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KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOS 

2018–2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. 2018–2019 mokslo metų Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ugdymo 

planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir su šiomis 

programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Planas sudarytas 

vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 m. m. Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, kitais švietimo 

veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, gimnazijos bendruomenės susitarimais dėl ugdymo turinio 

formavimo ir ugdymo proceso įgyvendinimo bei tobulinimo, atsižvelgiant į mokinių bei jų tėvų 

(globėjų) rekomendacijas ir siūlymus. 

2. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – įgyvendinant ugdymo programų bendruosius 

reikalavimus, formuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į gimnazijos savitumą ir mokymo(si) kryptis, 

apibrėžti susitarimus ugdymo turinio formavimui ir ugdymo proceso organizavimui, kad kiekvienas 

mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą 

gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.  

3. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui pagal savo išgales pasiekti kuo aukštesnį 

ugdymosi lygį ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinas bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

3.2. apibrėžti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti; 

3.3. tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą optimizuojant mokinių mokymosi krūvį;  

3.4. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, 

mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus 

mokymosi.  

3.5. organizuojant ugdymo procesą įgyvendinti integruoto dalyko ir užsienio kalbos 

mokymą, projektus ir modulius: vokiečių kalbos mokymo(si) Sprachdiplom I ir Sprachdiplom II 

projektus (Sprachdiplom I projektas vykdomas nuo 2013 metų, Sprachdiplom II projektas vykdomas 

nuo 1998 metų), integruoto dalyko ir prancūzų kalbos mokymo(si) projektą ,,EMILE“ (projektas 
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vykdomas nuo 2014 metų), integruoto mokomojo dalyko ir vokiečių kalbos mokymo(si) (CLIL 

projektas vykdomas nuo 2017 metų), kūno kultūros modulį „Krašto gynyba“, kurį koordinuoja 

Pilietinės gynybos centras prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su Lietuvos kariuomenės mokyklos 

Karių fizinio rengimo centru (modulis įgyvendinamas nuo 2014 metų vadovaujantis Sveikatos 

apsaugos viceministro raštu Nr. (11.7-191) 10-8125 „Dėl krašto gynybos modulio bendrojo lavinimo 

mokyklose“, taip pat švietimo ir mokslo viceministro raštu Nr. SR-5925 „Dėl modulio, skirto krašto 

gynybai, įgyvendinimo“).  

4. Gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

4.2. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau 

kaip 30 minučių. 

4.3. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai 

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.5. Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.6. Pamoka – pagrindinė 45 minučių trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

4.7. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  
 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse 2018–2019 mokslo metais: 

5.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.  

5.1.2. Ugdymo proceso trukmė: 

Klasės Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė 
savaitėmis / ugdymo 
dienomis 

pradžia pabaiga 

I – III  2018-09-03 2019-06-21  37 / 185  
IV 2018-09-03 2019-05-24 33 / 165 

 

5.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d. 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d. 
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Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. 
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.  
Vasaros atostogos I-III gimnazijos klasių 

mokiniams 
2019 m. birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.  

 

5.1.4. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia I–III 

gimnazijos klasių mokiniams nustatyta suderinus su Gimnazijos taryba (Gimnazijos tarybos 2018 m. 

birželio 25 d. protokolas Nr. 7 –2) ir savivaldybės įgaliotu asmeniu.  

5.1.5. Vasaros atostogos IV klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo 

ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 metų rugpjūčio 31 d.  

6. Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo 

programas skirstomas pusmečiais (pritarta Gimnazijos tarybos 2018 m. birželio 25 d. protokolu Nr. 

7 – 2). 

2018 – 2019 m. m. 
Klasės I pusmetis  II pusmetis  
I – III  Nuo 2018–09–03 iki 2019–01–31 Nuo 2019–02–01 iki 2019–06–21 
IV Nuo 2018–09–03 iki 2019–01–31 2019–02–01 iki 2019–05–24 

 

7. Ugdymo laikotarpių trukmė 2018 – 2019 m. m. suderinta su Gimnazijos taryba 2018 m. 

birželio 25 d. protokolas Nr. 7 –2. Ugdymo laikotarpių trukmė paskirstyta tolygiai ugdymo procese 

per mokslo metus. 

8. 2018 – 2019 mokslo metais 15 ugdymo dienų organizuojama:  

8.1. dešimt ugdymo proceso dienų organizuojamos mokslo metų eigoje pasirenkant įvairias 

ugdymo organizavimo formas – vykdant mokinių edukacines išvykas, papildančias ugdymo 

programas, užtikrinant motyvuojantį, patrauklų ir prasmingą ugdymo procesą, akcentuojant 

mokymosi pasiekimų gerinimą bei atsakingo gimnazijos įvaizdžio kūrimą. Veikla organizuojama ne 

tik gimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, parkuose, KTU ir kitų gimnazijos socialinių 

partnerių edukacinėse erdvėse, virtualiose mokymosi aplinkose: 

Pirma diena – inžinerinių mokslų projekto „Solidus mokslas“  veiklos, papildančios ugdymo 

programas I-IV klasių mokiniams (6 pamokos). 

Antra diena – sveikatingumo projektas „Ant sparnų“ (Ąžuolyno parko teritorijoje), skirtas 

mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui ir papildantis ugdymo programas I-IV klasių mokiniams (6 

pamokos).  

Trečia diena – socialinių įgūdžių ugdymo ir pilietiškumo  projektas „Lituanicos žygis“, I-IV 

klasių mokiniams (3 pamokos), projektas „Literatūriniai pasivaikščiojimai laiku“ papildantis lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokų turinį I-IV klasių mokiniams; 
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Ketvirta diena – socialinės - pilietinės veiklos projektas „Pasidalinkime gerumu“ I-IV klasių 

mokiniams (6 pamokos).  

Penkta diena – ugdymo karjerai projektas „Aukštųjų mokyklų mugė“ I-IV klasių mokiniams  

(6 pamokos). 

Šešta diena–pilietiškumo projekto „Prisimename, kodėl esame laisvi“ renginiai I-IV klasių 

mokiniams (6 pamokos).  

Septinta diena – pilietinis – socialinis projektas „Savanorystė“  – mus vienijanti jėga!“ I-IV 

klasių mokiniams (6 pamokos). 

Aštunta diena – ugdymo karjerai projekto „Misija – karjera“ veiklos, bendradarbiaujant su 

KTU, su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija I-IV klasių mokiniams (6 pamokos). 

Devinta diena – ugdymo karjerai projekto „Misija – karjera“ veiklos, bendradarbiaujant  su 

Kauno jaunimo darbo birža, su  „Swedbank“, su  UAB „Festoׅ“) I-IV klasių mokiniams (6 pamokos). 

Dešimta diena – pilietiškumo ugdymo projektas ,,Prisimename, kodėl esame laisvi“, skirtas  

„Gedulo ir vilties dienai“ paminėti I-III klasių mokiniams (6 pamokos).  

8.2. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus pritarimu penkios 

ugdymo dienos birželio mėnesį organizuojamos pamokų forma, vykdant integruotą ugdymo karjerai 

ir mokomųjų dalykų projektą „Plieno sparnai“, suteikiant mokiniams galimybę įgyti įvairesnės 

patirties, susieti mokymąsi su savo interesais, patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti 

įvairių rūšių užduotis, įvairesnes veiklas skirtinguose  kontekstuose, organizuojant patrauklų ir 

prasmingą realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą už mokyklos ribų esančiose aplinkose, 

derinant individualų, partnerišką, grupinį  visos klasės mokymąsi:  

Pirma diena – projekto „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai ir sėkmingai veikti sparčiai 

kintančiame pasaulyje. Žingsnis į ateitį“ veiklų apibendrinimas (bendradarbiaujant su UAB „Festo ׅ“)  

(6 pamokos). 

Antra diena – integruotų pamokų ciklas I klasių mokiniams „Kaunas – Lietuvos aviacijos 

lopšys“ (6 pamokos); integruotų pamokų ciklas II klasių mokiniams ,,Lietuvos Nepriklausomybės 

akto signatarai“ (6 pamokos); integruotų pamokų ciklas III klasių mokiniams „Gamtos ir mokslo 

sintezė“ (6 pamokos). 

Trečia diena – integruotų pamokų ciklas I klasių mokiniams „Gamtos ir mokslo sintezė“ (6 

pamokos); integruotų pamokų ciklas II klasių mokiniams „Kaunas – Lietuvos aviacijos lopšys“ (6 

pamokos); integruotų pamokų ciklas III klasių mokiniams ,,Lietuvos Nepriklausomybės akto 

signatarai“ (6 pamokos). 

Ketvirta diena – integruotų pamokų ciklas I klasių mokiniams ,,Lietuvos Nepriklausomybės 

akto signatarai“ (6 pamokos); integruotų pamokų ciklas II klasių mokiniams „Gamtos ir mokslo 
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sintezė“ (6 pamokos); integruotų pamokų ciklas III klasių „Kaunas – Lietuvos aviacijos lopšys“ (6 

pamokos). 

Penkta diena – menų, technologijų, istorijos integruotų pamokų ciklas – pleneras I-II-III 

klasių mokiniams „Ramybės parko atspalviai“ (3 pamokos); integruotų pamokų ciklas I-II-III klasių 

mokiniams „Literatūrinis Kaunas modernizmo epochoje“ – (3 pamokos). 

 Plačiau šios dienos aptariamos „Gimnazijos 2018–2019 m. m. mokinių pažintinės, 

kultūrinės, meninės, kūrybinės, socialinės ir pilietinės veiklos programoje“ (Ugdymo plano priedas 

Nr. 2). 

9. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 

10. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. I–IV gimnazijos klasių 

mokiniams pamokos trukmė yra 45 minutės.  

11. Gimnazijos IV klasių mokiniams, laikantiems pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą 

pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama 

į artimiausią darbo dieną po atostogų. Laikantiems egzaminą ugdymo proceso metu, jų pageidavimu 

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

skaičių. 

12. Gimnazijos direktorė, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

ar paskelbus ekstremalią situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Gimnazijos 

direktorė apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja steigėją.  

13. Jei oro temperatūra – 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti visi I–IV 

gimnazijos klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. 

Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos 

internetinėje svetainėje ir/arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų 

skaičių. 

ANTRASIS SKIRSNIS  

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. GIMNAZIJOS UGDYMO 

PLANO RENGIMAS 

14. Gimnazijos ugdymo turinys suformuotas atsižvelgiant į: 

14.1. Gimnazijos 2016–2018 metų strateginio plano, patvirtinto Kauno m. savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A-3637, gimnazijos direktoriaus 

2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-490, tikslus. 

14.2. Gimnazijos 2018 metų veiklos plano, patvirtinto gimnazijos direktoriaus 2018 m. 

vasario 18 d. įsakymu Nr. V-79, tikslus. 

14.3. Gimnazijos mokinių ugdymo(si) poreikius. 

14.4. Gimnazijai skirtas mokymui lėšas. 
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15. Gimnazijos ugdymo planas įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir 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), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 

V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo 

bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), 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. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 

kt. 

16. Gimnazijos ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, pateikiami konkretūs 

ugdymo proceso organizavimo sprendimai Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosioms 

programoms įgyvendinti. Susitarta dėl gimnazijos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos ir jo 

įgyvendinimo galimybių (Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tarybos 2018 m. 

birželio 25 d. protokolas Nr.7 – 2). 

17. Gimnazijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.V-217 sudaryta darbo 

grupė, gimnazijos ugdymo planui parengti. Gimnazijos ugdymo planas parengtas, vadovaujantis 

demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais.  

18. Rengiant gimnazijos ugdymo planą, gimnazija remiasi švietimo stebėsenos duomenimis 

ir informacija, 2017–2018 m. m. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese 

informacija (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų, pusmečių, metinių 

įvertinimų, diagnostinių testų rezultatais; pagalbos mokiniui teikimo tikslingumo ir efektyvumo 

vertinimu; mokinių ir tėvų apklausos IQES online platformoje rezultatais; gimnazijos mokinių 

neformaliojo švietimo poreikių ir pasiūlos, vidurinio ugdymo programos mokinių poreikių tyrimų 

rezultatais, baigusių gimnaziją mokinių tolesnio mokymosi, mokinių skaičiaus kaitos gimnazijoje, 

dalyvavimo olimpiadose bei konkursuose duomenų, mokinių akademinių pasiekimų analizės 

rezultatais), nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, gimnazijos veiklos 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatais, gimnazijos 2016–2018 metų strateginio plano 
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įgyvendinimo 2017 metų rezultatais, gimnazijos 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo rezultatais. 

Dėl veiklos kokybės vertinimo diskutuojama gimnazijos tarybos, metodinės tarybos, metodinių 

grupių susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose, administracijos pasitarimuose, mokytojų 

susirinkimuose darbo organizavimo klausimais. 

19. Gimnazijos ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams. Gimnazija, 

įgyvendindama ugdymo turinį, pamokas skirsto kaip nurodoma Bendrųjų ugdymo planų 124, 143 

punktuose. 

20. Gimnazijoje nuosekliai per visus mokslo metus organizuojama kultūrinė, meninė, 

pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kita veikla (toliau – pažintinė ir 

kultūrinė veikla). Ši veikla yra gimnazijos ugdymo turinio dalis ir siejama su gimnazijos ugdymo tikslais, 

mokinių mokymosi poreikiais, organizuojama gimnazijoje ir už jos ribų.  

20.1. Gimnazija gali koreguoti kultūrinės ir pažintinės veiklos planą, atsižvelgiant į ugdymo 

proceso organizavimo pakeitimus, pažintinės ir kultūrinės veiklos pasiūlą.  

20.2. Pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo planas 2018–2019 m. m. pateiktas 

prieduose Nr. 2 ir Nr. 4. 

21. Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrųjų programų dalyko turiniui įgyvendinti per 

dvejus  mokslo metus skirtų pamokų skaičius pateiktas gimnazijos ugdymo plano prieduose Nr. 5 

(pagrindinio ugdymo); Nr.6; Nr.7 (vidurinio ugdymo). Siekiant įgyvendinti Pagrindinio ir Vidurinio 

ugdymo bendrąsias programas ir pasiekti jose numatytus mokymosi tikslus, vadovaujamasi 

susitarimais, priimtais rengiant ugdymo planą:  

Susitarimų objektas Priimtos nuostatos ir sprendimai  Dokumento 
pavadinimas 
(įsakymas, 
nutarimas, 

protokolas) data ir 
Nr. bei vieta pagal 
dokumentų planą 

21.1. dėl ugdymo 
turinio inovacijų, 
skatinančių proceso 
modernizavimo 
įgyvendinimą 
(pavyzdžiui, 
nacionalinių ir 
tarptautinių projektų 
išbandymo, 
įgyvendinimo ir 
pritaikymo prie 

2018–2019 m. m. gimnazija dalyvauja Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 
finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-
01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno 
mokinio sėkmė“. Projekto veiklos orientuotos į 
gimnazijos pagrindinio ugdymo programos mokinių 
matematikos mokymosi pasiekimų gerinimą. 
Gimnazijoje įgyvendinama savito ugdymo 
koncepcija, kuria siekiama pagerinti ir išplėsti 
ugdymo procesą taip, kad kuo efektyviau tenkinti 
pastoviai besikeičiančius tiek visuomenės, tiek pačių 
mokinių poreikius. Savito ugdymo koncepcijos 

Pritarta Gimnazijos 
tarybos 2018 m. 
birželio 25 d. 
protokolu Nr. 7–2 
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konkrečios mokyklos 
konteksto);  
 

principai sutelkti skirtingose mokslo kryptyse pagal 
kurias suformuotos pirmos gimnazijos klasės: 
Inžinerinės matematikos krypties klasė; 
Inžinerinės informatikos krypties klasė;  
Humanitarinių-socialinių mokslų krypties klasė; 
Gamtos mokslų krypties klasė;  
Bendrojo ugdymo krypties klasė.  
Gimnazijoje tęsiamas nuo 1998 metų vykdomas 
tarptautinio vokiečių kalbos egzamino 
„Sprachdiplom II“ ir nuo 2013 metų vykdomas 
„Sprachdiplom I“ projektas, suteikiantis galimybes 
mokiniams įgyti tarptautinį vokiečių kalbos diplomą 
II/I (Deutsches Sprachdiplom II/I), kuris atitinka 
C1/B2/B1 lygio žinių kokybės kriterijus pagal 
nustatytus bendruosius Europos kalbų metmenis; 
nuo 2014 m. vykdomas EMILE projektas, apimantis 
integruotą prancūzų kalbos ir mokomojo dalyko 
(muzikos) mokymą. Integruoto užsienio kalbos ir 
mokomojo dalyko mokymo patirtis parodė, kad 
jauniems žmonėms šiuolaikiniame pasaulyje 
neužtenka vien užsienio kalbos kalbinių gebėjimų, 
jiems reikia papildomų, naujų, mokymosi formų ir 
būdų, siekiant gilinti ne tik užsienio kalbos, bet ir 
mokomojo dalyko mokymosi turinį.  
Siekdami suteikti mokiniams platesnes galimybes 
plėtoti individualius socialinius, ekonominius, 
tarpkultūrinius įgūdžius ir poreikius pirmose 
gimnazijos klasėse – humanitarinių – socialinių 
mokslų krypties klasėje vykdomas integruotas 
geografijos ir anglų kalbos mokymas, gamtos 
mokslų krypties klasėje – integruotas biologijos ir 
anglų kalbos mokymas. 
Gimnazija dalyvauja Vilniaus Goethe instituto 
organizuojamame vokiečių kalbos ir mokomojo 
dalyko integruoto mokymo konkurse, gimnazijos 1 
klasėje vykdomas integruotas vokiečių kalbos ir 
istorijos mokymas.  
Atsižvelgus į mokinių pageidavimus atnaujinama 
neformaliojo švietimo programų pasiūla: nuo 2018 
m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje buriamas neformaliojo 
vaikų švietimo „Šiaurietiško ėjimo“ būrelis, 
pradedama vykdyti vokiečių kalbos ir muzikos 
integruoto ugdymo neformaliojo vaikų švietimo 
programa.   
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21.2. dėl bendrų 
kalbos ugdymo 
reikalavimų 
mokykloje, 
pavyzdžiui, rašto 
darbams ir kt.; 

Gimnazijoje susitarta dėl bendrų lietuvių kalbos 
ugdymo reikalavimų. Ugdymo plano priedas Nr. 27. 

Pritarta gimnazijos 
Metodinės tarybos 
2018 m. birželio 21 
d. protokolu Nr. MT 
– 5.  
 
 

21.3. dėl ugdymo 
turinio planavimo 
principų ir laikotarpių; 

Ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai: 
Dalyko programoms įgyvendinti mokytojai rengia 
ilgalaikius planus: pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
klasėse – vieneriems mokslo metams. Rengdami 
ilgalaikius planus mokytojai vadovaujasi  ,,Ugdymo 
turinio planavimo tvarka“, patvirtinta Metodinės 
tarybos 2018 m. birželio 21 d. protokolu Nr. MT – 5.  
 
