių šaltinių vertina, kaip ugdymo procese įgyvendinamas
diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų
pasiekimų. Mokytojai, auklėtojai, specialios grupės vykdo tėvų, mokinių apklausas, lygina
trimestrinius, metinius pasiekimus, stebi mokinių pažangą, organizuoja refleksinius pokalbius su
mokiniais, mokytojais, įsivertinimą pamokose ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo
diferencijavimo. Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo
turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus.
VIII SKYRIUS
MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS
TEIKIMAS
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42. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama pagal Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos švietimo
pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašą“, patvirtintą direktoriaus įsakymu 2015-08-27 Nr.V-134.
43. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi, fiksuojami elektroniniame dienyne, mokinio
darbuose, suvestinėse, mokinio pažangos lapuose ir analizuojami susirinkimų, diskusijų, posėdžių,
individualių pokalbių su mokiniu metu, identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai. Esant reikalui
apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai,
mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.
44. Mokiniui suteikiama mokymosi pagalba pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti
bendrosiose programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, mokinys nedaro pažangos arba
pažangumas krinta, nelankomos pamokos, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, tėvų ar
mokinių pageidavimu, po ligos ir kitais atvejais. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir
intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui. Mokymosi pagalbos organizavimas ir poveikis
nuolat analizuojamas, bent kartą metuose atsiskaitoma bendruomenei.
45. Už mokymosi pagalbos organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Ji
nuolat stebi mokinių mokymąsi, renka informaciją iš mokytojų, auklėtojų, tėvų, el.dienyno, reikalui
esant inicijuoja pagalbos teikimą pasitelkia į pagalbą specialistus, vaiko gerovės komisiją.
46. Mokymosi pagalba gali būti integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi
pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si)
užduotis, metodikas ir kt. Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias.
Tokiu atveju dėl pagalbos su mokiniu ar/ir tėvais susitariama žodžiu, mokinys gali būti nukreipiamas
į konsultacijas.
47. Mokykloje siekiant pagerinti konkrečių dalykų, dalykų srities pasiekimus, ar išryškėjus
kažkurios srities spragoms, poreikiui po apklausų, ar pan., aptarus metodinėse grupėse, metodinėje
taryboje ar toje klasėje (tam mokiniui) dėstančių mokytojų grupės pasitarime numatomos pasiekimų
gerinimo priemonės. Jų veiksmingumas analizuojamas.
48. Mokymosi pagalba gali būti teikiama skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas,
kurių trukmę nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį ir mokančiųjų mokytojų, Vaiko
gerovės komisijos, pagalbos specialistų rekomendacijas, atsižvelgdama į konkrečią situaciją.
Mokymosi pagalba gali būti skiriama sudarant mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos,
grupes. Šios grupės gali būti sudarytos ir iš gretimų klasių. Mokymosi pagalbai teikti naudojamos
pamokos, skiriamas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti.
Konsultacijoms gali būti pasitelkiami mokyklos pagalbos vaikui specialistai, Pedagoginės
psichologinės tarnybos specialistai.
IX SKYRIUS
MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)
BENDRADARBIAVIMAS
49. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokyklos bendradarbiauja formuojant,
įgyvendinant bei analizuojant mokyklos ugdymo turinį, veiklas, sudarant svarbius mokyklos veiklos
dokumentus. Ypač svarbūs mokyklos veiklos klausimai svarstomi progimnazijos taryboje, atliekamos
mokinių tėvų apklausos, tėvai dalyvauja sprendžiant mokytojų atestacijos klausimus. Ne rečiau kaip
kartą per metus organizuojami klasių grupių tėvų susirinkimai, atvirų durų dienos. Mokyklos
administracija ir mokantys mokytojai gali dalyvauti klasių tėvų susirinkimuose. Esant reikalui tėvai
kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdžius, dalyvaujant tėvams sudaromos trišalės mokymosi
sutartys, jos reflektuojamos.
50. Ugdymo veiklų, planavimo, rezultatų analizė atliekama progimnazijos taryboje,
mokinių tėvų susirinkimų metu, ugdymo turinio tobulinimo ir pažangos gerinimo, renginių ir
popamokinės veiklos organizavimo, pagalbos mokiniui ir elgesio kultūros gerinimo komitetuose.
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51. Tėvai dalyvauja mokykliniuose renginiuose, seminaruose, organizuojamuose kursuose,
paskaitose susijusiose su vaikų ugdymu. Tėvų susirinkimų metu organizuojamos pedagoginio
švietimo paskaitos, pokalbiai.
52. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami apie mokykloje organizuojamą
ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą elektroninio dienyno (pagal
elektroninio dienyno naudojimo tvarką mokykloje), elektroninio pašto, mokyklos svetainėje
talpinamos informacijos pagalba, telefonu, tėvų susirinkimuose, individualiuose susitikimuose, atvirų
durų dienų metu, vaiko gerovės komisijos posėdžių metu ir pan.
53. Klasių auklėtojai ne rečiau, kaip 1 kartą per mėnesį informuoja tėvus apie jų vaikų
mokymosi pasiekimus, jei tėvai neturi galimybių tai sužinoti iš elektroninio dienyno
