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1. 2021–2022 m. m. ugdymo programoms įgyvendinti Marijampolės Sūduvos gimnazija 

(toliau – Gimnazija) kėlė ilgalaikį tikslą – stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą 

ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą. 

2. Tikslui įgyvendinti numatėme šiuos uždavinius: 

2.1 Stiprinant įsitraukusio mokymo principus ir metodus bei integruojant skirtingas 

mokymosi ir augimo dimensijas, siekti kuo aukštesnių asmeninių mokinių pasiekimų. Įgyvendinant 

pirmąjį uždavinį, didelis dėmesys buvo skirtas įtraukiojo ugdymo raiškai ugdymo procese: 

2.1.1. Daug investavome į mokytojų bei specialistų kvalifikaciją: inicijuotas 40 val. 4 

modulių seminaras mokytojams (lektorė – A. Šarskuvienė, NŠA veiklos kokybės vertintoja), 

tobulinant, gilinant mokytojų įtraukiojo ugdymo strategijas pamokoje; lapkričio–gruodžio mėnesiais 

mokytojai dalyvavo nuotoliniame 40 val. seminare „Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo 

galimybės“ „Microsoft Teams“ (lektorius Evaldas Stalioraitis); buvo organizuoti nuotoliniai 

Gimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) posėdžiai-mokymai mokytojams, dirbantiems 

su SUP mokiniais, teikiamos rekomendacijos ir dalijamasi gerąja patirtimi, parengtos „Problemų, 

kylančių mokiniams dėl mokymo(si), identifikavimo ir pagalbos teikimo schema“ ir „Mokinio 

nuolatinio stebėjimo ir refleksijos forma“; tiek gimnazijos administracija, tiek mokytojų komanda 

dalyvavo ES projekto Erasmus+ „Stebėk. Tobulėk. Taikyk“ mokymuose, skirtuose lyderystės raiškos 

stiprinimui mokykloje bei įvairių poreikių ir galimybių mokinių įtraukimo į aktyvų mokymosi 

procesą metodikos, individualių tikslų bei individualios pažangos stebėsenos strategijų kūrimui; 

gimnazijos mokytojai net respublikos ir tarptautiniu lygmeniu noriai dalijosi savo patirtimi, kaip 

atpažinti mokinių skirtybes ir jas panaudoti siekiant individualios pažangos; gimnazijos komanda 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-1806 

„Dėl mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias 

programas veiklos tyrime dalyvaujančių mokyklų sąrašo patvirtinimo“ dalyvauja „Mokyklų 

pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas 

veiklos tyrime“. 

2.1.2. Skatinome mokinių mokymosi pažangą ir įsitraukimą į aktyvų mokymąsi, pažangos 

stebėseną; sistemingai analizavome ugdymosi rezultatus bei asmeninę kiekvieno mokinio pažangą 

nuo 8 iki 12 klasės (8 kl. metinis–diagnostinis–pusmečių–PUPP–VBE įvertinimai); skatinome      

klasės, kaip kolektyvo, tapatumo stiprinimą, skelbdami gimnazijoje akciją „Mokytis – garbė!“ Visos 

klasės varžėsi dėl didžiausią mokymosi pažangą padariusios klasės titulo bei apdovanojimo 

(apdovanotos trys klasės, padariusios didžiausią mokymosi pažangą: IS, IIB, IIIF); siekdami aktyvinti 

ugdymo procesą, sudominti ir įtraukti kuo daugiau įvairių gebėjimų mokinių į prasmingas mokymosi 

veiklas, išnaudojome Marijampolėje ir už jos ribų esančias aplinkas netradicinėms pamokoms-

projektams (V. Mykolaičio-Putino, Kazio Griniaus memorialinis, Marijampolės kraštotyros ir Tauro 

apygardos partizanų ir tremties muziejus, „Spindulio“ kino teatrą, Art Glacio ledų fabriką 

Vilkaviškyje ir pan.); bendradarbiaujant su Visuomenės ir verslo plėtros institutu, sudarėme 

mokiniams galimybę geriau pažinti save, planuoti karjerą, kryptingiau ruoštis egzaminams (vyko 

daug profesinio orientavimo renginių, supažindinančių su įvairiomis profesijomis); gimnazijoje 

stipriai išplėtota tinklaveika ir visiems gimnazijos mokiniams pagal jų polinkius ir interesus buvo 
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sudaryta galimybė saviraiškai, asmenybės tapsmui įsitraukiant į įvairias veiklas (sportines, menines, 

projektines ir t.t.). 

2.1.3. 2021 m. spalio pabaigoje gimnazijoje vyko NŠA organizuotas gimnazijos veiklos 

teminis išorės vertinimas tema „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumas mokyklose, 

vykdančiose bendrojo ugdymo programas“, kurio metu buvo įvertintas šio uždavinio įgyvendinimas: 

„gimnazijos susitarimai ir bendra nuostata matyti kiekvieną mokinį leidžia kurti „mokyklą visiems“, 

atspindinčią įtraukiojo ugdymo principus ir nuostatas. Daugumos sričių veiklų pagrindas yra geras – 

su aiškiais susitarimais ir kryptinga veikla. Gimnazija turi nesustoti ir tęsti pradėtus darbus su tokiu 

pat užsidegimu ir vienas kito palaikymu“ (citata iš ataskaitos). 

Vertintojų išskirti stiprieji gimnazijos vertinamos srities veiklos aspektai: 

1. Potencialus veiklos kryptingumas veda į įtrauktį (3 lygis). 

2. Veiksmingas išteklių paskirstymas didina mokinių galias (4 lygis). 

3. Tinkamas įsipareigojimas susitarimams leidžia nuosekliai siekti įtraukties kiekvienam (3 

lygis). 

4. Kryptinga bendradarbiavimo kultūra kuriant mokyklą kiekvienam (4 lygis). 

5. Įtrauktį paremianti išskirtinė gimnazijos tinklaveika (4 lygis). 

Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai: 

1. Sąlygų sudarymas kiekvienam mokiniui įsitraukti į mokymosi procesą (2 lygis). 

2. Grįžtamoji informacija (dialogas) siekiant optimalios kiekvieno mokinio sėkmės 

pamokoje (2 lygis). 

3. Išmokimo stebėjimas ir dėmesys mokinių asmeninei pažangai pamokoje (2 lygis). 

2.2. Gerinti dvasinę ir fizinę bendruomenės narių sveikatą – mokinio sėkmės ir mokytojo 

kokybės indikatorių. Įgyvendinant 2021 metų metinio veiklos plano antrąjį uždavinį, stiprinta dvasinė 

ir fizinė bendruomenės narių sveikata: 

2.2.1. VGK įnešė reikšmingą indėlį į sveikos ir saugios ugdymosi aplinkos kūrimą. 

.Programa „Raktai į sėkmę“ moko ugdytis 37 įgūdžius, užkertančius kelią smurto, patyčių, prievartos, 

žalingų įpročių apraiškoms; 2021 m. buvo parengtas tęstinis 2020 m. prevencijos projekto „Sveika 

siela sveikame kūne“ projektas „Mažais žingsneliais sveikos gyvensenos link“ (laimėta 1 350 eurų); 

atsižvelgiant į naujai atvykusių į gimnaziją mokinių pasiūlymus, gimnazijoje buvo ir toliau 

įgyvendintos jų siūlytos idėjos: buvo pertvarkytos ir papildomai įrengtos naujos poilsio zonos 

koridoriuose (papildomai nupirkta minkštasuoliai ir suoliukai), sporto salėje bei fojė pertraukų metu 

skamba muzika, organizuojama šokio pertrauka (linijinius šokius šoka tiek mokiniai, tiek mokytojai), 

skelbiamos teminės savaitės ir renginiai, įtraukiantys visą bendruomenę, atnaujinta ir modernizuota 

skaityklos erdvė (pakeisti kompiuteriai, įrengtas vaizdo projektorius, išplėsta minkštasuolių erdvė; 

stiprinta gimnazijos tarptautiškumo bei tarptautinės savanorystės politika (2021 m. gimnazija tęsė 

dalyvavimą tarptautiniame Erasmus+ projekte „Mokinių dalyvavimas Europos mokyklose: kiek 

demokratiškos yra mūsų mokyklos mokiniams Europoje?“; įgijusi Europos solidarumo korpuso 

kokybės ženklą savanoriškai priima užsienio šalių savanorius. 2021–2022 mokslo metais gimnazijoje 

savanoriavo du jauni žmonės: Nikolaj Valentin Lassen iš Danijos ir Khatie Khvichava iš Sakartvelo; 

gimnazija tęsia „The Duke of Edinburgh's International Award“ (DofE) tarptautinę programą, kurios 

tikslas – sudaryti sąlygas kryptingam sąmoningos ir kūrybingos asmenybės ugdymui. 

2.2.2. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujai į gimnaziją priimtų mokinių socializacijai 

bei adaptacijai: Mindaugas Vidugiris, profesionalus lektorius, patyriminių mokymų ir organizacijų 

vidinės kultūros ekspertas, komunikacijos ir bendravimo treneris, karjeros ir asmeninio tobulėjimo 

konsultantas, vedė šešias individualias konsultacijas visiems I klasių mokiniams apie klasės, kaip 

kolektyvo, vidinę kultūrą, paauglystės kryžkeles ir psichinę emocinę sveikatą po nuotolinio 

mokymosi atskirties, apie adaptacijos periodą ir asmenybės tapsmą. Lektorius mokytojams 

„Apvaliojo stalo“ diskusijoje pateikė rekomendacijas, kaip dirbti kiekvienoje klasėje, kaip valdyti 

„sunkius“ mokinius, kaip spręsti bendravimo ir kitas problemas; naujų I klasių mokinių adaptacijai, 

yra parengta dešimties žingsnių adaptacijos programa, o socialinė pedagogė tradiciškai 2022 m. sausį 

inicijavo tyrimą pirmų klasių mokiniams ir jų tėvams „2021–2022 m. m. gimnazijos I kl. mokinių 
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adaptacijos tyrimas ir tėvų nuomonės analizė bei ankstesnių metų duomenų palyginimas pagal 

atskirus kriterijus“.   

2.2.3. Rūpinantis bendruomenės emocine sveikata 15 trečių klasių savanorių, vadovaujant 

gimnazijos psichologei L. Kavaliauskienei, vykdė „Raktų į sėkmę“ projektą-tyrimą, kurio metu patys 

sudarė anketas, apklausė paskirtos klasės mokinius, suvedė rezultatus ir pateikė kiekvienos klasės 

stipriąsias sritis ir tobulintinas sritis. 

3. Rengiant 2022–2023 mokslo metų gimnazijos ugdymo planą, reglamentuojantį vykdomų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą gimnazijoje, buvo visais lygmenimis 

išanalizuoti PUPP ir VBE rezultatai, padarytos išvados ir numatytos prioritetinės veiklos kryptys 

siekiant gerinti ugdymosi rezultatus pagal individualius mokinio poreikius bei galimybes: 

3.1. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – apibrėžti Ugdymo programų vykdymo Sūduvos 

gimnazijoje principus ir reikalavimus, konkretizuoti ugdymo programų vykdymo reikalavimus, 

formuoti ugdymo turinį ir ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo gebėjimus 

įsitrauktų į ugdymo procesą, gautų tvirtus bei tvarius žinių pagrindus ir įgytų kuo aukštesnius 

pasiekimus; kurti pastoliavimo sistemą, kuri leistų sėkmingai ruoštis įtraukiojo ugdymo diegimui; 

sudaryti sąlygas atnaujinto ugdymo turinio diegimui (UTA), pamoką grindžiant kompetencijų 

ugdymu; numatyti gimnazijos ugdymo proceso organizavimo formas ir būdus. 

3.2.  Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

3.2.1. pateikti ugdymo organizavimo nuostatas gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti; 

3.2.2. nurodyti privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti; 

3.2.3. planuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių įvairovę, jų poreikius, galimybes ir 

karjeros planus; atsižvelgiant į NŠA išorės vertinimo ataskaitą, įgyvendinti parengtą priemonių planą 

ugdymo kokybei gerinti (žr. 2 priedą); 

3.2.4. kurti saugią ir motyvuojančią ugdymo(si) aplinką, vadovaujantis Higienos norma ir 

ugdymo programų aprašais. 

4. 2022–2023 m. m. prioritetinė gimnazijos veiklos kryptis – gerinti PUPP rezultatus (ypač 

matematikos), kaip prielaidą mokiniui įgyti pagrindinį išsilavinimą bei sėkmingai tęsti mokymąsi 

vidurinio ugdymo programoje bei  siekti kuo aukštesnių VBE rezultatų individualių mokinių 

gebėjimų ribose: 

4.1. lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojų metodinėse grupėse parengta 

2022 m. PUPP rezultatų analizė, numatytos pasiekimų gerinimo kryptys ir darbo formos, redaguojami 

ilgalaikiai planai pagal mokinių gebėjimus bei pateiktas mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikis; 

4.2. lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos dalykams I–II klasių koncentre viena 

savaitinė valanda skirta akademinių ir praktinių polinkių mokinių moduliui (galimybė mokytis 

mažesnėje grupėje, lengviau identifikuojant problemas bei teikiant mokymosi pagalbą mokiniui); 

4.3. rugsėjo pabaigoje organizuojamas diagnostinis matematikos patikrinimas II klasių 

mokiniams. Nepasiekę minimalaus pasiekimų lygio, mokiniai bus privalomai nukreipiami į 

konsultacinį centrą; 

4.4. matematikos spragų šalinimui spalio–gruodžio mėnesį sudaroma I–II klasių laikinoji (-

osios) mobilioji (-ios) grupė (-s), kad žemų pasiekimų mokiniai gautų matematikos bazines žinias, 

reikalingas mokytis minimaliu pasiekimų lygmeniu; 

4.5. sudaroma galimybė pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygmens II klasių mokiniams 

mokytis matematikos papildomai, giliau konsultaciniame ugdymo centre; 

4.6. pirmojo pusmečio pabaigoje organizuojamas privalomas bandomasis PUPP II klasių 

mokiniams kaip galimybė diagnozuoti mokymosi pasiekimus ir numatyti tikslingą pagalbą 

mokiniams; 

4.7. užtikrinant mokymosi nuoseklumą per visus mokslo metus, gimnazijoje pakeista 

metinio pusmečio vedimo tvarka: kai mokomojo dalyko abiejų pusmečių aritmetinis vidurkis 3,5, 

dalyko mokytojui paliekama galimybė netaikyti formalios apvalinimo taisyklės (turi teisę išvesti tiek 

3, tiek 4, atsižvelgdamas ir įvertindamas mokinio pamokų lankomumą, pastangas bei 

atsiskaitomuosius kontrolinius darbus); 

4.8. Gimnazijos direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Marijampolės 
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Sūduvos gimnazijos priemonių plano ugdymo kokybei gerinti 2022–2024 m. m. patvirtinimo“ yra 

patvirtintas Marijampolės Sūduvos gimnazijos priemonių planas ugdymo kokybei gerinti 2022–2024 

m. m. Šiame plane numatytos pagalbos teikimo mokiniui galimybės aktyvinant ugdymosi procesą, 

priderinant įtraukiojo mokymo(si) metodus, teikiant specialistų pagalbą, stebint individualią pažangą 

bei organizuojant kompetencijų ugdymu grįstą pamoką; 

4.9. Gimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. įsteigta viena I KTU klasė, kurios tikslas – 

inžinerijos, technologijų, fizinių, matematikos ir informatikos mokslų stiprinimas, pasinaudojant 

Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) laboratorine eksperimentine įranga, 

bendradarbiaujant su KTU dėstytojais stiprinti šios tikslinės klasės mokinių inžinerinį, techninį ir 

matematinį mąstymą, sudominti mokinius ir motyvuoti ateityje rinktis gamtos mokslų, inžinerijos, 

technologijų ir matematikos krypčių studijų programas. KTU klasės mokiniams yra papildomai 

sudarytas individualus mokymosi planas, kuriame mokymasis išplėstas įdomiomis veiklomis, 

patraukliomis, provokuojančiomis mąstymą, kuriančiomis mokymosi iššūkius. Tai mokymasis 

tyrinėjant ir eksperimentuojant, keliant hipotezes, atliekant mokslinius tyrimus. Mokiniams, 

besimokantiems KTU klasėje, išklausiusiems metinį kursą ir atlikusiems visas praktines užduotis, 

bus įteikiamas KTU ir Gimnazijos jungtinis pažymėjimas. 

4.10. Atsižvelgiant į žemus PUPP rezultatus (ypač matematikos), numatomos priemonės III 

klasių mokinių pažangos gerinimui: 

4.10.1. formuojamos laikinosios lietuvių kalbos ir matematikos grupės pagal mokinių 

gebėjimus; 

4.10.2. stiprinamos bei plečiamos konsultacinio ugdymo centro galimybės; 

4.10.3. griežtinama lankomumo kontrolė; 

4.10.4. griežtinama individualios pažangos stebėsena; 

4.10.5. 10–15 procentų pamokų orientuojama į kompetencijų ugdymą; 

4.10.6. organizuojami tarpiniai bandomieji egzaminai. 

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

ugdymo(si) poreikius bei atsižvelgiant į išorės vertintojų rekomendacijas ir įgyvendinamas 

vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 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“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), 

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“, 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“, Geros mokyklos 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, 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“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas) ir kt.  

6. Gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo 

planui pritarta gimnazijos tarybos 2022 m. rugpjūčio 23 d. posėdyje (protokolo Nr. 2-445). 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

7. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. 
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Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Ugdymo 

procese skiriamos atostogos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir, pasibaigus 

ugdymo procesui, – vasaros atostogos. 

8. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: 

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 

8.2. ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės 

mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams –170 ugdymo dienų; 

8.3. ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:  

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

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

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

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

9. ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius. 

Gimnazija priėmė sprendimą dėl pusmečių trukmės: 

9.1. I pusmetis I–IV klasių mokiniams – rugsėjo 1 d.– sausio 31 d.; 

9.2. II pusmetis: 

9.2.1. I–II klasių mokiniams – vasario 1 d.– birželio 22 d.; 

9.2.2. III klasių mokiniams – vasario 1 d.– birželio 15 d.; 

9.2.3. IV klasių mokiniams – vasario 1 d.– birželio 1 d. 

10. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I–II gimnazijos klasių 

mokiniams – birželio 23 d., III klasių mokiniams – birželio 16 d. Vasaros atostogos trunka iki 

einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 

11. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 

einamųjų metų rugpjūčio 31 d. 

12. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą(-us) ar lietuvių 

kalbos ir literatūros įskaitą(-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis 

laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.  

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

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

ugdymo dienų skaičių. 

14. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu 

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

mokymo proceso būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir 

kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas, laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. 

15. Ekstremali temperatūra – gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:  

15.1. minus 25°C ar žemesnė. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei, 

pamokos nevyksta I–IV gimnazijos klasių mokiniams. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymo 

procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija 

skelbiama gimnazijos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

15.2. 30°C ar aukštesnė. Temperatūrai mokymosi patalpose viršijus higienos normos 

reikalavimus, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas nuotoliniu būdu, projektinės veiklos 

forma, kitais netradiciniais būdais ir metodais (lauko klasėje – gimnazijos vidiniame kiemelyje, 

gamtoje, muziejuose, išvykose). 

16. Gimnazijos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, priima sprendimus: 

16.1. laikinai koreguoja ugdymo proceso įgyvendinimą (keičia nustatytą pamokų trukmę; 

keičia nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; ugdymo procesą perkelia į kitas aplinkas; priima 
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kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius ir (ar) šalinančius pavojų 

mokinių sveikatai ir gyvybei); 

16.2. laikinai stabdo ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių gimnazijos aplinkoje 

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu ar grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas gimnazijos direktoriaus sprendimu yra laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, direktorius 

sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu 

asmeniu; 

16.3. ugdymo procesą organizuoja nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti 

ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

16.3.1. mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, dalis 

ugdymo proceso gimnazijoje įgyvendinama nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: I–IV 

gimnazijos klasių mokiniams iki 30 procentų pamokų vyksta nuotoliniu būdu valstybinių brandos 

egzaminų sesijos metu, kai gimnazija tampa brandos egzaminų centru; 

16.3.2. mokymas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu gimnazijoje vykdomas 

vadovaujantis Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 

„Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos nuostatais, patvirtintais Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 

m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-140 „Dėl Marijampolės Sūduvos gimnazijos nuostatų 

patvirtinimo“, ir Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, 

patvirtintu Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-

127 „Dėl Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (1 priedas); 

16.3.3. ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas reglamentuoja 

gimnazijos mokinių ugdymo(si) procesą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu 

būdu, nuotolinio ugdymo organizavimą ir mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą; 

16.3.4. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. 

gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, įgyvendindama ugdymo 

programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, gimnazija užtikrina, kad visas ugdymo 

procesui skirtas laikas kiekvienai klasei būtų skiriamas sinchroniniam ugdymui. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

17. Rengiant gimnazijos ugdymo planą: 

17.1. Gimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl darbo grupės 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos ugdymo planui 2021–2023 m. m. parengti sudėties pakeitimo“ 

buvo sudaryta darbo grupė gimnazijos ugdymo plano projektui 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. 

parengti ir jo korekcijai atlikti;  

17.2. darbo grupė susitarė dėl gimnazijos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos;  

17.3. formuojant gimnazijos ugdymo turinį ir rengiant gimnazijos ugdymo planą, 

vadovaujamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese 

informacija, pasiekimų tyrimų, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis; 

17.4. gimnazija numačiusi ugdymo organizavimo gaires dėl ugdymo organizavimo ypatingų 

aplinkybių laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu (žr. 16 punktą ir 1 priedą). 

18. Rengiant gimnazijos ugdymo planą konkrečiai švietimo programai įgyvendinti buvo 

priimti ir (ar) atnaujinti sprendimai dėl: 

18.1. gimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir 
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integruojamąsias programas; 

18.2. ugdymo proceso organizavimo formų; 

18.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo; 

18.4. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir gimnazijos pagalbos 

teikimo, vykdant pagrindinio ugdymo programą; 

18.5. švietimo pagalbos teikimo; 

18.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo; 

18.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo; 

18.8. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo; 

18.9. kitų mokiniams ir gimnazijai aktualių ugdymo turinio įgyvendinimo klausimų. 

19. Gimnazijos ugdymo planą gimnazijos direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, 

suderinęs su gimnazijos taryba, taip pat su Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėju. 

20. Minimalus laikas Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosioms programoms 

įgyvendinti nurodytas Bendrųjų ugdymo planų (toliau – BUP) 109 ir 129 punktuose – pamokų 

skaičiumi per dvejus mokslo metus, jei pamokos trukmė – 45 min. 

21. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, yra nusprendusi pamokas, numatytas 

dvejiems metams, skirstyti ir kitaip, nei nurodoma BUP 109, 129 punktuose – t. y. intensyvinti 

ugdymo procesą, per savaitę organizuoti daugiau pamokų nei nustatytas minimalus pamokų skaičius 

per savaitę, nepažeidžiant higienos normos reikalavimų: 

21.1. žmogaus saugos mokymas gimnazijoje integruojamas į dalykų turinį; 

21.2. biotechnologijų pasirenkamasis dalyko kursas („Klasikinė biotechnologija“ bei 

„Modernioji biotechnologija“), skirtas metams, II ir III klasėse išdėstomas per II pusmetį. 

22. Gimnazija intensyvina dalykų mokymą III–IV klasėse – per dieną skirdama ne vieną, o 

keletą viena po kitos organizuojamų pamokų: 

22.1. lietuvių kalbai ir literatūrai rašomiesiems darbams atlikti; 

22.2. gamtos mokslams praktikos bei laboratoriniams darbams atlikti; 

22.3. inžinerijos, technologijų, fizinių, matematikos ir informatikos mokslų patyriminiam 

mokymui, tikslinėms mokinių grupėms praktiniams ir eksperimentiniams darbams aukštųjų mokyklų 

laboratorijose (KTU, VDU, ISM, LSMU), Marijampolės STEAM centre, verslo įmonėse ir įstaigose; 

22.4. menams ir technologijoms teorinėms užduotims ir praktiniams darbams atlikti. 

23. Intensyvinant dalyko mokymą, išlaikomas bendras pamokų skaičius, skirtas dalykui per 

dvejus metus.  

24. Maksimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę neviršijamas. 

25. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, gimnazija siūlo mokiniams rinktis: 

25.1. mokymosi poreikius atitinkančius dalykų modulius, pasirenkamuosius dalykus 

(pavyzdžiui: vokiečių kalbos pagrindai, rusų kalbos pagrindai, užsienio kalba (prancūzų), šiuolaikinė 

verslo anglų kalba, ekonomika ir verslumas (pasirenkamasis), psichologija, braižyba, STEAM 

veiklos ir kitus dalykus, kurių turinį nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintos arba mokytojų parengtos ir gimnazijos direktoriaus patvirtintos programos. Šios 

programos įgyvendinamos per pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai 

teikti, numatytas BUP 109 ir 129 punktuose. Gimnazija, rengdama pasirenkamųjų dalykų, dalykų 

modulių programas, vadovaujasi 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“; 

25.2.  įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos 

poreikius:  

Neformaliojo ugdymo kryptis I klasė II klasė III klasė IV klasė Pastabos 

Solistai / Dainavimas / Vokaliniai 

ansambliai 

37 (1) 37 (1) 36 (1) 34 (1)  

Šokio studija 37 (1)   34 (1)  
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Šokio studija „Tėkmė“  37 (1)  34 (1)  

Etnokultūra, etnografinis „Klevelis“ 37 (1) 37 (1) 36 (1) 34 (1)  

Etnokultūra, kankliavimas 

„Suvalkietiškos kanklės“ 

37 (1) 37 (1)    

Dramos studija      

Debatų ir diskusijų klubas (MEPA) 37 (1)     

Jaunųjų kūrėjų klubas   36 (1)   

Gėlių augintojų būrelis / Gėlininkystė   36 (1)   

Karpinio menas / Dailės raiška   36 (1) 34 (1)  

Jaunieji šauliai    34 (2)  

Istorijos ir pilietiškumo laboratorija    34 (1)  

Istorija filmuose: faktai ir 

interpretacijos 

  36 (1)   

Keramika / Medienos dirbiniai / 

Siuvimas 

37 (1)  36 (1)   

Valančiukai   36 (1)   

Pasaulio pažinimas pagal „National 

Geographic“ 

     

Sporto būrelis (futbolo, krepšinio, 

tinklinio, stalo teniso ir kt.) 

37 (1) 37 (1)  36 (1)  

Jaunieji policijos rėmėjai  37 (1)    

Tolerancijos ugdymo centras  37 (1)    

Raspberry PI programavimas    34 (1)  

Robotika   36 (1)   

Programavimas C++ arba Python 

pagrindai ir ne tik  

 37 (1)  34 (1)  

Sveika gyvensena / Sportas ir 

sveikata 

  108 (3) 102 (3)  

Vertybių puoselėtojai      

Jaunųjų bendrovių kūrimas (JBK)  37 (1)  34 (1)  

Jaunieji matematikai 37 (1)  36 (1)   

Biotechnologijos ir STEAM 37 (1)     

Kiti 3 2 2 3  

Iš viso 12 (444) 12 (444) 15 (540) 18 (612)  

25.3. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas 

(neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės), numatytas BUP 109, 129 punktuose. 