 
 
Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, projektų 
ugdymo turinį mokytojai planuoja dvejiems mokslo 
metams, vadovaudamiesi ,,Rekomendacijomis dėl 
pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, integruotos 
dalyko ir užsienio kalbos programos bei užsienio 
kalbos projekto rengimo“ , patvirtintomis Metodinės 
tarybos 2018 m. birželio 21 d. protokolu Nr. MT – 5.  
 
 

,,Ugdymo turinio 
planavimo tvarka 
2018 – 2019 m. 
m.“. Ugdymo plano 
priedas Nr. 26. 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5. Byla 1.24. 
,,Rekomendacijos 
dėl pasirenkamojo 
dalyko, dalyko 
modulio, 
integruotos dalyko ir 
užsienio kalbos 
programos bei 
užsienio kalbos 
projekto rengimo“   
2018 m. birželio 21 
d. protokolu Nr. MT 
– 5.  
Ugdymo plano 
priedas Nr. 25.  
Byla 1.3. 

21.4. dėl mokinio 
pasiekimų ir pažangos 
vertinimo formų ir 
laikotarpių; mokinių 
pasiekimų, įgytų 
mokantis menų, kūno 
kultūros, technologijų, 
pilietiškumo pagrindų, 
ekonomikos, 
pasirenkamųjų dalykų 
ir dalykų modulių, 
vertinimas. 

Mokslo metai skirstomi pusmečiais. 
Mokantis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas muzikos, dailės, kūno kultūros, 
technologijos, pilietinės visuomenės pagrindai ir kiti 
dalykai, pasirenkamieji dalykai vertinami 10 balų 
sistema.  
Dalykų moduliai vertinami pusmečių pabaigoje, 
mokymosi pasiekimų įvertinimą įrašant į dalyką, 
nurodant – „modulio pažymys“. 
Dorinis ugdymas, projektai, vertinami ,,įskaityta“ 
arba ,,neįskaityta“. 
Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo 
programą ir baigę menų mokyklas ar besimokantys 

Pritarta Gimnazijos 
tarybos 2018 m. 
birželio 25 d. 
protokolu Nr. 7–2 
 
 
,,Mokinių 
mokymosi 
pasiekimų ir 
pažangos vertinimo 
tvarkos aprašas“.  
Ugdymo plano 
priedas  Nr. 11. 
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dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose, 
sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose, 
esantys tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, 
konkursų nugalėtojais per einamuosius mokslo 
metus tėvams prašant atleidžiami nuo privalomų 
dailės, muzikos ar kūno kultūros pamokų jei 
neformaliojo vaikų švietimo programa dera su 
bendrųjų programų turiniu. Jų pasiekimai vertinami 
,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“. 

2018 m. birželio 21 
d. protokolu Nr. MT 
–5. Byla 1.24. 
 
 

21.5. dėl mokinių, 
kurie nepasiekia 
bendrųjų programų 
patenkinamo lygio 
pasiekimų (toliau – 
žemi pasiekimai) 
nustatymo būdų, 
numatomų mokymosi 
pagalbos priemonių ir 
priemonių mokinių 
pasiekimams gerinti; 
      

Dėl mokymosi pasiekimų gerinimo ir pagalbos 
mokiniui teikimo. 
Parengta tvarka apima mokinių pasiekimų gerinimo 
programą, metinį mokinių pasiekimų gerinimo 
planą, konsultacijų teikimą, pagalbos mokiniui 
algoritmą. Mokinių pasiekimai gimnazijoje nuolatos 
stebimi ir analizuojami, siekiant laiku identifikuoti 
kylančius mokymosi sunkumus: 
Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimui 
gimnazijoje atliekamas diagnostinis vertinimas:  
- Rugsėjo mėn. visi mokiniai rašo lietuvių kalbos, 
matematikos, istorijos bei užsienio kalbų 
diagnostinius testus ar kitas dalyko mokytojų 
metodinės grupės parengtas  apibendrinamąsias 
užduotis, kurių tikslas išsiaiškinti mokinių 
pasiekimų lygį, kad būtų galima planuoti 
tolimesnius mokymosi žingsnius, siekiant ilgalaikių 
ugdymo tikslų.  
-Testų rezultatai aptariami metodinėse grupėse, 
gimnazijos metodinėje taryboje. Apie atsiradusius 
mokinio mokymosi sunkumus Metodinė taryba 
informuoja gimnazijos švietimo pagalbos 
specialistus ir kartu tariasi dėl mokymosi pagalbos 
mokiniui ar panašių mokymosi poreikių turinčių 
mokinių grupei suteikimo. Teikia rekomendacijas 
gimnazijos direktoriui dėl ilgalaikių konsultacijų 
skyrimo. Gimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į 
mokymosi pagalbos poreikį, įsakymu nustato 
konkretaus dalyko konsultacijų trukmę ir dažnumą. 
Gimnazijos psichologė atlieka adaptacijos, 
mokymosi motyvacijos I gimnazijos klasėse, 
mokymosi stilių nustatymo tyrimus. Tyrimų 
rezultatai aptariami, analizuojami, laikomais 
rekomendacijų, esant poreikiui kartojami po tam 
tikro laiko situacijai pakartotinai ištirti.  

„Mokymosi 
pagalbos teikimo 
tvarka“ priedas Nr. 
13. Mokinių 
pasiekimų 
gerinimo 
priemonių planas 
priedas Nr.13 – 1 
Pritarta gimnazijos 
Metodinės tarybos 
2018 m. birželio 21 
d. protokolu Nr. MT 
– 5.  
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Pagal atskirų dalykų mokymosi pasiekimų 
vertinimo rezultatus analizuojamas mokinių 
signalinis semestras. Mokymosi pagalbos poreikis 
mokiniui teikiamas ir po individualių pokalbių. su 
mokiniais, jų tėvais bei dalyko mokytojais 
Turintiems mokymosi sunkumų mokiniams, 
sudaromas individualus mokinio ugdymosi planas, 
mokymosi pasiekimai aptariami kartu su mokinio 
tėvais. 
Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus 
gimnazija pagalbą pirmiausia suteikia tiems 
mokiniams, kurių pasiekimai žemi. Į vaiko ugdymo 
procesą įtraukiami mokinio tėvus (globėjus, 
rūpintojus), ne tik sprendžiant vaikų ugdymosi 
problemas, bet ir teikiant įvairią mokymosi pagalbą. 
Ugdymo procesą organizuoja ne tik gimnazijoje bet 
ir už jos ribų. Mokinių pažangos ir pasiekimų 
vertinimui pamokoje taiko formuojamąjį ir 
diagnostinį vertinimą 
Vaiko saugumą gimnazijoje užtikrina Vaiko 
gerovės komisija organizuodama prevencinę veiklą. 
Už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi 
pagalbos organizavimą gimnazijoje, šios veiklos 
stebėseną atsako direktoriaus įsakymu paskirtas 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
 Panaudotų priemonių poveikis analizuojamas 
aptariant mokinių pusmečių rezultatus, pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų 
rezultatus metodinių grupių, Metodinės tarybos, 
administracijos susirinkimuose bei atliekant platųjį ir 
giluminį įsivertinimą gimnazijoje. 

21.6. dėl socialinės – 
pilietinės veiklos 
organizavimo 
mokantis pagal 
pagrindinio ugdymo 
programą 

Mokinių socialinei veiklai pagrindinio ugdymo I 
klasėse skiriama 10 val., II klasėse skiriama 10 val. 
per mokslo metus. Veikla apima keturias sritis: 
mokyklos bendruomenei naudinga veikla, socialinė 
veikla, veikla aplinkosaugos srityje ir projektinė 
veikla. 
Socialinė veikla vykdoma ugdymo proceso metu bei 
integruojama į kultūrinių pažintinių dienų veiklas, 
vadovaujantis  pagal parengtą socialinės – pilietinės 
veiklos programą 2018–2019 m. m. Socialinės 
veiklos apskaitą atlieka klasės auklėtojas įrašydamas 
veiklų turinį į klasės e-dienyną. 

,,Mokinių 
socialinės – 
pilietinės veiklos 
organizavimo 
tvarka“. Ugdymo 
plano priedas Nr. 
16. 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5. Byla 1.24. 
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21.7. dėl dalykų 
mokymuisi skiriamų 
pamokų skaičius 
klasėje  

Dalykų programoms įgyvendinti valandos skiriamos 
vadovaujantis Bendruosiuose ugdymo planuose 
apibrėžtu pagrindinio ir vidurinio ugdymo programai 
įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi per savaitę ir 
per dvejus metus,  
Valandų skaičius klasei didinamas ar mažinamas 
atsižvelgus į praėjusių mokslo metų ugdymo plano 
įgyvendinimo rezultatus ir turimas lėšas  
Mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą – 
mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi 
pasiekimams gerinti 1-ose klasėse mokiniai gali 
rinktis mokytis: 
lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, 
informacinių technologijų modulius – skiriant po 1 
val. per savaitę; 
Fizikos, chemijos modulius – skiriant kiekvienam 
dalykui 1 val. per savaitę vieną pusmetį; 
Mokytis pasirenkamuosius dalykus užsienio kalbų 
mokymuisi: 
siekiant pasirengti tarptautiniam pirmojo laipsnio 
vokiečių kalbos diplomui – vokiečių kalbos projektą   
,,Sprachdiplom I“ (1 val. per savaitę.) 
Siekiant plėtoti dalyko ir užsienio kalbos gebėjimus 
– Integruotai mokytis biologijos, geografijos, 
istorijos ir užsienio kalbų (po 1 val. per savaitę.) 
Mokantis pagal vidurinio ugdymo programą, 
siekiant atsakingiau ir geriau parengti mokinius 
valstybiniams brandos egzaminams: 
Lietuvių kalbos mokymui(si) išplėstiniu kursu per 
dvejus metus skiriama 10 val. po 5 val. su galimybe 
pasirinkti lietuvių kalbos modulį (1 val. per savaitę) 
Matematikos mokymui(si) bendruoju kursu per 
dvejus mokslo metus skiriamos 7 val. per savaitę: 3 
val. – 3-oje kl. ir 4 val. – 4-oje kl.  
Matematikos mokymui(si) išplėstiniu kursu per 
dvejus mokslo metus 3-4 klasėje skiriama 10 val. 

Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5. Byla 1.24. 
 
 
Ugdymo plano 
priedas Nr.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugdymo plano 
priedai Nr. 6, Nr. 7. 

21.8. dėl ugdymo 
turinio planavimo ir 
įgyvendinimo 
stebėsenos planuojant, 
vertinant ir 
reflektuojant ugdymo 
procesą; 

Gimnazijos ugdymo turinio planavimo ir 
įgyvendinimo stebėsena vykdoma vadovaujantis 
„Gimnazijos ugdymo turinio planavimo ir 
įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašu“, 
patvirtintu gimnazijos direktorės 2017 m. liepos 4 d. 
įsakymu Nr. V – 298.  

Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5.  
Byla 1.24. 

21.9. dėl vykdomų 
ugdymo programų 

Gimnazija yra tarptautinių vokiečių kalbos egzaminų 
„Sprachdiplom I“ (nuo 2013 metų) ir „Sprachdiplom 

Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
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įgyvendinimo 
ypatumų (pavyzdžiui, 
specializuoto ugdymo 
ir kt.); 

II“ (nuo 1998 metų) centras. Mokiniai, besimokantys 
vokiečių kaip antrosios užsienio kalbos – renkasi 
projekto pamokas, sėkmingai laiko tarptautinį 
vokiečių kalbos egzaminą.  
Nuo 2014 metų gimnazijoje vykdomas EMILE 
projektas, apimantis integruotą prancūzų kalbos ir 
mokomojo dalyko (mūsų atveju – muzikos) 
mokymą. 
Pagrindinio ugdymo klasėse pagal specializuotas 
ugdymo kryptis vykdomas integruotas mokomojo 
dalyko ir užsienio kalbos mokymas: 
- Integruotas biologijos ir anglų kalbos mokymas 
gamtos mokslų krypties klasėje pirmoje ir antroje 
klasėse visus metus, skiriant – 1 papildomą pamoką;  
- Integruotas geografijos ir anglų kalbos mokymas 
humanitarinių – socialinių mokslų krypties klasėje 
pirmoje ir antroje klasėse visus metus, skiriant – I 
papildomą pamoką; 
- Integruotas istorijos ir vokiečių kalbos mokymas 
I klasėje, skiriant 1 papildomą pamoką visus metus.  

birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5.  
Byla 1.24. 

21.10. dėl ugdymo 
turinio integravimo 
nuostatų: kokias 
papildomas programas 
ir kokiu būdu 
numatoma integruoti į 
mokyklos ugdymo 
turinį; 
 

Į ugdymo turinį (dalykų ar jų dalies) integruojama: 
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencijos programą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 
(Žin., 2006, Nr. 33-1197): 
- Mokantis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas (I–II; III–IV klasėse) integruojama į 
pilietinio ugdymo, dorinio ugdymo, gamtos mokslų 
dalykų bei klasės valandėlių, kultūrinės pažintinės 
veiklos turinį. 
„Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 
bendroji programa“, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 
spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941: 
- Mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą (I–
II klasėse) integruojama į kūno kultūros, dorinio 
ugdymo, gamtos mokslų dalykų bei klasės 
valandėlių turinį ir neformalųjį švietimą.  
- Mokantis pagal vidurinio ugdymo programą (III–
IV klasė) integruojama į lietuvių kalbos, dorinio 
ugdymo, kūno kultūros, gamtos mokslų dalykų, 
klasės valandėlių ir neformalaus švietimo programų 
turinį. 

,,Ugdymo turinio 
integravimo 
tvarka“. Ugdymo 
plano priedas Nr. 8. 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5. Byla 1.24. 
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Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 
bendrosios programos turiniui papildyti gimnazijoje 
įgyvendinama neformaliojo švietimo programa 
,,Sveikatos gidas”. 
„Ugdymo karjerai programa“, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 
sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72: integruojama į 
dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, informacinių 
technologijų, technologijų, ekonomikos dalykų 
turinį bei klasės valandėlių, kultūrinės pažintinės 
veiklos turinį I–IV klasėse. 
„Laisvės kovų istorijos programa“ (18 val. per 
dvejus metus) integruojama į lietuvių kalbos ir 
literatūros, pilietiškumo pagrindų, istorijos dalykų 
turinį Iš jų: 
6 val. – I klasėje 
12 val. – II klasėje.  
„Žmogaus saugos bendroji programa“, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2012 m. liepos 18d. įsakymu Nr. V-1159 (17 val. per 
dvejus metus), mokantis pagal pagrindinio ugdymo 
programą (I-II klasėse) integruojama į technologijų 
bei gamtos mokslų dalykų turinį, skiriant 9 val. – I 
klasėje; 8 val. – II klasėje.  
17 val. per dvejus metus mokantis pagal vidurinio 
ugdymo programą (III–IV klasė) integruojama į 
kūno kultūros, gamtos mokslų ir neformaliojo vaikų 
švietimo turinį, skiriant 12 val. – III klasėje; 5 val. – 
IV klasėje, integruojant į kūno kultūros, gamtos 
mokslų ir dorinio ugdymo dalykų turinį.  
„Etninės kultūros bendroji programa“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651:  
Mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą (I-II 

klasėse) integruojama į istorijos, pilietiškumo 
ugdymo, geografijos, dorinio ugdymo, lietuvių 
kalbos ir literatūros, muzikos, dailės, technologijų 
bei klasės valandėlių, kultūrinės pažintinės veiklos 
turinį (priedas Nr. 8). 
Mokantis vidurinio ugdymo programą (III-IV 

klasėse) integruojama į istorijos, geografijos, dorinio 
ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, 
šokių, dailės, technologijų bei klasės valandėlių, 
kultūrinės pažintinės veiklos turinį (priedas Nr. 8). 

 
 
 
,,Ugdymo karjerai 
programa“ Pritarta 
Metodinės tarybos 
2018 m. birželio 21 
d. protokolu Nr. MT 
– 5.  
 
Byla 1.24. 
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21.11. dėl nuoseklios 
ir ilgalaikės socialines 
emocines 
kompetencijas 
ugdančios prevencinės 
programos 
pasirinkimo; 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. gimnazija dalyvauja  
„Olweus“ patyčių prevencijos programoje. 

Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5. Byla 1.24. 
 
 
 

21.12. dėl mokiniui 
siūlomų papildomai 
pasirinkti dalykų, 
dalykų modulių, 
atsižvelgiant į 
mokinio mokymosi 
poreikius ir šių dienų 
aktualijas;  
 

Pasirenkamuosius dalykus, projektus, dalykų 
modulius siūlo gimnazija, atsižvelgdama į mokinių 
mokymosi poreikių apklausos rezultatus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas 
pagal mokinių poreikius rengia dalykų mokytojai. 
Programos aprobuojamos metodinėse grupėse, 
derinamos su mokyklos vadovais ir tvirtinamos 
gimnazijos direktoriaus iki rugsėjo 1 d. 
 
 
 
 
  
 

Pasirenkamųjų 
dalykų, projektų, 
modulių 
pasirinkimas 
atsispindi ugdymo 
plano prieduose Nr. 
5, 6, 7. Mokiniams 
siūlomi moduliai 
(pasiekimų 
spragoms 
kompensuoti, 
dalyko žinioms ir 
gebėjimams 
pagilinti, naujam 
dalyko turiniui 
išmokti ir kiti) 
Ugdymo plano 
priedas Nr. 1 
,,Rekomendacijos 
dėl projekto, 
pasirenkamojo 
dalyko, dalyko 
modulio programų 
rengimo“. Ugdymo 
plano priedas Nr. 
26. 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5. Byla 1.24. 

21.13. dėl pažintinės 
ir kultūrinės, meninės, 
sportinės, projektinės 
veiklos organizavimo 
(dermės su 
bendrosiomis 

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, 
pažintinė ir kultūrinė, meninė, sportinė, projektinė 
veikla derinama su Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo 
programose numatytu turiniu, ji yra sudėtinė 
ugdymo proceso dalis. Susitarta pažintinę ir 
kultūrinę, meninę, sportinę, projektinę veiklą 
organizuoti nuosekliai, per visus mokslo metus. 

,,2018–2019 m. m. 
mokinių kultūrinės, 
meninės, 
kūrybinės, 
socialinės ir 
pilietinės veiklos  
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programomis 
užtikrinimas, 
organizavimo laikas ir 
kt.);  
 

Bendruomenė susitarė skirti 60 pamokų (I-III 
klasių), 36 pamokas (IV klasių ) mokinių pažintinei 
ir kitai edukacinei veiklai organizuoti.  