54. Individualūs mokinių pasiekimai aptariami, svarbūs sprendimai dėl mokymosi, pagalbos
mokiniui priimami tik derinant, tariantis su tėvais. Nepakankamų ar žemų pasiekimų mokinių
ugdymui ir pažangai sudaromos trišalės sutartys tarp tėvų mokinio ir mokančio mokytojo ar
auklėtojo. Ją sudarant aptariama reikalinga mokiniui mokytojų pagalba, mokinio ir tėvų
įsipareigojimai, tėvų teikiama pagalba. Sutarties vykdymas peržiūrimas, įvertinamas teikiamos
mokymosi pagalbos veiksmingumas, susitarimų laikymasis, sėkmės ir problemos. Tai aptariama su
tėvais pagal poreikius ir žodinius susitarimus bet ne rečiau nei 3 kart per metus.
55. Mokykla užtikrina, kad vyktų abipusis ir savalaikis grįžtamosios informacijos apie
mokinių mokymąsi perdavimas tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), stebi, tiria tėvų
poreikius informavimo srityje.
X SKYRIUS
UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS
56. Mokytojai integruoja į savo dėstomą dalyką bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo
įgūdžių formavimo nuostatas, mokėjimo mokytis bei kitas integruojamąsias programas numatytas
bendrosiose programose bei mokykloje vykdomas programas pagal ,,Mokykloje vykdomų
programų integravimo į bendrojo ugdymo programas ir klasių vadovų veiklą suvestinę“,
patvirtintą 2015-06-10 progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-124. Programų temas įrašo į
metinius ilgalaikius ir/ar detaliuosius planus, modulių, klasės auklėtojo planus, neformaliojo
švietimo programas. Mokytojai metų pradžioje suplanuoja, ilgalaikiame plane nurodo savaičių
tikslumu ir organizuoja ne mažiau kaip vieną keleto dalykų integruotą pamoką, suderinę su
kuruojančiu vadovu. Mokykloje sudaroma integruojamo turinio pagal atskiras sritis lentelė
pridedama prie ugdymo plano ir talpinama mokyklos elektroninio dienyno paskyroje.
57. Metodinių grupių bei metodinės tarybos susitarimu kiekvienas mokytojas per metus
organizuoja bent vieną integruotą su kitu dalyku ir jo mokytoju pamoką. Mokykloje sudaroma
integruotų pamokų lentelė pridedama prie ugdymo plano ir talpinama mokyklos elektroninio
dienyno paskyroje.
58. Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti (jei pamokoje dirba du mokytojai) integruojamų
dalykų pamokų turinys elektroniniame dienyne įrašomas tų dalykų apskaitai skirtose skiltyse.
59. Mokytojai metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje, aptariant pamokas analizuoja,
kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti
dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus dėl tolesnio turinio
integravimo tikslingumo.
60. Į mokyklos ugdymo turinį, dalykus, neformaliojo švietimo programas, klasių auklėtojų
veiklas, sveikatos biuro specialistės, pagalbos mokiniui specialistų planus integruojama Rengimo
šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179 (Žin., 2007, Nr. 19-740), Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 (Žin., 2006, Nr. 33-1197),
ugdymo karjerai programa, sveikos gyvensenos ugdymo programa ,,Sveiko gyvenimo kelyje“.
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61. Ugdymas karjerai organizuojamas pagal ugdymo karjerai organizavimo Prienų
,,Ąžuolo“ progimnazijoje tvarkos aprašą, patvirtintą direktoriaus įsakymu 2012-09-03 Nr. V-06 ,,Dėl
Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos ugdymo karjerai organizavimo tvarkos aprašo“.
61.1. 2016-2017 m. m. 5-8 klasių mokiniai vykdys du vienijančių temų projektinius darbus
,,Pasinerk į vieną temą“. Bendros temos pasirenkamos iš mokinių, mokytojų, tėvelių pasiūlymų.
Projektinės veiklos planavimas bei aptarimas vyksta Metodinėje taryboje. Projektų rezultatai, veikla
viešai pristatoma, vertinama mokyklos bendruomenei.
62. Integruojamosios programos įgyvendinamos kultūrinių pažintinių veiklų metu.
63. Integruojamosios programos įgyvendinamos pagal ,,Mokykloje vykdomų programų
integravimas į bendrojo ugdymo programas ir klasių vadovų veiklą“, patvirtintą 2015-06-10
progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-124.
64. Dalykų mokytojai į ugdymo turinį integruoja bendrosiose programose numatytas
integruotąsias programas.
XI SKYRIUS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
64.1.1. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese progimnazija
vadovaujasi „Progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka ir vertinimo dalykų
pamokose aprašais“, patvirtinta 2015-06-25 direktoriaus. įsakymu Nr.V-127 (nauja redakcija 201608-31 Nr.114), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Bendrosiomis
programomis;
65. Mokinių besimokančių, pagal pagrindinio ugdymo programas pasiekimai vertinami 10
balų vertinimo sistema.
66. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5-ųjų klasių mokiniams
progimnazija skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir
pasiekimai pažymiais nevertinami, fiksuojami aprašomuoju būdu sutartose formose adaptacinio
laikotarpio pabaigoje.
67. Modulių vertinimas išsamiai aprašomas modulių programose, su juo supažindinami
mokiniai. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami pažymiu, kuris įskaitomas į
atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą. Galutinis pažymys (vertinimas) įrašomas į
dalyko puslapį dienyne prieš trimestro įvertinimą.
68. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros
pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
69. Kūno kultūros dalyke įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo
rekomendaciją.
70. Dalykų mokytojų ir mokinių ilgalaikiai vertinimo susitarimai gali būti įforminami raštu,