25.4. Gimnazija padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, 

ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, pasirinkti jo poreikius atitinkančias įvairių krypčių 

neformaliojo vaikų švietimo programas. 

26. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius gimnazija žymi 

Mokinių registre. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

27. Gimnazija, planuodama ugdymo turinio įgyvendinimą, Mokytojų tarybos posėdyje 

2022-06-27 (prot. Nr. 2-376) pristatė Gimnazijos ugdymo plano 2022–2023 m. m. projektą ir priėmė 

sprendimus dėl:  

27.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos 

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

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos 
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programa) įgyvendinimo: 

27.1.1. Sveikatos ugdymo programos turinys integruojamas: 

Integravimo 

būdas – dalyko 

pavadinimas 

Klasė Tema, žinios ir supratimas 

Val. sk. 

per  

m. m. 

1. Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

I kl. 1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos: 

1.1. apibūdina sveiką žmogų, šeimą, bendruomenę 

susiedamas sveikatą ir gyvenimo būdą; 

1.2. analizuoja, kaip reikėtų keisti savo, šeimos, 

bendruomenės gyvenimo būdą norint stiprinti sveikatą; 

1.3. kuria savo gyvenimo modelį, kuriame atsiskleidžia 

santuokos, šeimos reikšmė asmeniniam gyvenimui ir 

visuomenės gerovei. 

1 val. 

II kl. 1. Psichikos sveikata: 

1.1. suvokia savo asmens tapatumą, individualumą, 

unikalumą; 

1.2. pažįsta savo temperamentą ir charakterį, apibūdina 

charakterio ypatybes, privalumus ir trūkumus; 

1.3. aptaria tvirto charakterio ugdymo būdus. 

1 val. 

III kl. 1. Psichikos sveikata: 

1.1. apibūdina savo asmenybės struktūrą, ypatybes; 

1.2. nurodo asmens, turinčio teigiamą savivertę, bruožus. 

1 val. 

IV kl. 1. Socialinė sveikata: 

1.1. apibūdina kitą, pagrįsdamas savo vertinimą 

pastebėtomis savybėmis ir charakterio bruožais; 

1.2. pateikia siūlymų, kaip gerinti emocinę atmosferą 

pamokose. 

1 val. 

2. Dorinis 

ugdymas 

(tikyba / etika) 

I kl. 1. Socialinė sveikata: 

1.1. išvardija unikalius savo bruožus; 

1.2. apibūdina veiksnius, lemiančius asmens unikalumą, 

žmonių panašumus ir skirtumus; 

1.3. apibūdina bendravimo procesą; 

1.4. nurodo veiksnius, lengvinančius ir sunkinančius 

bendravimą; 

1.5. analizuoja holistinį požiūrį į žmogų (kūnas, protas, 

emocijos, socialinė ir dvasinė dimensijos) ir į sveikatą kaip 

fizinę, socialinę, emocinę ir dvasinę gerovę; 

1.6. skatina savivertę, teigiamą požiūrį į savo kūną. 

2. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos samprata: 

2.1. analizuoja atsakingo šeimos planavimo principus; 

2.2. supranta lyčių lygiavertiškumo ir atsakomybių 

pasidalijimo šeimoje svarbą. 

6 val. 

II kl. 1. Socialinė sveikata: 

1.1. vertina įgimtas teigiamas savybes – gabumus, talentą; 

1.2. išvardija aplinkos įtakos šaltinius, kurie neigiamai 

veikia jauną žmogų; 

1.3. nagrinėja bendravimo būdų, pozityvaus bendravimo ir 

bendradarbiavimo (konfliktų sprendimo, pykčio ir kitų 

emocijų atpažinimo ir valdymo) situacijas; 

1.4. skatina savitarpio pagalbą, pagarbą, teisingumą, 

pakantumą, toleranciją;  

1.5. analizuoja, kaip žiniasklaida, reklama įtvirtina 

6 val. 



10 

išvaizdos ir kitus stereotipus, veikia asmens savivoką; 

1.6. tiria vidinius ir išorinius veiksnius, kurie neigiamai 

veikia vertybes, požiūrius, elgesį; 

1.7. pateikia elgesio modelių rizikingose situacijose 

pavyzdžių, nurodo sau priimtiniausią. 

2. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos samprata: 

2.1. analizuoja atsakingo šeimos planavimo principus; 

2.2. supranta lyčių lygiavertiškumo ir atsakomybių 

pasidalijimo šeimoje svarbą; 

2.3. svarsto galimas skyrybų priežastis ir pasekmes, 

tinkamus bendravimo išsiskyrus būdus. 

III kl. 1. Socialinė sveikata: 

1.1. įvertina protą, mąstymą, išmintingą elgesį, formuoja 

gyvenimo filosofiją; 

1.2. sprendžia vienišumo problemą. Analizuoja 

psichologinės pagalbos galimybes; 

1.3. aiškinasi priešiškumo, pykčio, agresijos, pavydo 

mechanizmus, ieško pozityvių sprendimo būdų;  

1.4. analizuoja įvairių kultūrų ir filosofinių sistemų 

siūlomus sprendimo būdus. 

6 val. 

 

IV kl. 1. Socialinė sveikata: 

1.1. ieško savo gebėjimų ir teigiamų asmens savybių; 

savęs, kaip asmens, suvokimo, savivertės; aiškinasi 

profesinio tinkamumo galimybes, aptaria laisvę ir 

saviraišką; 

1.2. aiškinasi savižudybės, depresijos priežastis, aptaria 

psichologinės bei socialinės pagalbos galimybes. 

4 val. 

3. Užsienio 

kalbos (anglų, 

rusų, vokiečių) 

I kl. 1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos: 

1.1. analizuoja, kas palanku ir kas kenkia sveikatai; 

1.2. analizuoja, kaip sveika gyvensena lemia geresnę 

savijautą ir sveikatą. 

1 val. 

II kl. 1. Sveika mityba, veikla ir poilsis: 

1.1. analizuoja sveikos ir sveikatai nepalankios mitybos 

schemas; 

1.2. analizuoja įtempto mokymosi, darbo prie kompiuterio, 

televizoriaus žiūrėjimo ir kitas priežastis ir pasekmes.  

2 val. 

III kl. 1. Sveika mityba: 

1.1. analizuoja ir paaiškina, kokios maisto produkto 

savybės lemia jo vertę žmogaus mitybai; 

1.2. paaiškina, kaip pagaminti įvairius mėgstamus sveikus 

patiekalus. Pristato savo mėgstamo patiekalo receptą. 

2 val. 

IV kl. 1. Sveika mityba: 

1.1. parengia sveiko maitinimosi planą atsižvelgdamas į 

galimybes bei poreikius; 

1.2. argumentuotai paaiškina, kuo remdamasis sudaro savo 

maitinimosi planą, koks maistas ir jo kiekis reikalingas tam 

tikro amžiaus fiziškai aktyviam ir fiziškai pasyviam žmogui. 

1 val. 

4. Matematika, 

fizika 

I–IV kl. 1. Fizinė sveikata: 

1.1. paaiškina taisyklingos laikysenos principus, poveikį 

sveikatai, veiksnius, nuo kurių ji priklauso, ir laikysenos 

lavinimo būdus; 

1.2. įsivertina savo laikyseną; supranta, kad ydingą 

Po 1 

val. 
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laikyseną būtina koreguoti ir prireikus kreiptis pagalbos į 

specialistus. 

5. Chemija 

III kl. 1. Socialinė sveikata: 

1.1. nagrinėja organinius tirpiklius, jų toksiškumą ir saugų 

naudojimą buityje; 

1.2. analizuoja etilo ir metilo alkoholių toksinį poveikį 

žmogaus organizmui. Aptaria priklausomybę, suranda 

argumentų, skatinančių sveiką gyvenseną; 

1.3. analizuoja organinius junginius, esančius tabako 

dūmuose, jų sandarą, poveikį, priklausomybę. Paaiškina 

elektroninės cigaretės žalingumą. 

3 val. 

6. Biologija 

I kl. 1. Sveika mityba: 

1.1. analizuoja sveikos mitybos principus ir taisykles; 

1.2. aptaria pagrindines mitybos teorijas; 

1.3. argumentuoja maisto ir vandens reikšmę sveikatai; 

1.4. analizuoja sveikos mitybos svarbą normaliai kūno 

masei palaikyti, apibūdina sveikus ir rizikingus būdus 

svorio kontrolei; 

1.5. analizuoja valgymo sutrikimų poveikį augimui ir 

vystymuisi; 

1.6. analizuoja genetiškai modifikuotų organizmų, maisto 

papildų poveikį sveikatai; 

1.7. analizuoja, kodėl renkantis maisto produktus dera 

atsižvelgti į savo gyvenimo būdą ir gyvenamąją aplinką. 

2. Lytinis brendimas: 

2.1. analizuoja lytinio potraukio dinamiką, jo priklausymą 

nuo hormoninės sistemos veiklos ir išorinių dirgiklių, 

stengiasi jį valdyti; 

2.2. diskutuoja, kaip galima suvaldyti kilusį geismą, aistrą 

arba tinkamai tai išreikšti, nepažeidžiant kito asmens 

intymumo ribų; 

2.3. diskutuoja, ką reiškia atsakingas lytinis elgesys; 

svarsto susilaikymo nuo lytinių santykių pranašumus. 

3 val. 

7. Fizinis 

ugdymas 

I kl. 1. Fizinė sveikata: 

1.1. pagrindžia, kad fizinis aktyvumas teikia naudą visų 

organizmo sistemų normaliam vystymuisi: jėgos, 

ištvermės, lankstumo didinimui, optimaliam kūno masės ir 

formų palaikymui, lėtinių ligų rizikos mažinimui, 

psichikos sveikatai ir socialinei gerovei; 

1.2. išmano pagrindinius principus, būdus, didinančius 

organizmo pajėgumą, kūno jėgą, ištvermę, lankstumą; 

1.3. įsivertina savo fizinę būklę ir jos aspektus, kuriems 

reikia skirti daugiau dėmesio; 

1.4. paaiškina, kokie fiziniai pratimai, veiklos kokioms 

organizmo funkcijoms palaikyti ir stiprinti yra tinkamiausi. 

4 val. 

II kl. 1. Fizinė sveikata: 

1.1. pagrindžia, kad kasdieniams judėjimo poreikiams 

tenkinti nėra būtina speciali įranga ir priemonės, griežta 

programa, mankštinimosi planas; 

1.2. paaiškina pagrindinius taisyklingo, gilaus kvėpavimo 

principus ir kvėpavimo poveikį sveikatai; pademonstruoja 

sau naudingus kvėpavimo pratimus; 

4 val. 
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1.3. paaiškina natūralios aplinkos ir grūdinimosi naudą, 

aptaria, kaip ją tikslingai išnaudoti; 

1.4. išmano, kaip sumažinti traumų riziką sportuojant ir 

atliekant įvairias fizines veiklas; 

1.5. randa ir objektyviai įvertina informaciją apie galimą 

teigiamą ir neigiamą siūlomų priemonių ir paslaugų 

poveikį fizinei sveikatai. 

III kl. 1. Fizinis aktyvumas: 

1.1. išmano fizinių ypatybių lavinimo pagrindinius 

principus, būdus, ypatumus; pataria kitiems prisitaikyti 

juos savo poreikiams; 

1.2. paaiškina, kokie fiziniai pratimai, kokioms organizmo 

funkcijoms palaikyti ir stiprinti yra tinkamiausi; 

1.3. apibūdina bent kelias veiksmingas kūno lavinimo 

pratimų sistemas, leidžiančias darniai lavinti kūną; 

1.4. išmano fizinius krūvius, fizinio aktyvumo apimtis, 

rekomenduojamas skirtingiems amžiaus tarpsniams; 

1.5. išmano, kaip panaudoti artimoje aplinkoje esamą 

įrangą, priemones, daiktus kasdieniams judėjimo 

poreikiams tenkinti;  

1.6. išmano, kokios fizinio aktyvumo formos tinkamos 

šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje. 

6 val. 

 

IV kl. 1. Fizinis aktyvumas: 

1.1. paaiškina taisyklingos laikysenos principus, poveikį 

sveikatai, veiksnius, nuo kurių ji priklauso, ir laikysenos 

lavinimo būdus; 

1.2. įsivertina savo laikyseną; supranta, kad ydingą 

laikyseną būtina koreguoti ir prireikus kreiptis pagalbos į 

specialistus; 

1.3. paaiškina pagrindinius taisyklingo, gilaus kvėpavimo 

principus ir kvėpavimo poveikį sveikatai; pademonstruoja 

įvairius kvėpavimo pratimus; 

1.4. analizuoja traumų priežastis, siūlo, kaip sumažinti 

traumų riziką sportuojant ir atliekant įvairias fizines 

veiklas; 

1.5. paaiškina natūralios aplinkos ir grūdinimosi naudą, 

aptaria įvairias galimybes, kaip ją gerai išnaudoti. 

6 val. 

8. Psichologija 

III kl. 1. Psichikos sveikata: 

1.1. aptaria tvirto charakterio ugdymo būdus; 

1.2. nurodo psichologinės gynybos mechanizmus 

(racionalizacija, vaizduotė, perkėlimas, atsitraukimas, 

agresija, regresija ir kiti), nusako jų veikimą;  

1.3. paaiškina, kad kontroliuodamas mintis, emocijas, 

elgesį žmogus išsaugo savigarbą, psichikos sveikatą ir 

dvasinę darną. 

2. Socialinė sveikata: 

2.1. draugystė ir meilė; apibūdina elgesį, kuris padeda 

išsaugoti ar prarasti draugystę; 

2.2. nurodo veiksnius, kurie lemia bendro darbo sėkmę; 

2.3. paaiškina atjautos, aukojimosi, dalijimosi, donorystės 

reikšmę visuomenės sveikatai ir gerovei; 

2.4. įvardija vidinio konflikto priežastis; 

Po 4 

val. 
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2.5. pasiūlo keletą metodų konfliktui spręsti, nurodo 

priimtiniausią; 

2.6. empatijos reikšmė bendraujant. Aukojimosi, 

donorystės, savanoriavimo prasmė asmens ir visuomenės 

gerovei. 

3. Atsparumas rizikingam elgesiui: 

3.1. atsispiria spaudimui ir (ar) provokacijai elgtis 

rizikingai, nenaudingai sveikatai, padeda pasitraukti iš 

pavojingų socialinio spaudimo situacijų kitiems, prireikus 

suteikia pagalbą pats arba kviečiasi kitus; 

3.2. geba saugiai ir pagarbiai elgtis virtualioje erdvėje. 

IV kl. 1. Psichikos sveikata: 

1.1. apibūdina savo asmenybės struktūrą, ypatybes; 

1.2. nurodo asmens, turinčio teigiamą savivertę, bruožus; 

1.3. supranta tikrų jausmų prasmę ir vertę; 

1.4. paaiškina jausmų ir stiprių išgyvenimų įtaką asmens 

sveikatai; 

1.5. paaiškina, kas stiprina ir silpnina dėmesį, savikontrolę 

ir savireguliaciją; 

1.6. analizuoja, kas stiprina ir mažina asmens 

sąmoningumą; 

1.7. nusako, kaip reikia atidžiai ir kritiškai stebėti ir vertinti 

aplinką, aplinkybes, žmones, situacijas. 

2. Atsparumas rizikingam elgesiui: 

2.1. atsispiria masinės kultūros primetamiems 

stereotipams, stigmatizavimui, diskriminavimui dėl lyties, 

formuojasi humanistinėmis vertybėmis grįstą pasaulėžiūrą; 

2.2. atpažįsta ir sąmoningai atsispiria viliojimo, prekybos 

žmonėmis telefonu, internete pavojams ir padeda nuo jų 

apsisaugoti kitiems. 

Po 4 

val. 

9. Klasės 

vadovo veikla 

I kl. 1. Veikla ir poilsis: 

1.1. remdamasis žiniomis apie organizmo funkcionavimą, 

paaiškina racionalios dienotvarkės (miego, mokymosi ir 

laisvalaikio veiklų dermės) reikšmę gerai savijautai; 

1.2. analizuoja įtempto mokymosi, darbo prie kompiuterio, 

televizoriaus žiūrėjimo ir kitas priežastis ir pasekmes. 

2. Asmens ir aplinkos švara: 

2.1. apibūdina ryšį tarp asmens ir aplinkos švaros bei 

užkrečiamųjų ligų; 

2.2. analizuoja, kokią reikšmę sveikatai gali turėti 

bendraamžiai, žiniasklaida, mada. 

2 val. 

II kl. 1. Psichikos sveikata: 

1.1. paaiškina savireguliacijos ir savikontrolės 

mechanizmų veikimą; 

1.2. nurodo poilsio ir atsipalaidavimo reikšmę protinei ir 

emocinei veiklai; 

1.3. paaiškina, kaip reikia stebėti ir įvertinti situacijas, 

žmones, aplinkybes; 

1.4. paaiškina, kaip supranta sąvokas „gyvenimo prasmė“, 

„gyvenimo kokybė“, „darnus vystymasis“; nusako jų 

sąsajas ir įtaką psichikos sveikatai. 

2 val. 

III kl. 1. Sveikatos, sveikos gyvensenos bei šeimos samprata: 2 val. 
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1.1. pagrindžia visuminę sveikatos sampratą; 

1.2. paaiškina sveikatai palankaus elgesio ir gyvenimo 

kokybės sąsajas; 

1.3. įvardija asmens, šeimos, bendruomenės sveikatos 

tausojimo ir stiprinimo būdus; 

1.4 analizuoja ir pagrindžia sveikatos problemų sprendimo 

alternatyvas. 

2. Lytinis brendimas: 

2.1. suvokia savo atsakomybę būsimiems vaikams, jų 

fizinei ir psichinei gerovei; 

2.2. vertina lytinį potraukį kaip egzistencinę galią, kurią 

žmogus gali ir turi valdyti. 

IV kl. 1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos: 

1.1. įvardija ir analizuoja savo elgesio poveikį ir aplinkos 

veiksnius, stiprinančius ir kenkiančius sveikatai; 

1.2. pateikia pavyzdžių, kai savijautos pokyčiai 

signalizuoja apie pablogėjusią ar pagerėjusią sveikatą, 

paaiškina, kada tikslinga kreiptis pagalbos į specialistus; 

1.3. analizuoja sveikatinimo veiklų trumpalaikį ir ilgalaikį 

poveikį, pateikia sėkmingų sveikatinimo veiklų pavyzdžių; 

1.4. pateikia aplinkos ir aplinkinių trumpalaikio ir 

ilgalaikio poveikio sveikatai pavyzdžių. 

2. Lytinis brendimas: 

2.1. Nusako santuokinės meilės, gyvenimo šeimoje 

puoselėjimo būdus, teises ir pareigas; 

2.2. Suvokia tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus 

vaikams ir atsakomybę už juos šeimos skyrybų atveju. 

2 val. 

27.1.2. gimnazija planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo renginius, rengia sveikos gyvensenos projektus, kuria ugdymo(si) aplinką, 

vadovaudamasi Higienos norma, Ugdymo programų aprašais; 

27.1.3. už Sveikatos programos įgyvendinimo koordinavimą atsakinga gimnazijos VGK. 

27.2. Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ 

(toliau – Ugdymo karjerai programa), įgyvendinimo gimnazijos ugdymo turinyje formų:  

Integravimo 

būdas – dalyko 

pavadinimas 

Klasė Tema 

Val. sk. 

per  

m. m. 

1. Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

I kl. 1. Asmenybės savybių raiškos, vidinio konflikto įtaka 

sprendimams, karjerai (aptarimas remiantis programos 

literatūriniais kūriniais).  

2. Oficiali situacija – pokalbis dėl darbo. Tinkamos kalbinės 

raiškos ir turinio, pokalbio struktūros alternatyvų aptarimas. 

1 val. 

 

 

1 val. 

II kl. Humanitarinių mokslų srities specialybių ir atitinkamų studijų 

programų aptarimas talkinant karjeros specialistui. 

2 val. 

III kl. Kalbos tvarkytojo, redaktoriaus, korektoriaus, stilisto 

laikraščiuose bei leidyklose darbo pobūdis, užduotys, aplinka. 

Reklamos specialisto, viešųjų ryšių specialisto, atstovo 

spaudai darbo pobūdis, užduotys, aplinka. 

1 val. 

 

1 val. 

IV kl. Gyvenimo aprašymo (CV) rengimas. 

Motyvacinio laiško potencialiam darbdaviui rengimas. 

1 val. 

1 val. 

2. Anglų kalba  
I kl. 1. Pirmosios užsienio kalbos mokymosi pasiekimų, 

tobulintinų sričių ir įvairių tobulinimo galimybių, jų 

1 val. 
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pritaikymo galimybių karjeros kelyje aptarimas. 

2. Savęs pažinimui-profesiniam apsisprendimui skirtos 

nesudėtingos užduoties / testo (internetinės arba atspausdintos 

versijos) atlikimas klasėje arba namuose bei aptarimas klasėje 

(užsienio kalba). 

 

1 val. 

II. kl. 1. Profesijų pasaulis. Užsienyje paklausių profesijų, 

reikalavimų tų profesijų atstovams aptarimas (mokomąja 

užsienio kalba). 

2. Veiksniai, lemiantys žmogaus profesinį apsisprendimą arba 

neapsisprendimą. Diskusija. 

1 val. 

 

 

1 val. 

III kl. 1. Patikimų internetinių informacijos šaltinių apie studijas, 

mokymosi sąlygas, darbo pasaulį (darbo skelbimai) užsienyje 

aptarimas, naudojimosi įgūdžių demonstravimas (klasėje arba 

namie atliekant užduotį: informacijos suradimas ir 

pateikimas). 

2. Pokalbis su potencialiu darbdaviu. Eiga, derybos. 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

IV kl. 1. CV rengimas. 

2. Motyvacinio laiško rengimas (mokomąja užsienio kalba). 

1 val. 

1 val. 

3. Užsienio 

kalbos (anglų, 

vokiečių, rusų) 

I kl. 1. Sėkmingos karjeros pavyzdys (žinomo užsienyje 

gyvenančio sėkmingo asmens karjeros kelio, asmenybės 

savybių, kitų sėkmės veiksnių aptarimas mokomąja užsienio 

kalba). 

2. Asmeninės savybės. Pozityvus savo asmeninių gebėjimų, 

polinkių, pomėgių, asmeninių savybių pristatymas.  

1 val. 

 

 

 

1 val. 

II kl. 1. Karjeros planavimo etapų, karjeros plano struktūros 

aptarimas. 

2. Įžymių žmonių citatos, aforizmai, liaudies išmintis karjeros 

tema (aptarimas mokomąja užsienio kalba). 

1 val. 

 

1 val. 

III kl. 1. Pokalbis dėl savanoriavimo (mokomąja užsienio kalba). 

2. Verslo etikos ypatumai užsienyje (aptarimas mokomąja 

užsienio kalba. 

1 val. 

1 val. 

IV kl. 1. CV rengimas (mokomąja užsienio kalba). 

2. Motyvacinio laiško rengimas (mokomąja užsienio kalba). 

1 val. 

1 val. 

4. Kitos 

užsienio kalbos 

(pasirenkamos) 

III kl. Darbo skelbimų rūšys, skelbimo dėl darbo rengimas 

(mokomąja užsienio kalba). 
1 val. 

IV kl. Pokalbis dėl darbo (mokomąja užsienio kalba). 1 val. 

5. Matematika 

I kl. 1. Matematikos mokslas profesijų pasaulyje, matematikos 

žinių ir gebėjimų pritaikymas atliekant įvairias darbo užduotis. 

2. Loginis problemų sprendimo būdas. Etapai. Pritaikymo 

galimybės karjeros problemų sprendimui. 

1 val. 

 

 

1 val. 

II kl. Fizinių mokslų srities specialybių ir atitinkamų studijų 

programų aptarimas, lyginamoji analizė talkinant karjeros 

specialistui. 

2 val. 

III kl. 1. Matematikos specialisto mokslinių tyrimų, inžinerijos, 

draudimo, gamybos, logistikos vadybos srityse įsidarbinimo 

galimybės, darbo pobūdis, užduotys, aplinka. 

2. Sistemų analitiko, modeliavimo ir duomenų analizės 

specialisto, rinkos tyrėjo, analitiko programuotojo, aktuaro 

(draudimo matematiko) banko darbuotojo darbo pobūdis, 

užduotys, aplinka. 

1 val. 

 

 

1 val. 

IV kl. 1. Ekonometrijos, statistikos, finansų ir draudimo 

matematikos studijų programų analizė ir profesinių 

1 val. 
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kompetencijų įgijimo, panaudojimo galimybės. 

2. Vidurinio ugdymo matematinės kompetencijos bei įgyto 

pasirengimo aukštojo mokslo fizinių ir technologijos mokslų 

srities studijoms aptarimas. 

 

1 val. 

6. Biologija 

I kl. 1. Biologijos mokslo pasiekimų vaidmuo darbo ir profesijų 

pasaulyje. 

2. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities 

studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

1 val. 

 

1 val. 

II kl. 1. Biologijos mokslas ir profesijų pasaulis, ryšiai su kitomis 

mokslo sritimis, biologijos žinių taikymas įvairiame darbe.  

2. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų biomedicinos srities 

studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

1 val. 

 

1 val. 

III kl. 1. Biologijos mokslas ir profesijų pasaulis, ryšiai su kitomis 

mokslo sritimis, biologijos žinių taikymas įvairiame darbe.  

2. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų fizinių mokslų srities 

studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

1 val. 

 

1 val. 

IV kl. 1. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities 

studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

2. Vidurinio ugdymo gamtamokslinės ir biologinės 

kompetencijos bei įgyto pasirengimo aukštojo mokslo 

biomedicinos ir fizinių mokslų srities studijoms aptarimas. 

1 val. 

 

1 val. 

7. Fizika 

I kl. Profesijų, kurioms reikia fizikos žinių ir gebėjimų, apžvalga 

(remiantis prioritetinių fizinių ir technologijos mokslų 

plėtotės krypčių aptarimu). 

2 val. 

II kl. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų fizinių mokslų srities 

studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

2 val. 

III kl. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities 

studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

2 val. 

IV kl. 1. Mechanikos inžinerijos koleginių ir universitetinių studijų 

programų lyginamoji analizė talkinant karjeros specialistui. 

2. Bendrojo ugdymo programos pasirengimo aukštojo mokslo 

studijoms aptarimas. 

2 val. 

8. Chemija 

I kl. 1. Profesijų, kurioms reikia chemijos žinių ir gebėjimų, 

apžvalga (remiantis chemijos mokslo istorija, moderniųjų 

technologijų ir biomedicinos mokslų raidos Lietuvoje ir 

pasaulyje, Lietuvos prioritetinių fizinių, technologijos ir 

biomedicinos mokslų plėtotės krypčių aptarimu). 