2018 – 2019 mokslo metais 15 ugdymo 
dienų organizuojama:  
-dešimt ugdymo proceso dienų organizuojamos 
mokslo metų eigoje pasirenkant įvairias ugdymo 
organizavimo formas – vykdant mokinių edukacines 
išvykas, papildančias ugdymo programas, 
užtikrinant motyvuojantį, patrauklų ir prasmingą 
ugdymo procesą, akcentuojant mokymosi pasiekimų 
gerinimą bei atsakingo gimnazijos įvaizdžio kūrimą. 
Veikla organizuojama ne tik gimnazijoje, bet ir 
kitose aplinkose: muziejuose, parkuose, KTU ir kitų 
gimnazijos socialinių partnerių edukacinėse erdvėse, 
virtualiose mokymosi aplinkose.   
-Kauno miesto savivaldybės administracijos 
švietimo skyriaus pritarimu, penkios ugdymo dienos 
birželio mėnesį organizuojamos pamokų forma, 
vykdant integruotą ugdymo karjerai ir mokomųjų 
dalykų projektą „Plieno sparnai“, suteikiant 
mokiniams galimybę įgyti įvairesnės patirties, 
susieti mokymąsi su savo interesais, patirti įvairius 
mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių 
užduotis, įvairesnes veiklas skirtinguose  
kontekstuose, organizuojant patrauklų ir prasmingą 
realaus pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą už 
mokyklos ribų esančiose aplinkose, derinant 
individualų, partnerišką, grupinį  visos klasės 
mokymąsi.  
Plačiau šios dienos aptariamos „2018–2019 m. m. 
mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, 
socialinės ir pilietinės veiklos programoje“  

programa“. 
Ugdymo plano 
priedas Nr.2. 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5 ir Gimnazijos 
tarybos 2018 m. 
birželio 25 d. 
protokolu Nr. 7 –2 
Byla 1.24. 

21.14. dėl mokymo (-
si) virtualiosiose 
aplinkose 
prieinamumo, 
mokymosi išteklių 
panaudojimo; 
Mokymo ir mokymosi 
išteklių įsigijimo ir 
naudojimo 
keliamiems mokyklos 
tikslams įgyvendinti. 

Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokiniams mokytis 
naudojantis e-platforma „Egzaminatorius.lt“, 
pamokų metu mokytojai ugdymo procesą įvairina 
dirbdami IKT kabinetuose, dailės, fotografijos, 
matematikos, užsienio kalbų, technologijų ir kt. 
pamokose naudojami gimnazijoje turimos e–
mokymosi priemonės.  
Aprūpinimas vadovėliais vykdomas vadovaujantis 
gimnazijos ,,Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų 
vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka“  

,,Aprūpinimo 
bendrojo lavinimo 
dalykų vadovėliais 
ir mokymo 
priemonėmis 
tvarka“. Ugdymo 
plano priedas Nr. 
28.  
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5. Byla 1.24. 
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21.15. dėl mokymosi 
sąlygų sudarymo ne 
tik klasėje, bet ir 
kitose aplinkose 
(gamtoje, kultūros 
įstaigose, įmonėse ir 
kt.); mokinių 
įtraukimo į ugdymo 
proceso įgyvendinimą 
ir mokymosi aplinkos 
kūrimą;  

Mokiniams sudarytos sąlygos mokytis įvairiose 
aplinkose. Mokinių mokymas(is) kitose aplinkose 
organizuojamas vadovaujantis bendradarbiavimo 
sutartimis su: 
-Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų štabu, 
Lietuvos aviacijos muziejumi, Tremties ir 
rezistencijos muziejumi – istorijos, pilietiškumo 
pagrindų mokymas; 
-Vytauto Didžiojo universitetu, Maironio lietuvių 
literatūros muziejumi, Kauno apskrities viešąja 
biblioteka – lietuvių kalbos, užsienio kalbų 
mokymas;  
Kauno statybininkų rengimo centru, Kauno buitinių 
paslaugų ir verslo mokykla, VšĮ Kauno paslaugų 
verslo darbuotojų rengimo centru – technologijų 
mokymas ir kitomis. 
Parengta 2018–2019 m. m. mokinių pažintinės, 
kultūrinės, meninės, kūrybinės, socialinės ir 
pilietinės veiklos programa. 

2018 - 2019 m. m. 
mokinių pažintinės, 
kultūrinės, 
meninės, 
kūrybinės, 
socialinės ir 
pilietinės veiklos, 
finansuojamos 
mokinio krepšelio 
lėšomis, programa. 
Ugdymo plano 
priedas Nr. 4.  
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5.  
Byla 1.24. 
 
  

21.16. dėl brandos 
darbo organizavimo; 
 

Parengtas Brandos darbo rengimo ir organizavimo 
gimnazijoje tvarkos aprašas. 
Brandos darbą gali rinktis vidurinio ugdymo 
programos baigiamosios klasės (IV kl.) mokinys, 
keli mokiniai. BD rengiamas ugdymo proceso metu. 
BD galima rengti iš visų mokinio individualaus 
ugdymo plano dalykų. Su brandos darbo ypatumais 
ir organizavimo principais, laikotarpiais mokiniai 
supažindinami pradėjus vykdyti vidurinio ugdymo 
programą. 

„Brandos darbo 
rengimo ir 
organizavimo 
gimnazijoje tvarkos 
aprašas“. Ugdymo 
plano priedas Nr. 
29 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5.   

21.17. dėl švietimo 
pagalbos teikimo;  

Švietimo pagalba gimnazijoje organizuojama 
vadovaujantis ,,Švietimo pagalbos mokiniui teikimo 
tvarka“. Pagalbą mokiniui, mokinio tėvams teikia 
mokytojai, gimnazijos vadovai, švietimo pagalbos 
specialistai: socialinis pedagogas, psichologas, 
visuomenės sveikatos specialistas. 
 

,,Švietimo pagalbos 
mokiniui teikimo 
tvarka“. Ugdymo 
plano priedas Nr. 
12. 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5.  
Byla 1.24. 

21.18. dėl 
neformaliojo vaikų 

Neformalusis vaikų švietimas gimnazijoje 
organizuojamas vadovaujantis gimnazijos 

,,Neformaliojo 
švietimo 
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švietimo veiklos 
organizavimo: 
pasiūlos, galimybės 
rinktis ir 
organizavimo būdų; 
minimalaus grupės 
dydžio neformaliojo 
vaikų švietimo 
veikloms organizuoti; 
 

,,Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo 
tvarka“. Gimnazijoje įgyvendinamos Neformaliojo 
vaikų švietimo neformaliojo vaikų ugdymo krypties 
programos, kurių paskirtis – ugdyti vaikų gyvenimo 
įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias 
kompetencijas. 
- Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje 
įsivertina ateinančių mokslo metų mokinių 
neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina 
mokslo metų pradžioje ir atsižvelgdama į juos bei 
turimas lėšas siūlo neformalaus švietimo programas 
mokslo metams. 
- Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos 
vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės įsteigtų 
švietimo įstaigų neformaliojo vaikų švietimo 
programų įvedimo arba nutraukimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 
2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A-1582. 
Į neformaliojo švietimo veiklas įtraukiami mažiau 
galimybių turintys (iš kultūriškai, geografiškai, 
socialiai – ekonomiškai nepalankios aplinkos ar 
turintys specialiųjų poreikių), ypatingų poreikių 
(gabūs ir talentingi vaikai) mokiniai; 
- Įtraukiami tėvai ir kiti mokyklos bendruomenės 
nariai (kiti mokytojai); 
- Numatomi aiškūs ir pamatuojami rezultatai 
programos (projekto) dalyviams. 
- Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai 
renkasi laisvai, jos yra neprivalomos. 
- Neformalaus švietimo grupėje mokinių skaičius ne 
mažesnis kaip 15 mokinių. Mokiniai ir jų skaičius 
grupėje mokslo metų eigoje gali keistis. 

organizavimo 
tvarka“. Ugdymo 
plano priedas  Nr. 
18. 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5.  
Byla 1.24. 

21.19. dėl 
mokinio  
individualaus ugdymo 
plano sudarymo ir 
reikalavimų šiam 
planui numatymo; 
 

Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas 
siekiant padėti mokiniui pagal savo išgales pasiekti 
kuo aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti 
asmeninę atsakomybę dėl sąmoningo mokymosi, 
gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus. 
Individualus ugdymo planas rengiamas šiais 
atvejais: 

- III–IV mokiniams, pradėjusiems mokytis pagal 
vidurinio ugdymo programą, dvejiems mokslo 
metams; 
- mokinių ugdymosi problemoms ir sunkumams 
įveikti pagrindinio ugdymo klasėse; 
- mokiniui, kuris mokomas namie;  

Individualaus 
ugdymo plano 
formą siūlo 
gimnazija 
 
 
 
Mokiniams 
besimokantiems 
pagal vidurinio 
ugdymo programą 
UP priedas Nr. 9. 
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- mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio 
ugdymo programą, tėvų prašymu sudaromas 
individualus ugdymo planas vieno ar kelių dalykų: 
- pasiekimams pagerinti, kai mokinys patiria 

mokymosi sunkumų; 
- grįžusiems iš užsienio; 
- ypač gabiems ir talentingiems vaikams, kurie yra 

tarptautinių olimpiadų ar konkursų nugalėtojai 
gabumams plėtoti bei siekti aukštesnių mokymosi 
tikslų. 

Mokiniams 
besimokantiems 
pagal pagrindinio 
ugdymo programą 
priedas Nr.10. 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5.  

21.20. dėl pamokų, 
skiriamų mokinio 
ugdymosi poreikiams 
tenkinti, mokymosi 
pagalbai teikti, 
poreikio ir jų 
panaudojimo; 

Pradėdami mokytis pagal pagrindinio ugdymo 
programos antrąją dalį mokiniai gali rinktis 
mokymosi kryptį.  
Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi 
pasiekimams gerinti, mokymosi pagalbai teikti 
gimnazija skiria: 
Inžinerinės matematinės krypties klasėje: 
1 val. per savaitę – matematikos moduliui; 0,5 val. 
per savaitę – fizikos moduliui, mokantis dalyko I kl. 
1-ąjį pusmetį;  
0,5 val. per savaitę – chemijos moduliui, mokantis 
dalyko I-oje kl. 2-ąjį pusmetį;  
Mokymosi pagalbai mokiniai gali rinktis 
pasirenkamąjį lietuvių kalbos ir literatūros modulį.  
Inžinerinės informatikos krypties klasėje: 
1 val. per savaitę – matematikos moduliui; 1 val. per 
savaitę – informacinių technologijų moduliui. 
Mokymosi pagalbai mokiniai gali rinktis 
pasirenkamąjį lietuvių kalbos ir literatūros modulį.  
Humanitarinės krypties klasėje:  
1 val. per savaitę – integruotam geografijos ir anglų 
kalbos mokymo moduliui; 
1 val. per savaitę - integruotam istorijos ir vokiečių 
kalbos mokymo moduliui  
1 val. per savaitę – vokiečių kalbos projektui 
,,Sprachdiplom I“.  
Mokymosi pagalbai mokiniai gali papildomai rinktis 
matematikos modulį ir/ar lietuvių kalbos ir 
literatūros modulį – po 1 val. per savaitę. 
Gamtos mokslų krypties klasėje: 
1 val. per savaitę – integruotam biologijos ir anglų 
kalbos mokymo moduliui;  
0,5 val. per savaitę – biologijos moduliui, mokantis 
dalyko I kl. 1-ąjį pusmetį. 

Pamokų, skiriamų 
mokinių ugdymo 
poreikiams tenkinti, 
mokymosi pagalbai 
teikti skaičius: 
Pagrindinio 
ugdymo klasėse 
nurodytas Ugdymo 
plano priede Nr. 5. 
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0,5 val. per savaitę – chemijos moduliui, mokantis 
dalyko I kl. 2-ąjį pusmetį. 
Mokymosi pagalbai mokiniai gali papildomai rinktis 
matematikos modulį ir/ar lietuvių kalbos ir 
literatūros modulį – po 1 val. per savaitę. 
Mokantis pagal vidurinio ugdymo programą, 
siekiant atsakingiau ir geriau parengti mokinius 
valstybiniams brandos egzaminams: 
Matematikos mokymui(si) bendruoju kursu per 
dvejus mokslo metus skiriamos 7 val. per savaitę: 3 
val. – III klasėje ir 4 val. – IV klasėje.  
Matematikos mokymui(si) išplėstiniu kursu per 
dvejus mokslo metus skiriama 10 val. per savaitę: 5 
val. - III klasėje ir 5 val. – IV klasėje. 

Vidurinio ugdymo 
klasėse nurodytas 
Ugdymo plano 
prieduose: 
3 klasėse – Nr. 6. 
4 klasėse – Nr. 7. 
Pritarta Gimnazijos 
tarybos 2018 m. 
birželio 25 d. 
protokolu Nr. 7–2 
Byla 1.5. 

21.21. dėl laikinųjų 
grupių dydžio ir 
sudarymo principų, 
klasių dalijimo į 
grupes principų,  
mokinių skaičius 
grupėse atsižvelgus į 
turimas mokymo 
lėšas. 

Mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą I–II 
klasės dalijamos į grupes:  
Dorinio ugdymo pamokose - kai klasėje mokoma 
tikybos ir etikos. 
Technologijų pamokose - I klasėse išėjus 17 valandų 
integruotą technologijų kursą, mokiniai renkasi 
vieną iš penkių technologijų programų: mitybos, 
tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos bei 
dizaino ir technologijų. Mokinių skaičius grupėje 
priklauso nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir 
įrangos: 105 kab. – 26 darbo vietos. 107 kab. – 26 
darbo vietos; 
Užsienio kalbų pamokose - maksimalus mokinių 
skaičius grupėje mokantis užsienio kalbos (1-osios 
ir 2-osios) – 21 mokinys. Siekiant tenkinti mokinių 
poreikius ir esant mokinio krepšelio lėšų ekonomijai 
minimalus mokinių skaičius grupėje – 6 mokiniai. 
Esant mažesniam mokinių skaičiui grupės 
jungiamos paraleliai. 
Antrosios užsienio kalbos mokymui (si) sudaromos 
ne daugiau kaip dvi grupės klasėje, nepriklausomai 
nuo vieną iš siūlomų užsienio kalbų pasirinkusių 
vaikų skaičiaus. 
Kūno kultūros pamokose - I–II klasėse dalijama į 
mergaičių ir berniukų grupes. Minimalus mokinių 
skaičius grupėje – 10 mokinių. Esant mažesniam 
mokinių skaičiui grupės jungiamos paraleliai arba 
gretimai. 
Mokantis pagal vidurinio ugdymo programą III–IV 
klasėse: 

Pritarta Gimnazijos 
tarybos 2018 m. 
birželio 25 d. 
protokolu Nr. 7–2 
Byla 1.5. 
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Mokantis dalyko išplėstiniu kursu mokinių skaičius 
laikinoje grupėje – iki 27 mokinių; 
Mokantis bendruoju kursu maksimalus mokinių 
skaičius laikinoje grupėje – 30 mokinių. Minimalus 
– 15 mokinių. 
Užsienio kabų pamokose - maksimalus mokinių 
skaičius laikinoje (mobilioje) grupėje – 26 mokiniai.   
Tuo atveju, kai nėra galimybių sudaryti atskiros 
grupės dėl per mažo mokinių skaičiaus ir būtina 
tenkinti mokinių poreikius, esant mokinio krepšelio 
lėšų ekonomijai minimalus mokinių skaičius 
grupėje – 6 mokiniai.  
Informacinių technologijų, technologijų pamokose -
mokinių skaičius grupėje priklauso nuo darbo vietų 
kabinetuose skaičiaus: 
Informacinių technologijų kabinetuose: 
218 kab. – 15 darbo vietų; 225 kab. – 15 darbo vietų;  
207 kab. -15 darbo vietų. 
Technologijų kabinetuose: 
105 kab. – 26 darbo vietos. 107 kab. – 26 darbo 
vietos; 
Dorinio ugdymo pamokose – pagal pasirinktą 
modulį.  
Mokiniai, pasirinkę etiką III–IV klasėje gali mokytis 
pagal pasirinktą vieną iš siūlomų modulių: 
,,Filosofinė etika“ arba ,,Etika ir kinas“. Gali rinktis 
III klasėje mokytis pagal etikos modulį ,,Profesinė 
etika“ , o IV klasėje – ,,Šeimos etika“.  
Mokiniai, pasirinkę katalikų tikybą III–IV klasėje 
gali mokytis pagal pasirinktą vieną iš siūlomų 
modulių: ,,Katalikybės ir pasaulio religijos“, 
,,Šventasis Raštas –gyvenimo kelionė“; 
,,Pašaukimas gyvenimui“, ,,Religijos filosofija“. 
Neformalaus švietimo grupė sudaroma, jei yra ne 
mažiau 15 mokinių. Mokiniai ir jų skaičius grupėje 
mokslo metų eigoje gali keistis. 

21.22. dėl mokinio 
pasirinkto dalyko, 
dalyko kurso ar dalyko 
modulio, mokėjimo 
lygio keitimo arba 
pasirinkto dalyko, 
dalyko kurso ar dalyko 
modulio atsisakymo ir 
naujo pasirinkimo; 

Dalyko kursas, modulio ar mokymosi kursas gali 
būti keičiamas pusmečio ir mokslo metų pabaigoje. 
IV klasių mokiniai dalyko kursą gali keisti, pasirinkti 
naują mokomąjį dalyką ne vėliau kaip iki 1-ojo 
pusmečio pabaigos.  

 

,,Pasirinktų dalykų, 
dalykų kursų, 
programų keitimo 
ir skirtumų 
likvidavimo 
tvarka“. Ugdymo 
plano priedas Nr. 
15. Pritarta 
Metodinės tarybos 
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2018 m. birželio 21 
d. protokolu Nr. MT 
–5. Byla 1.24. 

21.23. dėl dalykų 
mokymo 
intensyvinimo 

Dalykų mokymas intensyvinamas skiriant per dieną 
ne vieną, o dvi vieną po kitos organizuojamų 
pamokų III–IV klasių mokiniams: 

- Lietuvių kalbos ir literatūros; 
- Matematikos; 
- Užsienio kalbų. 

Siekiant vokiečių kalbos tarptautinio diplomo 
,,Sprachdiplom II“ IV klasėje (2018-2020 m. m.) 
intensyvinamas mokymas 1-ąjį pusmetį skiriant po 
2 pamokas. 

Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT –
5. Byla 1.24. 
 

21.24. dėl dvikalbio 
ugdymo; 
pagilinto dalykų 
mokymo, kryptingo 
meninio ugdymo;  
integruoto dalyko ir 
kalbos mokymosi 
organizavimo. 

Neorganizuojamas 
 
 
 
 
Integruotas mokomojo dalyko ir užsienio kalbos 
mokymas įgyvendinamas pagrindinio ugdymo 
klasėse: 
- integruotas biologijos ir anglų kalbos mokymas 
gamtos mokslų krypties klasėje pirmoje ir antroje 
klasėse visus metus, skiriant – 1 modulio pamoką;  
- integruotas istorijos ir vokiečių kalbos mokymas – 
humanitarinės krypties klasėje pirmoje ir antroje 
klasėje visus metus, skiriant – 1 modulio pamoką.   

 
 
 
 
 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT –
5. Byla 1.24. 