viešinami dalykų kabinetuose, trumpalaikiai susitarimai raštu gali būti neforminami.
71. Apie mokymosi rezultatus mokinių tėvai informuojami nuolat ir sistemingai. Jei reikia,
kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariama mokinių daroma pažanga, spragos,
mokymosi pasiekimai ir nesėkmės, numatomi būdai gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimams.
72. Mokykloje siūlomos priemonės mokinių pažangai fiksuoti ir planuoti. Klasių vadovai
kartu su mokiniais gali sukurti savo priemones ir būdus kiekvieno mokinio pažangai stebėti ir
fiksuoti, analizuoti. Asmeninė mokinio pažanga aptariama vykdomų refleksinių pokalbių metu.
73. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas suderintai
ir planuotai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo
tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais
ir kt.). Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą
informaciją. Diagnostinio vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir
poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
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74. Kiekvienais metais mokykloje organizuojami diagnostiniai arba standartizuoti
patikrinimai pagal iš anksto sudarytą arba nurodytą grafiką.
XII SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS
75. Mokinių mokymosi krūvis reguliuojamas organizuojant ugdymą, planuojant ir
įgyvendinant ugdymo turinį, skiriant namų darbus, kontrolinius darbus, juos aptariant ir fiksuojant
elektroniniame dienyne:
75.1. organizuojant tos pačios klasės mokinius mokančių mokytojų klasės auklėtojų,
specialistų susitikimus (mažiausiai kartą per metus), sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir
mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;
75.2. mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas (išskyrus
individualius susitarimus tarp mokinio ir mokytojo, reglamentuojamus „Progimnazijos mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka ir vertinimo dalykų pamokose aprašais“, patvirtinta 2015-0625 dir. įsakymu Nr.V-127, nauja redakcija 2016-08-31 Nr.114). Apie kontrolinį darbą mokiniai
informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę;
75.3. kontrolinių užduočių atlikimo laiką klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje, su
mokiniais ir įrašo į elektroninį dienyną;
75.4. atostogų ir švenčių laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami;
75.5. namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina su mokiniais. Namų darbų
trukmė neviršija 5, 6 klasių – 1,5 valandos, 7, 8 klasių – 2 valandų;
75.6. Visa vertinimo, atsiskaitymo, namų ir klasės darbų informacija aptariama pirmųjų
dalyko pamokų metu, priimami susitarimai.
76. Progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, kuruojanti 5-8 klasių mokinių ugdymą
organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir
kontrolę.
77. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį
didesnis nei minimalus pamokų skaičius dėl pagilinto anglų kalbos mokymo papildomos valandos
skirtas suderinus su tėvais (globėjais) (individualiam ugdymo plano pasirinkimo lape patvirtinta tėvų
parašu). Konsultacijos, klasės valandėlės į mokymosi krūvį neskaičiuojamos ir tėvų pritarimo joms
vykdyti nereikia.
78. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu atleidžiamas:
78.1. nuo dailės, muzikos, kūno kultūros, išimties atvejais – ir kitų dalykų pamokų (ar jų
dalies) lankymo, jei mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs).
Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su
neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šios programos turi derėti su bendrųjų programų turiniu.
Tokiais atvejais tėvai pateikia prašymą progimnazijos direktorei ir pažymą apie lankymą (baigimo
pažymėjimo kopiją).
78.2. mokykla priima sprendimus dėl menų ir sporto srities / kūno kultūros dalykų, o
išimties atvejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas,
įskaitymo ir konvertavimo į dešimtbalę vertinimo sistemą kiekvienu atskiru atveju. Atsiskaitymo
forma – įskaita likus ne mažiau savaitei iki trimestro pabaigos. Įskaitos darbus saugo dalyko
mokytojas.
78.3. mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, tuo metu gali
užsiimti kita ugdomąją, socialine veikla mokykloje arba mokytis savarankiškai mokyklos skaitykloje.
Mokykla, paskyrusi atsakingus asmenis skaitykloje užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą
ir užimtumą. Jei mokiniui tokia pamoka pirma arba paskutinė suderinus su tėvais, mokinys gali laisvą
laiką leisti namuose.
79. Per dieną neskiriamos daugiau kaip 7 pamokos. Per savaitę – 35 pamokos.
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80. Penktadienį organizuojama ne daugiau nei 6 pamokos. Vėliau galima organizuoti
neformalųjį švietimą ir klasių susirinkimus, konsultacijas pagal susitarimus su mokiniais.
XIII SKYRIUS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE
81. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas organizuojant:
81.1. neformaliojo švietimo programų vykdymą, atsižvelgus į mokinių pageidavimus.
Neformaliojo švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių
asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai
renkasi laisvai ir keičia motyvuotai;
81.2. pažintinę veiklą, organizuojamą pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų
naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 105-4319);
81.3. socialinę, projektinę veiklą, organizuojamas akcijas ir kt.
82. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 14 mokinių.