2 val. 

II kl. 1. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų technologijos srities 

studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

2. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų biomedicinos srities 

studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

1 val. 

 

1 val. 

III kl. 1. Pasirinktų specialybių ir atitinkamų fizinių mokslų srities 

studijų programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

2. Chemijos pramonės įmonių, naftos perdirbimo įmonių, jų 

veiklos, darbo vietų, skirtingų atsakomybių darbuotojų darbo 

pobūdžio apžvalga.  

1 val. 

 

1 val. 

IV kl. 1. Darbo pobūdžio farmacijos, kosmetikos įmonėse, įvairiose 

chemijos analitinėse bei mokslinėse laboratorijose aptarimas. 

2. Vidurinio ugdymo pasirengimo aukštojo mokslo 

biomedicinos, fizinių mokslų, technologijos srities studijoms 

aptarimas. 

1 val. 

 

1 val. 

9. Istorija I kl. 1. Karjeros samprata, jos kaita istorijos bėgyje. 1 val. 
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2. Profesijų pasaulio, darbo keitimasis, raida istorijos 

laikotarpiais, liekamieji senųjų specialybių ir darbo funkcijų 

elementai, jų reikšmė šiuolaikiniame darbo pasaulyje. 

 

1 val. 

II kl. Karjeros teorijų įvairovė, ypatumai, plėtotė ir aktualumo 

istorinė kaita. 

2 val. 

III kl. Humanitarinių mokslų srities specialybės ir atitinkamos 

studijų programos. Lyginamoji analizė talkinant karjeros 

specialistui. 

2 val. 

IV kl. 1. Istorijos specialisto moksliniame institute, archyve ir kitose 

atminties institucijose, muziejuje, bendrojo lavinimo 

mokykloje ir kt. darbo pobūdis, užduotys, aplinka. 

2. Vidurinio ugdymo istorijos dalykinės kompetencijos, jos 

pritaikomumo karjeros kelyje, pasirengimo aukštojo mokslo 

humanitarinės srities studijoms aptarimas. 

1 val. 

 

 

1 val. 

10. Geografija 

I kl. Karjeros samprata ir ugdymo karjerai ypatumai skirtingose 

šalyse (apžvalga talkinant karjeros specialistui). 

2 val. 

II kl. Darbo pasaulio, verslo etikos ypatumai skirtingose šalyse. 2 val. 

III kl. 1. Geografijos, hidrologijos ir okeonografijos, meteorologijos 

ir hidrologijos, socialinės ekonominės geografijos ir 

regionistikos studijų programų lyginamoji analizė talkinant 

karjeros specialistui. 

2. Geografijos specialisto ekologinio ir socialinio-ekonominio 

tyrimo bei teritorijų planavimo srityse, gamtonaudos bei 

aplinkosaugos ir ūkinių bei valdymo institucijų sistemoje 

darbo pobūdis, užduotys, specifika. 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

IV kl. 1. Geografijos specialisto gamtos, aplinkos apsaugos 

departamentuose, Jūrinių tyrimų centre, Lietuvos 

hidrometeorologijos tarnybos padaliniuose, savivaldybėse, 

žemėtvarkos, kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos 

institucijose, uostų saugios laivybos ir hidrografijos 

padaliniuose darbo pobūdis, užduotys, specifika. 

1 val. 

 

 2. Vidurinio ugdymo geografijos dalykinės kompetencijos, 

jos pritaikomumo karjeros kelyje, pasirengimo aukštojo 

mokslo humanitarinės srities studijoms aptarimas. 

1 val. 

11. Informacinės 

technologijos 

I kl. 1. Informacinių technologijų svarba, įvairios panaudojimo 

galimybės asmeninės karjeros valdyme (plėtojant visas 

karjeros kompetencijas ir siekiant užsibrėžtų tikslų). 

2. Patikimos informacijos šaltiniai internete savęs pažinimui – 

testai, jų įvairovė ir naudojimasis jais – praktinių įgūdžių 

įtvirtinimas. 

1 val. 

 

 

1 val. 

II kl. 1. Informacijos apie profesijas internete atrankos kriterijai. ir 

paieška naudojant raktinius žodžius. Patikimos informacijos 

apie pasirinktą profesiją/specialybę savarankiškas rengimas.  

2. Patikimi informacijos šaltiniai internete apie studijas, 

mokymosi galimybes Lietuvoje, įgūdžių įtvirtinimas 

surandant informaciją apie tam tikras studijų programas, 

lyginant ir vertinant informaciją.  

1 val. 

 

 

 

1 val. 

III kl. 1. Patikimos informacijos šaltiniai internete darbo pasaulio 

pažinimui – darbo skelbimai, jų analizė ir aptarimas 

(reikalavimai kandidatui, darbo pobūdžio ir sąlygų 

aprašymas, kt.). Darbo pasiūlymų patikimumo atrankos 

kriterijai. Paieška naudojant raktinius žodžius – įgūdžių 

1 val. 
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įtvirtinimas. 

2. Informatikos studijų programų lyginamoji analizė talkinant 

karjeros specialistui. Informatikos specialisto įsidarbinimo 

galimybės, reikalingos asmeninės savybės, darbo užduotys, 

specifika. 

 

1 val. 

IV kl. 1. Tradicinė ir netradicinė darbo paieška naudojant IT 

(tradicinė – ieškant darbo skelbimų ir netradicinė – 

pageidaujamų potencialių darbdavių, įmonių paieška 

internete). Informacijos apie įmones, jų veiklą, produkciją 

paieška. 

2. Kreipimasis dėl darbo naudojant IT – el. laiško 

potencialiam darbdaviui siuntimo etika, kreipimosi teksto 

rašymas, reikalavimai siunčiamiems dokumentams (šriftas, 

formatavimas), nuotraukos į CV įkėlimas, asmeninio portfolio 

elektroninės versijos siuntimo galimybės, praktinių įgūdžių 

įtvirtinimas. 

1 val. 

 

 

 

 

1 val. 

12. 

Technologijos 

I kl. Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės 

savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko 

programą). 

2 val. 

II kl. Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės 

savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko 

programą). 

2 val. 

III kl. Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės 

savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko 

programą). 

2 val. 

IV kl. Profesijos ir specialybės. Reikalingi gebėjimai, asmeninės 

savybės, darbo pobūdis, specifika, užduotys (pagal dalyko 

programą). 

2 val. 

13. Fizinis 

ugdymas 

I kl. Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų 

asmeninių savybių, gabumų, karjeros galimybių šioje srityje 

pristatymas. 

1 val. 

II kl. Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų 

asmeninių savybių, gabumų, karjeros galimybių šioje srityje 

pristatymas. 

1 val. 

III kl. Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų 

asmeninių savybių, gabumų, karjeros galimybių šioje srityje 

pristatymas. 

1 val. 

IV kl. Pasirinktos sporto šakos, jos ypatumų, svarbių reikalingų 

asmeninių savybių, gabumų, karjeros galimybių šioje srityje 

pristatymas. 

1 val. 

14. Dorinis 

ugdymas (etika, 

tikyba) 

I kl. 1. Žmogaus asmenybės aspektai: dvasinis, psichinis, protinis, 

emocinis ir fizinis, jų kaita bręstant, dermė ir įtaka karjerai kaip 

visą gyvenimą trunkančiai asmens mokymosi, saviraiškos ir 

darbo patirčių visumai. 

2. Socialinės aplinkos ir socialinių vaidmenų įtaka žmogaus 

karjeros sprendimams. Galimų socialinių vaidmenų asmenybės 

raidoje apžvalga.. 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

II kl. 1. Asmens laisvė ir atsakomybė karjeros kelyje. 

2. Laiko planavimas. Tu – savo laiko šeimininkas. 

1 val. 

1 val. 

III kl. 1. Asmeninės karjeros sėkmingumo / nesėkmingumo 

vertinimo kriterijai. Diskusija talkinant karjeros specialistei. 

1 val. 
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2. Asmeninės vertybės ir profesinės / darbinės veiklos 

pasirinkimas. 

1 val. 

IV kl. 1. Bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė karjeros kelyje. 

2. Darbdavių labiausiai vertinamos savybės (talkinant karjeros 

specialistei). 

1 val. 

1 val. 

15. Meninis 

ugdymas 

(muzika, dailė, 

teatras, šokis) 

I kl. Menininko karjeros pavyzdžių pristatymas, aptarimas / 

diskusija. 

1 val. 

II kl. Karjeros kelio idėjos raiška menine forma. Praktinė veikla ir 

aptarimas. 

1 val. 

III kl. Pasirinktų meninės srities specialybių ir atitinkamų studijų 

programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

Įsidarbinimo galimybių, darbo specifikos, reikalingų gabumų, 

asmeninių savybių pristatymas.  

1 val. 

IV kl. Pasirinktų meninės srities specialybių ir atitinkamų studijų 

programų pristatymas talkinant karjeros specialistui. 

Įsidarbinimo galimybių, darbo specifikos, reikalingų gabumų, 

asmeninių savybių pristatymas.  

1 val. 

16. Ekonomika 

ir verslas 

III kl. Verslininkui reikalingos savybės, gebėjimai bei jų tobulinimo 

galimybės. 

1 val. 

IV kl. Savo verslo organizavimo būdai ir galimybės Lietuvoje. 1 val. 

17. Psichologija 

III kl. Savęs pažinimo ir įsivertinimo būdai ir priemonės (klausimų 

kėlimas, refleksija, meditacija, konsultavimasis ir kt.). 

1 val. 

IV kl. Savęs motyvavimo ir pasitikėjimo stiprinimo svarba, būdai.  1 val. 

18. Braižyba  

III kl. Profesijų pasaulis ir braižyba – braižybos įgūdžių 

panaudojimo galimybės įvairiose profesijose. 

1 val. 

IV kl. Pasirinktų studijų programų ir karjeros perspektyvų 

pristatymas. 

1 val. 

19. Klasių 

valandėlės 

I kl. 1. Karjeros samprata, karjeros kompetencijos ir jų svarba 

šiuolaikiniame pasaulyje. Karjeros planavimo etapai. 

2. Tinkamas mokymosi stilius ir priimtiniausi mokymosi 

būdai, mokėjimo mokytis kompetencija. Taikymo įvairiose 

mokymosi bei karjeros veiklose galimybės. 

3. Karjeros planas, jo esmė, nauda ir pritaikymas. Karjeros 

planų rūšys ir pagrindiniai karjeros planavimo etapai. 

4. Asmeninio karjeros plano rengimas. 

1 val. 

 

1 val. 

 

 

1 val. 

 

1 val. 

II kl. Asmeninio karjeros plano papildymas, koregavimas, 

tobulinimas. 

4 val. 

III kl. Asmeninio karjeros plano papildymas, koregavimas, 

tobulinimas. 

4 val. 

IV kl. Asmeninio karjeros plano papildymas, koregavimas, 

tobulinimas. Formaliojo ir neformaliojo mokymosi visą 

gyvenimą galimybių įvairovė. 

3 val. 

27.3. Gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje 2022-06-23 (protokolo Nr. 2-376) priimtas 

sprendimas, dėl Žmogaus saugos bendrosios programos (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios 

programos patvirtinimo“) integravimo į I–II klasių mokomųjų dalykų ugdymo turinį: 

27.3.1. Žmogaus saugos programos turinys (18,5 val.) yra integruojamas:  

Integravimo 

būdas – dalyko 

pavadinimas 

Klasė Programos tema ir integruojamos pamokos tema. 

Val. sk. 

per 

m. m. 

1. Istorija ir 

pilietiškumo 

II kl.  1. Terorizmas, masinis naikinimo ginklas, spūstis minioje, 

riaušės. 

2 val.  
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pagrindai  1.1 Grėsmės taikai šiuolaikiniame pasaulyje.  

2. Ekologinio pobūdžio ekstremalioji situacija. 

2.1. Didžiausios XX a. ekologinės katastrofos, jų pasekmės 

ir pamokos.  

2. Chemija 

I kl.  1. Gesintuvų rūšys. Gaisro gesinimas degimo trikampio 

komponentų atžvilgiu.  

1.1. Deguonis. 

1 val.  

3. Biologija 

I kl.  1. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams:  

1.1. Lytiniu keliu plintančios ligos 

1.2. Narkotinių medžiagų poveikis sveikatai. 

2. Badas, troškulys, karštis, šaltis, pervargimas, vienatvė. 

Veiksmai patekus į nelaimę atokioje teritorijoje.  

2.1. Terminiai ligas sukeliantys faktoriai 

3. Masinė epidemija. Elgesys epidemijos metu.  

3.1. Infekcinės ligos, jų šaltiniai ir įveikimo būdai.  

2 val.  

II kl.  1. Gyvūnų gerovės samprata. Gyvūnų terapiniai 

sugebėjimai emocinei bei fizinei žmogaus savijautai 

gerinti. 

1.1. Gyvūnu agresija, pojūčiai. Gyvūnų terapija. 

2. Gyvūno savininko ir aplinkiniai socialiniai vaidmenys, 

įsipareigojimai ir atsakomybė už pareigų nevykdymą. 

Gyvūnų teisių pažeidimai, jų padariniai ir problemos.  

2.1. Lietuvos gyvūnų globos draugija ir jos veikla. 

3. Gamtinio pobūdžio ekstremalios situacijos, galinčios 

kelti pavojų žmogaus sveikatai ir gyvybei. 

3.1. Atmosferos tarša.  

3.2. Vandens tarša. 

3.3. Žemės tarša. 

3 val. 

4. Fizika 

I kl. 1. Saugi elgsena buityje ir gamtoje. Kuriuos gedimus 

saugu pašalinti pačiam? Įžeminimo reikšmė. Elektros 

srovę neutralizuojančios priemonės. Kaip elgtis, kai gresia 

elektros smūgis? Elektros poveikis traumuojamos žmogaus 

organams.  

1.1. Žaibai, elektros išlydžiai. 

1 val.  

II kl. 1. Saugi elgsena buityje ir gamtoje. Kuriuos gedimus 

saugu pašalinti pačiam? Įžeminimo reikšmė. Elektros 

srovę neutralizuojančios priemonės. Kaip elgtis, kai gresia 

elektros smūgis? Elektros poveikis traumuojamos žmogaus 

organams.  

1.1. Transformatoriaus veikimas. Elektrinės.  

2. Ekologinio pobūdžio ekstremalioji situacija. Branduolinė 

avarija. Radiologinė avarija. Grėsmė ekologiniams 

saugumui.  

2.1. Branduolinės reakcijos. Branduolinis reaktorius.  

2 val. 

9. Klasės 

vadovo veikla 

I kl. 1. Pirmoji pagalba. Dirbtinis kvėpavimas. 

2. Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata.  

3. Saugi elgsena eismo aplinkoje.  

2 val.  

II kl. 1. Pirmoji pagalba. Dirbtinis kvėpavimas.  

2. Meteorologinės sąlygos, techniniai transporto priemonių 

gedimai, netikėtos kliūtys kelyje, sutrikusi eismo dalyvių 

sveikata, apsvaigimas nuo alkoholio ir narkotinių 

medžiagų. 

5,5 val.  
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2.1. Veiksmai, turintys ir galintys turėti įtakos eismo 

saugumui. 

2.2. Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis.  

2.3. Būk atsakingas už savo ir kitų saugumą. 

2.4. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žala.  

27.3.2. Įgyvendinant integruotą Žmogaus saugos programą, bendradarbiaujama su 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, su Kelių policijos bei Priešgaisrinės apsaugos 

pareigūnais, su Lietuvos šaulių sąjunga.  

27.4. Saugios aplinkos užtikrinimo formų: 

27.4.1. gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sudaro 

sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas 

kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir 

laiku reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi 

aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia Vaiko gerovės komisija, kuri 

vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 d. 

įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Marijampolės Sūduvos gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2017 m. 

rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-106 „Dėl gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo bei smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“; 

27.4.2. gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas. Pasirinkta Lions Quest nuosekli ir ilgalaikė socialines 

ir emocines kompetencijas ugdanti prevencinė programa „Raktai į sėkmę“, apimanti patyčių, smurto, 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos 

skatinimą: 

27.4.2.1. „Raktai į sėkmę“ – lanksti, vyresnėms klasėms skirta programa, kurios rezultatai 

svarbūs psichikos sveikatai, patyčių, savižudybių, nusikalstamumo prevencijai, pilietiškumo, 

lyderystės ugdymui bei akademinei sėkmei; 

27.4.2.2. programa sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, įgyvendinant 

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. 

27.4.3. gimnazija įgyvendindama prevencinę programą „Raktai į sėkmę“ integruoja ją į 

akademinių dalykų, tokių kaip socialiniai mokslai, gamtos mokslai, kalbų mokymas, klasės auklėtojo 

valanda, mentorystės veiklas I klasėse ir kt., bei neformaliojo ugdymo turinį; 

27.4.4. Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokiniui pageidaujant turėti fiziškai aktyvią 20 

minučių pertrauką tarp pamokų. Mokiniams siūloma sportinių šokių programa; 

27.4.5. Įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, gimnazija vadovaujasi Lietuvos higienos 

norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos 

norma). 

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

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

ekonomika ) su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

28.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

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

veiklose, turės kūrybinių galimybių gilinti savo žinias, tobulinti pažintinę, kūrybiškumo, 

bendradarbiavimo, komunikavimo ir kitas kompetencijas bei ugdytis vertybines nuostatas; 
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28.2. veiklomis, skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, savanorystę, motyvuojančiose 

dalyvauti gimnazijos ir vietos bendruomenės gyvenime. Šios veiklos padės mokiniams teorines 

pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veiklose, bendradarbiaujant su įvairiomis 

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

28.3. veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis verslumą, medijų ir informacinį 

raštingumą bei karjeros ugdymą; 

28.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis 

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

mokiniui ugdytis praktines socialines emocines kompetencijas, įgyjant realios globos ir empatijos 

patirties. 

29. Gimnazijoje susitarta, kad:  

29.1. mokiniui, kuris mokosi pagal Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, veikla 

kitose aplinkose (pvz.: kultūrinė, pažintinė, pilietinė ir pan.) yra sudėtinė ugdymo proceso veiklos 

dalis: 

29.1.1. atsižvelgdama į Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą 

turinį ir pasiekimus, mokinių amžių, veiklas kitose aplinkose, gimnazija organizuos mišriuoju būdu 

nuosekliai per mokslo metus bei mokslo metų pabaigoje;  

29.1.2. I–IV gimnazijos klasių mokinių veiklai kitose aplinkose organizuoti skiriama 25 val. 

(I–II gimnazijos klasių mokinių veiklai kitose aplinkose organizuoti skiriama 77 val., o III–IV klasių 

mokiniams skiriama 40 val.) per mokslo metus. Mokinio mokymosi laikas išvykose (ekskursijose ir 

kt.), trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko ar kelių dalykų mokymosi 

laiką: 

Eil. 

Nr. 
Ugdymo turinys Data 

 

Vieta 

Ugdomos 

kompetencijos 

1. Mokslo ir žinių diena (3 val.) 2022-09-01 
Gimnazijos 

erdvės 

Meninė, kultūrinė, 

pažinimo 

2. 

Integruotas projektas „...vėl 

„prisijaukinkime“ mokyklą, nes 

mokykla – like“ (5 val.) 

2022-09-02 

Gimnazijos ir 

miesto erdvės 

Komunikavimo  

Socialinė-emocinė 

Kūrybiškumo 

3. 
Kalbų diena (integruotas kalbų, menų 

ir kitų dalykų renginys) (5 val.) 

2022 m. 

rugsėjis  

Gimnazija ir 

veiklos už 

gimnazijos ribų. 

Pažinimo  

Kūrybiškumo 

Komunikavimo  

4. Karjeros savaitė (10 val.) 

2022 m. 

lapkritis–

gruodis  

Gimnazija, 

aukštosios 

mokyklos 

Karjeros ugdymo  

Komunikavimo 

5. Kalėdinė mugė (2 val.) 
2022 m. 

gruodis 

Gimnazijos 

kiemelis ir 

prieigos 

Praktinė, 

projektinė, 

kultūrinė 

6.  

Projektas „Ugdymas be sienų“ 

(integruotų projektinių darbų / veiklų 

savaitė tikslinėms mokinių grupėms, 

rengiantis UTA įgyvendinimui) (37 

val.). Baigiamoji konferencija (I–II 

klasių mokiniams).  

2023 m. 

vasaris–

kovas 

Gimnazijos 

erdvės ir veiklos 

už gimnazijos 

ribų. 

Pažinimo  

Kūrybiškumo  

Komunikavimo  

Pilietiškumo  

Skaitmeninė 

4. 
Pilietinio ugdymo projektas 

„Atidarysiu dainų skrynelę“ (3 val.) 

2023 m. 

balandis 

Gimnazija ir jos 

prieigos 

Meninė, kultūrinė, 

pažinimo, pilietinė 

5. 

Klasės vadovo ir dalykų mokytojų 

planuojama veikla: išvykos, 

ekskursijos, edukaciniai, prevenciniai 

renginiai ir t. t. (10 val.) 

2023 m. 

diena, kai 

vyksta PUPP 

ar VBE 

Įvairios aplinkos 

Lietuvoje ar 

užsienyje 

Kultūrinė, 

pažinimo, socialinė 

emocinė 

6. 
Prevenciniai renginiai pagal Vaiko 

gerovės komisijos darbo planą (po 2 

2022–2023 

m. m. 

Gimnazija, 

miesto 

Pažinimo, 

prevencinė, 
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val. per mokslo metus) rugsėjis–

birželis 

organizacijos, 

Degučių 

seniūnija 

socialinė emocinė  

7. 
Įtraukiojo ugdymo renginiai įvairiose 

erdvėse (5 val.)  

2022–2023 

m. m. 

rugsėjis–

birželis 

STEAM 

laboratorijos, 

biblioteka, 

muziejus, miesto 

erdvės 

Pažinimo, 

komunikavimo, 

kūrybiškumo, 

kultūrinė, 

skaitmeninė, 

socialinė emocinė 

Iš viso: 77 val.  

29.2. pagal pagrindinio ugdymo programą besimokantiems I–II klasių gimnazistams 

privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai, mokytojų tarybos sprendimu, skiriama ne mažiau kaip 10 

valandų (pamokų) per mokslo metus: 

29.2.1. socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. Įrašą apie dalyvavimą 

savanoriškoje, gimnazijos organizuojamoje veikloje bei valandų skaičių fiksuoja ir veda apskaitą 

klasės auklėtojas; 

29.2.2. mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, naudodamiesi 

gimnazijos parengta forma, el. aplanku, pavyzdžiui, Atviroje informavimo konsultavimo orientavimo 

sistemoje (AIKOS) arba savo aplanke; 

29.2.3. mokinys gali socialinę-pilietinę veiklą atlikti savarankiškai ar bendradarbiaudamas 

su asociacijomis bei savivaldos institucijomis ir pan.; 

29.2.4. socialinę pilietinę veiklą koordinuoja socialinis pedagogas; 

29.2.5. socialinės pilietinės veiklos kryptys ir pavyzdžiai:  

Eil. 

Nr. 
Klasė 

Val. skaičius 

per m. m. 
Socialinės veiklos kryptys 

1. 

I ir II 

Po 10 val. 

kiekvienam 

mokiniui 

Ekologinė (gimnazijos teritorijos tvarkymas, dalyvavimas miesto 

bendruomenės organizuojamose talkose ir akcijose). 

2. Kraštotyrinė (darbas gimnazijos ar miesto muziejuje). 

3. Pedagoginė (pagalba draugui, kuriam sunkiau sekasi mokytis). 

4. Pilietinė (pilietinių iniciatyvų organizavimas, darbas gimnazijos 

savivaldoje, darbas miesto jaunimo organizacijose, dalyvavimas 

„DofE“ tarptautinių apdovanojimų programoje, Europos solidarumo 

korpuso programoje, Erasmus+ projektų veiklose), įsitraukimas į 

visuomenines ar pilietines kampanijas, religinės bendruomenės 

socialines veiklas, pilietines veiklas internete ir kt.). 

5. Visuomeninė (budėjimas gimnazijoje ir jos renginiuose, gimnazijos 

bibliotekos knygų fondo tvarkymas, pagalba gimnazijos patalpų 

paruošimui egzaminams, klasės ir gimnazijos renginių 

organizavimas, pagalba mokytojui, savanorystė). 

29.2.6. mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką 

tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl 

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-

pilietinė veikla. 

29.3. į formalųjį ir neformalųjį švietimą integruojamos programos: 

29.3.1. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa ir Vidurinio ugdymo etninės 

kultūros bendroji programa, 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“, integruojama į 

neformalųjį švietimą (suvalkietiškos kanklės, folkloro ansamblis „Klevelis“) bei projektinę veiklą 

(tradiciniai gimnazijos renginiai, tarptautiniai bendradarbiavimo projektai ERASMUS+ K1 ir K2 bei 

Europos solidarumo korpuso programa); 
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29.3.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

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

sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (žr. 27.1.1. papunktį); 

29.3.3. 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 „Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos patvirtinimo“:  

Integruojama 

į dalykus 
Klasė Tema 

Val. sk. per  

m. m. 

Dorinis 

ugdymas 

(tikyba, 

etika) ir 

psichologija 

III kl. 

1. Psichotropinės medžiagos ir jų poveikis psichinėms 

galioms: protui, valiai, jausmams. 

2. Jaunimo grupės ir organizacijos, propaguojančios 

blaivų gyvenimo būdą: „Sniego gniūžtė“, 

„Valančiukai“. 

3. Blaivaus laisvalaikio ir švenčių idėjos. 

4. Rūkymo pasekmės fizinei ir psichikos sveikatai. 

Priklausomybė nuo tabako ir pagalbos rūkančiam būdai. 

5. Kova prieš rūkymą pasaulyje (reklamos ir pardavimo 

kontrolė). 

4 val. 

II kl. 

1. Rizikingas elgesys ir svaigalų vartojimas. 

2. Stresas ir jo įveikimo būdai. 

3. Psichotropinės medžiagos, alkoholis, rūkymas –kaip 

nesveiki streso mažinimo būdai. 

4. Atsakinga tėvystė ir motinystė.  

5. Alkoholio poveikis vaisiaus vystymuisi. 

6 val. 

III kl. 

1. Laisvės paradoksai – priklausomybių atsiradimo 

pavojai. 

2. Alkoholis ir karjera. Socialiniai piktnaudžiavimo 

alkoholiu padariniai. Alkoholis ir vairavimas. 

Asmeninė ir tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė. 

3. Priklausomybių priežastys ir pagalbos būdai. 

5 val. 

IV kl. 

1. Gyvenimo sunkumai. Depresijų, savižudybių ir 

alkoholio bei kitų psichotropinių medžiagų vartojimo 

rizika. 

2. Tabako pasiūla ir paklausa. Teisės aktai, 

reglamentuojantys tabako kontrolę, jos pažeidimus. 