21.25. dėl 
bendradarbiavimo su 
mokinių tėvais tikslų, 
būdų ir formų;  

Gimnazijoje parengta Bendradarbiavimo su mokinių 
tėvais (globėjais, rūpintojais) ir jų informavimo 
tvarka reglamentuoja gimnazijos bendravimo, 
bendradarbiavimo su mokinių tėvais bei jų 
informavimo turinį, formas, būdus ir sistemingumą. 
Bendradarbiavimo su tėvais tikslas – vienyti 
gimnazijos vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos 
specialistų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 
pastangas siekiant individualios kiekvieno mokinio 
mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, 
socialumą ir brandą, siekiant aukštesnės ugdymo(si) 
kokybės, tikslingo mokytojų ir tėvų 
bendradarbiavimo padedant vaikams mokytis, 
mokyklos veiklos įsivertinimo procesų efektyvumo, 
veiklos planavimo kokybės. 
Uždaviniai: 
1. Vykdyti tėvų (globėjų, rūpintojų) nuolatinį 
pedagoginį švietimą. 

Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT –
5. Byla 1.24 
„Bendradarbiavimo 
su mokinių tėvais 
(globėjais, 
rūpintojais) ir jų 
informavimo 
tvarka“ UP priedas 
Nr.22. 
Byla 1.24. 
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2. Sistemingai ir reguliariai informuoti tėvus apie 
vaikų mokymosi pasiekimus ir pažangą, 
lankomumą.  
3. Taikyti įvairius bendravimo ir bendradarbiavimo 
su tėvais metodus, padedant vaikui mokytis.  
4. Aktyvinti tėvų (globėjų) dalyvavimą gimnazijos 
savivaldoje. 
Organizuojami ne mažiau kaip 3 tėvų (globėjų, 
rūpintojų) susitikimai su mokytojais, gimnazijos 
administracijos atstovais per mokslo metus: 
susitikimų forma – visuotiniai tėvų susirinkimai, 
klasių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai. 
Informacija tėvams teikiama gimnazijos interneto 
svetainėje http://www.darius-girenas.kaunas.lm.lt., 
gimnazijos Facebook paskyroje, elektroninio 
dienyno „Tamo“ erdvėje, individualiai atvykus į 
gimnaziją.  

21.26. dėl kitų 
mokyklos ugdymo 
turinio įgyvendinimo 
nuostatų: 
21.26.1. Mokymosi 
pasiekimų aplankų 
formavimas. 

Formuojami visų klasių mokinių mokymosi 
pasiekimų aplankai, kuriuose kaupiama mokymosi 
pasiekimų (kontrolinių, savarankiškų, laboratorinių 
darbų iliustracijos). 

Aplankus formuoja 
dalykų mokytojai, 
saugo klasėje. 

21.26.2. dėl antrosios 
užsienio kalbos 
mokymo. 

Antrosios užsienio kalbos bendroji programa I–II 
klasėse orientuojama į A2 kalbos mokėjimo lygį 
pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 
Tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 metų parenka, o 
mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (tėvų (globėjų) 
sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą.  
Gimnazija sudaro galimybę mokiniui rinktis antrąją 
užsienio kalbą daugiau nei iš dviejų užsienio kalbų: 
vokiečių, anglų, rusų, prancūzų; 
Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, 
pageidaujančiam tęsti pradėtos užsienio kalbos 
mokymąsi, o gimnazijai neturint reikiamos kalbos 
mokytojo: 
- suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais) ir 
steigėju, mokiniui sudaromos sąlygos lankyti 
užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, kurioje 
vyksta tos kalbos pamokos. 
- mokinys gali norimos kalbos mokytis neformaliojo 
švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio ugdymo 
bendrosiose programose nurodytų reikalavimų 
(pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis). 

Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5. Byla 1.24. 
 

http://www.darius-girenas.kaunas.lm.lt/
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Užsienio kalbų keitimas mokiniui iki vidurinio 
ugdymo programos pradžios galimas tik tada, kai 
mokinys atvyko iš kitos Lietuvos ar užsienio 
mokyklos ir gimnazija dėl objektyvių priežasčių 
negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos 
kalbos mokymosi. Gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) 
sutikimą raštu, gimnazija sudaro sąlygas mokiniui 
pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė 
ir įveikti programų skirtumus: 
- vienus mokslo metus jam skiriama 1 papildoma 
užsienio kalbos pamoka per savaitę; 
- jei tokių mokinių gimnazijoje yra daugiau kaip 5 
jiems skiriamos 2 papildomos pamokos per savaitę, 
o esant mokymo lėšų ir daugiau. 

21.26.3. dėl pagalbos 
specialiųjų poreikių 
mokiniams teikimo, 
adaptacinio 
laikotarpio 1-ųjų 
klasių mokiniams 
trukmės 

Specialiųjų poreikių mokiniai gimnazijoje mokosi 
bendrojo lavinimo klasėse. 
 
 
 
 
 
 
 
I klasių mokiniams, atvykusiems mokytis į 
gimnaziją taikomas vieno mėnesio adaptacijos 
laikotarpis. Šiuo laikotarpiu mokinių mokymosi 
pasiekimais nevertinami. 

,,Pagalbos 
mokiniui ir šeimai 
projektas“. 
Ugdymo plano 
priedas Nr. 14. 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5. Byla 1.24. 
,,Mokinių 
mokymosi 
pasiekimų ir 
pažangos vertinimo 
tvarkos aprašas“.  
Ugdymo plano 
priedas Nr. 11. 
Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT –
5. Byla 1.24. 

21.26.4. dėl ugdymo 
karjerai organizavimo 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija 
vykdydama ugdymą karjerai vadovaujasi Profesinio 
orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-
1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284) ir Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 
sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl ugdymo karjerai 

,,Ugdymo karjerai 
organizavimo 
tvarka“ 
Ugdymo plano 
priedas Nr. 17. 
Ugdymo turinio 
integravimo 
tvarka“ Ugdymo 
plano priedas Nr. 8 
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programos patvirtinimo“. Ugdymas karjerai apima 
keturias ugdymo sritis: 

- savęs pažinimo,  
- karjeros galimybių pažinimo,  
- karjeros planavimo, 
- karjeros įgyvendinimo. 

Ugdymas karjerai organizuojamas vadovaujantis 
,,Ugdymo karjerai organizavimo tvarka“ ir 
,,Ugdymo turinio integravimo tvarka“. 

Pritarta Metodinės 
tarybos 2018 m. 
birželio 21 d. 
protokolu Nr. MT – 
5. Byla 1.24. 
 

21.26.5. dėl 
reikalavimų mokinių 
elgesiui; 

Reikalavimus mokinių elgesiui apibrėžia Kauno 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 
mokinių elgesio taisyklės 

„Kauno Stepono 
Dariaus ir Stasio 
Girėno gimnazijos 
mokinių elgesio 
taisyklės“, 
patvirtintos 2017 m. 
gruodžio 22 d. 
gimnazijos 
direktoriaus 
įsakymu Nr. V-491 
(Ugdymo plano 
priedas Nr.21. 
Byla 1.3. 

 

22. Mokiniams, be privalomojo ugdymo turinio dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 

124, 143 punktuose, gimnazija siūlo pasirinkti pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, kurių turinį 

nustato švietimo ir mokslo ministro patvirtintos arba gimnazijos mokytojų parengtos ir gimnazijos 

direktoriaus patvirtintos programos. Gimnazija, rengdama pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių 

turinį vadovaujasi Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 

ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“.  

22.1. Gimnazijos siūlomi pasirenkamieji dalykai pateikti ugdymo plano prieduose Nr. 5; Nr. 

6; Nr. 7.  

22.2. Gimnazijos siūlomi pasirenkamieji dalykų moduliai (pasiekimų spragoms 

kompensuoti, dalyko žinioms ir gebėjimams pagilinti, naujam dalyko turiniui išmokti ir kiti) pateikti 

ugdymo plano priede Nr. 1. 

23. Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytais atvejais gimnazija ugdymo proceso metu 

gali koreguoti gimnazijos ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į 

mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms 

įgyvendinti.  
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24. Gimnazija bendradarbiauja su Kauno miesto, Lietuvos gimnazijomis, progimnazijomis, 

aukštosiomis mokyklomis, universitetais, muziejais, bibliotekomis ir kt. Bendrystė su mokyklomis 

partnerėmis skatina mokytojų metodinės veiklos sklaidą, bendradarbiavimą mokinių kultūrinio ir 

socialinio ugdymo klausimais, siekiant ugdymo tęstinumo ir kokybės. Bendradarbiaujant su 

aukštosiomis mokyklomis mokiniai dalyvauja bendruose gimnazijos ir aukštųjų mokyklų, 

universitetų projektuose, dalyvauja KTU „Santakos“ slėnio mokslo, technologijų ir verslo centro 

organizuojamuose renginiuose, konkursuose, mokosi laboratorijose, dalyvauja VDU 

organizuojamose atvirose paskaitose ir kt. Muziejuose organizuojamose pamokose ne pamokų forma 

susipažįsta su kultūriniu paveldu ir kt.  

24.1. Užsienio kalbų mokymui(si) ir gimnazijos tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimui 

kasmet įgyvendinami tarptautiniai mokinių mainų projektai, bendradarbiaujant su Vokietijos Lemgo 

miesto Karla Raveh mokykla, Vokietijos Bad Marienberg miesto jaunimo švietimo centru „Bad 

Marienberg Europa Haus“.  

24.2. Pilietinio ugdymo plėtotė vykdoma bendradarbiaujant su gimnazijos bendravardėmis 

Lietuvos ir užsienio ugdymo įstaigomis – Lenkijos Mysliborz miesto Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno vardo 3-iuoju mokyklų kompleksu, Lenkijos Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla 

ir gimnazija, Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno progimnazija; Šilalės rajono Upynos Stasio 

Girėno mokykla, Klaipėdos rajono Judrėnų Stepono Dariaus pagrindine mokykla. 

25. Gimnazijos ugdymo planas tvirtinamas iki mokslo metų pradžios, suderinus su 

gimnazijos mokyklos taryba, taip pat su savivaldybės įgaliotu asmeniu.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS  

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 

26. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniui mokytis vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir 

mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir 

saugioje aplinkoje, užtikriną tinkamą ir savalaikį reagavimą ir patyčių ir smurto apraiškas. 

Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo 

klausimus sprendžia gimnazijos Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319 „Dėl Švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo 

ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-225 „Dėl Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ 

(priedas Nr. 24). 

http://nivc.ktu.edu/lt-santakos_slenio_ktu_mokslo_technologiju_ir_verslo_centras-17.htm
http://nivc.ktu.edu/lt-santakos_slenio_ktu_mokslo_technologiju_ir_verslo_centras-17.htm
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26.1. Vengiant santykių diskomforto esant konfliktinei situacijai, mokiniui sudaromos 

sąlygos rinktis klasę (esant toje klasėje vietų).  

26.2. Naujai į gimnaziją atvykusiems mokiniams ir visiems 1-ųjų klasių mokiniams 

skiriamas mėnesio adaptacinis laikotarpis. Šiuo laikotarpiu mokinio žinios pažymiais nevertinamos. 

26.3. Į ugdymo proceso organizavimą įtraukiami tėvai. Vadovaujantis gimnazijos 

,,Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (įtėviais), globėjais, rūpintojais ir jų informavimo tvarka“ 

(pritarta Metodinės tarybos 2018 m. birželio 21 d. protokolu Nr. MT – 5 (priedas Nr. 22.):  

26.3.1. informacija įvairiais gimnazijos bendruomenės veiklos klausimais, apie gimnazijoje 

organizuojamus reginius, projektus, kultūrinę ir pažintinę veiklą nuolatos skelbiama ir atnaujinama 

gimnazijos internetiniame puslapyje, informacija tėvams teikiama per e-dienyną ir kitais informacijos 

perdavimo šaltiniais.  

27. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos 

stiprinimo ir prevencines veiklas, sudaro sąlygas mokiniui ugdytis socialines ir emocines 

kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti: 

27.1. dalyvaujant gimnazijos tradiciniuose ir kultūriniuose renginiuose, projektinėje veikloje 

pagal gimnazijos mokslo metų tradicinių ir kultūrinių renginių, projektinės veiklos planus, 

tvirtinamus gimnazijos direktoriaus; 

27.2 dalyvaujant formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklose, organizuojamose už 

mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose įstaigose ir pan.) pagal gimnazijos mokslo metų 

mokinių pažintinės veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, programą (priedas Nr. 4) ir 

mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės, praktinės, socialinės, prevencinės 

veiklos programą (priedas Nr. 2); 

27.3. dalyvaujant neformaliojo švietimo veiklose. Gimnazija kiekvienų mokslo metų 

pabaigoje įsivertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, atlikdama 

mokinių apklausą apie gimnazijos neformaliojo ugdymo kokybę ir paklausą.. Neformaliojo vaikų 

švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos. Neformaliojo švietimo valandų 

paskirstymas 2018 – 2019 m. m. (priedas Nr. 3); 

27.4. kryptingam sveikos gyvensenos įgūdžių mokymui, sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

renginių organizavimui gimnazijoje įgyvendinama neformaliojo švietimo programa ,,Sveikatos 

gidas”. Programą įgyvendina gimnazijos visuomenės sveikatos specialistas. 

28. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniams kasdien turėti fiziškai aktyvią 30 minučių trukmės 

pertrauką po 3 pamokų (10.35–11.05 val.), kurios metu gali sportuoti gimnazijos lauko aikštyne, 

sporto salėje. 

29. Gimnazija, įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos 

norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 
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reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. 

įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymo Nr. V-773 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  patvirtinimo pakeitimo“ (toliau – 

Higienos norma).  

30. Gimnazijoje įgyvendinama „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 

programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programos 

patvirtinimo“. Programa integruojama į dorinio ugdymo, gamtos mokslų, kūno kultūros dalykų ir 

klasės valandėlių turinį, per mokslo metus skiriant:  

• I kl. – 7 val.;  

• II kl. – 7 val.;  

• III kl. – 7 val.;  

• IV kl. – 7 val.   

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS  

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

31. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo 

turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su 

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis:  

31.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose 

veiklose, turi turėti kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir 

ugdytis vertybines nuostatas;  

31.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos turi padėti mokiniams 

teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su 

įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis; 

31.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą;  

31.4. socialinėmis ir pilietinėmis veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, 

rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Šios veiklos sudaro galimybes mokiniui 

ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties.  

32. Mokiniui, kuris mokosi:  
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32.1. pagal pagrindinio ir vidurio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė 

veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. 

Veikla turi būti siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. 

Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos 

centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. Pažintinei ir kultūrinei veiklai per mokslo metus 

skiriamos 30 – 60 pamokų. Iki 10 proc. dalyko pamokų organizuojama ne pamokų forma ir ne 

gimnazijos aplinkoje. Mokinių mokymas(is) kitose aplinkose organizuojamas vadovaujantis 

bendradarbiavimo sutartimis su: Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų štabu, Lietuvos aviacijos 

muziejumi, Vytauto Didžiojo karo muziejumi – istorijos, pilietiškumo pagrindų mokymas, Lietuvos 

švietimo istorijos muziejumi, V. Kudirkos viešąja biblioteka, Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos 

dienos centru „Vaikų stotelė“, Vytauto Didžiojo universitetu, Maironio lietuvių literatūros 

muziejumi, Kauno apskrities viešąja biblioteka. Gimnazija gali koreguoti kultūrinės ir pažintinės 

veiklos planą, atsižvelgiant į ugdymo proceso organizavimo pakeitimus, pažintinės ir kultūrinės 

veiklos pasiūlą. Pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo planas 2018–2019 m. m. pateiktas 

priede Nr. 2; 

32.2. pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama 

10 val. per mokslo metus I klasėse ir 10 val. per mokslo metus – II klasėse. Veikla apima keturias 

sritis: mokyklos bendruomenei naudinga veikla, socialinė – pilietinė veikla, veikla aplinkosaugos 

srityje ir projektinė veikla. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma ugdymo proceso metu bei 

integruojama į kultūrinių pažintinių dienų veiklas. Mokinys, atlikęs privalomų valandų trukmės 

socialinę – pilietinę veiklą, savo individualų socialinės – pilietinės veiklos planą, su jo veiklą 

patvirtinančiais veiklos vadovo (ų) parašais, pristato klasės auklėtojui iki gegužės 31 d. Klasės 

auklėtojas apie mokinio atliktas socialines-pilietines veiklas įrašo e-dienyne iki birželio 10 d. Veikla 

fiksuojama elektroninio dienyno skiltyje „Socialinė – pilietinė veikla“. Gimnazijos mokiniai savo 

socialinės pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys. Organizuojant šio pobūdžio veiklas, numatoma  

galimybė mokiniui atlikti jas savarankiškai arba grupelėmis ir bendradarbiaujant su asociacijomis, 

savivaldos institucijomis ir kt. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

33. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, gimnazijoje atliekama nuosekli mokinių mokymosi 

krūvio stebėsena. ,,Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarka“, patvirtinta Metodinės tarybos 

2018 m. birželio 21 d. posėdžio protokolu Nr. MT-5 (priedas Nr. 19). Mokiniui mokymosi krūvis per 

savaitę yra optimalus ir paskirstytas proporcingai.  
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34. Mokiniui, neskiriamos daugiau kaip 7 pamokos per dieną.  

35. Mokiniams per dieną neskiriama daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį 

darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai nevykdomi:  

- likus 5 darbo dienoms iki pusmečio pabaigos;  

- pirmadieniais jeigu yra mokomojo dalyko daugiau kaip viena savaitinė pamoka; 

- pirmosiomis dienomis pasibaigus mokinių atostogoms; 

- paskutinę dieną prieš mokinių atostogas; 

- po ligos, pateikus gydytojo pažymą, mokinys atsiskaito per 2 savaites nuo grįžimo į 

mokyklą dienos. Atsiskaitymo laiką derina su mokytoju.  

36. Gimnazijoje užtikrinama, kad namų darbai:  

36.1. atitiktų mokinio galias; 

36.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

36.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

36.4. neskiriami dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

37. Gimnazijoje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali 

tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, 

sudaromos sąlygos juos atlikti gimnazijoje. 

38. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems 

dalykams, dalykų moduliams mokytis gimnazijos I–II klasių mokiniams skiriamas, suderinus su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).  

39. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, rekomenduojamas 

maksimalus pamokų skaičius per savaitę gali būti ne daugiau nei 10 procentų didesnis už minimalų 

mokiniui skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte.  

40. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų. Trumpalaikės 

konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės 

(trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

elektroniniu dienynu, el. žinutėmis ir/ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti 

mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.  

41. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I–II klasėse), 

tėvų prašymu, atitinkamo dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo pritarimu, gimnazijos direktorės 

įsakymu atleidžiami nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais – ir kitų dalykų 

pamokų (ar jų dalies) lankymo jei: 
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- mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose 

pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (mokosi dailės, choreografijos, 

muzikos, meno mokyklose, mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose ar yra jas baigęs;  

- nuo pamokų tų dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų ( per 

einamuosius mokslo metus) nugalėtojas. 

41.2. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys turi derėti su 

Bendrųjų programų turiniu.  