XIV SKYRIUS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO
ORGANIZAVIMAS
83. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja
vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu
Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771).
84. Progimnazija, rengdama ugdymo planą, atsižvelgė į progimnazijos specialiųjų poreikių
mokinių ugdymosi poreikius ir numatė šių poreikių tenkinimo tvarką: priėmė sprendimus dėl
specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi krūvio, specialiosios pedagoginės ir specialiosios
pagalbos teikimo.
85. 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.
86. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašą“,
patvirtintą direktoriaus įsakymu 2015-08-27 Nr.V-134.
87. Mokykla, pritaikydama ugdymo planą mokinių reikmėms ir vadovaudamasi
bendruosiuose ugdymo planuose pagrindinio ugdymo dalykų programai įgyvendinti skiriamų
savaitinių pamokų skaičiumi, planuoja specialiąsias pamokas vietoj dalies lietuvių k. ir matematikos
pamokų. Kiekvienas toks atvejis svarstomas individualiai ir sudaromas individualus planas-grafikas.
88. Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis
„Progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka ir vertinimo dalykų pamokose
aprašais“, patvirtinta 2015-06-25 dir. įsakymu Nr.V-127, nauja redakcija 2016-08-31 Nr.114.
XV SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS. PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS
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89. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis
programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26
d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“
(toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Atnaujintomis lietuvių kalbos bendrosiomis
programomis 5,7 klasėse, Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.
V-46, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas)
formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinį
ugdymą.
90. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama progimnazijos
ugdymo turinį, užtikrino pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų
skiriamų pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 123 punkte, ir siūlė
mokiniams pasirinkti pagilinto užsienio kalbos (anglų) mokymosi programą 5-8 klasėse bei
kiekvienai klasei ar klasių grupei konsultacijas bei neformalųjį švietimą pagal mokinių
pageidavimus.
91. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5-ųjų klasių mokiniams
progimnazija skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir
pasiekimai pažymiais nevertinami, fiksuojami aprašomuoju būdu. Kiekvieno naujai atvykusio
mokinio adaptacija aptariama atskirai.
92. Socialinei-pilietinei veiklai skiriama 5-6 pamokų trukmės veikla per mokslo metus.
Veikla yra privaloma ir gali būti vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei,
kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu. Socialinė veikla siejama su pilietiškumo
ugdymu, progimnazijos bendruomenės poreikiais (budėjimas mokykloje pertraukų metu) ir
tradicijomis, vykdomais projektais, akcijomis, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Mokiniai
socialinę veiklą gali vykdyti savarankiškai, dalyvaudami savanorystės, ar kitose veiklose ir suderinę
tai su klasės auklėtoju, socialiniu pedagogu. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama e.dienyne:
92.1. Skiriamų socialinių-pilietinių valandų skaičius:
92.1.1. Budėjimas mokykloje (privalomas, iki 3 val.). Neatlikus šios veiklos
neužskaitomos kitos veiklos.
92.1.2. Mokyklos ir kitos bendruomeninės talkos (pagal trukmę).
92.1.3. Mokyklinių renginių, veiklų, valandėlių organizavimas ne savo klasėje,
dalyvavimas organizuojant programą ir pan. (pagal trukmę).
92.1.4. Darbas mokyklos savivaldoje (1 val.).
92.1.5. Savanorystė (pagal trukmę).
92.1.6. Pagalba mokyklos personalui (pagal trukmę).
92.1.7. Pagalba jaunesniems mokiniams ruošiant pamokas, žemesniųjų klasių mokinių
pailgintos grupės veiklų organizavimas ir pan. (pagal trukmę).
92.2. Kiekvieno mokinio socialinė –pilietinė veikla fiksuojama elektroninio dienyno
paskyroje.