3. Tabako ir alkoholio reklamos tikslai ir poveikis 

žmogaus elgesiui. Rūkymo ir alkoholizmo problemos 

sprendimo būdai. 

5 val. 

Biologija I, III ir 

IV kl. 

1. Narkotinių medžiagų poveikis žmogaus nervų 

sistemai. 

2. Psichiką veikiančios medžiagos, pirmieji požymiai 

apsinuodijus ir pirmoji pagalba. 

3. Kvėpavimo sistemos žalojimas rūkant. 

4. Alkoholio vartojimo pasekmės fizinei ir psichikos 

sveikatai. Priklausomybės nuo alkoholio rizikos 

veiksniai. Įvairūs pagalbos būdai. 

Po 1 val. 

Chemija III kl. 1. Psichiką veikiančios medžiagos. Jų rūšys, poveikis ir 

vartojimo rizikos veiksniai.  

2. Žalingas psichiką veikiančių medžiagų poveikis 

asmeniui ir visuomenei. 

3. Priklausomybė nuo psichiką veikiančių medžiagų. 

3 val. 
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Pagalbos galimybės. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

30. Gimnazija priėmė sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo: 

30.1. mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; 

30.2. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

30.3. mokiniui, kuris mokomas namie;  

30.4. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ir kuris mokosi pagal 

individualizuotą programą (atskirų dalykų pamokų skaičiai keičiami atsižvelgiant į mokinio 

mokymosi poreikius ir galimybes);  

30.5. mokiniui, kurio pasiekimai žemi, taip pat mokiniui, kurio pasiekimai aukšti. 

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

dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos 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“, Vidurinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. ISAK-269 „Dėl vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“, ir Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Geros 

mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 

21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“. 

32. Gimnazija, vadovaudamasi 5 punkte nurodytais teisės aktais ir gimnazijos susitarimais, 

parengė Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, 

patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-99, ir jo redakciją, patvirtintą 

2022 m. birželio 29 įsakymu Nr. V-90 „Dėl Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus 2017 m. 

birželio 15 d. įsakymo Nr. V-99 „Dėl Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pritarta 2022 m. birželio 23 d. 

gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje (protokolas Nr. 2-376). Aprašas su pakeitimu paskelbtas 

gimnazijos internetinėje svetainėje. 

33. Gimnazijoje susitarta, kad: 

33.1. planuodamas ugdymo procesą mokytojas planuoja ir vertinimą: dalyko mokytojas per 

pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su ilgalaikiu planu / programa, 

mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, atsiskaitymo darbais, aptaria 

vertinimo kriterijus, metodus ir formas; 

33.2. mokytojai, taikantys kaupiamąjį vertinimą, mokinius informuoja, kokiu būdu bus 

kaupiami ir fiksuojami taškai / ženklai, pliusai ir minusai, kaip mokinio surinkti taškai / ženklai, 

pliusai ir minusai bus konvertuojami į pažymį; 

33.3. dalykų mokytojai kabinetų skelbimų lentoje pateikia informaciją apie taikomą dalyko 

vertinimo metodiką; 

33.4. klasių auklėtojai rugsėjo pirmąją savaitę supažindina klasės mokinius su gimnazijos 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, o elektroninio dienyno administratorius 

šios programos santrauką persiunčia mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams); 

33.5. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokinių pažangai ir pasiekimams įvertinti 

taikoma 10 balų vertinimo sistema ar įskaita; 

33.6. mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas vykdomas reguliariai. Vertinimo 
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informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo(si) 

tikslus. Rekomenduojama pasiekimus įvertinti ne mažesniu kaip n+2 (n – pamokų skaičius per 

savaitę) dažnumu per pusmetį; 

33.7. rugsėjo mėnesio pirmosios dvi savaitės skiriamas I ir III klasių mokinių adaptacijai, 

todėl jų mokymosi pasiekimai nepatenkinamais įvertinimais nevertinami, o rugsėjis skelbiamas 

sėkmės mėnesiu. Norėdami išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojai taiko 

individualius mokinių pažinimo metodus, bendradarbiauja su pagalbos mokiniui specialistais, 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), klasės auklėtoju, gimnazijos administracija. Mokinių 

adaptacijos klausimai adaptacijos laikotarpio pabaigoje aptariami išplėstiniame VGK posėdyje 

dalyvaujant klasių auklėtojams ir dėstantiems dalykų mokytojams; 

33.8. konkretūs susitarimai dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo: 

33.8.1. ugdyme vyrauja mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas, 

grįžtamasis ryšys, abipusis atsakas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi 

pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti. Formuojamasis vertinimas 

leidžia mokytojui pritaikyti mokymą, siekiant kuo geresnių rezultatų; 

33.8.2. mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai, kaip to 

reikalauja dalyko mokymosi logika ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar 

kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos 

sutartine forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant diagnostinį vertinimą 

atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. Diagnostinio vertinimo 

informaciją būtina panaudoti analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir 

mokymosi tikslus; 

33.8.3. dorinio ugdymo, fizinio ugdymo specialiosios grupės, pasirenkamųjų dalykų 

mokymosi pasiekimai įvertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu 

mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir gimnazijos direktoriaus įsakymą; 

33.8.4. mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami įskaita, jie įskaitomi į 

atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą; 

33.8.5. mokiniai, gimnazijos direktoriaus įsakymu atleisti nuo privalomo menų ar kūno 

kultūros pamokų lankymo, pagal dalyko mokytojo parengtas užduotis atsiskaito mokytojui ir 

mokiniui patogiu laiku; 

33.8.6. kontroliniai ir kiti atsiskaitomieji darbai yra mokiniui privalomi; 

33.8.7. kontrolinis ar kitas atsiskaitomasis darbas negali būti rašomi po ligos, atostogų, 

pusmečio paskutinę dieną. Nerekomenduojama organizuoti kontrolinį darbą paskutinę dieną prieš 

mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų ar šventinių dienų; 

33.8.8. jei mokinys be pateisinamų priežasčių nedalyvavo kontroliniame ar kitame 

atsiskaitomame darbe, jam rašoma „n”, o kitą pamoką arba susitartu su mokytoju laiku jis privalo 

atsiskaityti. Priešingu atveju kontrolinis darbas vertinamas nepatenkinamai; 

33.8.9. jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių (pateikė gydytojų pažymą ar tėvų (globėjų, 

rūpintojų) paaiškinimą) nedalyvavo kontroliniame ar kitame atsiskaitomajame darbe, už jį atsiskaito 

po pamokų arba kitu susitartu su mokytoju laiku per 2 savaites. Jei mokinys sirgo daugiau kaip 2 

savaites, jis turi teisę atsiskaityti 50 proc. per tą laikotarpį rašytų kontrolinių ir savarankiškų darbų. 

Mokinio pageidavimu mokytojas teikia konsultacijas. Po ilgesnės negu savaitė ligos mokinys kitoje 

pamokoje negali būti vertinamas pažymiu; 

33.8.10. kontrolinis darbas neperrašomas, bet mokiniui pageidaujant sudaroma galimybė 

pasimokius atsiskaityti iš tos temos per savaitę nuo rezultatų paskelbimo dienos. Dėl pakartotinio 

kontrolinio darbo perrašymo mokinys gali kreiptis, jeigu jis nepraleidžia be priežasties to dalyko 

pamokų. Mokytojas elektroniniame dienyne fiksuoja perrašyto kontrolinio darbo rezultatą. 

34. Gimnazijoje skatinami gabių ir itin gabių vaikų siekiai tobulėti, stiprinti dalyko 

įgūdžius, gilinti žinias, praktinę patirtį. Į elektroninį dienyną įrašomi 10 balų sistemos įvertinimai 

(mokytojo nuožiūra 9 ar 10) olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkams ir laureatams; ilgalaikių 

projektų dalyviams. 



27 

35. Siekiant stebėti mokinių pažangą ir mokant mokinius analizuoti savo daromą pažangą, 

siūloma bendru mokytojo ir mokinių susitarimu naudoti mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos 

aplanką (mokiniui pageidaujant, elektroninį aplanką) kaip vieną mokinio pasiekimų ir pažangos 

vertinimo, įsivertinimo kaupimo priemonę. 

36. III–IV klasių mokiniams rekomenduojama darbus mokomųjų dalykų, kurių brandos 

egzaminus jie žada pasirinkti, kaupti mokymosi pasiekimų ir pažangos aplanke (mokiniui 

pageidaujant, elektroniniame aplanke). 

37. Mokytojas vertinimo informaciją panaudoja analizuodamas mokinių pažangą, 

identifikuodamas problemas, keldamas tolesnius mokymo(si) tikslus, pritaikydamas ugdymo turinį 

individualiai mokiniui, mokinių grupei ar klasei: 

37.1. pamokos pabaigoje organizuoja vertinimo refleksiją, apibendrina išmokimo rezultatus 

ir pasiektą mokymosi pažangą; 

37.2. baigęs pamokų ciklą, etapą, organizuoja įsivertinimą, įvertina mokymo(si) sėkmę, 

numato spragų likvidavimo būdus; 

37.3. paskutinę pusmečio ir mokslo metų pamoką mokiniai raštu ar žodžiu analizuoja savo 

mokymąsi, padarytą pažangą (patys rašo savo mokymosi sėkmės istorijas, dienoraščius, iš kurių 

matyti, kokiose srityse mokinys padarė didžiausią pažangą, refleksijas, atlieka apklausą pagal 

pateiktus teiginius – „Vertinimo skalę“ ir pan.), su mokytoju aptaria sėkmes ir problemas, planuoja 

tolesnę mokymosi strategiją. 

38. Gimnazijoje individuali mokinių pažanga stebima pasitelkus IKT: 

38.1. dienyno administratorius, pasinaudojęs Excel programa, kuria individualią mokinio 

pažangos stebėjimo sistemą, kurioje užfiksuota kiekvieno mokinio pažymiai, atsinešti iš kitos 

ugdymo įstaigos bei gauti Sūduvos gimnazijoje, mokinio pusmečių ir metinių įvertinimai per 

ketverius ugdymosi metus. Sudaryta galimybė prisijungus prie šios programos stebėti kiekvieno 

mokinio ketverių metų (I–IV klasės) mokymosi pasiekimus; 

38.2. Excel programa leidžia mokiniui greitai ir patogiai įsivertinti savo mokymąsi, stebėti 

pažangą, asmeninę ūgtį, lyginti savo dabartinius pasiekimus su buvusiais anksčiau; 

38.3. mokinio mokymosi pasiekimų ir asmeninės pažangos Excel programa sudaro 

galimybę diferencijuoti mokinius pagal pasiekimų lygius (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, 

nepatenkinamas – žymimi skirtingomis spalvomis), efektyviai teikti grįžtamojo ryšio informaciją 

mokiniui, tėvams (globėjams, rūpintojams) bei kitoms suinteresuotoms pusėms. 

39. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys 

arba įskaita): 

39.1. pusmečių ir metinių įvertinimai elektroniniame dienyne fiksuojami pažymiais arba 

rašoma „įskaityta“ („įsk.“), „neįskaityta“ („neįsk.“), „atleista“ („atl.“). Įrašas „atleista“ įrašomas, 

jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą. 

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo pratybose 

vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;  

39.2.  Vienerių mokslo metų metinis įvertinimas, mokantis pagal dalyko programą, 

vedamas: 

39.2.1. iš I ir II pusmečių, jei abiejų pusmečių įvertinimai buvo patenkinami, pažymių, 

skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II 

pusmečio – 6, tai dalyko metinis įvertinimas – 7); 

39.2.2. iš I pusmečio patenkinamo įvertinimo, gauto likvidavus spragas po papildomų darbų, 

ir II pusmečio patenkinamo įvertinimo pažymių aritmetinio vidurkio: 

39.2.2.1. jei mokinio I pusmečio įvertinimas nepatenkinamas, tai jam skiriami I pusmečio 

spragoms likviduoti papildomi darbai: mokiniui suteikiama galimybė per mokytojų tarybos posėdyje 

sutartą laiką lankyti papildomas dalyko mokytojo paskirtas konsultacijas; 

39.2.2.2. konsultacijų tikslas – išlyginti mokinių mokymosi netolygumus, atkelti mokinius, 

nepasiekusius dalyko programos minimalaus pasiekimų lygio, todėl lankomumas ir atsiskaitymo 

faktas žymimas e. dienyne. Įvertinimas fiksuojamas mokomojo dalyko grupės papildomų darbų 

grafoje e. dienyne; 
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39.2.2.3. I pusmečio įvertinimu laikomas gautas papildomų darbų įvertinimas. Jei mokinys 

nelankė papildomų darbų, jam paliekamas I pusmečio nepatenkinamas įvertinimas. 

39.2.3. iš I pusmečio nepatenkinamo įvertinimo po papildomų darbų ir II pusmečio 

patenkinamo įvertinimo arba iš I pusmečio patenkinamo įvertinimo ir II pusmečio nepatenkinamo 

įvertinimo pažymių aritmetinio vidurkio, išskyrus atvejį, kai mokomojo dalyko aritmetinis vidurkis 

3,5, dalyko mokytojui paliekama galimybė netaikyti formalios apvalinimo taisyklės (turi teisę išvesti 

tiek 3, tiek 4): 

39.2.3.1. dalyko mokytojas, užtikrindamas sistemingą ir nuolatinę mokymosi rezultatų 

stebėseną, turi atsižvelgti į mokinio pasiekimus ir pastangas I ir II pusmetyje – ar mokinys atliko visas 

vertinamas užduotis (pvz.: kontrolinius darbus, savarankiškus darbus ar kitus atsiskaitomuosius 

darbus), ar pasiekė pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosios programos minimalų pasiekimų lygį, 

ar atliko patenkinamam pasiekimų lygiui mokytojo paskirtas užduotis už I ir (ar) II pusmečius. 

39.2.3.2. dalyko mokytojas gali atsižvelgti į mokinio pamokų lankomumą: jei mokinys per 

pusmetį praleido daugiau nei 30 proc. pamokų, mokytojas turi teisę reikalauti, kad mokinys 

atsiskaitytų už nelankytų pamokų periodą. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS  

 

40. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.  

41. Gimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais 

duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, gimnazija priima sprendimus dėl mokymosi krūvių 

sureguliavimo. 

42. Vadovaujamasi šiais gimnazijoje patvirtintais susitarimais:  

42.1. mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per 

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

Poilsio dienos nukeliamos į darbo dienas;  

42.2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, jo paties 

pageidavimu, suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių; 

42.3. mokiniams, kurie dalyvauja mokyklos inicijuotose edukacinėse ir ugdymo veiklose už 

mokyklos ribų laisvu nuo pamokų laiku, per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos 

įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Poilsio dienos, mokinio pageidavimu, yra nukeliamos 

į darbo dienas. Mokinio mokymosi laikas edukacinėse ir ugdymo veiklose už gimnazijos ribų, 

trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko ar kelių dalykų mokymosi laiką. 

43. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal savo kuruojamus dalykus: 

43.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę; 

43.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

43.3. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas. Kontrolinių darbų grafikas sudaromas kiekvienam mėnesiui. Jis skelbiamas elektroniniame 

dienyne; 

43.4. koordinuoja, kad kontroliniai darbai nebūtų rašomi po ligos, atostogų ar po šventinių 

dienų.  

44. I–IV klasėse per dieną negali būti daugiau kaip 7 pamokos. 

45. Namų darbų krūvius kontroliuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamus 

dalykus, psichologas ir klasių auklėtojai: 

45.1. organizuoja mokinių apklausas; 

45.2. nustatęs, kad mokinių namų darbų krūvis viršija Higienos normos reikalavimus, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui sprendžia iškilusias problemas individualiai; 

45.3. užtikrina, kad namų darbai atitiktų mokinio galias ir būtų naudingi grįžtamajai 
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informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi; 

45.4. užtikrina, kad atostogų laikotarpiu mokiniams namų darbai nebūtų skiriami; 

45.5. sukoordinuoja, kad namų darbų skyrimą atskiros klasės mokiniams joje dirbantys 

mokytojai derintų tarpusavyje, orientuodamiesi į Higienos normose pateiktas rekomendacijas. 

46. Mokiniams iš nepalankaus SEK (socialinio ekonominio konteksto) gimnazijoje 

sudaromos sąlygos namų darbus atlikti gimnazijoje, skaitykloje veikiančiame „Namų darbų ruošimo 

klube“ bei pasitelkiant konsultacinio centro teikiamą mokytojų pagalbą. 

47. Esant poreikiui, mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ir (arba) ilgalaikės 

konsultacijos. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu informuojami apie mokiniui 

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

pažangą. 

48. Mokinių atleidimas nuo atskirų dalykų mokymosi: mokiniai, besimokantys pagal 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir baigę Meno mokyklas arba jas lankantys, taip pat 

lankantys sporto srities neformaliojo švietimo įstaigas, gimnazijos direktoriaus įsakymu atleidžiami 

nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų, garantuojant mokinių saugumą: 

48.1. dėl atleidimo nuo užsiėmimų tėvai (globėjai, rūpintojai) (vidurinio ugdymo 

programos – patys mokiniai) pateikia gimnazijos direktoriui prašymą, pažymą, patvirtinančią apie 

meno, sporto mokyklos lankymą arba pažymėjimą, liudijantį šių įstaigų baigimą (iki rugsėjo 30 d.); 

48.2. sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis. 

Šių programų turinys turi derėti su bendrųjų programų turiniu; 

48.3. atleisti nuo to dalyko pamokų mokiniai užsiima kita veikla gimnazijos skaitykloje, 

bibliotekoje arba mokosi individualiai; 

48.4. su atitinkamo dalyko mokytojais aptariamos atsiskaitymo formos ir atsiskaitymo 

grafikas už kiekvieną pusmetį; 

48.5. jei mokyklą mokinys yra baigęs – pasiekimų įvertinimo pažymys įrašomas iš 

neformaliojo švietimo mokyklos mokinio gauto įvertinimo arba dalyko mokytojas savarankiškai gali 

priimti sprendimą dėl menų ir sporto srities dalykų vertinimų, gautų mokantis minėtose neformaliojo 

švietimo įstaigose, konvertavimo į 10 balų sistemą; 

48.6. jei neformaliojo švietimo mokyklos mokiniai nėra baigę, jie turi atsiskaityti dalyko 

mokytojui ne mažiau kaip tris kartus per pusmetį, dalyvaudami pamokoje su savo klase; 

48.7. jei mokinys, kuris pagal susitarimą privalo atsiskaityti už dalyko, kurio pamokų jam 

leista nelankyti, programą, be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito, jis privalo toliau lankyti 

atitinkamo dalyko pamokas;  

48.8. I–II gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo švietimo 

įstaigas, atleidžiami tik nuo tos sporto šakos, kurią jie lanko, pamokų. Tos sporto šakos pasiekimai 

įvertinami 10 balų; 

48.9. III–IV gimnazijos klasių mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo švietimo 

įstaigas, atleidžiami nuo fizinio ugdymo pamokų. Mokiniams būtina raštiškai suderinti su dalyko 

mokytoju nelankomų pamokų ir atsiskaitymų grafiką. 

49. Vadovaujantis gimnazijoje patvirtintais susitarimais: 

49.1. mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per 

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

Mokinio prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į pasirinktas artimiausias darbo dienas; 

49.2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, jam 

pageidaujant suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

50. Už mokymosi pagalbos vaikui organizavimą gimnazijoje atsakingi pavaduotojai 
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ugdymui pagal kuruojamus klasių koncentrus bei mokomuosius dalykus. Gimnazijoje 2022 m. 

birželio 23 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Marijampolės Sūduvos gimnazijos priemonių plano ugdymo 

kokybei gerinti 2022–2024 m. m. patvirtinimo“ yra patvirtintas Marijampolės Sūduvos gimnazijos 

priemonių planas ugdymo kokybei gerinti 2022–2024 m. m. Šiame plane numatytos pagalbos teikimo 

mokiniui galimybės aktyvinant ugdymosi procesą, priderinant įtraukiojo mokymo(si) metodus, 

teikiant specialistų pagalbą, stebint individualią pažangą.  

51. Gimnazijoje analizuojama ir kaupiama informacija apie I klasių mokinių adaptacijos 

sėkmes ir problemas, mokymosi sunkumus (per rudens atostogas organizuojama apvaliojo stalo 

diskusija su dėstančiais mokytojais, auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais ir administracijos 

atstovais), apie pusmečių ir metinį gimnazijos pažangumą (ataskaitos analizuojamos metodinėse 

grupėse bei mokytojų tarybos posėdžiuose), daroma PUPP ir abiturientų egzaminų rezultatų analizė, 

kuri pateikiama mokytojų tarybos posėdyje, detalizuojamos pasiekimų gerinimo kryptys ir 

konkrečios veiklos metodinės tarybos posėdžiuose, tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose, 

analizuojama stojimo į aukštąsias mokyklas tendencijos, aptariant mūsų abiturientų egzaminų 

pasiekimus respublikos ir savivaldybės kontekste, išskiriant silpnąsias ir stipriąsias puses, dalykus-

lyderius. Šios priemonės leidžia laiku identifikuoti vaikui kylančius mokymosi sunkumus bei 

numatyti reikiamą pagalbą vaikui mokantis. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami 

gimnazijos švietimo pagalbos specialistai, VGK, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu 

tariamasi dėl mokymosi pagalbos teikimo. 

52. Ugdymosi rezultatų iššūkiai ir problemos svarstomos gimnazijos metodinėje taryboje 

(pagal poreikį pasitelkiant ir VGK), organizuojami atskirų dalykų metodinių grupių susirinkimai, 

diskusijos su gimnazijos administracija, aptariami ir numatomi aiškūs problemų sprendimo būdai. 

53. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) 

žemesnis nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir mokinys nedaro pažangos; 

kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido 

dalį pamokų; kai jis nori gilinti atskirų dalykų žinias, mokytis papildomai atskirų dalykų, ruoštis 

olimpiadoms ar konkursams. 

54. Pagalbą mokiniui pirmiausia teikia jį mokantis dalyko mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo(si) užduotis, personalizuodamas ir diferencijuodamas ugdymo turinį bei 

mokymosi būdus pamokoje, skirdamas namų darbus pagal mokinio gebėjimus, galimybes, poreikius, 

ugdymo turinį siedamas su vaiko gyvenimo aplinka, praktiniu žinių panaudojimo įgūdžių lavinimu: 

54.1. kiekvienas dalyko mokytojas kaupia mokinių pasiekimų ir daromos pažangos 

informaciją individualiai, ją analizuoja, lygina, stebi, pagal tai koreguoja ugdymo procesą, 

siaurindamas arba plėsdamas tam tikrą ugdymo turinio dalį, planuodamas įvairesnes mokinių veiklas; 

54.2. iškilus mokymosi sunkumų problemai, dalyko mokytojas kartu su vaiku parengia ir 

aptaria glaustą laisvos formos pagalbos teikimo planą: jame numatoma vaiko pasiekimų lūkesčiai 

(tikslas), nurodoma mokymosi sunkumų priežastys, numatomi uždaviniai, kaip bus šalinami iškilę 

mokymosi sunkumai: 

54.2.1. mokinio pagalbos teikimo plane vaikui suprantama kalba apibrėžiami sėkmės 

kriterijai ir reikalinga pagalba; 

54.2.2. mokinių pagalbos teikimo planai gimnazijoje nuolat peržiūrimi, aptariami su 

kuruojančiu pavaduotoju ugdymui, klasės auklėtoju, pagalbos mokiniui specialistais, jei reikia – 

tėvais (globėjais, rūpintojais), juose mokytojas žymi pastabas apie vaiko daromą pažangą ir patiriamą 

sėkmę; 

54.2.3. per Atvirų durų dienas (du kartus per mokslo metus) dalyko mokytojas individualiai 

su tėvais (globėjais, rūpintojais), jei reikia, dalyvaujant ir mokiniui, aptaria pagalbos teikimo planą ir 

mokinio daromą pažangą, informuoja apie vaiko mokymosi pasiekimus bei teikiamą pagalbą; 

54.2.4. gimnazijoje susitarta, kad I–II klasių mokiniams, kurie turi nepatenkinamą I ir II 

signalinio pusmečio įvertinimą (e. dienyne signalinis pusmetis sugeneruojamas likus 6 savaitėms iki 

pusmečio), yra rašytine forma sudaroma Pagalbos teikimo mokiniui trišalė sutartis, kurioje nurodoma 

mokinio, dalyko mokytojo ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai. Šios sutarties tikslas – padėti 

mokiniui iki pusmečio pabaigos likviduoti mokymosi sunkumus; 
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54.2.5. gimnazijos III–IV klasių mokiniams gali būti rašytine forma sudaroma Pagalbos 

teikimo mokiniui trišalė sutartis, kurios tikslas – padėti mokiniui iki pusmečio pabaigos likviduoti 

mokymosi spragas, abiturientui – kuo geriau pasiruošti brandos egzaminams; 

54.2.6. asmuo, organizuojantis šią veiklą, yra pavaduotojas ugdymui pagal kuruojamus 

dalykus; 

54.2.7. I–II klasių mokinys, neįvykdęs trišalės sutarties įsipareigojimų ir pusmetyje turintis 

nepatenkinamą įvertinimą, perduodamas VGK. 

55. Gimnazijoje veikia direktoriaus 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtintas 

konsultacinis ugdymo centras – pagalbos mokykla mokiniui, patyrusiam praradimų dėl nuotolinio 

mokymosi, turinčiam mokymosi sunkumų arba norinčiam gilinti atskirų dalykų (lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos, istorijos, fizikos, chemijos, anglų kalbos ir geografijos) Konsultacinio 

ugdymo centro mokytojai teikia individualias ir grupines konsultacijas įvairių poreikių ir gebėjimų 

mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką (jis skelbiamas gimnazijos 

internetinėje svetainėje): 

55.1. I klasių koncentre taikoma mentorystės programa, kurios tikslas – gerinti socialinę-

emocinę aplinką, mokyti mokinius mokytis, atrasti savivaldų mokymąsi ir taip siekti pagerinti tiek 

ugdymo(-si) aplinką, tiek ugdymo(-si) rezultatus; 

55.2. dalyko mokytojas rekomenduoja mokiniui, besimokančiam itin sėkmingai arba 

turinčiam dalyko spragų, lankyti konsultacinio ugdymo centro užsiėmimus, nukreipia mokinį į 

reikiamas konsultacijas, individualiai informuodamas konsultacinio centro mokytoją apie reikiamą 

pagalbą vaikui, rekomenduotinus įtvirtinti / plėtoti gebėjimus, įgūdžius; 

55.3. konsultaciniame ugdymo centre konsultacijos mokiniui gali būti epizodinės, 

trumpalaikės arba ilgalaikės (nustatomos pagal individualų vaiko poreikį, mokytojų rekomendacijas, 

tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus (pvz., vaikui gavus nepatenkinamą kontrolinio darbo 

įvertinimą, susidarius dalyko spragoms po ligos, rengiantis olimpiadai, konkursui ar pan.); 

55.4. mokiniai konsultaciniame ugdymo centre gali mokytis ne tik su savo bendraklasiais 

(paralelių klasių mokiniais), bet ir su kitų koncentrų mokiniais, kuriems reikia panašaus pobūdžio 

pagalbos. 