42. Mokiniai, atleisti nuo privalomų menų ar kūno kultūros pamokų, tuo metu gali užsiimti 

kita veikla – dalyvauti dalyko konsultacijose, užsiimti socialine veikla, mokytis individualiai (stebėti 

pamokas, individualiai mokytis gimnazijos informaciniame centre) arba, tėvams prašant ir užtikrinant 

mokinio saugumą, užsiimti kita veikla, neprieštaraujančia gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėms. Kai 

šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių saugumą atsako tėvai 

(globėjai, rūpintojai). Apie tai gimnazija informuoja tėvus. Mokinių užimtumą ir saugumo 

užtikrinimą reglamentuoja ,,Mokinių, baigusių menų mokyklas ar besimokančių dailės, 

choreografijos, muzikos ir menų mokyklose, sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose, 

tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojų per einamuosius mokslo metus atleidimo 

nuo privalomųjų atitinkamo dalyko pamokų ir atsiskaitymo už jį tvarka“ (pritarta Metodinės tarybos 

2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. MT–5 (priedas Nr. 20). 

43. Gimnazija priima sprendimus dėl menų ir sporto srities ar kūno kultūros dalykų, o 

išimties atvejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų, mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias 

programas, įskaitymo ir konvertavimo į pažymiais pagal 10 balų vertinimo sistemą. Mokinių, atleistų 

nuo privalomų dailės, muzikos ar kūno kultūros pamokų pasiekimai vertinami įrašu ,,įskaityta“ 

(Gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašas (priedas Nr. 11)). 

44. Mokinių krūvio mažinimui gimnazija integruoja „Žmogaus saugos bendrąją programą“, 

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

1159  (17 val. per dvejus metus) (priedas Nr. 8). 

45. Mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę 

vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

45. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra gimnazijos ugdymo turinio 

dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant gimnazijos 
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mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi 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 ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu. 

46. Mokinių vertinimo būdai, vertinimo laikotarpiai, įvertinimo informacijos užrašymo 

formos, jos analizės ir panaudojimo būdai apibrėžti gimnazijos ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu“ (priedas Nr. 11) patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2017 m. 

birželio 20 d. įsakymu Nr. V – 290.   

47. Gimnazijos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas ir taikoma 10 balų vertinimo sistema. 

48. Formuojamasis vertinimas. Ugdymo procese vyrauja formuojamasis vertinimas, kuris 

padeda mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą 

laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus.  

48.1. Mokslo metų pradžioje mokiniai supažindinami su bendrosiose programose mokomojo 

dalyko vertinimo aprašais.  

48.2. Mokytojai ir mokiniai susitaria dėl konkretaus dalyko užduočių vertinimo kriterijų. 

48.3. Mokiniai mokomi pagal kriterijus vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti 

pasiekimus ir pažangą. 

48.4. Formuojamojo vertinimo metu mokinių pasiekimai neformalizuojami, bet mokinio 

veiklai vertinti suteikiamas grįžtamasis ryšys žodžiu ir/ar raštu. 

49. Diagnostinis vertinimas. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su 

diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu.  

49.1. Diagnostinio vertinimo metu mokinių pasiekimai įvertinami pažymiu. 

49.2. Pagal dalyko mokymo(si) logiką vykdomas mokinių pasiekimų diagnostinis 

patikrinimas. Mokiniai atlieka kontrolinius darbus, kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam 

tikro laikotarpio pasiekimus ir pažangą, leidžia numatyti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. 

Kontrolinių darbų skyrimą ir vertinimą apibrėžia gimnazijos ,,Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo 

tvarka“, patvirtinta Metodinės tarybos 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. MT-5 (priedas Nr. 19). 

49.3. Diagnostinio vertinimo informacija analizuojama metodinių grupių, Metodinės tarybos 

susirinkimuose, administracijos pasitarimuose. Vadovaujantis ja keliami tolimesni mokymo tikslai, 

planuojama mokymo pagalba. 

49.4. Naujai atvykusiems I klasių mokiniams taikomas vieno mėnesio adaptacinis 

laikotarpis, per kurį įvertinimai nerašomi. 

50. Apibendrinamasis vertinimas. Mokinių ugdymo pasiekimai ir pažanga apibendrinami 

pusmečio pabaigoje atsižvelgiant į pusmečio gautus įvertinimus ir į bendrosiose programose pateiktus 
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mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami 10 balų sistemos pažymiais ar įrašu 

„įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“.  

50.1. Branduolio dalykų, muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo 

pagrindai, pasirenkamieji dalykai vertinami pažymiu. 

50.2. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programą ir baigę menų mokyklas 

ar besimokantys dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose, sporto srities neformaliojo 

švietimo įstaigose, esantys tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojais per 

einamuosius mokslo metus tėvams prašant atleidžiami nuo privalomų dailės, muzikos ar kūno 

kultūros pamokų jei neformaliojo vaikų švietimo programa dera su bendrųjų programų turiniu. Jų 

pasiekimai vertinami ,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“. Mokiniai nuo privalomųjų pamokų atleidžiami 

vadovaujantis ,,Mokinių, baigusių menų mokyklas ar besimokančių dailės, choreografijos, muzikos 

ir menų mokyklose, sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose, tarptautinių ar nacionalinių 

olimpiadų, konkursų nugalėtojų per einamuosius mokslo metus atleidimo nuo privalomųjų 

atitinkamo dalyko pamokų ir atsiskaitymo už jį tvarka“, patvirtinta 2018 m. birželio 21 d. Metodinės 

tarybos posėdžio protokolu Nr. MT–5 (priedas Nr. 20). 

50.3. Dorinis ugdymas, užsienio kalbų projektai vertinami „įskaityta“ arba ,,neįskaityta“.  

50.4. Integruotas dalyko ir užsienio kalbos modulis vertinamas pusmečių pabaigoje įrašant 

vieną pažymį (gautų pažymių aritmetinį vidurkį) į dalyką. 

50.5. Įrašas ,,atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas esant gydytojų pažymai bei 

gimnazijos direktoriaus įsakymui. Įrašas ,,neįskaityta“, – jeigu mokinio mokymosi pasiekimai nėra 

įvertinti. 

50.6. Dalykų moduliai vertinami pusmečių pabaigoje įrašant vieną pažymį (gautų pažymių 

aritmetinį vidurkį) į dalyką, nurodant „modulio įvertinimas“.  

50.7. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami ,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“.  

51. Mokytojai, dirbantys toje pačioje klasėje ir paralelinėse klasėse, derina mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų 

vertinimą žodžiu ir/ar raštu. 

52. Gimnazija diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą ir siekia padėti 

kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti optimalių ugdymosi rezultatų.  

52.1. Mokymosi pasiekimų gerinimui, tėvų prašymu, bendradarbiaujant mokiniui, 

mokytojams ir tėvams bei vadovaujantis ,,Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarka“ (priedas Nr. 

13), mokiniams, rengiami individualūs ugdymo(si) planai. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

52.1.1. mokiniams, kurie dėl ligos dažnai praleidžia pamokas ir negali dalyvauti 

nuosekliame ugdymosi procese; 
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52.1.2. sportininkams – šalies, tarptautinių rinktinių nariams, kurie dėl aktyvios sportinės 

veiklos negali nuolatos lankyti pamokų;   

52.1.3. mokiniams grįžusiems iš užsienio; 

52.1.4. ypač gabiems ir talentingiems vaikams, kurie yra tarptautinių olimpiadų ar konkursų 

nugalėtojai; 

52.1.5. mokiniams, kurie patiria mokymosi sunkumus. 

52.2. Mokiniams skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos individualiai ar sudarant 

mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupes.  

53. Gimnazija užtikrina savalaikį ir nuolatinį tėvų informavimą apie mokinių pasiekimus ir 

pažangą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 

1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir gimnazijos nustatyta ,,Bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

(įtėviais), globėjais, rūpintojais ir jų informavimo tvarka“, patvirtinta 2018 m. birželio 21 d.   

Metodinės tarybos posėdžio protokolu Nr. MT – 5 (priedas Nr. 22)  

54. Gimnazija sudaro sąlygas tėvams (globėjams, rūpintojams) peržiūrėti gautus pasiekimų 

įvertinimus, vadovaujantis ,,Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo nagrinėjimo tvarka“, patvirtinta 2018 m. birželio 21 d. Metodinės tarybos posėdžio 

protokolu Nr. MT – 5 (priedas Nr. 22.). 

55. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo stebėseną vykdo direktoriaus pavaduotojai 

pagal kuruojamus dalykus. 

  

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 
56. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų.   

57. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą atsako direktoriaus įsakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

58. Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus:  

58.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus 

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi;  

58.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus;  

58.3. ugdo atkaklumą mokantis;  

58.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje;  
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58.5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją 

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, 

migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji;  

58.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija 

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis;  

58.7. tobulina gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug 

dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių pasiekimų 

dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą;  

58.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 

ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi galimybę prireikus pasitelkti 

švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi pagalbos poreikius;  

58.9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 

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

(iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), intervenciją (sprendžiant 

iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones (suteikiant tai, ko mokiniai negali 

gauti namuose ir pan.).  

60. Gimnazijoje kiekvieno mokinio mokymosi procesas stebimas, analizuojamas, siekiant 

laiku pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis „Gimnazijos 

mokymosi pagalbos teikimo tvarka“, patvirtinta Metodinės tarybos 2018 m. birželio 21 d. protokolu 

Nr. MT–5 (priedas Nr. 13), Gimnazijos mokymosi pasiekimų gerinimo planas 2018 – 2019 m. m. 

(priedas Nr.13-1). Apie atsiradusius mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami 

mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais 

sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų problemos. Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems 

mokiniams taip pat siūloma ir suteikiama reikiama mokymosi pagalba, rekomenduojama 

neformaliojo vaikų švietimo veikla gimnazijoje ar už jos ribų.  

61. Gimnazija mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga:  

61.1. kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų;  

61.2. kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai;  

61.3. kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; 

61.4. kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; 

61.5. kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo 
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lygmens; 

61.6 kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus. 

61.7. mokiniui, tėvų pritarimu sudaromas individualus ugdymo planas mokymosi pagalbai 

suteikti ir mokymosi rezultatams pagerinti (priedas Nr.10) vieno ar kelių dalykų pasiekimams 

pagerinti.  

62. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

63. Gimnazija derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

63.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis, 

pritaikant tinkamas mokymo (si) užduotis, metodikas ir kt.; 

63.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

63.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

63.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių metodiką 

(mokinys – tėvai – mokytojas); 

63.5. nustatant mokinių mokymosi stilių. Rugsėjo – spalio mėn. visi I klasių mokiniams 

atliekamas mokymosi stiliaus nustatymo testas, kurio rezultatai leidžia mokiniui geriau išnaudoti savo 

mokymosi galimybes ir gauti geresnius įvertinimus, mokytojui – parinkti tinkamus informacijos 

pateikimo metodus ir būdus;  

63.6. įgyvendinant pagalbos mokiniui ir šeimai projektą ,,Visos dienos mokykla“ (priedas 

Nr.14) pagrindinio ugdymo klasėse sudaromos sąlygos gimnazijoje atlikti namų darbų užduotis, 

plėtoti savo gebėjimus ir bendrąsias kompetencijas; 

63.7. atliekant diagnostinį vertinimą, siekiama: 

63.7.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses, 

įsivertinti savo pasiekimų rezultatus, planuoti tolesnę pažangą; 

63.7.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus, nustatyti savo darbo 

kokybės rodiklius. 

63.8. stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją siekiant mokymosi tikslų, organizuojamas 

ugdymo procesą ne tik gimnazijoje bet ir už jos ribų (2 priedas); 

63.9. mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimo rezultatai ir pagalbos priemonių poreikis 

aptariami klasių grupių mokytojų, klasių auklėtojų ir klasę mokančių mokytojų, metodinių grupių ir 

gimnazijos Metodinės tarybos susirinkimuose. Tariamasi dėl tolimesnės mokymosi pagalbos 

poreikio. 
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64. Teikiant mokymosi pagalbą, gali būti sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus 

pobūdžio pagalbos, grupės. Šios grupės gali būti sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. Išskirtiniais 

atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir individualiai;  

64.1. pamokos skirtos mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti naudojamos  

teikiant pagalbą mokinių namų darbų užduotims atlikti, mokinių konsultavimui. Mokymosi pagalbos 

veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir 

pasiekimų dinamiką. 
 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 
 

65. Gimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

Mokymosi sunkumų turintiems bei aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams siūloma 

ir suteikiama reikiama mokymosi pagalba, rekomenduojant neformaliojo vaikų švietimo veiklą 

gimnazijoje (siekiant užimti ne mažiau kaip 70 proc. gimnazijos mokinių). 

66. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su mokyklos mokinių 

savivaldos institucija, įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos 

tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo vaikų švietimo programas 

(priedas Nr.3).  

67. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius valstybės 

ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro 

ir vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo 

vaikų švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti gali būti skiriamos visiems mokslo 

metams, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę.  

68. Gimnazija siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos 

poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro 

sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Neformalaus švietimo grupėje mokinių skaičius ne mažesnis 

kaip 15 mokinių. Mokiniai ir jų skaičius grupėje mokslo metų eigoje gali keistis, bet ne mažiau 15 

mokinių. Esant poreikiui ir galimybėms, neformaliojo vaikų švietimo veiklas galima derinti su 

formaliojo švietimo veiklomis, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo 

rezultatų pasirinktose srityse. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai 

registruojami Mokinių registre. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS  
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UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

69. Gimnazija, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį gali 

integruoti kelių dalykų turinį, dalykų turinio temas ar problemas. Integruoto ugdymo turinio 

įgyvendinimas organizuojamas mokyklos pasirinktu būdu. Integravimas vykdomas vadovaujantis 

„Ugdymo turinio integravimo tvarka“, kuriai pritarta 2018 m. birželio 21 d. Metodinės tarybos 

posėdžio protokolu Nr. MT-5 (priedas Nr. 8)  

70. Gimnazija, išanalizavusi numatomų integruoti programų tikslus, turinį ir ryšį su bendrųjų 

programų tikslais ir turiniu, atsižvelgdama į mokyklos tikslus ir kontekstą, mokinių poreikius ir 

bendruomenės susitarimus, priima sprendimus dėl programų integravimo organizavimo modelių ir 

dėl programų įgyvendinimo formos. Gimnazijoje integruojamos programos, kurios įgyvendinamos 

integruojant temas į kelių dalykų turinį, neformaliojo švietimo veiklas, kultūrinių pažintinių dienų 

veiklas:  

70.1. „Laisvės kovų istorijos programa“ (18 val. per dvejus metus) integruojama į lietuvių 

kalbos ir literatūros, pilietiškumo pagrindų, istorijos dalykų turinį, skiriant  6 val. – I klasėje, 12 val. 

– II klasėje (priedas Nr. 8); 

70.2. „Žmogaus saugos bendroji programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18d. įsakymu Nr. V-1159  (priedas Nr. 8): 

70.2.1. Mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą (I-II klasėse) integruojama į 

technologijų bei gamtos mokslų dalykų turinį, skiriant 9 val. – I klasėje; 8 val. –II klasėje. Viso 17 

val. 

70.2.2 Mokantis pagal vidurinio ugdymo programą (III-IV klasė) integruojama į kūno 

kultūros, gamtos mokslų dalykų, neformaliojo vaikų švietimo programų, kultūrinės pažintinės veiklos 

turinį, skiriant 12 val. – III klasėje, 5 val. – IV klasėje. Viso 17 val.; 

70.3. „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941: 

70.3.1. mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą (I–II klasėse) integruojama į 

technologijų bei gamtos mokslų dalykų turinį, neformalųjį švietimą (priedas Nr. 8); 

70.3.2. mokantis pagal vidurinio ugdymo programą (III–IV klasė) integruojama į klasės 

valandėlių, dorinio ugdymo ir neformalaus švietimo programų turinį (priedas Nr. 8). 

70.4. „Etninės kultūros bendroji programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651:  

70.4.1. mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą (I–II klasėse) integruojama į istorijos, 

pilietiškumo ugdymo, geografijos, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, dailės, 

technologijų bei klasės valandėlių, kultūrinės pažintinės veiklos turinį (priedas Nr. 8); 
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70.4.2. mokantis pagal vidurinio ugdymo programą (III–IV klasėse) integruojama į istorijos, 

geografijos, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, šokių, dailės, technologijų bei 

klasės valandėlių, kultūrinės pažintinės veiklos turinį (priedas Nr. 8). 

70.5.„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): 

70.5.1. mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą (I–II klasėse) integruojama į pilietinio 

ugdymo, dorinio ugdymo, gamtos mokslų dalykų bei klasės valandėlių, kultūrinės pažintinės veiklos 

turinį (priedas Nr. 8); 

70.5.2. mokantis pagal vidurinio ugdymo programą (III–IV klasėse) integruojama į dorinio 

ugdymo, gamtos mokslų dalykų bei klasės valandėlių, kultūrinės pažintinės veiklos turinį (priedas 

Nr. 8). 

70.6. „Ugdymo karjerai programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72: 

70.6.1. mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą (I–II klasėse) integruojama į dorinio 

ugdymo, lietuvių kalbos, informacinių technologijų, technologijų, ekonomikos dalykų turinį bei 

klasės valandėlių, kultūrinės pažintinės veiklos turinį (priedas Nr. 8); 

70.6.2. mokantis pagal vidurinio ugdymo programą (III–IV klasėse) integruojama į dorinio 

ugdymo, lietuvių, užsienio kalbų dalykų turinį bei klasės valandėlių, kultūrinės pažintinės veiklos 

turinį (priedas Nr. 8). 

71. Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (is) – tai dalyko turinio mokymas (is) 

užsienio kalba. Tokio mokymo (si) tikslas – dalyko ir kalbinių kompetencijų ugdymas. Integruoto 

dalyko ir užsienio kalbos mokymas (is) įgyvendinamas dalyko ir užsienio kalbų mokytojams 

parengus ugdymo programą – ilgalaikį planą arba kaip projektinės veiklos dalis: 

71.1. integruotas muzikos ir prancūzų kalbos EMILE projektas, kai dalis muzikos dalyko 

temų mokoma (si) prancūzų kalba. Projektą įgyvendina muzikos mokytojas, konsultuojant prancūzų 

kalbos mokytojui. Programa įgyvendinama skiriant 1 val. iš neformaliam švietimui skirtų valandų; 

71.2. integruotas vokiečių kalbos ir istorijos mokymas, kurį įgyvendina vokiečių kalbos ir 

istorijos mokytojai, integruojant į dalykų ugdymo turinį;  

72.3. integruotas anglų kalbos ir biologijos mokymas, kurį įgyvendina anglų kalbos ir 

biologijos dalykų mokytojai, integruojant į dalykų ugdymo turinį. 

73. Planuodamas integruojamos programos turinio įgyvendinimą mokytojas vadovaujasi 

,,Ugdymo turinio planavimo tvarka 2018–2019 m. m.“, patvirtinta metodinės tarybos 2018 m. birželio 

21 d. posėdžio protokolu Nr. MT–5 (priedas Nr.26). Dalyko mokytojas: 
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73.1. integruojamos programos temas nurodo dalyko, į kurio turinį programa integruojama, 

ilgalaikiame plane. Dalyko ilgalaikis planas derinamas su atsakingu direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui. 