XVI SKYRIUS
UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS
93. Mokykloje rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas:
93.1. pagal metodinių grupių susitarimus, kiekvienas dalyko mokytojas ilgalaikiame plane
numato veiksmus skirtus lietuvių kalbos ugdymui;
93.2. mokomąsias užduotis panaudoti kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį į
kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą;
93.3. skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per
visų dalykų pamokas, atsakymus pateikti pilnu sakiniu;
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93.4. vertinant mokinio pasiekimus teikti grįžtamąją informaciją ir apie kalbos mokėjimą,
nurodyti privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus;
93.5. ugdyti kalbinę atsakomybę, kalbinę raišką, suvokiant tai kaip vieną iš prisistatymo
viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą.
94. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar
bendrijos tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai), o nuo 14 metų
mokinys savarankiškai renkasi pats. Dorinio ugdymo dalykas pasirenkamas vieniems mokslo
metams.
95. Lietuvių kalba.
96. Mokykla, formuodama ugdymo turinį mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos
pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas išlyginti
mokymosi spragas (skiria individualias ar grupines konsultacijas);
97. Užsienio kalbos:
98. Toliau tęsiamas pasirinktos užsienio kalbos (anglų) mokymasis. Visos klasės skirstomos
į dvi mokymosi grupes.
99. Pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–8 klasėse
– į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo
lygis mokytojų susitarimu nustatomas, naudojantis Europos kalbų aplanku arba (ir) savarankiškai
mokytojų pasirinktais kalbų mokėjimo lygio nustatymo testais. Užsienio kalbos siekiamas mokymosi
lygis nurodomas mokytojo teminiame plane prie mokinių sąrašo, elektroniniame dienyne.
100. Antrosios užsienio kalbos mokymas pradedamas nuo 6 klasės. Mokinys antrąją
užsienio kalbą pasirenka iš prancūzų arba rusų kalbų;
100.1. Visi 6 klasių mokiniai bei dauguma 7 ir 8 klasių mokinių pasirinko mokytis rusų
kalbą. Dalis mokinių pasirinko II užsienio (prancūzų) kalbos mokymąsi 7 ir 8 klasėse sudarant
grupes iš 7 klasių, 8 klasių mokinių.
101. Antrosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A1, o 7–8
klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
102. Matematika. Organizuojant matematikos mokymąsi:
102.1. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi Nacionalinio
egzaminų centro parengtomis matematinio raštingumo užduotimis, nacionalinių olimpiadų, konkurso
„Kengūra“ užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais;
102.2. vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, mokyklos
standartizuotų testų rezultatais ir rekomendacijomis;
102.3. naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios
priemonės.
103. Informacinių technologijų mokymo organizavimas. Informacinės technologijos
pradedamos dėstyti 5 klasėje. 5-7 klasėse skiriama po 1 savaitinę dalyko valandą. Klasė per IT
pamokas skirstoma į 2 grupes.
104. Gamtamokslinis ugdymas. Organizuojant gamtos mokslų dalykų mokymą:
104.1. vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių tyrimų mokinių pasiekimų rezultatais bei
rekomendacijomis;
104.2. mokinių gamtos mokslų mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi Nacionalinio
egzaminų centro parengtomis užduotimis, konkursų užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir
kitais šaltiniais;
104.3. mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais,
dialogais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant
informacines komunikacines technologijas;
104.4. gerinami mokinių eksperimentiniai ir praktiniai įgūdžiai, tam skiriant ne mažiau kaip
30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus, tai numatant dalyko ilgalaikiame plane.
104.5. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis
priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis,
kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir pagal galimybes
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mokymosi ištekliais už mokyklos ribų (muziejų, universitetų, laboratorijų, kitų įstaigų programomis
ir pan.).
105. Socialinis ugdymas:
105.1. mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio
metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant
informacines komunikacines technologijas.
105.2. vadovaujamasi mokyklos standartizuotų testų rezultatais ir rekomendacijomis,
nacionalinių ir kitų tyrimų, konkursų rezultatais;
105.3. siekiant gerinti gimtojo Prienų krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į
esamas galimybes istorijos ir geografijos mokymą skatinama organizuoti netradicinėse aplinkose
(pavyzdžiui, saugomų teritorijų lankytojų centruose, muziejuose).
106. Į istorijos, geografijos ugdymo pagrindų dalykų turinį integruoti: Lietuvos ir pasaulio
realijas, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, nacionalinio
saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos
Respublikoje; 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.
107. Meninis ugdymas:
107.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos dalykai.
107.2. mokiniai gali pasirinkti meninės krypties neformalųjį ugdymą: muzikos, dailės ir
dizaino, dramos, dainavimo.
108. Technologijos:
108.1. mokiniai per technologijų pamokas dalijami į dvi grupes, kurių kursas keičiamas kas
pusė metų.
108.2. mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8
klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės,
konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų.
108.3. mokiniai gali pasirinkti technologinės krypties neformalųjį ugdymą: dailės ir amatų,
drabužių dizaino.
109. Kūno kultūra:
109.1. 5-ose klasės kūno kultūrai skiriamos 3 val.
109.2. 6-8-ose klasėse kultūrai skiriamos 2 valandos per savaitę; mokiniams sudarytos
sąlygos lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus: sporto, futbolo, kvadrato, sportinių žaidimų
būrelius mokykloje;
109.3. kūno kultūros pamokose apjungiamos paralelinių klasių berniukų ir mergaičių
grupės, jei nėra paralelinės klasės 5-7 klasėse, klasė nedalijama. 8c klasė dalijama į berniukų ir
mergaičių grupę. Dalinimui skiriama mokinio ugdymosi poreikiam tenkinti skirtos pamokos
109.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros
pratybose pažymiais nevertinami, įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Jos gali būti
organizuojamos taip:
109.5. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;
109.6. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai
skiriami atsižvelgusį jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali
skatinti ligų paūmėjimą.
109.7. organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose atsižvelgiama į Higienos normos
reikalavimus.
109.8. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai
dėl ligos, siūlo kitą veiklą mokyklos skaitykloje. Kiekvienas tiks atvejis analizuojamas individualiai.
Mokinių ilgalaikis atleidimas nuo kūno kultūros fiksuojamas el. dienyne.
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110. Žmogaus sauga. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje
organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668)“.