56. Pagalbos mokiniui specialistai, esant reikalui, teikia psichologinę, socialinę, 

pedagoginę pagalbą bendradarbiaudami su klasės auklėtoju, dalyko mokytoju bei tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

57. Klasių auklėtojai bendradarbiauja su dėstančiais mokytojais, teikia pagalbą savo klasės 

ar grupės vaikams, rūpinasi jų asmenybės ugdymu(si) bei branda, siekia pažinti auklėtinių charakterį 

bei elgesį, mokinių poreikius, polinkius, interesus, gabumus, informuoja dalyko mokytojus apie 

kiekvieno vaiko mokymosi stilių (naujai atvykusių mokinių mokymosi stilių kiekvienų mokslo metų 

rugsėjo mėn. tiria gimnazijos psichologas, bendrą suvestinę pristato mokytojų tarybos posėdyje, 

paskelbia „Microsoft Teams“), psichologines, socialines, bendravimo, mokymosi ir kt. mokinio 

problemas, stebi, analizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) bei socialinės aplinkos poveikį ugdymui(si). 

58. Pagrindinio ugdymo pakopoje mokiniams sudaromos galimybės rinktis lietuvių kalbos 

ir literatūros, matematikos vieną pamoką mokytis nedidelėse grupėse, formuojamose pagal 

akademinių ir praktinių gebėjimų turinčių mokinių poreikius. Tokiu būdu užtikrinama vaikui 

intensyvesnė ir tikslingesnė mokytojo pagalba, mokinys gali mokytis su panašių gebėjimų 

bendraamžiais. 

59. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus, gimnazijoje susitarta: 

59.1. teikti pagalbą pirmiausia tiems mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi; 

59.2. teikti pagalbą atliekant namų darbų užduotis tiems mokiniams, kuriems jos reikia 

(pirmiausiai iš nepalankaus SEK): dalykų mokytojai paskiria mokinius konsultantus – savanorius, 

sudaro sąlygas ruošti namų darbus po pamokų savo kabinete (konsultantas – mokytojas arba 

mokinys), skaitykloje, išnaudoja Skype, Facebook socialinius tinklus internete konsultuoti(s) 

vakarais; 

59.3. apibendrinamojo, savarankiško darbo, pasiruošimo kontroliniam darbui tipo 

pamokose dalykų mokytojai išnaudoja „Pagalbos suolų“ metodiką, siekdami užtikrinti dalyko 
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gebėjimų susisteminimą mokiniui pagal jo išgales; 

59.4. dalykų pamokose itin daug dėmesio skiriama formuojamajam ir diagnostiniam 

vertinimui (pirmąją pamoką dalykų mokytojai susitaria su mokiniais dėl vertinimo sistemos, išaiškina 

formuojamojo ir diagnostinio vertinimo tikslus bei paskirtį); 

59.5. sudaromos galimybės mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams; 

59.6. gimnazijoje sudaromos sąlygos mokytojams dalintis gerąją patirtimi, skatinamas 

bendradarbiavimas (direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl Marijampolės 

Sūduvos gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio plano 2022–2023 m. m. patvirtinimo“ patvirtintas 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio planas 2022–2023 m. m. ir jame 

numatytos priemonės); 

59.7. aktyviau įtraukiami į vaiko ugdymo procesą mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), ne tik 

sprendžiant vaikų ugdymosi problemas, bet ir teikiant įvairią mokymosi pagalbą (ypač konsultacinio 

ugdymo centro pagalbą), supažindinant su darbo ir profesijų pasauliu, organizuojant klasės 

valandėles, išvykas, Karjeros savaitę gimnazijoje; 

59.8. gimnazijoje 2022–2023 m. m. metiniame veiklos plane I–II klasių mokiniams yra 

numatytos priemonės, skirtos mokinių pasiekimams gerinti, atsižvelgiant į mokinių pasiekimų 

(pažangumo) analizę bei tyrimų rezultatus. Metiniame veiklos plane numatytos šios pasiekimų 

gerinimo kryptys: PUPP ir BE rezultatų gerinimas, vaiko individualių galių pažinimas ir analizė, 

įtraukiojo ugdymo metodikos kūrimas, profesinės karjeros planavimas, diagnostinių kontrolinių 

darbų / apklausų / testų rašymas, pagalbos teikimo sistema įvairiais lygmenimis (mokytojas – 

mokinys, mokinys – mokinys, administracija – mokytojas, auklėtojas, pagalbos mokiniui specialistai 

– mokinys ir tėvai (globėjai, rūpintojai), metodinės medžiagos rengimas ir dalijimasis, gerosios 

patirties sklaida. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ 

AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

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

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

bendrojo ugdymo programa): 

60.1. nepilnamečiam asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje 

užsieniečiams suteikimo“ yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga (toliau – iš Ukrainos perkeltas 

mokinys), mokinio ar jo artimųjų prašymu, sudaro sąlygas mokytis ukrainiečių kalbos nuotoliu 

(vidurinio ugdymo programos mokiniui siūloma mokytis gimtosios ukrainiečių kalbos individualiai); 

60.2. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas); 

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

švietimo pagalbos ir intensyvumo poreikį mokytis lietuvių kalbos. Su iš Ukrainos perkeltu mokiniu 

papildomai aptaria poreikį mokytis ukrainiečių kalbos (nuotoliu); 

60.4. prieš pradedant mokiniui mokytis gimnazijoje jo pasiekimus, įgytus užsienio 

mokykloje, pagal pristatytus mokymosi rezultatus vertina direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Jei 

reikia įveikti kai kurių dalykų programų skirtumus, gimnazija, atsižvelgdama į mokinio 

pageidavimus, numato mokymosi pasiekimų spragų išlyginimo būdus ir atsiskaitymo formas, aptaria 

teikiamos pagalbos formas ir būdus: 

60.4.1. sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į jo mokymosi pasiekimus 

ir pagalbos poreikį (laisvai perskirsto ugdymo plano valandas pagal kiekvieno mokinio poreikius ir 
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galimybes, pvz. vietoje rusų kalbos pamokų leidžiant mokytis papildomai kito dalyko, laikinai 

nesimokyti kai kurių dalykų ir pan.); 

60.4.2. numato ne trumpesnį nei vieno mėnesio adaptacijos laikotarpį, kuris gali būti 

pratęsiamas įvertinus kiekvieno mokinio poreikį individualiai; 

60.4.3. skiriamos papildomos valandos lietuvių kalbos ir literatūros moduliams; 

60.4.4. organizuojamos mokomųjų dalykų konsultacijos.  

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

tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs, ugdymą: 

61.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

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

informaciją; 

61.2. konsultuoja ir siūlo neformaliojo švietimo veiklas; 

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

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

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

(globėjais, rūpintojais). 

62. Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, gimnazija organizuoja 

mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikdama reikiamą mokymosi ir 

kitą švietimo pagalbą.  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

63. Gimnazijos Mokytojų tarybos posėdyje (2021-06-23 prot. Nr. 2-273) buvo susitarta dėl 

laikinosios (mobiliosios) grupės dydžio pagrindiniame ir viduriniame ugdyme. 

64. Gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė yra dalijama į grupes arba sudaromos 

laikinosios (mobiliosios) grupės dalykams mokyti: 

64.1. I–II klasėse matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros viena pamoka vyksta atskirose 

akademinių ir praktinių polinkių mokinių grupėse; 

64.2. mokymosi pagalbai teikti, (pavyzdžiui, konsultacijoms, spragoms šalinti ar 

pasiekimams gerinti), dalykams mokyti, gamtos mokslų dalykų eksperimentiniams darbams atlikti 

panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas valandas; 

64.3. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką, bet 

ne mažiau kaip 8 mokiniai; 

64.4. informacinėms technologijoms ir technologijoms – ne daugiau kaip 15 mokinių grupėje 

informacinėms technologijoms mokyti ir ne daugiau kaip 20 mokinių technologijų pamokoms; 

64.5. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

64.6. iš Ukrainos perkeltiems mokiniams lietuvių kalbai mokytis. 

65. Laikinųjų (mobiliųjų) grupių sudarymo principai: 

65.1. mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą laikinojoje (mobiliojoje) grupėje turi 

būti ne mažiau kaip 8 mokiniai ir ne daugiau kaip 30 mokinių, pagal vidurinio ugdymo programą - 

laikinojoje (mobiliojoje) grupėje turi būti ne mažiau kaip 5 mokiniai ir ne daugiau kaip 30 mokinių; 

65.2. jei laikinoji (mobilioji) grupė vidurinio ugdymo programoje dėl mažo mokinių 

skaičiaus nesudaroma, mokinys turi teisę rinktis kitą dalyką (kursą) arba mokytis šio dalyko (kurso) 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytomis mokymosi formomis ir 

mokymo organizavimo būdais. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

66. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 
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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 pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 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“. 

67. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojo rekomendacijas, rengia individualų ugdymo planą. Namie 

mokomam mokiniui skiriama I–II gimnazijos klasėse – 555 pamokos per mokslo metus, per savaitę 

– 15 pamokų, III – 518, per savaitę – 14 pamokų, IV gimnazijos klasėse – 462, per savaitę – 14 

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

gydytojų konsultacinei komisijai. Mokinio individualaus ugdymo plano formą mokiniui siūlo 

gimnazija: 

67.1. I–II KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE INDIVIDUALUS UGDYMO 

PLANAS  

 

_____________________________ mokinio (ės) individualus planas 2022–2023 m. m. 
vardas, pavardė 

Dalykas I klasė II klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 18,5 (0,5) 18,5 (0,5) 

Kalbos:   

Lietuvių kalba 111 (3) 111 (3) 

Užsienio kalba (1-oji) 74 (2) 74 (2) 

Užsienio kalba (2-oji) 37 (1) 37 (1) 

Matematika 111(3) 111(3) 

Gamtamokslinis ugdymas   

Biologija 37 (1) 37 (1) 

Fizika 37 (1) 37 (1) 

Chemija 37 (1) 37 (1) 

Informacinės technologijos 37 (1) 18,5 (0,5) 

Socialinis ugdymas   

Istorija ir pilietiškumo pagrindai (integruotas 

kursas) 

37 (1) 37 (1) 

Geografija 18,5 (0,5) 18,5 (0,5) 

Ekonomika  18,5 (0,5) 

Meninis ir technologinis ugdymas 18,5 (0,5)  

 

18,5 (0,5) 

Dailė   

Muzika   

Technologijos   

Fizinis ugdymas   

Žmogaus sauga   

Iš viso pamokų: 555 (15) 555 (15) 

 * Mokinys gali keisti dalykams skiriamų pamokų skaičių. 

_____________________________________________________ 
(moksleivio vardas, pavardė, parašas) 

_____________________________________________________ 
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas) 
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67.2. III–IV KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE INDIVIDUALUS 

UGDYMO PLANAS 

_____________________________ mokinio (ės) individualus planas 2022–2023 m. m. 
vardas, pavardė 

Dalykai III klasė IV klasė  

 B A B A  

1.*Dorinis ugdymas:    

a) tikyba 

b) etika 

18 (0,5) ///////// 17 (0,5) ///////////  

 ////////  //////////  

2. Lietuvių kalba ///////// 108 (3) ///////// 102 (3)  

3. Užsienio kalba: (renkasi 

vieną arba du) 
    

 

a) anglų (pirmoji) 

b) vokiečių (antroji) 

c) rusų (antroji) 

54 (1.5) (B1) 72 (2) (B2) 51 (1.5) (B1) 68 (2) (B2)  

36 (1) (A2)  34 (1) (A2)   

36 (1) (A2)  34 (1) (A2)   

4.**Socialinis ugdymas: 

(renkasi vieną arba du) 
  

 

a) istorija  

b) geografija  

c) integruotas socialinių 

mokslų kursas (istorijos, 

geografijos) 

36 (1) 72 (2) 34 (1) 68 (2)  

36 (1) 72 (2) 34 (1) 68 (2)  

 ////////  ////////// 
 

5. Matematika 72 (2) 108 (3) 68 (2) 108 (3)  

6.**Informacinės 

technologijos 
18 (0,5) 36 (1) 17 (0,5) 34 (1) 

 

7.**Gamtos mokslai: (renkasi 

vieną arba du) 
  

 

a) biologija 

b) fizika 

c) chemija 

d) integruotas gamtos mokslų 

kursas 

36 (1) 36 (1) 34 (1) 34 (1) 

36 (1) 36 (1) 34 (1) 34 (1) 

36 (1) 36 (1) 34 (1) 34 (1) 

 /////////  ////////// 

8. **Menai ir technologijos 

(renkasi vieną) 
  

 

a) dailė, grafinis dizainas, kino 

ir video menas, fotografijos 

b) muzika (stilių), 

kompiuterinių muzikos 

technologijų 

c) šokis 

d) technologijos:  

taikomojo meno ir dailiųjų 

amatų, dizaino, poligrafijos 

ūkio šakos, statybos ir medžio 

apdirbimo, turizmo ir mitybos 

ūkio šakos 

e) Integruotas menų ir 

technologijų kursas 

36 (1) ///////// 34 (1) /////////  

36 (1) ///////// 34 (1) /////////  

 /////////  /////////  

36 (1) ///////// 34 (1) ///////// 

 

9. *Fizinis ugdymas:    

a) bendrasis fizinis ugdymas     
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b) pasirinkta sporto šaka 

(krepšinis, tinklinis, lengvoji 

atletika) 

    

    

Iš viso pamokų 504 (14) 476 (14)  

    *Mokinys pats renkasi dalykus ir valandų skaičių 

 

_____________________________________________________ 
(moksleivio vardas, pavardė, parašas) 

_____________________________________________________ 
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas) 

 

68. Mokinio individualioms konsultacijoms išnaudojamos elektroninio dienyno galimybės. 

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

mokinys, kuris mokosi namie pagal pagrindinio ugdymo programą gali nesimokyti – dailės, muzikos, 

technologijų ir fizinio ugdymo, pagal vidurinio ugdymo programą – meninio ugdymo ir technologijų 

pasirinkto dalyko, technologijų, fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie 

dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos 

mokykloje, įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą.  

70. Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 

71. Vadovaudamasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

aprašu, Marijampolės Sūduvos gimnazijos nuostatais, kuriuose įteisintas nuotolinio mokymo proceso 

organizavimo būdas ir Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašu, gimnazija priėmė sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu: I–IV gimnazijos klasių mokiniams – iki 30 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per 

mokslo metus. 

72. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. 

liepos 19 d. įsakymu Nr. V-1301 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. 

įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir įgyvendindama ugdymo 

programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, gimnazija užtikrina, kad visas ugdymo 

procesui skirtas laikas kiekvienai klasei būtų skiriamas sinchroniniam ugdymui. 

73. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu I–IV gimnazijos klasių mokiniams 

pamokos bus organizuojamos mokslo metų pabaigoje valstybinių brandos egzaminų sesijos metu, kai 

gimnazija tampa valstybinių brandos egzaminų centru. 

74. Ekstremaliosios situacijos atveju, nuotolinis mokymo procesas būtų organizuojamas 

vadovaujantis ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo įsakymais ir nurodymais. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
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75. Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro 

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

pirmoji užsienio kalba (anglų), antroji užsienio kalba (vokiečių, rusų); matematika; gamtamokslinis 

ugdymas: biologija, fizika, chemija; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, 

ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; 

technologijos; fizinis ugdymas, žmogaus sauga, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

ugdymas.  

76. Gimnazija, formuodama pagrindinio ugdymo programos turinį, siūlo mokiniams 

rinktis: 

76.1. dalyko modulius: 

76.1.1. lietuvių kalbos akademinių ir praktinių polinkių mokiniams; 

76.1.2. matematikos akademinių ir praktinių polinkių mokiniams; 

76.1.3. mokymosi pagalbai teikti (spragoms šalinti ar pasiekimams gerinti). 

76.2. pasirenkamuosius dalykus: 

76.2.1. anglų šnekamosios kalbos; 

76.2.2. karjeros planavimo; 

76.2.3. biotechnologijų; 

76.2.4. lietuvių kalbos „Žmogus, žodis ir vaizdas“ I–II kl. 

76.3. didina valandų skaičių iš mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti skirtų valandų šių 

dalykų diferencijuotam mokymui: 

76.3.1. matematikai I–II gimnazijos klasėse; 

76.3.2. lietuvių kalbai I gimnazijos klasėse; 

76.3.3. užsienio (anglų kalbai) I–II gimnazijos klasėse. 

77. Gimnazijoje iki rugsėjo 14 d. (dvi savaites) nustatytas adaptacinis laikotarpis naujai 

atvykusiems mokiniams: rugsėjo mėnesio dvi savaitės skelbiamos savaitėmis be nepatenkinamų 

įvertinimų, spalio mėnesį vykdomas adaptacijos tyrimas bei organizuojama popietė „Kartu šilčiau“. 

Adaptacijos laikotarpiu naujai atvykusiems mokiniams taikomas formuojamasis vertinimas. 

78. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, gimnazija į šią veiklą įtraukia klasės 

auklėtoją, Mokinių parlamentą, gimnazijos švietimo pagalbos specialistus, pasitelkia kviestinius 

lektorius (pavyzdžiui, paauglių psichologus). 

79. Visiems mokiniams sudaromos sąlygos mokytis ne tik kabinetuose, bet ir kitose 

edukacinėse erdvėse: 

79.1. mobilioje klasėje, biotechnologijų laboratorijoje, bibliotekoje, skaitykloje, vidiniame 

kiemelyje, muziejuje, atskirų dalykų kabinetuose, treniruoklių salėje, sporto salėje, stadione, Mokinių 

parlamento kabinete, mokinių TV montažinėje; 

79.2. ne gimnazijos erdvėse, pavyzdžiui: Marijampolės krašto., Prezidento Kazio Griniaus, 

V. Mykolaičio-Putino muziejuje, Marijampolės STEAM atvirosios prieigos centre, Marijampolės P. 

Kriaučiūno viešosios bibliotekos edukacinėse erdvėse ir kitose kultūrinėse, edukacinėse erdvėse. 

80. Mokytojams gimnazijoje sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines 

mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, eksperimentinę 

biotechnologijų laboratoriją, užsienio kalbų mokymo laboratoriją, mobiliąją klasę, kompiuterius, 

kompiuterines dalykų programas, skaitmenines mokomąsias programas (3D formatu), modernią 

kabinetų ir klasių įrangą, e. dienyną ir kt. 

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

ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojamos mokymo(si) pasiekimams gerinti: individualioms ir 

grupinėms konsultacijoms, mokinio pasirinktiems dalykams ar dalykų moduliams mokytis, 

diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti ir kitai veiklai. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

82. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų 
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parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant 

užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems 

metams (gimnazijos I–II ir III–IV klasėms). 

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

83.1. siūlo mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje 

numatyto patenkinamo lygio, išlyginamojo modulio programą ir skiria individualias / grupines 

konsultacijas, galimybę mokytis konsultaciniame ugdymo centre, mokytis laikinojoje (mobiliojoje) 

grupėje ir kt.; 

83.2. jei mokinys yra atvykęs iš kitos valstybės, jam sudaroma galimybė mokytis lietuvių 

kalbos pagal individualų ugdymo planą. Mokiniui pageidaujant, skiriamos papildomos pamokos, 

konsultacijos (mokoma pagal užsienio kalbos mokymo metodiką);  

83.3. išnaudojant neformaliojo švietimo galimybes, siūloma mokiniams rinktis 

pasirenkamuosius dalykus lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams, 

kalbos vartojimo praktikai gerinti;  

83.4. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas 

(skiriamos konsultacijos, organizuojamas mokymas laikinojoje grupėje, sudaromos galimybės ruošti 

namų darbus mokykloje). 

84. Gimnazijoje rūpinamasi lietuvių kalbos ir literatūros ugdymu per visų dalykų pamokas: 

84.1. priimti šie bendri kalbos ugdymo reikalavimai gimnazijoje: rašto darbus mokiniai 

įteikia rašytus ranka (išimtinais atvejais kūrybiniai darbai, grupinio darbo užduotys ar pan. gali būti 

pateikiami rašyti kompiuteriu, tačiau būtinai naudojantis lietuviška aplinka), visų dalykų mokytojai 

rašomuosiuose mokinių darbuose taiso kalbos vartojimo klaidas (už dalyko gebėjimus pažymio 

nemažina), informacinių technologijų pamokose naudojamasi tik lietuviška aplinka, per pamokas 

kalbama (rašoma) taisyklinga, nepažeidžiančia kalbos normų kalba, visa medžiaga informaciniuose 

stenduose (TV ekrane, internetinėje svetainėje, elektroninėje dokumentų bazėje, elektroniniame 

dienyne) rašoma taisyklinga gramatiškai ir stilistiškai kalba. Kiekvieną mokinio viešojoje erdvėje 

skelbiamą tekstą redaguoja dėstantis lietuvių kalbą ir literatūrą mokytojas; 

84.2. mokytojai pamokoms rengia mokomąsias, lavinančias kalbinius gebėjimus ir 

ugdančias mąstymą užduotis, kreipdami mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, 

planingumą, leisdami užduotis mokiniams redaguoti, tobulinti kalbos vartojimo ir stilistinę raišką; 

84.3. mokytojai pamokose atkreipia mokinių dėmesį į sudėtingesnės rašybos žodžius, 

mokiniai (pagal poreikius) gali sąsiuvinio gale vesti dalyko sudėtingesnės rašybos žodžių sąvadą 

(žodynėlį). Kiekvieno dalyko mokytojas kabinete parengia (viešina) savo dalyko terminų, sąvokų 

žodyną (pageidautina terminus sukirčiuoti); 

84.4.  mokytojai atkreipia mokinių dėmesį į rašto kultūrą tiek atsiskaitomuosiuose darbuose, 

tiek individualiuose užrašuose; 

84.5. mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai diskutuoti, reikšti 

mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas. Nuolat primena argumentuotos kalbos reikalavimus; 

84.6. vertindami mokinio pasiekimus, mokytojai teikia grįžtamąją informaciją ir apie kalbos 

mokėjimą, nurodo privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus, nemažindami pažymio už kalbos 

vartojimo klaidas; 

84.7. gimnazijoje visais lygmenimis (mokytojas, auklėtojas, pagalbos mokiniui specialistai, 

administracija) ugdoma bendruomenės kalbinė atsakomybė, kalbinė raiška, suvokiant tai kaip vieną 

iš prisistatymo viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindų (viešojoje 

erdvėje skelbiamus tekstus redaguoja paskirtas lituanistas); 

84.8. dalykų mokytojams (pagal poreikius) organizuojamos kalbos vartojimo individualios 

ir (ar) grupinės konsultacijos bendrojo raštingumo kompetencijoms ugdyti. Lietuvių kalbos metodinė 

grupė (pagal poreikius) parengia kalbos vartojimo atmintinę; 

84.9. per mokslo metus bus parengta 4 kalbos vartojimo pamokėlės (atsižvelgiant į 

gimnazijos kalbos vartojimo situaciją) gimnazijos bendruomenei internetinėje svetainėje; 

84.10. mokslo metais gimnazijoje organizuojamas Raštingiausio mokytojo ir mokinio 
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konkursas kaip raštingumo skatinimo ir puoselėjimo pavyzdys bendruomenei, Dailyraščio konkursas 

kaip rašto kultūros skatinimo pavyzdys. 

85. Užsienio kalbos: 

85.1. gimnazijoje mokoma anglų kalbos, kaip pirmosios užsienio kalbos, orientuojantis į 

Bendrųjų Europos kalbų metmenų mokėjimo lygius (nuo A2 aukštyn iki B2): 

85.1.1. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS). Dėl šios patikros priima sprendimą užsienio kalbos metodinė 

grupė kartu su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui; 

85.1.2. gimnazijoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų mokymosi tęstinumas; 

85.1.3. pagrindinio ugdymo programoje keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo 

programos, galima tik tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis 

ne žemesnis nei numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos 

Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali 

sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir 

įveikti programų skirtumus: 

85.1.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio 

kalbos pamoka per savaitę; 

85.1.3.2. susidarius mokinių grupei, kurios dydį numato gimnazija, atsižvelgdama į mokymo 

lėšas, visai grupei skiriamos dvi papildomos pamokos; 

85.1.3.3. 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 

gimnazija įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę 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; 

85.1.3.4. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

(globėjams, rūpintojams) pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o gimnazija neturi tos 

kalbos mokytojo, mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis); 

85.1.3.5. aukščiau nurodytu atveju mokinys privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų 

aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti gimnazijai pagal 

iš anksto priimtą susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo 

kriterijai. 

85.2. Antrosios užsienio kalbos (vokiečių arba rusų) programa I–II klasėse orientuota į A2 

kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

86. Gamtos mokslai: 

86.1. mokinių gamtamokslinio ugdymo mokymosi motyvacijai skatinti bei rezultatams 

gerinti gimnazijoje naudojami: 

86.1.1. Nacionalinio egzaminų centro parengti raštingumo (http://nec.lt/failai/4544_ 

OECD_PISA) užduočių pavyzdžiai:  

86.1.1.1. Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotys 

(http://nec.lt/ naujienos/492/);  

86.1.1.2. Lietuvos Chemijos mokytojų asociacijos, Fizikos mokytojų asociacijos, Biologijos 

mokytojų asociacijos, mokytojų parengtos užduotys ir virtualūs praktikos darbai 

(http://www.upc.smm.lt/Metodine_medziaga_gamtos_mokslų_probleminiai_uzdaviniai_2014.pdf.,,

Ugdymo sodas“); 

86.1.1.3. įvairi metodinė medžiaga – rekomendacijos, parengtos, finansuojant ESF 

(https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga); 

86.1.2. skatinama aktyvinti tyrinėjimu grįstą mokymą, naudojant tarptautinio „Mascil“ 

projekto užduotis ir rekomendacijas mokytojams (http://ims.mii.lt/mascil/); 

http://nec.lt/failai/4544_
http://nec.lt/failai/4544_OECD_PISA_u=duočių
http://nec.lt/%20naujienos/492/
http://www.upc.smm.lt/Metodine_medziaga_gamtos
https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga
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86.1.3. dalijamasi patirtimi, įgyta aktyviai bendradarbiaujant su KTU, VDU ir kitais 

partneriais iš mokslo institucijų; 

86.1.4. I–II klasių mokiniams, besidomintiems gamtos mokslais, siūlomas biotechnologijų 

modulis, kuriame 50 procentų laiko skiriama eksperimentui; 

86.1.5. stebimi mokinių pasiekimai, mokantis gamtos mokslų, remiantis duomenimis 

(pavyzdžiui, standartizuotų testų rezultatais, metiniais įvertinimais, atsineštais iš ankstesnių 

mokyklų); 

86.1.6. gimnazijoje kuriama mokinių pažangos stebėjimo sistema, taikant Excel programą, 

kuri bus prieinama mokiniams, mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams), besinaudojantiems 

elektroniniu dienynu; 

86.1.7. planuojama pagalba mokiniams, turintiems žemus mokymosi pasiekimus arba labai 

gabiems, numatomos individualios užduotys ir metodai pagal kiekvieno poreikį; 

86.1.8. I–II klasių mokiniai gali rinktis pasirenkamąjį modulį Klasikinės biotechnologijos, 

kurio metu vykdomas eksperimentas, o rezultatai analizuojami ir daromos išvados individualiai; 

86.1.9. gabių biologijai, fizikai, chemijai vaikų ugdymui naudojamos nacionalinių olimpiadų 

užduotys (ir sprendimų rekomendacijos), kiti šaltiniai. Rekomenduojame ir siunčiame gabiuosius į 

respublikinę jaunųjų chemikų mokyklą „Pažinimas“ bei jaunųjų fizikų – „Fotonas“; 

86.1.10. naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios 

priemonės mokytojams (http://www.upc.smm.lt/ugdymas/rekomendacijos/). Naudojamės STEAM 

mokykla – į tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą, problemų sprendimą kreipiantis mokinių 

gebėjimų ugdymas, derinamas su atskirų gamtos mokslų dalykų ypatumu; 

86.1.11. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje 

skirsime apie 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Eksperimentinę veiklą 

organizuosime ne tik mokykloje, bet sudarysime sąlygas juos atlikti, atvirosios prieigos centruose 

(STEAM laboratorijose Marijampolės kolegijoje, KTU, VDU, Kauno tvirtovės VII forte). 