73.2. vykdo integruojamų pamokų apskaitą, integruojamą temą įrašo e-dienyno puslapyje. 

73.3. integruotų dalykų ir užsienio kalbų projektų mokinių pasiekimai fiksuojami dalykų ir 

užsienio kalbos dalykų apskaitai skirtuose e dienyno puslapiuose. 

74. Integruojamų programų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimui mokytojai 

vadovaujasi ,,Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“, kuriam pritarta  

Metodinės tarybos 2018 m. birželio 21 d. posėdžio protokolu Nr. MT–5 (priedas Nr. 11): 

74.1. integruojamų programų mokinio pasiekimai atskiru pažymiu nevertinami. Programų 

turinys papildo dalyko, į kurį ji integruojama, turinį. Dalyko mokytojas planuoja integruojamos 

programos ir dalyko mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijus. Juos pristato mokiniams 

mokslo metų pradžioje. 

74.2. Gimnazija 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 stebint dalykų pamokas, aptariant 

mokinių pasiekimus dalykų metodinėse grupėse, atliekant tiriamąją veiklą. 

75. Gimnazija sudaro sąlygas, skatina mokinius dalyvauti integruotuose gamtos mokslų, 

matematikos, technologijų, inžinerijos dalykų projektuose ir kitose veiklose, plėtoja neformaliojo ir 

formaliojo ugdymo galimybes šių dalykų integracijai ir vykdomomis veiklomis prisidėdama prie 

mokslo populiarinimo ir inovacijų kultūros ugdymo.  

76. Gimnazija analizuoja mokinių pasiekimus ir pažangą mokantis pasirinktu būdu 

įgyvendinamą integruojamąją programą ir priima sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo ar 

tolesnio turinio integravimo, taip pat stebima, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose 

programose numatytus rezultatus, ir priima sprendimus dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo.  

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS  

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

77. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų programos (kai bendruose ugdymo planuose 

numatytas pamokų skaičius per dvejus mokslo metus skiriamas trumpesniam laikotarpiui) nesant 

mokinių, tėvų bei mokytojų pageidavimo 2018 -2019 mokslo metais neintensyvinamos. 

78. Gimnazijoje intensyvinamas dalykų mokymas per dieną: lietuvių kalbos ir literatūros, 

matematikos, užsienio kalbų mokymui skiriamos dvi viena po kitos vykstančios pamokos, sudarant 

sąlygas organizuoti eksperimentus gamtos mokslų pamokose, projektinius darbus ir kt. 
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79. Siekiant vokiečių kalbos tarptautinio diplomo ,,Sprachdiplom II“ IV klasėje 

intensyvinamas dalyko mokymas I pusmetį, skiriant po 2 pamokas per savaitę. 

80. Dorinio ugdymo dalyko mokymas neintensyvinamas įgyvendinant vidurinio ugdymo 

programą. 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

81. Siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui kuo sėkmingiau mokytis, gimnazijoje 

vykdomas ugdymo diferencijavimas. Atsižvelgiant į skirtingus mokinių mokymosi poreikius, 

atsirandančius dėl skirtingos mokinių mokymosi patirties, motyvacijos, interesų, siekių, gebėjimų, 

mokymosi stilių, pasiekimų lygių ir kt., diferencijuojama: mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo 

turinys, metodai, mokymo (si) priemonės, mokymosi aplinkos ir skiriamas laikas.  

82. Mokymosi pasiekimų gerinimui ir mokymosi pagalbos teikimui diferencijavimas 

taikomas: 

82.1. Mokiniui individualiai:  

82.1.1. Mokiniai, pradedantys mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrąją dalį gali rinktis 

mokymosi kryptį ir mokytis: 

Inžinerinės matematikos krypties klasėje: besimokantiems inžinerinės matematikos krypties 

klasėje gimnazijos nuožiūra papildomai skiriama pamokų dalykų mokymuisi per dvejus metus: 

- pirmoje klasėje I pusmetį – 1 pamoka fizikos moduliui; 

- pirmoje klasėje II pusmetį – 1 pamoka chemijos moduliui; 

- antroje klasėje I pusmetį – 1 pamoka geografijos moduliui; 

- pirmoje klasėje visus metus mokymosi pagalbai – 1 pamoka lietuvių kalbos ir literatūros 

moduliui; 

- mokymosi pagalbai mokiniai papildomai gali rinktis matematikos modulį – 1 val. per 

savaitę; 

- mokiniai, besimokantys vokiečių kalbą gali rinktis vokiečių kalbos projekto 

,,Sprachdiplom I“ pamoką. 

Inžinerinės informatikos krypties klasėje: besimokantiems šios krypties klasėse gimnazijos 

nuožiūra papildomai skiriama pamokų dalykų mokymuisi per dvejus metus: 

- pirmoje ir antroje klasėje – 1 pamoka matematikos moduliui. 

- pirmoje klasėje visus metus mokymosi pagalbai – 1 pamoka lietuvių kalbos ir 

literatūros moduliui; 

- mokymosi pagalbai mokiniai papildomai gali rinktis informacinių technologijų modulį 

,,Programavimo pagrindai“ – 1 val. per savaitę. 
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Humanitarinės krypties klasėje: besimokantiems šios krypties klasėse per dvejus mokslo 

metus mokyklos nuožiūra papildomai skiriama pamokų dalykų mokymuisi:  

- pirmoje ir antroje klasėje visus metus 1 pamoka integruotam geografijos ir anglų kalbos 

mokymo moduliui;  

- pirmoje ir antroje klasėje visus metus 1 pamoka integruotam istorijos ir vokiečių kalbos 

mokymo moduliui;  

- pirmoje klasėje visus metus mokymosi pagalbai – 1 pamoka lietuvių kalbos ir literatūros 

moduliui; 

- antroje klasėje visus metus mokymosi pagalbai – 1 pamoka matematikos moduliui; 

- pirmoje ir antroje klasėje visus metus - 1 pamoka per savaitę vokiečių kalbos projektui 

,,Sprachdiplom I“ 

Gamtos mokslų krypties klasėje: Besimokantiems šios krypties klasėse per dvejus mokslo 

metus mokyklos nuožiūra papildomai skiriama pamokų dalykų mokymuisi:  

- pirmoje klasėje I pusmetį – 1 pamoka chemijos moduliui; 

- pirmoje klasėje II pusmetį – 1 pamoka biologijos moduliui; 

- antroje klasėje I pusmetį – 1 pamoka fizikos moduliui. 

- pirmoje klasėje visus metus mokymosi pagalbai – 1 pamoka lietuvių kalbos ir literatūros 

moduliui; 

- antroje klasėje visus metus mokymosi pagalbai – 1 pamoka matematikos moduliui; 

- pirmoje ir antroje klasėse visus metus - 1 pamoka integruotam biologijos ir anglų kalbos 

mokymo moduliui.  

- mokiniai, besimokantys vokiečių kalbą gali rinktis vokiečių kalbos projekto 

,,Sprachdiplom I“ pamoką. 

Bendrojo ugdymo klasėse: besimokantiems šios krypties klasėse per dvejus mokslo metus 

mokyklos nuožiūra papildomai skiriama pamokų dalykų mokymuisi:  

- pirmoje klasėje visus metus – 1 pamoka lietuvių kalbos ir literatūros moduliui; 

- mokymosi pagalbai mokiniai gali papildomai rinktis matematikos modulį – 1 val. per 

savaitę. 

Pirmoje ir antroje klasėse visiems mokiniams, besimokantiems vokiečių kalbos – galimybė 

rinktis tarptautinį Vokiečių kalbos diplomo DSD I projektą mokytis ir išlaikyti Vokietijos Kultūros 

ministrų konferencijos pirmosios pakopos vokiečių kalbos diplomo DSD I egzaminą (vok. Das 

Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz), kuris įskaitomas kaip tarptautinio užsienio 

kalbos egzamino įvertinimas B1 lygiu. 

82.1.2. pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimui skiriamų pamokų skaičius per dvejus 

mokslo metus pateiktas 2018 – 2019 m. m. ugdymo plano priede Nr. 5; 
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82.1.3. pradedant mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, kiekvienas mokinys susidaro 

individualų ugdymo planą, pagal savo poreikius pasirinkdamas mokomuosius dalykus, 

rekomenduojamus BUP ir atitinkančius gimnazijos galimybes;  

82.1.4. mokinys gali rinktis mokytis lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, 

matematikos, informacinių technologijų, fizikos, biologijos, chemijos, bendrosios kūno kultūros, 

menų (dailė, muzika), technologijų (tekstilė ir apranga, statyba ir medžio apdirbimas, verslas, vadyba 

ir mažmeninė prekyba) bendruoju ar išplėstiniu kursu. Rinktis mokomųjų dalykų programas 

papildančius modulius, gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus. Sudarant individualų 

ugdymo planą, mokinius konsultuoja psichologė, ugdymo karjerai specialistas, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, dalykų mokytojai;  

82.1.5. gimnazija sudaro galimybę mokiniams koreguoti savo ugdymo planą, vadovaujantis 

gimnazijos ,,Pasirinktų dalykų, dalykų kursų, programų keitimo ir skirtumų likvidavimo tvarka“ 

(priedas Nr. 15), mokinys gali keisti, pasirinkti dalyką ar dalyko kursą, atsisakyti dalyko modulio, 

projekto ar pasirenkamojo dalyko;  

82.1.6. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, 

rekomenduojama užsienio kalbų mokytis pagal užsienio kalbų mokymosi kursus, atitinkančius jų 

užsienio kalbų mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Gimnazijos mokinių 

užsienio kalbų pasiekimai nustatomi  naudojant centralizuotai parengtus mokėjimo lygio nustatymo 

testus NEC sistemoje KELTAS. Užsienio kalbų gimnazijoje mokoma: anglų kalbos – B1 ir B2 

lygiais, vokiečių kalbos – A2, B1 ir B2/C1 lygiais; rusų kalbos – A2, B1 lygiais. Prancūzų kalbos – 

A2, B1 ir B2 lygiais;  

82.1.7. vidurinio ugdymo programos įgyvendinimui skiriamų pamokų skaičius per dvejus 

mokslo metus pateiktas 2018–2019 m. m. ugdymo plano prieduose Nr. 6, Nr. 7. 

82.2. Mokinių grupei: 

82.2.1. pagrindinio ugdymo klasėse mokymosi pagalbos teikimui ir mokymosi pasiekimų 

skirtumų mažinimui, gabumams plėtoti gimnazijoje įgyvendinamas pagalbos mokiniui ir šeimai 

projektas ,,Visos dienos mokykla“. Projektas įgyvendinamas pagrindinio ugdymo klasėse. Projektas 

užtikrina savalaikį mokymosi pagalbos teikimą, atsižvelgiant į mokančio mokytojo ar švietimo 

pagalbos specialistų rekomendacijas bei mokinio mokymosi galias. 

Projekto dalyviams sudaromos galimybės per formalųjį ir neformalųjį švietimą:  

- pašalinti mokymosi spragas, dalyvaujant dalyko konsultacijose; 

- atlikti namų darbus po pamokų;  

- gabumams plėtoti; 

- dalyvauti pasirinktose neformaliojo vaikų švietimo programose ir lavinti individualius 

gebėjimus; 
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82.2.2. mokantis pagal vidurinio ugdymo programą pasiekimų skirtumų pašalinimui ar naujų 

kompetencijų plėtotei mokiniai gali rinktis dalyko mokytojo parengtus dalyko modulius ar 

pasirenkamųjų dalykų programas (priedas Nr. 1). Mokiniai gimnazijos siūlomas modulių programas 

renkasi pagal polinkius, poreikius ir interesus; 
82.2.3. gimnazija rekomenduoja išplėstinį dalyko kursą rinktis mokiniams, kurių pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimai yra ne žemesni kaip šeši balai. Jei mokinys, turėdamas 

žemesnį įvertinimą, nori rinktis lietuvių kalbos ir literatūros ar matematikos išplėstinį kursą, jis gali 

papildomai rinktis lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos tikslinius modulius, kurie skirti 

mokymosi pasiekimams, įgytiems iki vidurinio ugdymo programos, pagerinti. 

82.3. Tam tikroms veikloms atlikti: 

82.3.1. mokinių grupės gali būti sudaromos pamokos turinį papildantiems projektiniams, 

tiriamiesiems mokinių darbams atlikti. Grupės sudaromos iš mišrių arba panašių polinkių, interesų 

mokinių; 

82.3.2. mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei vyksta nepažeidžiant mokinio 

priklausomybės nuolatinei klasei. 

83. Gimnazija analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas: 

83.1. direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas grupes stebi ir 

vertina dalyko pamokas; 

83.2. Diferencijavimo, individualizavimo įgyvendinimas pamokoje aptariamas dalykų 

mokytojų metodinėse grupėse, gimnazijos vadovų ir Metodinės tarybos pasitarimuose. 

Diferencijavimas analizuojamas atliekant platųjį ir giluminį įsivertinimą gimnazijoje, kartu su 

gimnazijos vadovais aptariamas Metodinėje taryboje, priimami sprendimai dėl tolimesnio ugdymo 

diferencijavimo. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS  

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

84. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas kartu su 

mokiniu sudarant mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip 

pagal savo galias pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus, ugdyti(s) asmeninę atsakomybę, 

gebėjimus, įgyvendinti išsikeltus tikslus.  

85. Individualus ugdymo planas sudaromas: 

85.1. mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą. Kiekvienas mokinys, 

pradėdamas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia individualų ugdymo planą 

dvejiems mokslo metams: 
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85.1.1. mokinio individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai, kurių mokysis, kokiu 

kursu, kiek pamokų skiriama, kokius pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius mokysis. Mokinio 

individualus ugdymo planas suderinamas su gimnazijos galimybėmis; 

85.1.2. mokinio individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija ( priedas Nr. 9). 

85.2. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

85.3. mokiniui, kuris mokomas namie; 

85.4. mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą arba mokomas namie; 

85.5. individualaus ugdymo plano formą siūlo gimnazija (priedas Nr.10). 

86. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, individualaus plano 

sudarymo būtinumo sprendžia gimnazija. Tėvų prašymu mokymosi pagalbai teikti gali būti 

sudaromas individualus ugdymo planas mokiniui, kurio pasiekimai žemi, arba mokiniui, kurio 

pasiekimai aukšti (ypatingai galinčių pasiekti aukščiausią ir aukštą lygmenis, gabumams plėtoti ir 

gebėjimams ugdyti, ir siekti individualios pažangos). 

87. Siekiant stebėti individualią mokinio pažangą ugdymo procese, individualiame ugdymo 

plane apibrėžiami mokinio individualūs sėkmės kriterijai, numatomas mokinio ir mokinio tėvų 

(globėjų, rūpintojų) indėlis į mokinio mokymąsi, reikiama mokymosi pagalba. Mokinių individualūs 

ugdymo planai nuolat peržiūrimi ir, jeigu reikia, koreguojami. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS  

GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

88. Gimnazijoje parengta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ir mokinių 

tėvų bendradarbiavimo tvarka (priedas Nr. 22 ). Gimnazija: 

88.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant 

individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą. 

Organizuojami ne mažiau kaip 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai gimnazijos pasirinkta forma su 

mokytojais per mokslo metus; 

88.2. užtikrina, kad tėvai ir mokykla keistųsi abipusiai reikalinga informacija; 

88.3. sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti mokyklos gyvenime, 

savanoriauti, kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, 

turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus;  

88.4. užtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus 

mokyklos veiklai tobulinti. 

89. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, skatina (ir konsultuoja) 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus): 
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89.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose;  

89.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

89.3. padėti vaikams mokytis namuose; 

89.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, 

domėtis vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų; 

89.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose gimnazijoje ir 

už jos ribų.  

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

90. Gimnazija priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą 

mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, informuoja Švietimo skyrių ir numato 

atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į 

atvykusių mokytis asmenų poreikius ir, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar 

teisėtais atstovais, sudaryti mokiniams galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 

90.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais, 

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

90.2. aptaria gimnazijos teikiamos pagalbos formas ir būdus; gimnazijos, mokinio ir tėvų 

įsipareigojimus; 

90.3. atsižvelgus į 90.1 ir 90.2 punktuose nurodytus dalykus parengia atvykusio mokinio 

įtraukties į gimnazijos bendruomenės gyvenimą planą: 

90.3.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę; 

90.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai 

įsitraukti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

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

(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis; 

90.3.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

90.3.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį 

laikotarpį; 
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90.3.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau 

integruotis; 

90.3.7. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių kalbos 

mokymąsi intensyviu būdu ilgalaikėse konsultacijose (1 pamoka per savaitę), kartu užtikrina, kad dalį 

laiko jis mokytųsi kartu su bendraamžiais. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) vienerius metus, o 

pagalbos teikimas numatomas dvejiems metams. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS  

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

91. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustato 

laikinosios mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje 

negali būti didesnis nei teisės aktais nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

92. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos 

laikinosios grupės: 

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

92.2. užsienio kalboms (1-ajai, 2-ajai) maksimalus mokinių skaičius grupėje – 21 mokinys. 

Minimalus mokinių skaičius grupėje mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą – 12 mokinių. 

Esant mažesniam mokinių skaičiui, pagrindinio ugdymo klasėse grupės jungiamos paraleliai. Nesant 

jungimo galimybės ir siekiant užtikrinti pradėtų mokytis užsienio kalbų mokymosi tęstinumą, turint 

pakankamai mokymo lėšų minimalus mokinių skaičius grupėje gali būti mažesnis.  

92.3. informacinių technologijų dalykui pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti klasė 

dalijama į grupes, atsižvelgiant į darbo vietų ir įrangos kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos 

norma – 218 kab. – 15 darbo vietų; 225 kab. – 15 darbo vietų (dažniausiai klasė dalijama į dvi grupes). 

92.4. technologijų dalykams pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti, atsižvelgiant į 

darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma. Mokinių skaičius grupėje priklauso 

nuo darbo vietų kabinete bei įrangos – po 24 darbo vietas technologijų kabinetuose (105 ir 107 kab.). 

I klasėse išėjus 17 valandų integruotą technologijų kursą, mokiniai renkasi vieną iš penkių 

technologijų programų: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos bei dizaino ir 

technologijų.  

92.5. Per kūno kultūros pamokas I-II klasėse dalijama į merginų ir vaikinų grupes. 

Minimalus mokinių skaičius grupėje – 12 mokinių. Esant mažesniam mokinių skaičiui grupės 

jungiamos paraleliai arba gretimai. Esant mažesniam mokinių skaičiui, grupės jungiamos paraleliai 

ir gretimai. Nesant jungimo galimybės, siekiant tenkinti mokinių poreikius ir turint pakankamai 

mokymo lėšų minimalus mokinių skaičius grupėje gali būti mažesnis.  
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93. Mokantis pagal vidurinio ugdymo programą III-IV klasėse: 

93.1. mokantis dalyko išplėstiniu kursu mokinių skaičius laikinoje grupėje – 27 mokiniai, 

minimalus – 12 mokinių. Esant mažesniam mokinių skaičiui, siekiant tenkinti mokinių poreikius ir 

esant mokymo lėšų ekonomijai minimalus mokinių skaičius grupėje gali būti ir mažesnis. 