111.Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę 5-8 klasėse:
Dalykai

5a

Tikyba

5b

1

5c

6a

1

Etika

1

1

1

Lietuvių kalba/

Klasės
6cKlasės
Klasės
Klasės

6b

1

1

1

1

7a

7b

7c

8a

1
1

1

1

1

3 (+3)

3 (+3)

3(+3)

1

5< Mokinai dalijami į 4 laikinas
grupes pagal mokymosi lygius
3(+3)
2(+2)

3(+3)
2(+2)

3(+3)
2(+2)

3(+3)
2(+2)

Prancūzų kalba

3(+3)
2(+2)

3(+3)
2(+2)

3(+3)
2(+2)

3(+3)
2(+2)

2
4< Mokinai dalijami į 3 laikinas grupes pagal
mokymosi lygius.

Matematika
Gamta ir žmogus

2

2

2

4< Mokinai dalijami į 3 laikinas grupes
pagal mokymosi lygius.

2

2

Fizika
2

2

2

4< Mokinai dalijami į 4 laikinas grupes
pagal mokymosi lygius.

2
2

2

2

1

1

1

Chemija

Geografija

3(+3)
2(+2)

2

4< Mokinai dalijami į 4 laikinas grupes
pagal mokymosi lygius.

Biologija

Istorija

1

5< Mokinai dalijami į 4 laikinas
grupes pagal mokymosi lygius

5< Mokinai dalijami į 3 laikinas grupes
pagal mokymosi lygius

Anglų kalba
Rusų kalba

8c
1

1

5< Mokinai dalijami į 3 laikinas
grupes pagal mokymosi lygius

Lietuvių kalba ir literatūra

8b

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Informacinės technologijos
Dailė

1(+1)
1

1(+1)
1

1(+1)
1

1(+1)
1

1(+1)
1

1(+1)
1

1(+1)
1

1(+1)
1

1(+1)
1

1

1

1

Muzika
Technologijos

1
2(+2)

1
2(+2)

1
2(+2)

1
2(+2)

1
2(+2)

1
2(+2)

1
2(+2)

1
2(+2)

1
2(+2)

1
1(+1)

1
1(+1)

1
1(+1)

Kūno kultūra
Žmogaus sauga
Iš viso
mokiniui

Pagilintas
mokymas

privalomų

3 (mergaitės)
3 (berniukai)
1

1
valandų

anglų

kalbos

Iš
viso
valandų
pasirinkusiam modulį:

mokiniui

26
1 14mok
27

2 (mergaitės)
2 (berniukai)

3

2

2

2 (mergaitės)
2 (berniukai)

1
26

1
26

28

28

29

29

Pagilintas mokymas, dalykų moduliai.
1 4mok.+ 6mok.+ 6mok

1 8mok.+ 10mok
27

28

27

29

29

29

Paaiškinimai: Ženklas (+ n) reiškia, kad mokiniai dalyko mokomi grupėse.

1
1
3
2

30

2(mergaitės)
2(berniukai)
1

30

30

31

31

1 4mok.+ 1mok.+ 1mok+3mok.
30

Konsultacijos
Anglų kalbos
Rusų kalbos
Matematikos
Lietuvių kalbos

29

2 (mergaitės)
2 (berniukai)
1

30

30

31

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
Viso

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos
Neformaliojo švietimo grupių sąrašas-suvestinė
2016-2017 m.m.
Mokytojo
Pavadinimas
Klasės
Valandų
vardas, pavardė
skaičius
D.Dragūnienė
Dailės ir dizaino
5-8
1
studija
D.Dragūnienė
Gaminių dizainas
5-8
1
K. Drižilauskas
Teatro studija
5-8
1
,,Giliukas“
I.Drižilauskienė
Žodžio teatras
5-8
1
I.Radzevičienė
Pop studija
5-8
2
I.Galinienė
Matematika aplink 6
1
mus
I.Galinienė
Matematikos
8
1
paslaptys
I.Galinienė
Matematikos
5,7
1
būrelis
R. Gelusevičienė
Rūbų
5-8
2
modeliavimas ir
siuvimas
G.Gečienė
Informacinės
5-6
1
technologijos
G.Gečienė
Jaunųjų
7-8
1
programuotojų
G.Gečienė
Tinklalapių
7-8
1
kūrimas
K.Joneliūnas
Futbolo
5-8
4
K.Kalesinskaitė
Kvadratas
5-8
2
L.Suchorukovienė Choras
5
1
21

Mokinių
skaičius
17
14
35
35
26
16
20
29
25

22
19
17
75
25
17

25

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos
KONSULTACIJOS
2016-2017 m.m.

1.