87. Technologijos:  

87.1. gimnazijos mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

mokosi technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso programą; 

87.2. baigę integruoto technologijų kurso programą, renkasi vieną iš gimnazijos siūlomų 

technologijų programų (gaminių dizaino, tekstilės, amatų, mitybos ir turizmo, konstrukcinių 

medžiagų); 

87.3. pasirinktą technologijų programą mokiniai gali keisti baigę pagrindinio ugdymo 

programą ir tęsdami mokymąsi viduriniame ugdyme; 

87.4. mokiniams taip pat siūloma rinktis kitokias mokyklos sukurtas technologinio ugdymo 

(biotechnologijų, keramikos, robotikos) programas; 

87.5. mokiniai, mokydamiesi pagal gimnazijos parengtas biotechnologijų, keramikos, 

robotikos ugdymo programas, įgys pasiekimų, artimų numatytiesiems pagrindinio ugdymo 

technologijų bendrojoje programoje. 

88. Matematika: 

88.1. mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl gimnazija daugiau dėmesio skirs:  

88.1.1. pamokai ir reikiamai mokymosi pagalbai mokiniui „čia ir dabar“ panaudojant 

ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai skirtas pamokas; 

88.1.2. matematikos mokymą glaudžiau susiesime su darbo pasauliu, finansiniu raštingumu, 

integruosime su kitais mokomaisiais dalykais išbandant „Mascil“ projekto siūlomas užduotis ir 

rekomendacijas mokytojams (http://ims.mii.lt/mascil/); 

88.1.3. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti gimnazijoje naudosime 

Nacionalinio egzaminų centro parengtus matematinio raštingumo užduočių pavyzdžius (http://nec.; 

lt/failai/4544_OECD_PISA_2012_matematinio_rastingumo_uzduociu_pavydziai_(NET).pdf); 

88.1.4. Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis 

(http://nec.lt/naujienos /492/), Lietuvos matematikos mokytojų parengti „Matematikos probleminių 

uždavinių“ sprendimo pavyzdžius, http://www.upc.smm.lt/naujienos/matematika/uzdaviniai/ 

http://ims.mii.lt/mascil/
http://nec/
http://www.upc.smm.lt/naujienos/matematika/uzdaviniai/%20Metodine_medziaga_Matematikos_probleminiai_uzdaviniai_2014.pdf
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Metodine_medziaga_Matematikos_probleminiai_uzdaviniai_2014.pdf); 

88.2. ugdant mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir problemų sprendimo 

bendradarbiaujant gebėjimus, pamokose naudosime skaitmenines mokymosi priemonės 

(„GeoGebra“, „GraphCalc“, sodas.ugdome.lt, e-mokykla.lt, vaizdopamokos.lt 

(http://duomenys.ugdome.lt/ mp/amguir kt.), skatinsime mokinius dalyvauti matematikos 

olimpiadose ir konkursuose; 

88.3. bus nuolat stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir remiantis, pavyzdžiui, 

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatų duomenimis, sudaromos galimybės stebėti 

individualią pažangą ir teikti reikalingą mokymosi pagalbą mokiniams, turintiems žemus mokymosi 

pasiekimus, numatomos užduotys ir metodai spragoms įveikti. 

89. Informacinės technologijos:  

89.1. gimnazijos I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir 

vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių 

kūrimo pradmenų modulių; 

89.2. gimnazija siūlo rinktis ne mažiau kaip du modulius. Modulį renkasi mokinys. 

90. Socialiniai mokslai:  

90.1. mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas istorijos tyrimo metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant IT; 

90.2. daug dėmesio skiriama gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimui: 

90.2.1. dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose 

(Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje, Palaimintojo Jurgio Matulaičio 

muziejuje, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų 

centruose); 

90.2.2. naudojamos virtualios mokymosi aplinkos („Ugdymo sodas“, „Egzaminatorius“, 

„Lietuvos muziejai“, „Gaublys“ ir kt.); 

90.2.3. formuojant ugdymo turinį I ir II gimnazijos klasių mokiniams, 20 proc. dalykui skirtų 

pamokų skiriama integruotoms veikloms ir projektiniams darbams (tyrimo, kūrybinių darbų, 

socialinės veiklos srityse); 

90.2.4. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos ir 

pilietiškumo pagrindų pamokas; 

90.2.5. gimnazijos formuojamas socialinių mokslų ugdymo turinys suteikia galimybes 

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

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

90.2.5.1. dalyvavimas MEPA ir TUC-o veiklose prisidės prie šiuolaikinių kompetencijų 

ugdymo ir patyriminio ugdymo įgyvendinimo; 

90.2.5.2. dalyvavimas nacionaliniuose „Lietuvos Respublikos Konstitucijos“, „Europos“, 

„NATO“ egzaminuose „Istorijos žinovo“, „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“, „Temidės“ 

konkursuose ir kt.; 

90.2.5.3. informacinių ir audiovizualinių produktų kūrimas istorine tematika, kurie padės 

ugdyti medijų ir informacinio raštingumo kompetencijas; 

90.2.5.4. dalyvavimas akcijose, socialiniuose, pilietiškumo ir kituose visuomeniniuose 

renginiuose fiksuojamas elektroniniame dienyne kaip pilietiškumo pamoka; 

90.2.5.5. į istorijos, geografijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų turinį integruojamos 

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos; 

90.2.5.6. I–II klasėse integruojant istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų mokymą 

laikomasi BUP 109 punkte nurodytų pamokų skaičiaus (3 savaitinės pamokos). 

90.2.6. mokinių pasiekimai fiksuojami tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose; 

90.2.7. specializuotam socialinių mokslų I–II gimnazijos klasių mokinių srautui sudaryta 

galimybė turėti tiriamojo ugdymo kursą, skirtą lokaliosios istorijos pažinimui pagal parengtą modulio 

programą „Noriu žinoti. Mano krašto istorija“; 

90.2.8. I–II gimnazijos klasių mokiniams, norintiems gilinti, plėtoti geografijos žinias ir 

atlikti geografinius aplinkos, bendruomenės tyrimus įdomiomis, aktualiomis temomis, sudaryti 

http://www.upc.smm.lt/naujienos/matematika/uzdaviniai/%20Metodine_medziaga_Matematikos_probleminiai_uzdaviniai_2014.pdf
http://duomenys.ugdome.lt/
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žemėlapius, siūloma programa „Geografiniai akiniai“. 

91. Fizinis ugdymas: 

91.1. fiziniam ugdymui skiriamos 2 valandos per savaitę, todėl sudaromos sąlygos visiems 

mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (šokio, sporto 

būreliuose gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje). Klasių auklėtojai tvarko 

mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą; 

91.2. organizuojant fizinio ugdymo pamokas sporto salėje, atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus; 

91.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams gimnazija sudaro 

fizinio aktyvumo parinkimo galimybes. Mokiniai gali rinktis vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo 

formų: 

91.3.1. pagal ligų pobūdį iš įvairių klasių sudaromos 7–12 mokinių grupės, kurioms 

skiriamos 2 pamokos per savaitę; 

91.3.2. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą; 

91.3.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

gimnazijoje; 

91.4. 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 negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

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

dėl ligos, organizuoja kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą, galimybę užsiimti savišvieta ir pan.). 

92. Meninis ugdymas: 

92.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos dalykai; 

92.2. gimnazija siūlo mokiniams pasirenkamuosius teatro, šokio, fotografijos dalykus; 

92.3. menų dalykų mokymas organizuojamas ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, 

netradicinėje aplinkoje (stadionuose, miesto aikštėje, gamtoje). 

93. Mokinys privalo mokytis visų Gimnazijos ugdymo plano 95 ir 96 punktuose klasei 

nurodytų dalykų. Šiuose punktuose nurodomas dalyko bendrosioms programoms įgyvendinti 

skiriamas minimalus pamokų skaičius ir minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per savaitę. 

Mokinys pagal poreikius gali pasirinkti pageidaujamus mokytis pasirenkamuosius dalykus, dalykų 

modulius ir neformaliojo švietimo veiklas. Gimnazija skiria mokiniui ilgalaikių ir trumpalaikių 

konsultacijų.  

94. Gimnazija sudaro galimybę I–II klasių mokiniams atlikti mokslo metų trukmės 

projektinį darbą: 

94.1. temas projektiniam darbui siūlo dalykų mokytojai; 

94.2. projektiniam darbui atlikti skiriamos 37 pamokos, panaudojant mokinio poreikiams 

tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti ir neformaliojo vaikų švietimo valandas. 

95. UGDYMO PLANŲ LENTELĖ I GIMNAZIJOS KLASĖMS 

Dalykas 
IA 

klasė 

IB 

klasė 

IC 

klasė 

ID 

klasė 

I KTU 

klasė 

IS 

klasė 

Pastabos 

Dorinis ugdymas (tikyba arba 

etika) 

37 (1) 37(1) 37 (1) 37(1) 37 (1) 37 (1)  

Kalbos        

Lietuvių kalba ir literatūra 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148(4) 148 (4) 148 (4)  

Užsienio kalba (anglų) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111(3) 111 (3) 111 (3)  

Užsienio kalba (rusų / vokiečių) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74(2) 74 (2) 74 (2)  

Matematika 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148(4) 148 (4) 148 (4)  

Gamtamokslinis ugdymas        
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Biologija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74(2) 74 (2) 74 (2)  

Fizika 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74(2) 74 (2) 74 (2)  

Chemija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74(2) 74 (2) 74 (2)  

Informacinės technologijos 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37(1) 37 (1) 37 (1)  

Socialinis ugdymas        

Istorija ir pilietiškumo pagrindai 

(integruotas kursas) 

111(3) 111(3) 111(3) 111(3) 111(3) 111(3)  

        

Geografija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74(2) 74 (2) 74 (2)  

Ekonomika        

Meninis ir technologinis 

ugdymas 

       

Dailė 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37(1) 37 (1) 37 (1)  

Muzika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37(1) 37 (1) 37 (1)  

Technologijos 74/37 

(2/1) 

74/37 

(2/1) 

74/37 

(2/1) 

37/74 

(1/2) 

37/74 

(1/2) 

37/74 

(1/2) 

 

Fizinis ugdymas 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74(2) 74 (2) 74 (2)  

Žmogaus sauga - /18,5 

(0,5) 

- /18,5 

(0,5) 

- /18,5 

(0,5) 

18,5 

(0,5)- 

18,5 

(0,5)/- 

18,5 

(0,5)/- 

Trečio 

skirsnio 

27.3 

punktas 

Minimalus mokinio privalomų 

pamokų skaičius 

1184 

(32) 

1184 

(32) 

1184 

(32) 

1184 

(32) 

1184 

(32) 

1184 

(32) 

 

Pamokos 

mokinio 

ugdymo 

poreikia

ms 

tenkinti  

matematikos 

akademinių ir 

praktinių polinkių 

mokiniams 

37 (1) 37 (1) 37 (1) 37(1) 37 (1) 37 (1)  

lietuvių k. akademinių 

ir praktinių polinkių 

mokiniams 

37 (1) 37 (1) 37 (1) 37(1) 37 (1) 37 (1)  

Pamokos 

pasirenkamiesiems 

dalykų moduliams 

       

lietuvių kalbos 37 (1*) 37 (1*) 37 (1*) 37 (1*) 37 (1*) 37 (1*)  

matematikos 37 (1*) 37 (1*) 37 (1*) 37 (1*) 37 (1*) 37 (1*)  

anglų kalbos     37(1*) 37 (1*)  

Biotechnologijos ir 

STEAM 

  37 (1*)     

prancūzų kalbos 

pagrindai 

37 (1*)       

        

laikinųjų grupių 

sudarymui 

74 (2) 111 (3) 74 (2) 111 (3) 74 (2) 74 (2)  

Maksimalus mokinio pamokų 

skaičius 

1295 

(35) 

1295 

(35) 

1295 

(35) 

1295 

(35) 

1295 

(35) 

1295 

(35) 

 

Neformalusis švietimas 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)  

*pamokos neprivalomos, mokinys gali rinktis ir kitus pasirenkamuosius dalykus (modulius). 

 

96. UGDYMO PLANŲ LENTELĖ II GIMNAZIJOS KLASĖMS 

 

Dalykai IIA  IIB  IIC  IID  IIG IIS Pastabos 
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klasė klasė klasė klasė klasė klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba, 

arba etika) 

37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)  

Kalbos        

Lietuvių kalba ir literatūra 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5)  

Užsienio kalba (anglų) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3)  

Užsienio kalba (rusų / 

vokiečių) 

74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)  

Matematika 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4)  

Gamtamokslinis ugdymas        

Biologija 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)  

Fizika 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)  

Chemija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)  

Informacinės technologijos 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)  

Socialinis ugdymas        

Istorija ir pilietiškumo 

pagrindai (integruotas kursas) 

111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3)  

Geografija 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)  

Ekonomika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)  

Meninis ir technologinis 

ugdymas 

       

Dailė 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)  

Muzika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)  

Technologijos 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)  

Fizinis ugdymas 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)  

Žmogaus sauga - - - - - -  

 - - - - - -  

Minimalus mokinio 

privalomų pamokų skaičius 

1147 

(31) 

1147 

(31) 

1147 

(31) 

1147 

(31) 

1147 

(31) 

1147 

(31) 

 

Pamokos 

mokinio 

ugdymo 

poreikiams 

tenkinti 

matematikos 

akademinių ir 

praktinių 

polinkių 

mokiniams 

37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)  

lietuvių k. 

akademinių ir 

praktinių 

polinkių 

mokiniams 

37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)  

Pamokos 

pasirenkamiesie

ms dalykų 

moduliams 

       

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

37 (1*) 37 (1*) 37 (1*) 37 (1) 37 (1*) 37 (1*)  

matematikos 37 (1*) 37 (1*) 37 (1*) 37 (1) 37 (1*) 37 (1*)  

anglų kalbos     37 (1*) 37 (1*)  

Biotechnologijos 

ir STEAM 

37 (1*)  37 (1*)     

        

laikinųjų grupių 74(2) 111(3) 74(2) 111(3) 74(2) 74(2)  
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sudarymui 

Maksimalus 

mokinio pamokų 

skaičius 

1295 

(35) 

1295 

(35) 

1295 

(35) 

1295 

(35) 

1295 

(35) 

1295 

(35) 

 

Neformalusis 

švietimas 

74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)  

*pamokos neprivalomos, mokinys gali rinktis ir kitus pasirenkamuosius dalykus (modulius). 

 

IV SKYRIUS  

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

97. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

98. Gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios 

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

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

geografija, ekonomika ir verslumas, psichologija; meninis ugdymas: dailė, fotografija, grafinis 

dizainas, muzika, kompiuterinės muzikos technologijos, šokis; informacinės technologijos; 

technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

99. Vidurinio ugdymo turinį sudaro: 

99.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai 

pavyzdžiui, dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas; 

99.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji 

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

100. Gimnazija nustato mokinio individualaus ugdymo plano struktūrą. 

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

atsižvelgdamas į tolimesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius 

renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo III ar IV 

gimnazijos klasėje rengimo ir kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), 

pasirengia individualų ugdymo planą. 

102. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.  

103. Dalyką, dalyko programos kursą ar modulį gimnazijos mokiniai gali rinktis ar keisti 

vadovaudamiesi šia tvarka: 

103.1. III–IV kl. mokinys, norintis keisti dalyką, dalyko programos kursą ar modulį rašo 

motyvuotą prašymą (nustatytos formos) dėl individualaus ugdymo plano keitimo gimnazijos 

direktoriui, jį pristato direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingam už III–IV klases:  

103.1.1. III gimnazijos klasėms (norintiems pasirinkti, keisti dalyką) – ne vėliau kaip prieš 

mėnesį iki II pusmečio pabaigos; 

103.1.2. III gimnazijos klasėms (norintiems keisti dalyko kursą) – ne vėliau kaip prieš 

mėnesį iki I ar II pusmečio pabaigos; 

103.1.3. IV gimnazijos klasėms (norintiems keisti dalyko kursą) – ne vėliau kaip prieš 

mėnesį iki I pusmečio pabaigos. 

103.2. mokinys suderina su klasės vadovu keitimo galimybes (ar naujasis mokinio 

individualusis ugdymo planas atitiks Vidurinio ugdymo programos aprašo reikalavimus); 

103.3. iš mokytojo, kurio mobilioje grupėje mokysis, gauna naujai pasirinkto dalyko ar 

dalyko programos kurso skirtumus ir suderina su mokytoju atsiskaitymo datą bei laiką; 

103.4. laiko įskaitą (atsiskaito už dalyko programos kursą); 

103.5. įskaitai pasiruošia savarankiškai ir privalo įskaitą išlaikyti iki I pusmečio pabaigos 

arba iki mokslo metų pabaigos; 

103.6. mokiniui, kuris mokėsi pagal dalyko programos išplėstinį kursą, pageidaujančiam 

mokytis pagal bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti 

nereikia. 
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104. Gimnazijos direktorius rengia įsakymą, jei mokinys išlaikė įskaitą(-as) ir pateikė 

įskaitos lapą bei pristatė užpildytą nurodytos formos prašymą. Įskaitos lapas pridedamas prie Mokinių 

mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės. 

105.  Mokiniui, norinčiam pasirinkti naują dalyką, keisti dalyką, dalyko kursą ar modulį, 

mokytojas: 

105.1. ruošia dalykų programų skirtumus, su jais supažindina mokinį; 

105.2. vykdo įskaitą (ne vėliau kaip po 1 mėnesio), prieš tai suderinęs su mokiniu 

atsiskaitymo laiką ir formą; 

105.3. pildo dalyko programos, kurso keitimo (įskaitos) nurodytos formos lapą (5 priedas); 

105.4.  įskaitos įvertinimą įrašo elektroniniame dienyne. Įrašius įvertinimą, užpildoma ir 

įvertinimo informacija „Įvertinimo komentaras“; 

105.5. įskaitos įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A 

(išplėstinis), yra pusmečio / metinis pažymys, kuris įrašomas elektroniniame dienyne skyriuje „Mano 

dienynas“, skyrelyje „Trimestrai / pusmečiai“. 

106. Dėl nenumatytų 100–105 punktuose išvardintų atvejų sprendimą priima gimnazijos 

direktorius, su mokiniu, jo klasės vadovu bei pavaduotoju ugdymui išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją. 

107. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, mokosi atskirose 

laikinosiose grupėse, išskyrus atvejus, kai dėl mažo kursą pasirinkusių mokinių skaičiaus (1–4 

mokinių) negalima sudaryti atskiros laikinosios grupės. Mokinių skaičius laikinosiose grupėse gali 

būti nuo 5 iki 30. 

108. 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. 

109. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija sudaro galimybę įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius. 

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

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

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

dieną. 

111. Gimnazija sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei, siekti 

asmeninės ir pilietinės brandos ir ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus 

naudodama pamokas, skirtas mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, šioms veikloms: 

111.1. savanoriškai užsiimti socialine ar kita visuomenei naudinga veikla; 

111.2. rengti ir įgyvendinti projektus; 

111.3. padeda formuoti savo pasiekimų aplankus, kuriuose kaupiami mokinių pažangos ir 

pasiekimų įrodymai, taip pat ir elektroninius, orientuotus į tolesnio gyvenimo kelio pasirinkimą. 

112. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis gimnazijos ugdymo plano 

II skyriaus devintuoju skirsniu „Mokinių mokymo namie organizavimas“. 

113. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis gimnazijos ugdymo plano 90.3–90.5 papunkčiais. 

114. Į vidurinio ugdymo dalykų turinį integruojama Žmogaus saugos bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-

1159, ir Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-820/1V-208. 

115. Žmogaus saugos ir Priešgaisrinės saugos mokymo programa dėstoma intensyviai III 

gimnazijos klasėse ir yra integruojama į vidurinio ugdymo dalykų programų turinį bei klasės 

auklėtojo veiklas. 

116. Programai įgyvendinti skiriama 18,5 val. per mokslo metus. 

117. Žmogaus saugos dalyko temos integruojamos į kitų dalykų ugdymo turinį: 

I. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. 

Prekyba žmonėmis: galimos priežastys ir kaip netapti prekybos žmonėmis auka. 

Pagalbos organizacijos 

Psichologija (1 

val.) 
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II. Saugi elgsena buityje ir gamtoje: 

1. Saugumo lygis mano aplinkoje (aptarti pavyzdžius iš savo aplinkos). 

2. Saugios ir darnios aplinkos sau, bendruomenei ir gyvūnams kūrimas: gyvūno 

savininko ir aplinkinių socialiniai vaidmenys, įsipareigojimai ir atsakomybė už 

pareigų nevykdymą; gyvūnų teisių pažeidimai, jų pasekmės ir problemos. 

 

Biologija (2 val.) 

III. Saugi elgsena eismo aplinkoje:  

1. Eismo tvarka; eismo aplinkoje tykantys pavojai, grėsmės; pėsčiųjų, 

dviratininkų, keleivių, vairuotojų elgesys eismo saugumo aspektu, jų patirtis 

eismo aplinkoje. 

2. Aplinkos apsauga: tarša išmetamosiomis dujomis, poveikis sveikatai. 

3. Eismo įvykiuose patiriamos traumos; miesto traumų analizė. 

4. Veiksniai, turintys ar galintys turėti įtakos eismo saugumui (meteorologinės 

sąlygos, techniniai transporto priemonių gedimai ir pan.); eismo dalyvių 

atsakomybė už savo elgesį kelyje, pareigos, nuobaudos už kelių eismo 

taisyklių pažeidimus. 

5. Eismo organizavimo tobulinimas; pavojingų situacijų vertinimas; 

Atsakomybė už save ir kitus eismo dalyvius kelyje. 

 

Klasės auklėtojo 

valanda (5 val.) 

 

IV. Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose: 

1. Civilinės saugos sąvoka; civilinės saugos veiklos (turinys, rizikos 

įvertinimas, prevencija, parengtis, ekstremaliųjų situacijų valdymas). 

2. Gyventojų apsauga: kolektyvinė ir asmeninė gyventojų apsauga; 

evakavimas. 

3. Gaisro gesinimas: pirminės gaisro gesinimo priemonės, principai. 

 

Fizika (2 val.) 

 

4. Gamtinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos: ryškūs klimatinių sąlygų 

pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes, masinius miškų ir durpynų gaisrus, 

geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba masines epidemijas. 

5. Ekologinio pobūdžio ekstremalioji situacija: aplinkos oro užterštumas, 

vandens, dirvožemio, grunto užterštumas arba kitoks jam padarytas poveikis, 

branduolinė avarija, radiologinė avarija. 

6. Didžiausios Lietuvoje įvykusios avarijos, didžiausi taršos šaltiniai, 

didžiausios grėsmių ekologiniam saugumui priežastys. 

7. Techninio pobūdžio ekstremaliųjų situacijų priežastys: įvairių technologinių 

procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta sprogimai, 

patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai ir pan. 

 

Biologija (3 val.) 

 

 

 

 

 

 

 

Chemija (1 val.) 

 

8. Socialinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos: terorizmas, masinis 

naikinimo ginklas, spūstis minioje, riaušės. 

Istorija (1 val.) 

 

V. Pirmoji pagalba: 

1. Pirmosios pagalbos veiksmai esant skirtingiems sužeidimams ir traumoms. 

2. Pagalba avarinėje situacijoje: pagalba esant stipriam kraujavimui, šokui, 

apsinuodijimui; gaivinimas laukiant gydytojo, dirbtinis kvėpavimas. 

 

Klasės auklėtojo 

valanda, 

VSPS (2 val.) 

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

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per vienerius mokslo metus: 

118.1. III klasių mobilių grupių sudarymo ir valandų paskirstymo lentelė 2022–2023 m. m. 

Dalykas 
Pasirinktas 

kursas 

Vienai 

laikinajai 

gr. skirtas 

val. sk. 

Mokinių 

sk. 

Laikinųjų 

gr. sk. 

Valandų 

sk. 

 

Pastabos 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

B - - - -   

A 216 (6) 127 5 1080 

(30) 

  

modulis - - - -   
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Užsienio 

kalba 

(anglų)  

B1 - - - -   

B2 144 (4) 127 10 1440 

(40) 

  

modulis 36 (1) 120 5 180 (5)   

Užsienio 

kalba 

(vokiečių)  

A2       

B1 108 (3)  8 1 108 (3)   

Užsienio 

kalba (rusų)  

A2       

B1 108 (3) 19 1 108 (3)    

Istorija B 72 (2) 60 3 216 (6)    

A 108 (3) 40 3 324 (9)   

socialinis       

modulis 36(1) 30 3 108(3)   

Geografija B 72 (2) 41 3 216 (6)   

A 108 (3) 41 3 324 (9)   

modulis 36 (1) 40 2 72 (2)   

Matematika B 108 (3) 38 2 216 (6)    

A 180 (5) 89 4 720 (20)   

modulis 36 (1)  2 72 (2)   

Informatika B 36 (1) 44 3 108 (3)   

A 72 (2) 19 2 144 (4)   

modulis 36(1)   16  2 72 (1)    

Fizika B 72 (2) 29 2 144 (4)   

A 108 (3) 14 1 108 (3)   

modulis       

Biologija B 72 (2) 50 3 216 (6)   

A 108 (3) 55 2 216 (6)   

Biomedic. 