93.2. mokantis bendruoju kursu maksimalus mokinių skaičius laikinoje grupėje – 30 

mokinių. 

93.3. Užsienio kalbų pamokose maksimalus mokinių skaičius laikinoje grupėje – 26 

mokiniai. Siekiant tenkinti mokinių poreikius mokytis pasirinktų užsienio kalbų, turint pakankamai 

mokymo lėšų minimalus mokinių skaičius grupėje gali būti mažesnis. 

93.4.  Informacinių technologijų, technologijų pamokose mokinių skaičius grupėje priklauso 

nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus: Informacinių technologijų kabinetuose: 218 kab. – 15 darbo 

vietų; 225 kab. – 15 darbo vietų; Technologijų kabinetuose: 105 kab. – 24 darbo vietos. 107 kab. – 

24 darbo vietos; 

93.5.  Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Dorinio ugdymo mokoma bendruoju 

kursu. Siekiant užtikrinti dalyko mokymosi programos tęstinumą ir nuoseklumą pagal vidurinio 

ugdymo programą rekomenduojama rinktis etiką arba tikybą dvejiems mokslo metams – III–IV 

klasėse. 

94. Klasė į grupes gali būti dalijama ir sudaromos laikinosios grupės mokymosi, švietimo 

pagalbai teikti (pavyzdžiui, konsultacijoms ir pan.), dalykams mokyti, gamtos mokslų dalykų 

eksperimentiniams darbams atlikti, panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams 

gerinti skirtas pamokas, bet tik tuo atveju, jeigu mokyklai pakanka mokymo lėšų. 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE  

 

95. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 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, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. Nr. V-

1049. 

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

būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus 

gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio 
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tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, 

parengia individualų ugdymo planą.  

97. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui I–II 

gimnazijos klasėse skiriama 15 pamokų per savaitę, III–IV klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojų 

konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, skiriama iki 15 procentų, grupine mokymosi forma – 

iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 124, 143 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui 

per savaitę.  

98. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus įsakymu 

mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų 

per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS  

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

99. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 2018–2019 mokslo metų 

pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinys parengtas vadovaujantis gimnazijos tikslais, mokinių 

ugdymosi poreikiais, įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašu, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 

d. įsakymu Nr.V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo 

patvirtinimo“, pradinio ir 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“, Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-

1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų 

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. V-1049 „Dėl Mokymosi 

pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokiniui sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius 



50 

pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–

19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 

14–19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo“  

100. Visiems I klasių mokiniams, ir naujai į gimnaziją atvykusiems mokiniams skiriamas 

vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. Šiuo laikotarpiu mokinio žinios pažymiais nevertinamos. 

Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, adaptacinio laikotarpio eigą prižiūri klasės 

auklėtojas, mokytojai – dalykininkai, gimnazijos psichologė, socialinis pedagogas, už pagalbos 

organizavimą gimnazijoje atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

101. Gimnazija, formuodama pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos turinį, 

atsižvelgdama į šiuolaikinės darbo rinkos poreikį bei maksimaliai individualizuodama ugdymo turinį 

pagal mokinių poreikius ir gebėjimus gimnazija I klasių mokiniams siūlo rinktis mokytis: 

101.1. inžinerinės matematinės krypties klasėje. Šią kryptį renkasi mokiniai, kurie planuoja 

tęsti studijas pasirinkdami fizinių mokslų, matematikos, statistikos, fizikos, chemijos, biochemijos, 

geologijos, geografijos, informatikos srityse. Besimokantiems šios krypties klasėse mokiniams 

ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti  skiriami matematikos, lietuvių 

kalbos, fizikos ir chemijos moduliai. 

101.2 inžinerinės informatikos krypties klasėje. Šią kryptį renkasi mokiniai, kurie planuoja 

tęsti studijas pasirinkdami technologijų mokslų programas (elektros inžineriją, statybos, transporto, 

chemijos, aplinkos, energetikos, informatikos inžinerijas. Besimokantiems šios krypties klasėse 

mokiniams ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti skiriami matematikos, 

lietuvių kalbos, informacinių technologijų moduliai. 

101.3. humanitarinių – socialinių mokslų kryptį renkasi mokiniai, kurie planuoja rinktis 

studijų kryptis teisės, politikos mokslų, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, 

rekreacijos ir turizmo, visuomenės saugumo, ekonomikos, psichologijos, edukologijos, sporto, 

komunikacijos ir informacijos (komunikacija, informacija, bibliotekininkystė, knygotyra) srityse ar 

planuoja studijuoti filosofijos, teologijos, religijos mokslus, menotyrą (dailėtyra, muzikologija, 

teatrologija), filologiją (kalbotyra, literatūrologija), istoriją, archeologiją, etnologiją. Humanitarinių 

– socialinių mokslų krypties klasėje besimokantiems mokiniams ugdymosi poreikiams tenkinti, 

mokymosi pasiekimams gerinti skiriami lietuvių kalbos, integruoto geografijos ir anglų kalbos 

mokymo modulis, integruoto istorijos ir vokiečių kalbos mokymo modulis. Pirmoje ir antroje klasėje 

– galimybė rinktis tarptautinį Vokiečių kalbos diplomo DSD I projektą (jei mokosi vokiečių kaip II 

užsienio kalbos) tęsti mokymąsi ir išlaikyti Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos pirmosios 

pakopos vokiečių kalbos diplomo DSD I egzaminą (vok. Das Deutsche Sprachdiplom I der 
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Kultusministerkonferenz), kuris įskaitomas kaip tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas 

B1 lygiu. Mokymosi pagalbai mokiniai gali papildomai rinktis matematikos modulį.  

101.4. gamtos mokslų kryptį renkasi mokiniai,  kurie domisi ir ketina ateityje studijuoti 

medicinos, biomedicinos, biotechnologijų, fizikos ar chemijos mokslus. Gamtos mokslų krypties 

klasėje besimokantiems mokiniams ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti  

skiriami lietuvių kalbos, chemijos, biologijos ir integruoto biologijos ir anglų kalbos mokymo 

modulis. Mokymosi pagalbai mokiniai gali papildomai rinktis matematikos modulį.  

101.5 bendrojo ugdymo klasę renkasi mokiniai, kurie planuoja individualizuoti savo 

pasirinktą studijų kryptį, jau mokydamiesi pagal vidurinio ugdymo programą. Šios krypties klasėje 

besimokantiems mokiniams ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti ir 

mokymosi pagalbai skiriami lietuvių kalbos ir matematikos moduliai.  

102. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį: 

102.1. gali iki 10 procentų didinti ar mažinti (perskirstyti) dalykui mokytis skiriamų pamokų 

skaičių. Perskirstyti dalykams skiriamas pamokas galima tarp keleto dalykų ar tarp visų;  

102.2. gimnazijoje dalis ugdymo proceso dienų organizuojama ne pamokų forma, o 

projektine ir kitokia mokiniams patrauklia veikla, ne tik mokykloje, o motyvaciją mokytis 

skatinančiose saugiose aplinkose. Gimnazijoje susitarta kokiomis konkrečiomis dienomis ar 

savaitėmis per mokslo metus bus mokomasi ne pamokų forma. Gimnazijoje ne pamokų forma 

organizuojamo ugdymo proceso trukmė perskaičiuojama į mokymosi pamokomis laiką ( „Gimnazijos 

2018–2019 m. m. mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, socialinės ir pilietinės veiklos 

programa“ (Ugdymo plano priedas Nr. 2)).;  

102.3. gimnazija gali dalykų bendrųjų programų turinį gimnazijos I–II klasėse skaidyti į 

modulius, kurių turinys ir skaičius pasirenkamas atsižvelgiant į mokinių poreikius ir dalyko 

bendrojoje programoje numatytus mokinių pasiekimus. Ugdymo programą įgyvendinti per dalykų 

modulius; 

102.4. Gimnazija I–II klasėse bendrą klasei skirtą pamokų skaičių tarp dalykų paskirsto kaip  

nurodoma Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte, išlaikant tą patį dalykų skaičių. II gimnazijos klasėse 

mokoma ekonomikos ir verslumo skiriant 1 pamoką per savaitę. Geografijai skiriama 1 pamoka per 

savaitę I klasėse ir 2 pamokos II klasėse. Žmogaus sauga (0,5 valandos) integruojama į mokomųjų 

dalykų turinį I klasėje, vadovaujantis gimnazijos Ugdymo turinio integravimo tvarka, (priedas Nr.8., 

Technologijoms pagal BUP 124 punktą skirtos 2,5 valandos per dvejus metus – skiriamos I klasėse 

1,5 pamokos., II klasėse – 1 pamoka.  

103. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 

ir mokymosi pagalbai teikti panaudojamos mokymo (si) pasiekimams gerinti: ilgalaikėms ir 
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trumpalaikėms konsultacijoms, mokinio pasirinktiems dalykams ar dalykų moduliams mokytis, 

diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti, projektinei ir kitai veiklai. 

104. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma 

socialinė – pilietinė veikla. Socialinė-pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, gimnazijos 

bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Jai 

skiriama: 10 pamokų (valandų) trukmės veikla per vienerius mokslo metus I klasėje ir 10 pamokų 

(valandų) trukmės veikla per vienerius mokslo metus II klasėje. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

105. Gimnazija užtikrina kalbėjimo, rašymo ir skaitymo gebėjimų, ugdymą per visų dalykų 

pamokas:  

105.1. priimti bendri kalbos ugdymo reikalavimai, patvirtinti Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-323, pritarta Metodinės 

tarybos 2018 m. birželio 21 d. posėdžio protokolu Nr. MT-5 (priedas Nr. 27).   

105.2. Ugdant lietuvių kalbą visų dalykų pamokose rekomenduojama: 

105.2.1. visų dalykų mokytojams per pamokas kalbėti ir rašyti taisyklinga lietuviu kalba, 

naudotis lietuviška aplinka informacinėse technologijose; 

105.2.2. kreipti mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą bei logiškumą, daromas gramatines 

klaidas; 

105.2.3. sudaryti galimybę mokiniams kuo daugiau per pamokas ir popamokinėje veikloje 

viešai kalbėti, rišliai ir taisyklingai reiškiant savo mintis.  

105.3. Skatinti mokinius rengti žodinius pranešimus, projektų pristatymus, į vertinimą 

įtraukti kalbos taisyklingumo ir kalbos kultūros normų laikymąsi. 

105.4. Mokinių rašto darbuose taisyti rašybos ir skyrybos klaidas.  

105.5. Skatinti mokinių dalyvavimą kalbą ir kultūrą stiprinančiose akcijose: “Švari kalba – 

švari galva”, ,,Nacionalinis diktantas” ir kt. 

105.6. Skatinti mokinius taisyti vieni kitų klaidas, stengtis jų nekartoti. 

106. Pagrindinio ugdymo programą sudaro ugdymo sritys: 

106.1. dorinis ugdymas (etika ir tikyba), kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos 

(anglų, rusų, vokiečių, prancūzų), matematika, gamtamokslinis ugdymas (biologija, chemija, fizika), 

socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, socialinė – pilietinė veikla, 

ekonomika ir verslumas,), meninis ugdymas (dailė, muzika), informacinės technologijos, 



53 

technologijos, kūno kultūra, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, 

etninė kultūra, sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai). 

107. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą gimnazijoje, etninės kultūros programa 

integruojama į ugdomuosius dalykus (istoriją, pilietiškumo ugdymą, geografiją, fiziką, dorinį 

ugdymą, lietuvių kalbą ir literatūrą, technologijas ir menus, klasių valandėles), vadovaujantis 

Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 

patvirtinimo“  

108. Ugdymo sričių įgyvendinimas. 

108.1. Dorinis ugdymas. 

108.1.1. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai 

(globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti 

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą mokinys renkasi dvejiems metams I – II 

klasėms.  

108.2 Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

108.2.1. I ir II klasėje siūlo mokiniams rinktis pasirenkamąjį lietuvių kalbos ir literatūros 

modulį ,,Grožinio teksto analizės pagrindai“;    

108.2.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, gimnazijoje teikiama mokymosi pagalba, 

mokiniui rekomenduojamas mokinio pagalbai skirtas ,,Visos dienos mokyklos“ projektas, skiriamos 

lietuvių kalbos ir literatūros konsultacijos numatytam laikotarpiui, sudarant laikinąsias grupes 

mokymosi spragoms išlyginti; 

108.2.3. į lietuvių kalbos ir literatūros pamokas integruojama: programos ,,Laisvės kovų 

istorija“ temos, skiriant ne mažiau nei 18 pamokų per dvejus mokslo metus, „Ugdymo karjerai 

programos“ temos (priedas Nr. 8). Integruojamos temos nurodomos dalyko teminiame plane, dalyko 

fiksuojamos e-dienyne. 

108.2.4 Jei mokinys yra mokęsis pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą, mokytis 

lietuvių kalbos jam sudaromas individualus ugdymo planas:  

108.2.4.1. skiriamos papildomos pamokos, konsultacijos, sudaromos galimybės mokytis 

savarankiškai;  

108.2.4.2. gimnazijos nustatytu laikotarpiu pasiekimai vertinami pagal individualius 

mokinio mokymosi pasiekimus. 

108.3. Mokiniams, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje, kurioje 

įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ir nori tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo 
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programą gimnazijoje lietuvių mokomąja kalba, sudaromos sąlygos pasiekti bendrojoje programoje 

numatytus pasiekimus: vienerius mokslo metus jiems gali būti skiriama 1 papildoma lietuvių kalbos 

ir literatūros pamoka per savaitę; jei klasėje ar keliose klasėse yra 5 tokie mokiniai ar daugiau, jų 

grupei mokyti skiriama 2 ar daugiau papildomų pamokų, atsižvelgiant į mokyklos turimas mokymo 

lėšas.  

108.4. Užsienio kalbos. 

108.4.1 Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. Gimnazijoje mokiniai turi 

galimybę mokytis pirmosios užsienio kalbos: vokiečių, anglų, prancūzų. Užsienio kalbos mokoma 

pagal kalbos mokėjimo lygį, kuris nustatomas naudojantis Europos kalbų aplanku. Užsienio kalbos 

siekiamas mokymosi lygis nurodomas elektroniniame dienyne.  

108.4.2. Antrosios užsienio kalbos bendroji programa I - II klasėse orientuota į A2 kalbos 

mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Gimnazija sudaro galimybę mokiniui 

rinktis antrąją užsienio kalbą daugiau nei iš dviejų užsienio kalbų: vokiečių, anglų, rusų, prancūzų. 

108.4.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą – II-oje klasėje organizuojamas kalbos 

mokėjimo lygio nustatymas, naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

testais, pateikiamais per NEC duomenų perdavimo sistemą ,,KELTAS“. 

108.4.4 Pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik 

tokiu atveju, jei mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta 

tos kalbos Bendrojoje programoje. Gavus mokinio tėvų (globėjų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos 

sąlygos pradėti mokytos užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus: 

108.4.4.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio 

kalbos pamoka per savaitę; 

108.4.4.2. susidarius mokinių grupei, kurios dydį numato mokykla, atsižvelgdama į mokymo 

lėšas, visai grupei skiriamos dvi papildomos pamokos. 

108.4.5. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą, ir gimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 

mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal 10 balų vertinimo sistemą. Gimnazija 

sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos 

pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

108.4.6. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o gimnazija neturi tos kalbos mokytojo: 
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108.4.6.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais) ir su savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi BUP 124 

punktu; 

108.4.6.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis). 

Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo 

lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal iš anksto priimtą susitarimą, 

kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

108.4.6.3. Gimnazijoje mokiniai papildomai gali rinktis mokytis pagal pasirenkamųjų 

užsienio kalbos projektų programą, ar integruotas mokomojo dalyko ir kalbos modulio programas. 

Gimnazija siūlo: 

108.4.6.3.1. siekiant pasirengti tarptautiniam pirmojo laipsnio vokiečių kalbos diplomui 

rinktis vokiečių kalbos projektą ,,Sprachdiplom I“, (1 val. per savaitę pirmoje ir antroje gimnazijos 

klasėse);  

108.4.6.3.2. integruotai mokytis istorijos ir vokiečių kalbos ( 1 val. per savaitę pirmoje ir 

antroje klasėse); 

108.4.6.3.3. integruotai mokytis biologijos ir anglų kalbos (1 val. per savaitę pirmoje ir 

antroje klasėse); 

108.4.6.3.4. integruotai mokytis geografijos ir anglų kalbos (1 val. per savaitę pirmoje ir 

antroje klasėse). 

108.5. Matematika. 

108.5.1. Mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl reikia skirti daugiau dėmesio matematikos mokymui (si), 

įvertinus pagalbos mokiniams poreikį, skiriamos ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos individualiai 

ar panašių mokymosi poreikių mokinių grupei. 

108.5.2. Įvertinus NEC kasmet rengiamų matematinio – gamtamokslinio raštingumo 

konkursų užduotis ir siekiant skatinti mokinių motyvaciją, mokinių matematikos mokymosi 

pasiekimų lygiui nustatyti gimnazijoje atliekamas diagnostinis vertinimas: 

108.5.2.1. siekiant išsiaiškinti mokinių pasiekimų lygį, visi mokiniai rašo matematikos 

diagnostinius testus ar kitas matematikos mokytojų metodinės grupės parengtas apibendrinamąsias 

užduotis. Atsižvelgiant į testų rezultatus, planuojami tolimesni mokymosi žingsniai, siekiant 

ilgalaikių ugdymo tikslų.  

108.5.2.2. Diagnostinis vertinimas, siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą 

pažangą baigus temą ar kurso dalį, vykdomas visus mokslo metus vadovaujantis ,, Kauno Stepono 
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Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo  tvarkos 

aprašu“ (priedas Nr. 11).  

108.5.3. Gimnazijoje stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir individuali pažanga, 

numatoma pagalba tiems mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai žemi. Matematikos pasiekimų 

gerinimui gimnazija savo nuožiūra skiria:  

108.5.3.1. 1 val. per savaitę II klasėse matematikos modulio programai įgyvendinti.  

108.5.3.2. 1 val. per savaitę I klasėse mokymosi pagalbai mokiniai gali rinktis matematikos 

modulį ,,Probleminių uždavinių sprendimas“, skiriant 1 val. per savaitę per dvejus mokslo 

metus (priedas Nr. 5). 

108.5.4. Ugdant gabius matematikai mokinius, gimnazijoje: 

108.5.4.1. naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkursų užduotimis; 

108.5.4.2. gimnazijoje organizuojamas tarptautinis konkursas „Kengūra“; 

108.5.5. pamokose naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 

skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis – elektroninėmis pratybomis, mokomąja  programa 

,,Dinaminė geometrija“, leidyklos ,,Šviesa“ parengtomis ,,Interaktyviomis pamokomis I kl. 

mokiniams“.  