Lietuvių kalba

L. Venclovaitė

2

Pageidaujančių
mokinių
skaičius
58

2.

Matematika

L. Aušrotienė

1

117

V.Grigonienė

2

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Valandų
skaičius

Vadovas

3.

Anglų kalba

L.Vaznikauskienė

1

32

4.

Rusų kalba

V.Narvydienė

1

30

Viso

7

Prienų "Ąžuolo" progimnazijos
Užsienio kalbų paskirstymas grupėmis 5-8 klasėse
2016-2017 mokslo metais
I-oji kalba

Klasė
Anglų k. (2 val.)

Klasė
5a
5b
5c
6a
6b
6c
7a
7b
7c
8a
8b
8c

Anglų k. (3 val.)

L.
Vaznikauskienė
V. Bičinskienė
L.
Vaznikauskienė
V. Bičinskienė
V. Bičinskienė
V. Bičinskienė
S. Pikienė

Mok.
sk.
Mok.
sk.

Anglų k. (2 val.)

Anglų k. (3 val.)

II-oji kalba
Mok.
sk.
Mok.
sk.

II-oji kalba

Rusų kalba (2 val.)

Mok.
sk.

Rusų kalba (2 val.)

Mok. sk.

Prancūzų kalba (2 val.)

Mok. sk.

Mok.
sk.

Rusų k. (2 val.)

Mok. sk.

Prancūzų k. (2 val.)

Mok. sk.

15

G. Buitkuvienė

15

15

S. Pikienė

16

15

S. Pikienė

15

Rusų k. (2 val.)

12
10
11
15

12
11
11
13

V. Narvydienė
V. Narvydienė
V. Narvydienė
V. Narvydienė

12
10
11
12

E. Šukevičius
E. Šukevičius
E. Šukevičius
E. Šukevičius

12
11
11
12

14

V. Narvydienė

14

E. Šukevičius

13

13

V. Narvydienė

14

E. Šukevičius

12

V. Bičinskienė

15

V. Bičinskienė
L.
Vaznikauskienė
V. Bičinskienė
S. Pikienė

13

S. Pikienė
G. Buitkuvienė
S. Pikienė
G. Buitkuvienė
L.
Vaznikauskienė
S. Pikienė

14

G. Buitkuvienė

14

V. Narvydienė

12

E. Šukevičius

12

14
14

G. Buitkuvienė
G. Buitkuvienė

13
17

V. Narvydienė
V. Narvydienė

13
14

E. Šukevičius
E. Šukevičius

13
13

Dir. pavaduotojos ugdymui

G. Tautvydienė

L.Vaitulevičienė

4+2

L.Vaitulevičienė
4+1+4

Prienų "Ąžuolo" progimnazijos
dorinio ugdymo (tikybos, etikos) paskirstymas grupėmis 5-8 klasėse
2016-2017 mokslo metais
Klasė

Tikyba

Etika

Dėstantis mokytojas

Mok. skaičius

L.Skurdelienė

13+7

5b

L. Skurdelienė

6a

L. Skurdelienė

6b

L. Skurdelienė

6c

L. Skurdelienė

7a

L. Skurdelienė

K. Drižilauskas

7c

L. Skurdelienė

K. Drižilauskas

7b

L. Skurdelienė

K. Drižilauskas

8a

L. Skurdelienė

K. Drižilauskas

8b

L. Skurdelienė

8c

L. Skurdelienė

5a
5c

Dir. pavaduotojos ugdymui

Dėstantis mokytojas

Mok. skaičius

K. Drižilauskas

17

K. Drižilauskas

23

14

K. Drižilauskas

17

11

K. Drižilauskas

13

K. Drižilauskas
2+18

8+7+4

12+3
14

K. Drižilauskas

K. Drižilauskas
K. Drižilauskas

G. Tautvydienė

18+4
20
22
22
16
23
17

28

Prienų "Ąžuolo" progimnazijos
Informacinių technologijų paskirstymas grupėmis 5-8 klasėse
2016-2017 mokslo metais
Klasė

Informacinės
technologijos (1 val.)

mok.
skaičius

Informacinės
technologijos (1 val.)

mok.
skaičius

5a

G. Gečienė

15

G. Gečienė

15

5b

G. Gečienė

15

G. Gečienė

16

5c

G. Gečienė

16

G.Tautvydienė

14

6a

G. Gečienė

12

G.Tautvydienė

12

6b

G. Gečienė

10

G. Gečienė

11

6c

G. Gečienė

11

G. Gečienė

11

7a

G. Gečienė

15

G. Gečienė

13

7b

G. Gečienė

16

G. Gečienė

13

7c

G. Gečienė

12

G. Tautvydienė

14

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui

G.Tautvydienė

29

Prienų "Ąžuolo" progimnazijos
Technologijų paskirstymas grupėmis 5-8 klasėse
2016-2017 mokslo metais
Klasė

Informacinės
technologijos (1 val.)

mok.
skaičius

Informacinės
technologijos (1 val.)