Modulis 

36 (1)  

36 (1) 

12 

32 

1 

1 

36 (1) 

36 (1) 

  

Chemija B 72 (2)  15 1 72 (2)   

A 108 (3)  21 1 108 (3)   

modulis 36 (1)  9 1 36 (1)   

Fizinis 

ugdymas 

B 108 (2)  127  5 360 (10)    

 A       

Pasirinkta 

sp. šaka 

(krepšinis) 

 36(1)   74  3  108(3)   Pasirinktos 

sporto 

šakos ir 

sveikos 

gyvensenos 

3 val. 

integruota į 

neformalųjį 

ugdymą  

Dailė B 72 (2) 23 2 144 (4)   

Grafinis 

dizainas 

A  36(1) 15  1  36(1)   Meninės 

raiškos 1 

val. 
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integruota į 

neformalųjį 

ugdymą 

Kino ir 

video menas, 

fotografija 

       

        

Muzika 

(stilių) 

B        

Kompiuterin

ės muzikos 

technologijo

s 

B  72 (2) 

 

24 

 

2 144 (4)   

Muzika 

(stilių) 

A   36(1)  4   1  36(1)   Muzikos 

raiškos 1 

val. 

integruota į 

neformalųjį 

ugdymą 

Šokis B  72 (2) 15 1 72 (2)   

Dorinis Tikyba  36 (1) 76 5 180 (5)   

Ugdymas Etika  36 (1) 51 5 180 (5)  

Technologijo

s 

       

Taikomojo 

meno ir 

dailiųjų 

amatų 

B        

Statybos ir 

medžio 

apdirbimo 

B  72 (2) 29 2 144 (4)   

Turizmo ir 

mitybos ūkio 

šakos 

B  

72 (2) 17 2 144 (4) 

  

Prancūzų k. 

prad. 

 
36 (1) 9 1 36 (1) 

  

Vokiečių 

kalbos 

pradmenys 

 

- - - - 

  

Psichologija  36 (1) 62 3 108 (3)   

Ekonomika  36 (1) 14 1 36 (1)   

Anglų kalba 

(verslo 

kalba) 

 

36 (1) 9 1 36 (1) 

  

Braižyba  - - - -   

Biotechnolog

ijos  

 
36 (1) 14 1 36 (1) 
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Laikinosios 

grupės 

(spragų 

šalinimui, 

dalyko 

gilinimui, 

projektų 

vykdymui, 

tiriamiesiems 

mokinių 

darbams) 

 36 (81)   1296 

(36) 

  

Minimalus 

pamokų 

skaičius 

mokiniui per 

savaitę  

 1008 (28)       

Maksimalus 

pamokų 

skaičius 

mokiniui per 

savaitę  

 1260 (35)       

Iš viso:     8928 

(248) 

  

118.2. IV klasių mobilių grupių sudarymo ir valandų paskirstymo lentelė 2022–2023 m. m. 

Dalykas 
Pasirinktas 

kursas 

Vienai 

laikinajai 

gr. skirtas 

val. sk. 

Mokinių 

sk. 

Laikinųjų 

gr. sk. 

Valandų 

sk. 
Pastabos 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

B      

A 204 (6) 155 7 1428 (42)  

modulis 34 (1) 100 5 170 (5)  

Užsienio kalba 

(anglų kalba) 

 

B1 102 (3) 20 1 102 (3)  

B2 136 (4) 135 13 1768 (52)  

modulis 34(1) 45 3 102 (3)  

Užsienio kalba 

(vokiečių)  

A2 - - - -  

B1 -  9 - -  

      

Užsienio kalba 

(rusų)  

A2 102 (3) 20 2 204 (6)  

B1      

      

Istorija B 68 (2) 52 3 204 (6)  

A 102 (3) 50 3 306 (9)  

socialinis      

modulis 34 (1) 30 1 34 (1)  

Geografija B 68 (2) 58 3 204 (6)  

A 102 (3) 62 3 306 (9)  

modulis 34 (1) 28 1 34 (1)  

Matematika B 99 (3) 32 2 204 (6)  

A 165 (5) 123 5 850 (25)  
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modulis 34 (1) 58 4 136 (4)  

Informatika B 34 (1) 63 5 170 (5)  

A 66 (2) 17 2 136 (4)  

modulis 34 (1) 23 1 34 (2)  

Fizika B 68 (2) 31 3 204 (6)  

A 136 (4) 18 2 272 (8)  

modulis 34 (1) 23 2 68 (2)  

Biologija B 68 (2) 64 3 204 (6)  

A 102 (3) 75 5 510 (15)  

modulis 34 (1) 42 2 68 (2)  

Chemija B 68 (2) 14 2 136 (4)  

A 102 (3) 12 1 102 (3)  

modulis 34 (1) 14 1 34 (1)  

Fizinis ugdymas B 68 (2) 89 7 476 (14)   

A      

Pasirinkta sp. šaka 

(krepšinis) 

 34 (1)  69 3 102 (3)   

tinklinis       

futbolas       

Dailė B 68 (2) 24 1 68 (2)  

Grafinis dizainas A 34 (1) 17 1 34 (1) meninės 

raiškos 1 

val. 

integruota 

į 

neformalų

jį ugdymą 

Kino ir video menas, 

fotografija 

      

       

Muzika (stilių) B 68 (2) 33 2 136 (4)  

Kompiuterinės 

muzikos 

technologijos 

B      

Muzika (stilių) A      

Šokis B 68 (2) 25 2 136 (4)  

Dorinis Tikyba 34 (1) 85 7 238 (7)  

Ugdymas Etika 34 (1) 70 7 238 (7) 

Technologijos       

Taikomojo meno ir 

dailiųjų amatų 

B      

Statybos ir medžio 

apdirbimo 

B 68 (2) 30 2 136 (4)  

Turizmo ir mitybos 

ūkio šakos 

B 68 (2) 46 3 204 (6)  

Integruotas menų ir 

technologijų kursas 
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Prancūzų k. prad.       

„Istorija šaltiniuose“       

Vokiečių kalbos 

pradmenys 

      

Psichologija  34 (1) 74 3 102 (3)  

Ekonomika  34 (1) 13 1 34 (1)  

Biotechnologijos   34 (1) 10 1 34 (1)  

Laikinosios grupės 

(spragų šalinimui, 

dalyko gilinimui, 

projektų vykdymui, 

tiriamiesiems mokinių 

darbams) 

   544 (16)   

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę 

 952 (28)     

Maksimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę 

 1190 (35)     

Iš viso:     9792 (288)  

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

119. Gimnazija, rengdama ir įgyvendindama gimnazijos ugdymo planą, užtikrina visų 

mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi 

sunkumų, ir teikia būtiną švietimo pagalbą. Gimnazija vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Marijampolės Sūduvos 

gimnazijos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu 

ir Marijampolės Sūduvos gimnazijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintais Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus 

2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-37 (3 ir 4 priedai). 

120. Formuodama gimnazijos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama bei 

įgyvendindama ugdymo procesą, gimnazija vadovaujasi bendrosiomis programomis ir kitomis BUP 

nuostatomis, reglamentuojančiomis ugdymo programų įgyvendinimą atsižvelgdama į: 

120.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

120.2. formaliojo švietimo programą; 

120.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

120.4. švietimo pagalbos specialistų, gimnazijos VGK, pedagoginių psichologinių ar 

švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

121.  Bendrojo ugdymo dalykų programas specialiųjų poreikių mokiniams pritaiko 

mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko 

gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

_______________________ 



 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 2022–2023 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo plano 

1 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. 

įsakymu Nr. V-127 

 

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Marijampolės Sūduvos gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokinių ugdymo(si) procesą 

pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuotoliniu būdu, nuotolinio ugdymo organizavimą 

ir mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 27 straipsnio 2 

dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 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“, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1005 „Dėl mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

3. Aprašas yra skirtas Gimnazijos mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, klasių 

auklėtojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) padėti vykdyti mokymą(si) nuotoliniu 

būdu ir apibrėžia pagrindines mokymo(si) nuotoliniu būdu sąvokas ir susitarimus / taisykles. 

4. Šiame Apraše naudojamos sąvokos: 

4.1. nuotolinis mokymas(is) – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko 

betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama 

informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje; 

4.2. virtuali mokymo(si) aplinka (toliau – VMA) – aplinka (pagrindinė virtuali 

mokymo(si) aplinka (Microsoft Office 365) – pagrindiniam, viduriniam ugdymui ir neformaliajam 

švietimui), kurioje pedagogai talpina skaitmeninį ugdymo turinį, bendraujama bei bendradarbiaujama 

ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir / ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku, mokiniai 

pedagogams pateikia atliktas užduotis, konsultuojasi; 

4.3. elektroninė pamoka(-os) – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai 

pamokos temai ar pamokų daliai (teorinė ir praktinė medžiaga, užduotys mokiniams); 

4.4. nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje iš anksto susitartu laiku 

mokytojo teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos mokiniams; 

4.5. sinchroninis nuotolinis mokymas(is) – mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku, 

naudojant nuotolinio bendravimo priemones; 

4.6. asinchroninis nuotolinis mokymas(is) – mokymas(is), kuris vyksta bet kur ir bet 

kuriuo metu, bendraujant naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar 

paprastu paštu; 

4.7. mišrusis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai nuosekliai derinami 

skirtingi mokymo būdai (pavyzdžiui, taikant grupinę formą, kai visiems mokiniams dalis mokymo 

vyksta nuosekliai nuotoliniu, vėliau – kasdieniu būdu); 

4.8. hibridinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai lygiagrečiai derinami 

skirtingi mokymo būdai (pavyzdžiui, taikant grupinę formą, kai dalis mokinių mokosi klasėje, kita 



2 

dalis – nuotoliniu būdu); 

4.9. mokymo metodas – mokytojo ir jo vadovaujamų mokinių veiklos būdų sistema, kuri 

padeda mokiniams įgyti žinių, mokėjimų bei įgūdžių, lavinti gebėjimus, formuoti pasaulėžiūrą; 

4.10. mokymo ir mokymosi strategija – ilgalaikis planas, padedantis siekti nustatytų 

mokymo ir mokymosi tikslų; jame įvertinamos esamos galimybės ir pavojai, įtraukti mokymo 

metodai, ištekliai; 

4.11. skaitmeniniai mokymo įrankiai (ang. tools, apps) – programinės įrangos priemonės, 

galinčios automatizuoti mokymui reikalingų funkcijų atlikimą (pavyzdžiui, el. pašto ar vaizdo 

konferencijų programinė įranga, skirta bendrauti, įrankiai užduotims, testams kurti ir pan.); 

4.12. skaitmeninės mokymo priemonės – tikslingai sukomplektuotas skaitmeninio 

mokymosi turinys, pateikiamas kartu su skaitmeniniu mokymosi įrankiu (ar VMA), skirtu jam 

peržiūrėti ir mokymo proceso organizavimui užtikrinti; 

4.13. skaitmeninis mokymosi objektas – mokymui(si) naudotinas skaitmeninis išteklius, 

kurio pagrindinė savybė – daugkartinis naudojimas, t. y. galimybė pakartotinai taikyti kituose 

mokymo(si) kontekstuose; 

4.14. skaitmeninis mokymosi turinys – informacinės rinkmenos (tekstinės, grafinės, 

vaizdo ir kt.) su sukurta mokymo medžiaga; jos gali būti pateiktos naudojantis skaitmeniniais 

mokymosi įrankiais; 

4.15. savikontrolės užduotys – virtualioje mokymo(si) aplinkoje pateikiamos pasitikrinimo 

užduotys, kurias atlikęs mokinys gali pasitikrinti žinias po atliktos užduoties, pamokos ar tam tikro 

pamokų ciklo. Savikontrolės užduotys nevertinamos pažymiais ir nėra aprašomos; 

4.16. atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, 

skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti baigus temą, skyrių ar 

dalyko programos dalį; 

4.17. atsiskaitomųjų darbų grafikas – elektroniniame dienyne (toliau – e. dienyne) iš 

anksto skelbiamas grafikas, kuriame mokytojai nurodo atsiskaitomųjų darbų datą ir atlikimo laiką; 

4.18. ekstremali temperatūra – 25 laipsniai šalčio ar žemesnė –Gimnazijos ir (ar) 

gyvenamojoje teritorijoje, taip pat 28 laipsnių šilumos ir aukštesnė. 

5. Gimnazija, suderinusi su steigėju ir įteisinusi nuotolinio mokymo proceso organizavimo 

būdą Gimnazijos nuostatuose, gali priimti sprendimą dėl atskirų mokinių, grupių / klasių ar visų 

mokyklos mokinių mokymo nuotoliniu mokymo(si) proceso organizavimo būdu: 

5.1. kai mokinys negali būti mokomas ar laikinai negali mokytis grupinio mokymosi forma 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (pvz.: skirtas pastovus ar laikinas namų mokymas, 

turi rekomendaciją dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, išvyko laikinai gyventi į užsienį);  

5.2. esant ypatingoms aplinkybėms – karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio 

(ekstremali temperatūra, gaisras, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei. 

Sprendimą mokyti(s) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu priima Gimnazijos vadovas, 

jeigu sprendimas mokyti šiuo būdu nepriimtas valstybės ar savivaldybės lygiu. Gimnazijos vadovas 

apie sprendimą mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu informuoja Marijampolės 

savivaldybės administraciją; 

5.3. esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (pvz.: mokykla yra brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai ir kt.).  

6. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos. 

7. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrosiomis programomis, 

bendraisiais ugdymo planais, gimnazijos ugdymo planu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

ugdymą. 

8. Dėl turinio įgyvendinimo klausimų Gimnazijos bendruomenė kreipiasi į direktoriaus 

pavaduotojus ugdymui, dėl skaitmeninių įrenginių – į direktoriaus pavaduotoją ūkiui ir kompiuterinių 

sistemų specialistus; 

9. Pedagogų pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai Gimnazijoje rengiami nuotoliniu būdu 

Microsoft Teams platformoje. 
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10. Gimnazija užtikrina asmens duomenų apsaugą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. 

11. Mokytojo darbo laikas reglamentuojamas pagal sudarytą darbo grafiką ir pamokų 

tvarkaraštį. 

12. Neformalusis švietimas organizuojamas pagal tvarkaraštį. Mokytojas informuoja savo 

mokinius virtualioje mokymo(si) aplinkoje, el. paštu, e. dienyne apie veiklas, kurios bus 

organizuojamos, nurodo atlikimo ir pateikimo būdus. 

13. Pradėdama nuotolinį mokymą administracija supažindina mokinius, tėvus (globėjus, 

rūpintojus) su pagrindinėmis nuotolinio mokymo(si) organizavimo taisyklėmis. Informacija 

parengiama ir pateikiama per e. dienyną (www.manodienynas.lt): kaip vyks mokymasis, kada ir kaip 

jungtis į pamoką ar konsultaciją, kokią pagalbą gali gauti mokiniai iš pagalbos mokiniui specialistų. 

14. Gimnazija savo interneto svetainėje paskelbia pagalbos mokiniui specialistų kontaktinę 

informaciją. 

15. Nuolat atnaujinama informacija talpinama Gimnazijos interneto svetainėje 

www.suduvosgimnazija.lt. 

 

II SKYRIUS 

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS 

 

16. Organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

Gimnazija: 

16.1. įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas 

skaitmenines priemones, pedagogų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę 

padėtį; 

16.2. mokymui(si) nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu naudoja Microsoft 

Office 365 debesies technologija paremtą sistemą ir Microsoft Teams programą, pritaikytas švietimui 

ir užtikrinančias bendravimo bei bendradarbiavimo ugdymo procese realiuoju (sinchroniniu) ir / ar 

nerealiuoju (asinchroniniu) laiku galimybes. Ši VMA pasiekiama per Microsoft paskyrą ir 

integruojama kartu su kitais Microsoft Office 365 įrankiais. Ją sudaro: baziniai įrankiai – virtualus 

diskas – One Drive, dokumentai – Word, skaičiuoklė – Excel, prezentacijos – Power Point, virtuali 

klasė / grupė, vaizdo susitikimai – Microsoft Teams; virtuali lenta, apklausos, testai, pamokos 

bloknotai kiekvienam mokiniui (suteikiama kiekvienam mokiniui privačios erdvės pastaboms ir 

bendradarbiauti skirta drobė, mokinio eportfelis), įvertinimai (galimybė kurti ir vertinti mokinių 

darbus, kad galima būtų sekti klasės / grupės pažangą); 

16.3. įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo 

būdų. Gimnazijos mokiniui, kurio šeima prašo pagalbos, nes negali aprūpinti vaiko nuotoliniam 

mokymuisi reikalingomis priemonėmis, Gimnazija ieško būdų problemai išspręsti ir priemones 

paskolina. 

17. į VMA perkeliamos šios gimnazijos funkcijos: mokymosi medžiagos parengimas ir 

pateikimas, užduočių pateikimas, apklausų ir testų sudarymas ir pateikimas, mokinių pažangos 

stebėjimas ir vertinimas, sinchroninis ir asinchroninis bendravimas ir bendradarbiavimas ir kt. VMA 

galima papildyti, naudojant ir kitus skaitmeninius įrankius: pateikiant nuorodas į mokymosi medžiagą 

ir užduotis ir pan. 

18. E. dienynas www.manodienynas.lt naudojamas ugdymo apskaitai, mokinių 

pažangumui, lankomumui fiksuoti, informacijos perdavimui tarp Gimnazijos bendruomenės narių, 

apklausų organizavimui, mokinių skatinimui, pastaboms pareikšti ir kt. 

19. Ugdymo programoms įgyvendinti mokytojai gali naudotis laisvai prieinamu 

nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu: Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/) – skaitmeninių 

priemonių paieška; Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi 

medžiagos; brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų užduotys ir atsakymai (https://egzaminai.lt/668/, https://egzaminai.lt/692/, 

http://www.manodienynas.lt/
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https://egzaminai.lt/610/), Egzaminatorius, eTest ir pan. platformos arba rengti savo individualų 

skaitmeninį turinį (pvz.: pateiktys ir pan.). 

20. Gimnazija, pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, pertvarko (jei 

reikia) pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui organizuoti (jis 

skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje, e. dienyne). Pamokos struktūrą mokytojai pritaiko 

asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus. 

Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių bent viena – ilgesnė, skirta pietų pertraukai ir poilsiui. 

21. Mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu, dalyvavimas pamokoje (pagal nuotolinio 

mokymo(si) tvarkaraštį) yra privalomas. 

22. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz.: mokinių turimi vadovėliai, pratybų 

sąsiuviniai), tačiau užduotys turi būti pateiktos VMA (Microsoft Teams, e. dienynas) su nuorodomis 

ar konkrečiomis užduotimis. 

23. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams medžiaga, konsultacijos, pagalba 

teikiama Microsoft Teams nuotolinio mokymo(si) aplinkoje, gali būti teikiama ir per e. dienyną, kitas 

internetines platformas. 

24. Įgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

skirti ne mažiau kaip 40 ir ne daugiau kaip 60 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę 

ir (ar) mėnesį) sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau 50 procentų – asinchroniniam ugdymui.  

25. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos: 

25.1. Gimnazijos direktorius: 

25.1.1. koordinuoja Gimnazijos mokinių ugdymą(si) nuotoliniu būdu ir organizuoja 

mokiniams, mokytojams ir kitiems bendruomenės nariams administracinės, techninės, organizacinės 

ir metodinės pagalbos teikimą; 

25.1.2. užtikrina, kad Gimnazijos interneto svetainėje būtų skelbiama ugdymo(si) proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarka, būtų aktyvūs komunikaciniai kanalai su Gimnazijos 

administracija, pagalbos mokiniui specialistais, pedagoginiais darbuotojais, kad mokiniai ir jų tėvai 

(globėjai, rūpintojai) gautų aiškią informaciją apie ugdymo(si) organizavimą nuotoliniu būdu; 

25.1.3. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių); 

25.1.4. organizuoja mokytojų, pagalbos specialistų, administracijos pasitarimus, pasidalijant 

informacija apie mokinių ugdymą(si), jų nuostatas, gebėjimą organizuoti savo mokymąsi, mokymo 

ir mokymosi sunkumus, tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalbą, priima sprendimus, kaip tobulinti ugdymo 

procesą, išsiaiškina, kokia pagalba reikalinga mokiniui, šeimai, mokytojui; 

25.1.5. puoselėja bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) nuostatas ir kultūrą; 

25.1.6. skatina tėvus (globėjus, rūpintojus) teikti argumentuotus, pamatuotus siūlymus ir 

bendradarbiauti mokyklos bendruomenėje aktualiais nuotolinio mokymo klausimais; 

25.1.7. infrastruktūros klausimais konsultuojasi su Gimnazijos direktoriaus pavaduotojais ir 

kompiuterinių sistemų specialistu. 

25.2. Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius): 

25.2.1. konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais (dėl 

prisijungimo ir darbo nuotolinio mokymo(si) aplinkoje), techninės pagalbos klausimais; 

25.2.2. sukuria / įkelia / atnaujina Microsoft Office 365 sistemoje vartotojus ir perduoda juos 

klasių vadovams; 

25.2.3. veda vidinius mokymus, konsultuoja mokytojus; 

25.2.4. teikia informaciją, pagalbą per e. dienyną mokiniams dėl prisijungimo prie Microsoft 

Office 365 sistemos. Konsultuoja techninės pagalbos klausimais per e. dienyną arba telefonu, jei 

kompiuterinė technika yra naudojama pasiskolinta iš Gimnazijos; 

25.2.5. pasirūpina, kad Gimnazijos kompiuteriuose programinė įranga būtų saugi: legali, 

nuolat atnaujinama, turinti privatumo apsaugą ir apsaugą nuo virusų, užtikrinančių saugų dalijimąsi 

duomenimis arba nustato programinės įrangos automatinį atnaujinimą; 

25.2.6. konsultuoja Gimnazijos administraciją perkant įrangą nuotoliniam ugdymui; 

25.2.7. paruošia Gimnazijos kompiuterių tinklą vaizdui ir garsui perduoti. 

25.3. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: 
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25.3.1. sudaro nuotolinio mokymo(si) laikotarpiui tvarkaraštį ir paskelbia jį gimnazijos 

svetainėje, e. dienyne bei Gimnazijos Facebook grupėje; 

25.3.2. koordinuoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklą organizuojant 

ugdymo(si) procesą nuotoliniu būdu; 

25.3.3. vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną, remdamiesi turimais duomenimis apie 

mokinių mokymosi krūvį, siūlo svarstyti sprendimus dėl ugdymo(si) proceso nuotoliniu būdu 

koregavimo; 

25.3.4. stebi mokinių vertinimą ir pažangą e. dienyne; 

25.3.5. suplanuoja ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir įsivertinimą (organizuoja ir teikia 

apklausas) ir duomenimis grįstą tobulinimą(si) atskiroms mokyklos bendruomenės grupėms: 

mokytojams, mokiniams, klasės vadovams, pagalbos mokiniui specialistams, mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams); 

25.3.6. numato mokytojų ir pagalbos specialistų skaitmeninių kompetencijų tobulinimo 

galimybes; 

25.3.7. Gimnazijos interneto svetainėje skelbia naudingos pagalbos tėvams (globėjams, 

rūpintojams) ir mokiniams nuorodas ir kontaktus; 

25.3.8. rūpinasi dalykinės ir metodinės medžiagos sklaida; 

25.3.9. teikia informaciją apie nuotolinio ugdymo(si) vykdymą ir siūlymus nuotolinio 

ugdymo eigai koreguoti Gimnazijos direktoriui. 

25.4. Nuotolinio mokymo mokytojas: 

25.4.1. nuotolines pamokas, konsultacijas ir neformaliojo švietimo veiklas gali vesti tiek 

dirbdamas Gimnazijoje (jei tai leidžia daryti teisės aktai), tiek ir kitose vietose (namuose, vietose, 

kurios pritaikytos tokiai veiklai: rami, netriukšminga aplinka, yra galimybė naudotis kompiuteriu su 

vaizdo kamera, mikrofonu ir ausinėmis, geros kokybės interneto ryšiu); 

25.4.2. peržiūri kiekvienos klasės dalyko Bendrąją programą ir vadovaujasi jose 

nurodytomis turinio apimtimis ir ugdomais gebėjimais, atsižvelgia į savaitinių pamokų kiekį, sutelkia 

dėmesį į esminių gebėjimų ugdymą, parenka tikslingas veiklas ir užduotis numatytiems konkrečios 

klasės mokinių gebėjimams ugdyti, atrenka tai, kas labiausiai tinka tos klasės mokiniams; 

25.4.3. teikia teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją, numato, ką 

mokiniai gali išsiaiškinti patys, o ką reikia aiškintis kartu, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti 

mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip 

reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), kaip fiksuojami įvertinimai; 

25.4.4. orientuojasi, kad pamokos trukmė – 45 min., į kurias turėtų tilpti mokinio darbas: 

atsisiųsti užduotis, peržiūrėti vaizdinę medžiagą, perskaityti tekstą, atlikti užduotis ir jas nusiųsti atgal 

mokytojui, paaiškinami namų darbai kitai pamokai; 

25.4.5. organizuodamas ugdymą, atsižvelgia, ar mokiniai turi galimybę įsigyti reikiamas 

priemones; 

25.4.6. mokydamas šokio, fizinio ugdymo, technologijų, gali pateikti iš anksto įrašytų 

vaizdo pamokų, kur paaiškina praktinių veiklų ypatumus, demonstruoja praktinius veiklos 

pavyzdžius, pasiūlo mokiniams dainų, šokių, fizinių pratimų įrašų, iš kurių mokiniai gali mokytis; 

25.4.7. vadovaudamasis mokslo metams parengtu dalyko ilgalaikiu teminiu planu, ugdymą 

organizuoja Microsoft Office 365 virtualioje mokymo(si) aplinkoje, kaip papildomais įrankiais gali 

naudotis zoom.us aplinka, „Eduka“ klasės, „Egzaminatorius“, „eTest.lt“ el. mokymosi aplinkomis, 

kita mokymosi medžiaga, IKT priemonėmis, programomis, įvairiais skaitmeniniais ir kt. šaltiniais; 

25.4.8. rengia mokymo(si) medžiagą ir užduotis mokiniams, talpina ją VMA; 

25.4.9. organizuoja vaizdo konferencijas konsultacijoms mokiniams (švietimo pagalbai 

teikti, mokymosi spragoms šalinti); 

25.4.10. įgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

skirti ne mažiau kaip 40 ir ne daugiau kaip 60 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę 

ir (ar) mėnesį) sinchroniniam ugdymui (vaizdo pamokų krūvį mokytojas derina individualiai su 

mokiniais), ir ne daugiau 50 procentų – asinchroniniam ugdymui;  
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25.4.11. pamoką organizuoja taip, kad sinchroninis bendravimas su mokiniu, pamokos 

aiškinimas, užduočių atlikimas ir pateikimas kompiuteriu ir / ar mobiliu įrenginiu neužimtų daugiau 

nei 25 min. vieno dalyko pamokai(-oms). Likusią pamokos dalį mokinys dirba nesinaudodamas 

šiomis priemonėmis (savarankiškai atlikdamas užduotis raštu ir pan.); 

25.4.12. pildo e. dienyną pagal direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį; 

25.4.13. kai mokytojas neveda vaizdo pamokos, pagal tvarkaraštį nustatytu laiku jis turi būti 

pasiekiamas mokiniams (konsultacijai, pagalbai) ir, jei reikia, prisijungti su mokiniu(-iais) vaizdo 

pamokai (nors tai nebuvo numatyta tos dienos pamokai); 

25.4.14. aiškiai informuoja mokinius apie atsiskaitymo laikotarpius, formą ir būdus, ne 

vėliau kaip prieš savaitę, privalomai pildo e. dienyne kontrolinius darbus (tam skirtame meniu 

punkte); 

25.4.15. tikrina, vertina, komentuoja mokinių darbus (sau priimtinu būdu mokinio 

pateiktame darbe atkreipia mokinio dėmesį į atlikto darbo klaidas, rašo asmeninius komentarus 

Microsoft Teams aplinkoje ir / ar e. dienyne ir / ar bendrą komentarą visai grupei / klasei); 

25.4.16. ištaisęs mokinio darbą ir sudvejojęs dėl jo sąžiningumo, gali / turi teisę pakviesti 

mokinį į vaizdo susitikimą, aptarti jo darbą, net paprašyti parodyti darbo juodraštį. Pažymys rašomas 

mokytojo nuožiūra pagal šio pokalbio rezultatus, t. y. mokytojas gali / turi teisę kvestionuoti 

nesąžiningai atliktą mokinio darbą; 

25.4.17. laiku pateikia mokiniams informaciją apie jų pažangą ir pasiekimus e. dienyne 

(kiekvieną dieną iki 17 val. užpildo e. dienyną pagal mokytojo pamokų tvarkaraštį, yra galimybė 

pildyti ir iš anksto); 

25.4.18. naudoja formuojamojo ir kaupiamojo vertinimo sistemą; 

25.4.19. mokiniams, kurie mokosi pagal individualizuotas programas, rengia ir siunčia 

užduotis atskirai; 

25.4.20. mokiniui, nedalyvaujančiam nuotolinėje vaizdo pamokoje arba neprisijungusiam su 

vaizdo kamera, žymi „n“. Tačiau, jei dėl objektyvių priežasčių mokinys negali prisijungti su vaizdo 

kamera, apie tai mokinys turi būti informavęs klasės vadovą ir / arba dėstantį mokytoją iš anksto 

žinute e. dienyne ir / arba virtualioje mokymosi aplinkoje susirašinėjimo skiltyje, mokytojas turėtų 

situaciją pasitikslinti individualiai (gali atsitikti momentinių trikdžių, nesklandumų, šeimyninių 

aplinkybių); 

25.4.21. informuoja mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) raštu ir / arba žodžiu (per e. 

dienyną, telefonu), jei mokinys atlikdamas užduotis pažeidžia sąžiningumo principą; 

25.4.22. mokiniui, kuris nedalyvavo pamokose dėl ligos, negali organizuoti atsiskaitymo iš 

karto po ligos. Mokytojas privalo su mokiniu susiderinti dėl atsiskaitymo laikotarpio individualiai; 

25.4.23. bendrauja ir bendradarbiauja su gimnazijos mokytojais, klasių vadovais, pagalbos 

vaikui specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant mokymo(si) nuotoliniu būdu klausimus;  

25.4.24. teikia direktoriaus pavaduotojams ugdymui pageidavimus, siūlymus, pastabas 

nuotolinio mokymo(si) tvarkaraščiui, ugdymo organizavimui tobulinti. 