108.6. Informacinės technologijos.  

108.6.1. Informacinių technologijų kursą (I–II klasėse) mokiniai pradeda mokytis nuo 

privalomosios dalies, kurią išklausę renkasi vieną iš dviejų gimnazijos siūlomų modulių: 

programavimo pradmenys ar tinklalapių kūrimo pradmenys. Modulį renkasi mokinys. 

108.6.2. Informacinių technologijų pasiekimų gerinimui, mokinių ugdymosi poreikių 

tenkinimui mokiniai gali rinktis papildomai mokytis informacinių technologijų modulį 

,,Programavimas“ skiriant 1 val. per savaitę. 

108.7. Gamtamokslinis ugdymas. 

108.7.1. Siekiant tobulinti gamtamokslinį raštingumą ugdymo turinio srityje, gamtos mokslų 

kabinetai aprūpinti naujausiomis mokymo (si) priemonės, kurios įsigytos įgyvendinant projektą 

,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Tai sudaro sąlygas organizuoti mokinių 

eksperimentinius, praktinius, laboratorinius darbus.  

108.7.1.1. Kabinetuose esančios komunikacinės informacinės priemonės sudaro galimybę 

darbą organizuoti  laikinomis grupėmis ir mokytis virtualioje erdvėje.  

108.7.1.2. Bendradarbiaujant su VDU Botanikos sodu mokiniams sudaromos sąlygos 

dalyvauti visuomenės aplinkosauginio švietimo projektuose.  

108.7.2. Fizikos, chemijos, biologijos pasiekimų gerinimui, žinių pagilinimui gimnazija 

skiria: 

108.7.2.1. Inžinerinės matematinės krypties klasėje: 
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0,5 val. per savaitę – fizikos modulio programai įgyvendinti I-oje kl. 1-ąjį pusmetį;  

0,5 val. per savaitę – chemijos modulio programai įgyvendinti I-oje kl. 2-ąjį pusmetį;  

0,5 val. per savaitę – biologijos modulio programai įgyvendinti II-oje kl. 1-ąjį pusmetį.  

108.7.3. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gimnazijoje skiriama ne 

mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Praktiniai darbai nurodomi 

mokytojo ilgalaikiame plane. Ilgalaikis planas derinamas su kuruojančiu vadovu iki rugsėjo 15 d. 

Ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir dirbti komandoje, derinami įvairūs 

ugdymo(si) metodai ir ugdymo inovacijos. Tam skiriamos pamokos ne pamokos forma, pamokos 

netradicinėse aplinkose (KTU ir VDU gamtos mokslų fakultetų laboratorijose, Lietuvos chemijos 

pramonės gamyklose) 

108.7.4 Atliekant gamtamokslinius tyrimus, mokiniai skatinami naudotis ne tik 

priemonėmis, esančiomis gimnazijos laboratorijoje, bet ir lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir 

(ar) pasigaminamomis priemonėmis. 

108.8. Technologijos. 

108.8.1. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalyką pradeda mokytis pagal privalomą 17 valandų integruotą technologijų kurso 

programą, skirtą susipažinimui su Lietuvos liaudies ūkio šakomis.  

108.8.2. Baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir polinkius 

mokiniai renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų).  

108.8.3. Mokiniai gali keisti pasirinktą technologijų programą, vadovaujantis ,,Pasirinktų 

dalykų kurso, dalykų modulių keitimo ir skirtumų likvidavimo tvarka“ (priedas Nr.15).  

108.8.4. Įgyvendinant privalomąją 17 valandų integruotą technologijų kurso programą, 

gimnazija bendradarbiauja su Kauno statybininkų rengimo centru, Kauno buitinių paslaugų ir verslo 

mokykla, VšĮ Kauno paslaugų  verslo darbuotojų profesinio rengimo centru. Organizuoja ekskursijas, 

susitikimus su specialistais  ir sudaro sąlygas mokiniams geriau susipažinti su atskiromis 

profesijomis. Ekskursijų, susitikimų su specialistais planą rengia technologijų dalyko mokytojų 

grupė.  

108.9. Socialinis ugdymas. 

108.9.1. Mokymasis per socialinių mokslų pamokas (istorija, pilietiškumo ugdymas, 

geografija) grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, 

savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant informacines komunikacines technologijas. 

108.9.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto (Kauno miesto savivaldybė) bei Lietuvos krašto 

pažinimą 10 proc. istorijos, pilietiškumo ugdymo ir geografijos dalykams skirtų pamokų 
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organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose: Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Lietuvos 

aviacijos muziejuje; lankytinose vietose, dalyvaujant pilietinėse akcijose).  

108.9.3 20 procentų istorijos, pilietiškumo ugdymo ir geografijos dalykams skirtų pamokų 

laiko per mokslo metus skiriama mokinių projektiniams (tyrimo, kūrybiniams, socialinės veiklos) 

darbams atlikti. Projektinius darbus, mokinių dalyvavimą pilietinėse akcijose planuoja socialinių 

mokslų metodinė grupė. Planą derina su kuruojančiu vadovu. 

108.9.5. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 pamokų. Programos temos integruojamos 

į pilietiškumo ugdymo, istorijos bei lietuvių kalbos (gimtosios) mokomųjų dalykų turinį, skiriant 6 

val. – I klasėje ir 12 val. – II klasėje (priedas Nr. 8). 

108.9.6. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų pamokas integruojamos 

Lietuvos ir pasaulio realijas atskleidžiančios nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, 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. Temos nurodomos mokytojo 

ilgalaikiame plane. Planas derinamas su kuruojančiu vadovu. 

108.10. Kūno kultūra. 

108.10.1. Kūno kultūrai skiriamos 2 valandos per savaitę. Gimnazija sudaro galimybes 

visiems mokiniams per neformaliojo švietimo veiklas papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias 

judėjimo pratybas: krepšinio, tinklinio, aerobikos, futbolo, lengvosios atletikos.   

108.10.2. Mokiniai gali rinktis judėjimo pratybas ir kitose sporto srities neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigose. Direktorės įsakymu paskirtas pavaduotojas ugdymui vykdo mokinių, lankančių 

šias pratybas apskaitą. 

108.10.3. Esant pakankamai mokymo lėšų per kūno kultūros pamokas I ir II klasėse dalijama 

į mergaičių ir berniukų grupes. Minimalus mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių. Esant mažesniam 

mokinių skaičiui grupėje, jungiama paraleliai arba gretimai. Nesant jungimo galimybių, turint 

pakankamai mokymo lėšų grupė gali būti ir mažesnė. 

108.10.4. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma 

galimybė rinktis vieną iš fizinio aktyvumo formų: 

108.10.4.1. dalyvauti pamokose kartu su kitais mokiniais, bet krūviai jiems skiriami  pagal 

gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą;  

108.10.4.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupę ne 

mokykloje. 

108.10.4.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

kultūros pratybose vertinami ,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“. 
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108.10.4.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, 

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiems atlikti įprastų užduočių mokytojas 

taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pažymiu. 

108.10.4.5. Mokinių, atleistų nuo privalomų dalyko pamokų gydytojo rekomendacija ir 

direktorės įsakymu, pasiekimai nevertinami. Dalyko mokytojas dienyne ties mokinio pavarde eilutėje 

įrašo ,,atleistas“, nurodo direktoriaus įsakymo numerį. 

108.10.5. Organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose, atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus. 

108.11. Meninis ugdymas.  

108.11.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai.  

108.11.2. Gimnazijoje menų dalykų mokymas neintegruojamas į neformalųjį švietimą. 

108.11.3. Gimnazijoje neorganizuojamas kryptingas dalykų meninis ugdymas.  

108.11.4. Vadovaujantis gimnazijos ,,Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo 

programą ir baigusių menų mokyklas ar besimokančių dailės, choreografijos, muzikos, menų 

mokyklose, sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose, tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, 

konkursų nugalėtojų per einamuosius mokslo metus atleidimo nuo privalomų dalyko pamokų ir 

atsiskaitymo už jį tvarka“ (priedas Nr.20), tėvų prašymu, dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo 

pritarimu, direktorės įsakymu mokiniai gali būti atleisti nuo privalomų dailės ar muzikos pamokų jei: 

108.11.4.1. mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (mokosi dailės, 

choreografijos, muzikos, meno mokyklose, mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose ar 

yra jas baigęs);  

108.11.4.2. yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo 

metus nugalėtojas. 

108.11.4.3. Mokinių, atleistų nuo privalomųjų dailės ar muzikos pamokų pasiekimai 

vertinami ,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“.  

108.11.4.4. Sprendimas atleisti mokinį nuo privalomųjų menų pamokų priimamas dalyko 

mokytojui susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Neformaliojo vaikų švietimo 

programos turinys turi derėti su dalyko Bendrųjų programų turiniu.  

109. Mokinys mokosi visų bendrųjų Pagrindinio ugdymo II dalies klasei nurodytų dalykų, 

pagal Bendrųjų ugdymo planų 124 punktą. Pagrindinio ugdymo klasėse intensyvintų dalykų kursų 

nėra. Maksimalus pamokų skaičius neviršija HN nurodytų bendro pamokų skaičiaus per savaitę. 
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III SKYRIUS  

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

110. Vidurinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgiama į Mokymosi krypčių 

pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą ir kt. 

111. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.  

112. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai 

ir pasirenkami dalykai ir (ar) moduliai. Gimnazijos pasiūla: 

112.1 etika arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikyba; 

112.2. lietuvių kalba ir literatūra; 

112.3. užsienio kalba; 

112.4. matematika; 

112.5. ne mažiau nei vienas gamtamokslinio ugdymo dalykas (biologija, fizika, chemija); 

112.6. ne mažiau nei vienas socialinio ugdymo dalykas (istorija, geografija); 

112.7. ne mažiau nei vienas meninio (dailė, muzika, teatras, šokis, fotografija, filmų 

kūrimas) ar technologinio (statyba ir medžio apdirbimas, tekstilė ir apranga, verslas, vadyba ir 

mažmeninė prekyba, turizmas ir mityba) ugdymo dalykas; 

112.8. ne mažiau nei vienas kūno kultūros ir/ar sveikatos ugdymo dalykas (kūno kultūra, 

pasirinkta sporto šaka). 

113. Laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai (siūlo gimnazija): 

113.1. informacinės technologijos A arba B kursu; 

113.2. užsienio kalba (rusų, vokiečių, prancūzų, anglų) jei tos kalbos pagal pagrindinio 

ugdymo programą mokėsi kaip antrosios, skiriant 6 val. per savaitę per dvejus mokslo metus; 

113.3. braižyba, dalykui skiriant 1 val. per savaitę per dvejus mokslo metus; 

113.4. psichologija, dalykui skiriant 1 val. per savaitę per dvejus mokslo metus; 

113.5. ekonomika ir verslumas, dalykui skiriant 2 val. per savaitę per dvejus mokslo metus. 

Mokiniai baigę „Ekonomikos ir verslumo“ programą ir išlaikę testą gauna programos baigimo 

pažymėjimą, kurį išduoda ne pelno siekianti organizacija „Lietuvos Junior Achievement” (angl. „JA 

Lithuania”) – jaunimo verslo ir ekonominio švietimo programų lyderė Lietuvoje, ,,Ekonomika ir 

verslumas” programos rengėja; 

113.6. teisės pagrindai, dalykui skiriant 1 val. per savaitę dvejus mokslo metus; 

113.7. vokiečių, prancūzų, ispanų, rusų kalbų pradmenys, dalykui skiriant po 1 val. per savaitę 

per dvejus mokslo metus;  
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113.8. kūno kultūros modulis „Krašto gynyba“, kurio turinys siejamas su šalies saugumu ir 

krašto gynyba. Modulio turinys apima 2 val. per savaitę, dalyko mokantis vienerius metus – III klasėje. 

114. Siūlomi pasirenkamieji dalykų moduliai (Ugdymo plano priedas Nr. 1), pasirenkamieji 

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

115. Gimnazijoje nustatyta mokinio individualaus ugdymo plano struktūra (priedas Nr. 9) ir 

jo keitimo tvarka (priedas Nr. 15).  

116. Mokinys, pradėdamas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, vadovaudamasis 

Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, 

priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, 

apsisprendžia dėl brandos darbo rengimo ir kartu su mokytojais, padedant ir tėvams (globėjams), 

pasirengia individualų ugdymo planą. Individualus ugdymosi planas orientuojamas į mokinio 

kompetencijų plėtotę, apsisprendimą ir pasirengimą tolesniam mokymuisi, būsimai profesinei veiklai. 

Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokiniui įgyvendinti savo individualų ugdymo planą ir pagilinti 

pasirinktų sričių, dalykų žinias bei kompetencijas, kad  galėtų sėkmingai pasirengti laikyti brandos 

egzaminus ir pasiruošti tęsti mokymąsi.  

117. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko 

programos mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo 

nesimokė.  

118. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, jų individualius ugdymo planus, 

modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. Laikinosios grupės sudaromos iš 

mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, 

pasirenkamąjį dalyką.  

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

ar atskirų dalykų kompetencijas papildomai rengtis brandos egzaminams ar tolesniam mokymuisi 

baigus vidurinio ugdymo programą. 

120. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija užtikrina galimybes įgyvendinti 

savo individualų ugdymo planą, nesant tam sąlygų, siūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius.  

121. Gimnazijoje formuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį pagal Vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas, siekiant atsakingiau parengti mokinius valstybiniams brandos egzaminams: 

Skiriama daugiau pamokų, nei numatyta Bendrųjų ugdymo planų 143 punkte:  

121.1. matematikos mokymui (si) bendruoju kursu per dvejus mokslo metus skiriamos 7 val. 

per savaitę: 3 val. – III kl. ir 4 val. – IV kl.;  

121.2. matematikos mokymui (si) išplėstiniu kursu per dvejus mokslo metus skiriama 10 

val., skiriant dalykui po 5 val. per savaitę III ir IV klasėse;  
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121.3. diferencijuotam lietuvių kalbos ir matematikos mokymui III–IV klasių mokiniams 

organizuojamos srautinės pamokos. Pamokų temas mokytojas nurodo dalyko ilgalaikiame plane; 

121.4. mokiniams, pasirinkusiems vokiečių kalbos projektą ,,Sprachdiplom II“  IV klasėje 

intensyvinamas dalyko mokymas (is), organizuojant dvi savaitines pamokas 1-ąjį pusmetį; 

121.5. iki 10 proc. dalykui skirtų pamokų organizuoja ne pamokų forma, vadovaujantis 

2018–2019 m. m. mokinių pažintinės veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, programa  

(priedas Nr. 4). Pamokų, organizuojamų ne pamokų forma, vadovaujantis 2018–2019 m. m. mokinių 

pažintinės veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, programa, planą rengia dalyko 

metodinė grupė. Planą derina su kuruojančiu vadovu iki rugsėjo 15 d.  

122. Gimnazija užtikrina, kad minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų 

dalykų skaičius mokinio individualiame plane būtų ne mažesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius 

per savaitę – 28.  

123. Gimnazija, siekdama užtikrinti, kad mokinys, mokydamasis pagal vidurinio ugdymo 

programą, tobulintų tolesniam mokymuisi, darbui būtinas kompetencijas, ugdymo procese taiko 

inovatyvius, besimokantiesiems patrauklius ir aktualius mokymo(si) būdus, plėtoja savarankišką 

mokymąsi, sudaro sąlygas mokinių socialinei – pilietinei veiklai, savanorystei, padeda mokiniams 

susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) 

darbinę veiklą, karjerą. Gimnazija sudaro mokiniams sąlygas: 

123.1. savanoriškai užsiimti socialine – pilietine ir kita visuomenei naudinga veikla 

pažintinei ir kultūrinei veiklai skirtų dienų metu, vadovaujantis 2018–2019 m. m. mokinių pažintinės, 

kultūrinės, meninės, kūrybinės, socialinės ir pilietinės veiklos programa, kuriai pritarta Metodinės 

tarybos 2018 m. birželio 21 d. posėdžio protokolu Nr. MT-5 (priedas Nr. 2); 

123.2. norėdami susipažinti su profesinės veiklos įvairove ir karjeros pasirinkimo 

galimybėmis, planuoti savo tolimesnį mokymąsi ir darbinę veiklą mokiniai gali rinktis: 

123.2.1. gimnazijos siūlomą pasirenkamąjį dalyką ,,Psichologija“ (1 val. per savaitę dvejus 

mokslo metus);  

123.2.2. dalyvauti ugdymo karjerai projekto ,,Darbas ir profesija“, integruoto į dorinio 

ugdymo pamokas, praktikumuose, kurie skiri mokytis reflektuoti savo mokymąsi ir kelti tolimesnius 

mokymosi tikslus bei rengti savo karjeros planus.  

124. Mokykla priima sprendimus dėl Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo 

karjerai programos patvirtinimo“ ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 

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

kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ įgyvendinimo formų mokyklos ugdymo turinyje. 
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125. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į dalykų ugdymo turinį. Žmogaus saugos 

bendroji programa integruojama į kūno kultūros, gamtos mokslų dalykų, neformalaus švietimo 

programų, kultūrinės pažintinės veiklos turinį, skiriant 12 val. – III klasėje, 5 val. – IV klasėje. Viso 

17 val. (priedas Nr. 8). 

126. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 122.10.3, 122.10.5 papunkčiais. 

 

IV SKYRIUS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

127. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti 

kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą. Jei dėl objektyvių priežasčių 

gimnazija negali teikti ugdymo, tenkinančio mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, ir būtinos 

švietimo pagalbos teisės aktų nustatyta tvarka, padeda rasti kitą mokyklą, galinčią tenkinti mokinio 

specialiuosius ugdymosi poreikius, pagalbos ir paslaugų reikmes ugdymo procese. 

128. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas gimnazijoje organizuojamas 

vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30d. įsakymu 

Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtinimo“ ir 2017–2018 ir 2018–2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

Bendrųjų ugdymo planu patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

gegužės 6 d. d. įsakymu Nr. V-457, nuostatomis, reglamentuojančiomis šių mokinių ugdymą ir 

atsižvelgiant į: 

128.1. formaliojo švietimo programą;  

128.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

128.3. specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, švietimo pagalbos specialistų, 

mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų 

rekomendacijas;  

128.4. gimnazijos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir 

švietimo pagalbos lėšos).  
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129. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai gimnazijoje mokosi integruotai bendrojo 

lavinimo klasėse. 

130. Specialiųjų poreikių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose 

programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų rekomendacijomis, 

gimnazijos ,,Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo  tvarkos aprašas“ (priedas Nr. 11). 

131. Pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams užtikrina gimnazijos Vaiko gerovės komisija, 

vadovaudamasi ,,Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu“, patvirtintu Kauno Stepono Dariaus ir 

Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-225 (priedas Nr. 24). 

132. Esant poreikiui gimnazijos švietimo pagalbos specialistus konsultuoja gimnaziją 

aptarnaujančios pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir (ar) savivaldybės 

administracijos švietimo padalinių specialistai. 

_____________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazijos tarybos  

2018-06-25 protokolu Nr. 7-2  
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