mok.
skaičius

5a

A. Žvirblys

15

R. Gelusevičienė

15

5b

A. Žvirblys

15

R. Gelusevičienė

16

5c

A. Žvirblys

15

A. Žvirblys

15

6a

A. Žvirblys

12

R. Gelusevičienė

12

6b

A. Žvirblys

10

R. Gelusevičienė

11

6c

A. Žvirblys

11

D.Dragūnienė

11

7a

A. Žvirblys

15

R. Gelusevičienė

13

7b

A. Žvirblys

15

R. Gelusevičienė

14

7c

D.Dragūnienė

13

R. Gelusevičienė

13

8a

A. Žvirblys

14

R. Gelusevičienė

14

8b

A. Žvirblys

14

R. Gelusevičienė

13

8c

A. Žvirblys

14

R. Gelusevičienė

17

Dir. pavaduotoja ugdymui

G. Tautvydienė

30

Prienų "Ąžuolo" progimnazijos
Kūno kultūros paskirstymas grupėmis 5 -8 klasėse
2016-2017 mokslo metais
Klasė

Kūno kultūra mergaitėms (3 val.)

5a

Mok.
Skaičius

Kūno kultūra berniukams (3 val.)

16

14

Mergaitės

5c

Berniukai
16

5b
Klasė

14
31

Kūno kultūra mergaitėms (2 val.)

6a

Mok.
Skaičius

Kūno kultūra berniukams (2 val.)

14

6b

Berniukai
10

11

6c

22

7a

28

7b

15
Mergaitės

7c

14
Berniukai

13
Mergaitės

8b

18

13
Berniukai

13
Mergaitės

8a
Dir. pavaduotoja ugdymui

Mok.
Skaičius

10

Mergaitės

8c

Mok.
Skaičius

13
14

Berniukai
17

11
G. Tautvydienė

1 priedas
Mokykloje vykdomų programų integravimas
į bendrojo ugdymo programas, popamokinę veiklą ir klasių vadovų veiklą
Programos
pavadinimas

Mokomieji dalykai

Valandų sk., klasė /
klasių grupė

Alkoholio,
tabako ir kitų
psichiką
veikiančių
medžiagų
vartojimo
prevencinė
programa
Sveikatą
stiprinančios
mokyklos
projekto
programa
,,sveiko
gyvenimo
kelyje“.
Ugdymo
karjerai
programa

Į mokomuosius dalykus (priešmokyklinio ugdymo
temas, pasaulio pažinimą, dailę ir technologijas,
gamtą ir žmogų, biologiją, chemiją, technologijas,
dailę, lietuvių kalbą, etiką)
klasių vadovų veiklą

Priešmokyklinis
ugdymas -3 val.
1-4 kl. 2 val.
5-8 kl. 1 val.
2 val.

neformalųjį švietimą (būrelius, renginius)

Kiekvienai klasių
grupei 2 val.
Priešmokyklinis
ugdymas -2 val.
1-4 kl. 2 val.
5-8 kl. 1 val.
1 val.

Į mokomuosius dalykus (priešmokyklinio ugdymo
temas, pasaulio pažinimą, technologijas, gamtą ir
žmogų, biologiją, chemiją, etiką, kūno kultūrą)
klasių vadovų veiklą
neformalųjį švietimą (būrelius, renginius)
Į visus mokomuosius dalykus

klasių vadovų veiklą
neformalųjį švietimą (būrelius, renginius)

Kiekvienai klasių
grupei 3 val.
Priešmokyklinis
ugdymas -2 val.
1-4 kl. 2 val.
5-8 kl. po 1 val.
kiekvienam dalykui
2 val.
Kiekvienai klasių

Kur rasti
Atsakingas
Programą, metodines
rekomendacijas?
Mokyklos interneto
Mokytojas
svetainė,
El.dienynas
www.smm.lt
Klasės auklėtojas Sveikatos
specialistas
Būrelio vadovas, renginio
organizatorius
Mokyklos interneto
Mokytojas
svetainė,
El.dienynas, failai

Mokyklos interneto
svetainė,
El.dienynas, failai
www.mukis.lt
www.smm.lt

Klasės auklėtojas Sveikatos
specialistas
Būrelio vadovas, renginio
organizatorius
Mokytojas

Klasės auklėtojas
Būrelio vadovas, renginio

32

Jaunimo
rengimo šeimai
ir lytiškumo
ugdymo
programa

Į mokomuosius dalykus (priešmokyklinio ugdymo
temas, pasaulio pažinimą, gamtą ir žmogų,
biologiją, etiką, tikybą)
klasių vadovų veiklą
Socialinio pedagogo, psichologo veikla

Zipio draugai

Priešmokyklinis ugdymas

grupei 2 val.
Priešmokyklinis
ugdymas -1 val.
1-4 kl. 1 val.
5-8 kl. 1 val.
1 val.
Grupėms, ar
individualiems
mokiniams pagal
poreikį
Pagal programą
Sudarė

Mokyklos interneto
svetainė,
El.dienynas
www.smm.lt

organizatorius
Mokytojas

Klasės auklėtojas
Sveikatos specialistas
Socialinio pedagogo, psichologo
veikla
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
Direktoriaus pavaduota G. Tautvydienė