25.5. Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys: 

25.5.1. pagal pateiktą nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštį kiekvieną dieną nuotoliniu būdu 

pasiekia Microsoft Teams aplinkoje ir / arba e. dienyne mokytojo paruoštą mokymosi medžiagą, 

užduotis ir / arba organizuojamą konferencinę (vaizdo) pamoką; 

25.5.2. savarankiškai mokosi, planuoja, siekia užsibrėžto tikslo, atsakingai ir sąžiningai laiku 

atlieka užduotis, atsiskaito už jas, įsivertina savo pažangą ir jos siekia, atsako už savo mokymąsi, 

apmąsto mokymosi procesą ir rezultatus, išsikelia pamatuotus tolimesnius uždavinius, pasirenka 

mokymosi būdus, konsultuojasi su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistais sinchroniniu arba 

asinchroniniu būdais, numatytų konsultacijų metu; 

25.5.3. negali filmuoti, fotografuoti virtualių pamokų ir jų platinti, laikosi asmens duomenų 

apsaugos reikalavimų; 

25.5.4. organizuojamoje vaizdo pamokoje turi būti prisijungęs vaizdo kamerą (galima ir 

telefoninę), jei turi tokią techninę galimybę, kurioje jis ir / arba jo sąsiuvinis būtų aiškiai matomi; jei 

dėl tam tikrų priežasčių mokinys negali prisijungti su vaizdo kamera, apie tai informuoja klasės 



7 

vadovą ir / arba dėstantį mokytoją iš anksto žinute e. dienyne ir / arba virtualioje mokymosi aplinkoje 

susirašinėjimo skiltyje; 

25.5.5. laiku, savarankiškai atlieka ir atsiskaito už mokytojo paskirtas užduotis, laikosi 

sąžiningumo, skaidrumo ir sąmoningumo principų. Mokytojas, ištaisęs mokinio darbą ir sudvejojęs 

dėl jo sąžiningumo, gali / turi teisę pakviesti mokinį į vaizdo susitikimą, aptarti jo darbą, net paprašyti 

parodyti darbo juodraštį. Pažymys rašomas mokytojo nuožiūra pagal šio pokalbio rezultatus, t. y. 

mokytojas gali / turi teisę kvestionuoti nesąžiningai atliktą mokinio darbą; 

25.5.6. atlikdami užduotis, privalo naudoti lietuvišką raidyną (išskyrus atvejus, kai 

mokytojas (pvz.: anglų kalba ir kt.) reikalauja rašyti kita kalba); 

25.5.7. bendrauja ir bendradarbiauja nuotoliniu būdu su bendramoksliais ir mokytojais; 

25.5.8. konsultuojasi, jei reikia su mokytoju (virtualioje aplinkoje konferencijos pagalba, 

elektroniniais laiškais, Microsoft Teams aplinkoje ir kt.), stebi savo pasiekimus ir pažangą; 

25.5.9. virtualios pamokos metu mokinys negali užsiimti pašaline veikla, taip gerbti 

pamokos laiką. Bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis; 

25.5.10. nedalyvaujantis nuotolinėje vaizdo pamokoje arba neprisijungęs su vaizdo kamera, 

bus laikomas nedalyvaujančiu pamokoje ir jam bus žymima „n“. Tačiau jei dėl tam tikrų priežasčių 

mokinys negali prisijungti su vaizdo kamera, jis privalo apie tai informuoti klasės vadovą ir / arba 

dėstantį mokytoją iš anksto žinute e. dienyne ir / arba virtualioje mokymosi aplinkoje susirašinėjimo 

skiltyje ir susitarti su mokytoju dėl dalyvavimo pamokoje be vaizdo; 

25.5.11. negalėdami įveikti iškilusių socialinių emocinių sunkumų, gali kreiptis į 

Gimnazijos psichologą ir / arba socialinį pedagogą Gimnazijos internetinėje svetainėje nurodytais 

kontaktais. 

25.6. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

25.6.1. pasirūpina vaiko nuotoliniam mokymuisi reikalingomis techninėmis ir kitomis 

priemonėmis, interneto ryšiu, sukuria namuose darbo erdvę, skirtą vaikui (vaikams); 

25.6.2. apie turimas ir trūkstamas priemones, kompiuterinę įrangą informuoja klasės 

auklėtoją; 

25.6.3. tą pačią dieną praneša raštu (per e. dienyną, elektroniniu laišku) arba žodžiu 

(telefonu) informuoja klasės vadovą, jeigu jų vaikas susirgo ir negalės laiku atlikti paskirtų užduočių 

nuotoliniu būdu. Šią informaciją klasių vadovai raštu (per e. dienyną) pateikia dalykų mokytojams; 

25.6.4. bendrauja sutartu būdu su klasės vadovu, dalykų mokytojais ir švietimo pagalbos 

specialistais naudodamasis mokyklos internetinėje svetainėje pateikta kontaktine informacija ir 

sutartu būdu; 

25.6.5. naudodamiesi Gimnazijos paskelbta kontaktine informacija ir /ar e. dienyne gali 

teikti pastebėjimus, siūlymus administracijai ugdymo proceso organizavimo klausimais; 

25.6.6. užtikrina punktualų ir reguliarų savo vaikų dalyvavimą pamokose (pagal nuotolinio 

mokymo(si) tvarkaraštį) bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus; 

25.6.7. ne rečiau kaip kartą per savaitę susipažįsta su duomenimis e. dienyne (praleistų 

pamokų skaičiumi, ugdymo(-si) rezultatais, pateiktomis mokytojų pastabomis, komentarais ir kt.). 

25.7. Klasės vadovas: 

25.7.1. įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar 

skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu ir susitaria dėl galimų šios problemos sprendimo 

būdų, ieško ir susitaria dėl reikalingų priemonių ir būdų problemai išspręsti; 

25.7.2. stebi ir analizuoja klasės mokinių dalyvavimą nuotoliniame mokymesi 

(prisijungimus, užduočių atlikimą ir pan.); gavęs informaciją iš dalyko mokytojo, kad mokinys 

neatlieka užduočių (nepateikė atsiskaitymų per savaitę) ir / arba neprisijungia prie pamokų virtualioje 

aplinkoje, ar iškilus kitoms problemoms, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); 

25.7.3. susisiekia su mokiniu, neatliekančiu užduočių mokymo(si) aplinkoje (tuo atveju, kai 

tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), išsiaiškina nesimokymo priežastis, reikalui esant, informuoja 

gimnazijos pavaduotoją ugdymui pagal kuruojamas klasių grupes; 

25.7.4. informuoja socialinį pedagogą, jeigu situacija nesikeičia; 

25.7.5. organizuoja klasės valandėles numatytu pamokų tvarkaraštyje laiku; 
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25.7.6. organizuoja vaizdo susitikimus klasės mokiniams išsikalbėti apie sėkmes ir 

sunkumus, kasdieninius rūpesčius, veiklas, socialinės emocinės įtampos įveiktį; 

25.7.7. bendrauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), klasėje dėstančiais 

mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, Gimnazijos administracija; 

25.7.8. organizuoja klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus, pasirinkta bendravimo ir 

bendradarbiavimo aplinka, aptaria mokyklos nuotolinio ugdymo tvarką, su nuotoliniu ugdymu 

susijusį tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalbos mokiniams poreikį; 

25.7.9. individualiai dirba su daug pamokų praleidžiančiais, mokymosi sunkumų 

patiriančiais, nemotyvuotais mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

26. Ugdomuoju vertinimu siekiama suteikti išsamią grįžtamąją informaciją apie 

besimokančiojo mokymąsi ir tobulėjimo galimybes. 

27. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus 

pasiekimus, vadovaujamasi Gimnazijos ugdymo plano ir Mokinių pažangos bei pasiekimų vertinimo 

aprašo nuostatomis. 

28. Vertinant nuotoliniu būdu ugdomasis grįžtamasis ryšys teikiamas mokiniui ar mokinių 

grupelėms: 

28.1. į e. dienyną rašant pagyrimus / pastabas / komentarus, susijusius su užduočių atlikimu, 

neatlikimu; 

28.2. virtualios mokymosi aplinkos Microsoft Teams įrankiais. Naudojant Microsoft Teams 

programą galima stebėti užduoties atlikimo procesą, jei užduotis yra tinkamai suplanuota ir taip yra 

susitarta su mokiniais, pavyzdžiui, kai bendrai kuriami dokumentai, vykdomi projektai ar atliekamos 

grupinės užduotys. Naudojant Microsoft Teams programos „pamokos bloknoto“ įrankį (Mokinių 

bloknotai – privati erdvė, bendrinama tarp mokytojo ir mokinio. Mokytojai gali pasiekti kiekvieno 

mokinio bloknotą, o mokiniai gali peržiūrėti tik savo. Turinio biblioteka – tik skaityti skirta vieta, 

kurioje mokytojai gali bendrinti dalijamąją medžiagą su mokiniais. Bendradarbiavimo erdvė – vieta, 

kurioje visi klasės mokiniai gali bendrinti, tvarkyti ir bendradarbiauti), „Forms“ įrankį ir kitus 

Microsoft Teams įrankius; 

28.3. rašant elektroninius laiškus; 

28.4. tiesiogiai teikiant grįžtamąją informaciją vaizdo pamokoje; 

28.5. naudojant vertinimo ir įsivertinimo įrankius (www.egzaminatorius.lt, www.etest.lt, 

Socrative, Quizizz, Kahoot, Quizalize). 

29. Vertinant nuotoliniu būdu kaupiamasis vertinimas taikomas už įvairias mokinio veiklas 

(aktyvų mokinio darbą pamokoje, namų darbų atlikimą, įvairius rašto, praktinius darbus), pasiekimus, 

pastangas. Šių veiklų suminis įvertinimas (pažymys) įrašomas į e. dienyną už visos savaitės ar kito 

sutarto su mokiniais laikotarpio atliktas užduotis. 

30. Nuotoliniu būdu kontroliniai darbai organizuojami naudojant e-testus, Microsoft Teams 

formas, www.egzaminatorius.lt užduotis ar kitus būdus, užtikrinančius veiksmingą mokinio pasiektų 

rezultatų įvertinimą. Klausimai turi būti pateikti taip, kad mokiniai atsakydami galėtų atpažinti, 

įvardyti, paaiškinti bei parodyti kritinį mąstymą ir aukštesniuosius pažintinius gebėjimus (sintezę, 

analizę, kūrybiškumą). 

31. Vertinant nuotoliniu būdu gali būti naudojamas ir apibendrinamasis vertinimas. 

32. Kontrolinių darbų, atsiskaitomųjų darbų rezultatus rekomenduojama aptarti su 

mokiniais: pateiktu bendru laišku ir / arba asmeniniais laiškais ir / arba filmuotu mokytojo komentaru. 

33. Už neatliktas laiku vienos temos 2 / 3 (ir daugiau) pamokų užduočių arba neatliktą 

kontrolinį (atsiskaitomąjį) darbą, e. dienyne įrašoma nepatenkinamas įvertinimas su įvertinimo 

komentaru. Mokinys, laiku neatsiskaitęs išeitos temos (nepateikęs darbų), suderina su mokomojo 

dalyko mokytoju temos atsiskaitymo būdą ir laiką. Atsiskaityti privalo per vieną savaitę. 

Neatsiskaičius per šią savaitę mokiniui į e. dienyną įrašomas nepatenkinamas įvertinimas. 

http://www.egzaminatorius.lt/
http://www.etest.lt/
http://www.egzaminatorius.lt/
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34. Jeigu mokinys neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų 

ir kt.) dėl itin svarbių, klasės vadovo objektyviai pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, dvi ir daugiau 

savaites trunkančios ligos), atsiskaitymo laikotarpį mokytojas gali pratęsti. 

 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

35. Organizuodami mokymo procesą nuotoliniu būdu administracija, mokytojai laikosi 

konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų. 

36. Galimi ugdymo organizavimo, derinant kasdienio ir nuotolinio mokymosi būdus, 

modeliai. Gimnazija, atsižvelgdama į bendruomenės narių ugdymo(si) ir sveikatos apsaugos 

poreikius, epidemiologinę situaciją šalyje (gripo ar kitų ligų epidemiją, ilgiau trunkančio šalčio ar 

karščio laikotarpį), renkasi atitinkamai kasdienio ir nuotolinio ugdymo būdus bei pasirenka tam tikrą 

ugdymo organizavimo modelį: 

36.1. įprastas mokymas, švietimą ribojančių veiksnių nėra. Kasdieniu būdu grupinio 

mokymosi forma mokomi visi mokiniai, išskyrus atvejus, jau apibūdintus Mokymosi formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos apraše, Bendruosiuose ugdymo planuose (pavyzdžiui, sergančių 

mokinių laikinas mokymas namuose nuotoliniu būdu). Šiais išskirtais atvejais ugdymas 

organizuojamas nuotoliniu būdu grupinio mokymosi arba paviene mokymo(si) forma; 

36.2. hibridinis mokymas; 

36.3. mišrusis mokymas; 

36.4. nuotolinis mokymas (is). 

37. Aprašas patvirtinamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

38. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai su 

Aprašu supažindinami žinute per e. dienyną. 

39. Aprašas skelbiamas Gimnazijos interneto svetainėje. 

40. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas inicijavus Gimnazijos bendruomenei ar 

pasikeitus nuotolinį mokymą reglamentuojantiems dokumentams. Aprašo pakeitimai patvirtinami 

direktoriaus įsakymu. 

41. Mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys, kuris negali būti platinamas be mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) ir mokytojo sutikimo. 

______________________________ 

 



 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 2022–2023 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo plano 

2 priedas 

 

MOKYMOSI PRARADIMŲ KOMPENSAVIMO PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Mokymosi praradimų 

kompensavimo 

galimos sritys 

Kaip užtikrinsime lygias galimybes kiekvienam mokiniui: atkelsime silpnuosius, pakylėsime stipriuosius? 

1.  Turinio apimtys (tiek 

dalyko medžiaga, tiek 

metodika. Mokome 

konkretų vaiką, o ne 

„išeiname“ programą.) 

Silpniems – dirbame tik pamokų metu; užtenka jungtis ir dalyvauti pamokoje; turinys siaurinamas iki minimumo; 

užduotys lengvinamos; sudaromos laikinosios grupės 6-8 klasės spragoms šalinti; laikinosios dalyko grupės, pasiekti 

aukštesnį rezultatą; visos grupės su konkrečiu 5-10 mokinių sąrašu, žymimu lankomumu. 

Gabiems – papildomos užduotys, filosofiniai kūriniai, tekstai, literatūra; leidžiama pasirinkti; dirbama individualiai; 

tikslinės grupės; sudėtingesnių užduočių laipsniškas įvedimas, kūrybinės užduotys; silpnesnių mokinių 

konsultavimas (mokinys–mokiniui). 

2.  Diferencijavimas/perso

nalizavimas (tempas, 

laikas, apimtys...) 

Silpniems – leisti pasirinkti užduotis; daugiau laiko užduočių atlikimui. 

Visiems – 3 lygių užduotys (pažymėtos žvaigždutėmis); kai kurių dalykų atsiskaitymo laiką mokinys pasirenka pats 

(pvz., fizinio ugdymo). 

3.  Vertinimas 

(motyvuojantis, 

skatinantis, o ne 

baudžiantis, 

demotyvuojantis) 

Pastovus, skatinantis: už aktyvų dalyvavimą pamokoje, už atliktus namų darbus.; kaupiamieji pažymiai už mažesnės 

apimties darbus; plius taškai prie galutinio įvertinimo; mokiniai įtraukiami į susitarimus dėl vertinimo; atsižvelgiama 

į padarytą pažangą;  

dažniau vertinti komandinį, grupinį, projektinį darbą; bendras pažymys už tris įvairaus sudėtingumo darbus; 

skatinimas pagyrimais, papildomais balais už suteiktą konsultaciją. 

Suteikiama galimybė papildomai atsiskaityti už neįsisavintas temas. 

Mokinio motyvacijai kelti skiriama užduotis internete (pvz., užsienio kalbos) 

4.  Namų darbai (apimtys, 

pagalba, savanorystė ir 

pan.) 

Diferencijuoti, individualizuoti, personalizuoti namų darbų užduotis; jei darbas klasėje vyko sklandžiai, tikslai 

pasiekti, namų darbų galima neužduoti. 

Pagalbos specialistai turi išsiaiškinti ir nuolat sekti ar reikalinga pagalba, ar turi sąlygas namų darbų ruošai namuose, 

sudaryti namų darbų ruošimo grupes. 

5.  Konsultacijos 

(individualios, 

laikinosios grupės ir kt.) 

Pagal susitarimą įvairiomis formomis: pamokų metu, konsultaciniame centre, asmeninėmis žinutėmis; individualios 

ir grupinės konsultacijos pagal poreikį;  

savanoriavimas: darbas pagal schemą – stiprus mokinys + pagalbos prašantis mokinys. 

Laikinosios grupės (5–10 mokinių) pagrindinio lygio mokiniams pasiekti aukštesnį rezultatą; būtinas visų 
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lankomumas, o ne kada noriu ar galiu. 

6.  Grįžtamasis ryšys 

mokinio įsivertinimui 

(jausenos, santykiai, 

klasės atmosfera, 

pažanga, išmoko, dar 

vis turi problemų, 

lūkesčiai ir pan.) 

Pasimatuojame, kaip supratome temą; pokalbis kiekvieną pamoką apie moksleivių jausenas, išklausoma nuomonė, 

lūkesčiai; reflektuojama pamokos, išėjus skyrių, pusmečio pabaigoje; reflektuojama pamokos, savaitės, mėnesio, 

pusmečio pabaigoje. 

Silpnesnių mokinių apklausa, kaip sekėsi, ar progresavo pagalbos teikimas, ar tinkamai ji buvo pateikta, ar yra 

pažanga, nes IR MAŽA PAŽANGA – JAU PAŽANGA. 

Iniciatyva „Išmokau aš, išmoksi ir tu“: konsultaciją gavęs mokinys pats tampa konsultantu ir išmokta tema 

konsultuoja tuos, kurie dar tos temos nemoka (šią konsultaciją stebi mokytojas arba pirminę konsultaciją teikęs 

mokinys). Gabusis mokinys skatinamas balais už suteiktą konsultaciją. 

Programėlė refleksijai Reflectus. 

7.  Metodinių grupių 

susitarimai 

Įsiklausyti į mokinį, galimybė teikti savus pasiūlymus tobulinant vertinimo sistemą. 

Organizuoti trišalius-keturšalius (mokinys–mokytojas–tėvai–specialistai) susitikimus. 

Klasių atstovus įtraukti į problemos išgryninimą ir sprendimo būdus. 

Lankomumas, pažangumas – vadovautis „Problemų, kylančių mokiniams dėl mokymo(si), identifikavimo ir 

pagalbos teikimo schema“ ir pildyti „Mokinio nuolatinio stebėjimo ir refleksijos formą“.  

Nuotolinio mokymosi pasekmių mažinimui rekomenduojama siūlyti „Šeštadienines matematikos pamokas“. 

Minimaliam lygmeniui pasiekti, likviduoti ne tik programos spragas, bet įgyti 6–8 klasės žinių. Pagrindiniam 

lygmeniui pasiekti, likviduoti programos spragas, pasiekti aukštesnį rezultatą. Aukštesniam lygmeniui pasiekti, 

gilinti žinias (naudoti 9–10 klasės mokomąją medžiagą, uždavinynus (yra gimnazijoje). 

Savalaikis tėvų informavimas apie neatsiskaitytas užduotis, apie nedalyvavimą pamokose labai svarbu. Situacijai 

negerėjant, sudaroma sutartis su tėvais, vaiku, auklėtoju, specialistais. 

_____________________  
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PATVIRTINTA 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. balandžio 27 d. 

įsakymu Nr. V-46 

 

Mokinio __________________nuolatinio stebėjimo ir refleksijos forma (klasės vadovo žingsniai) 

 

Kas pildo? – klasės vadovas. Kodėl? – problemos identifikavimui, sprendimui, refleksijai ir savalaikei pagalbai. Kada pildoma? – pastebėjus problemą 

(praleidus 10 ir daugiau nepateisintų pamokų per mėn. ir / arba turint 3-jų ir daugiau dalykų nepatenkinamus vidurkius), pildoma ne rečiau kaip kas 2 savaites. 

Kas toliau? – po mėnesio darbo su vaiku (neišsprendus problemos), kreiptis pagalbos į specialistus (socialinį pedagogą, psichologą). 

P.S. Iškilus rimtai problemai (socialinei, psichologinei ar pan.), iš karto (nelaukiant mėnesio) kreiptis į specialistą ar pavaduotoją ugdymui. 

 

Klasė___ Klasės vadovas__________________   

 

Problemos identifikavimas ir konstatavimas Problemos sprendimo būdai Refleksija 

Pildymo 

data 

 

Kiek 

pamokų 

praleista be 

pateisinamos 

priežasties? 

Kurių dalykų 

vidurkis yra 

nepatenkinamas? 

(įrašyti)  

Kurių 

dalykų 

pamokose 

yra 

sistemingas 

nelankymas? 

Kokių žingsnių jau buvo imtasi?  

Ką dariau konkrečiai, pvz.:  

• individualus pokalbis su mokiniu, data; 

• skambučiai tėvams (globėjams, rūpintojams), datos; 

• kviesti tėvai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją, data; 

• organizuotas susitikimas mokinys / mokytojas / vaiko 

teisėti atstovai / auklėtoja(s), data; 

• pasirašyta konkretus pasižadėjimas (forma Nr. 1) iki 

konkrečios datos; 

• naudoti kiti būdai. 

1) problema išspręsta; 

2) problema išlieka, 

todėl kreipiuosi į.... 

1 2 3 4 5 6 

1.   1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

2.       

3.       
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PATVIRTINTA 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. balandžio 27 d. 

įsakymu Nr. V-46 

 

PROBLEMŲ, KYLANČIŲ MOKINIAMS DĖL MOKYMO(SI), IDENTIFIKAVIMO IR PAGALBOS TEIKIMO SCHEMA 

 

Pamokos lygmuo – mokytojo veiksmai: 

atpažinimas / identifikavimas / mokytojo pagalba  

Mokytojas:  

1) kuria gerą emocinį santykį, kontaktą su mokiniu pamokoje, motyvuoja, padrąsina ir kt.; 

2) teikia informaciją el. dienyne, telefonu ar kitomis priemonėmis vaiko teisėtiems atstovams 

apie iškilusias problemas pamokos metu; 

3) informuoja klasės vadovą, jei mokinys nedalyvauja trečioje pamokoje iš eilės arba stebi 

kokį nors nedalyvavimo periodiškumą, pvz. per atsiskaitymus;  

4) bendradarbiauja su klasės vadovu, informuoja, kad mokinys į jo pamokas sistemingai 

vėluoja, nedalyvauja ir/ar netinkamai elgiasi pamokoje, konsultacijoje, laiku, iš dalies ar 

visiškai neatlieka užduočių, kodėl jam sunkiai sekasi dirbti asinchroniniu būdu ir pan.; 

5) teikia konsultacijas, papildomą mokymosi pagalbą. 

Klasės lygmuo – klasės vadovo veiksmai: 

detali situacijos analizė konsultuojantis su kitais 

mokytojais, mokančiais mokinį  

Klasės vadovas laiku pateisina praleistas mokinių pamokas (nelaukia mėnesio 

pabaigos!). 

Gavęs signalą iš mokytojų ir / arba pats pastebėjęs problemą, klasės vadovas pradeda 

pildyti „Mokinio nuolatinio stebėjimo ir refleksijos formą“:  

• išsiaiškina mokinio nedalyvavimo pamokose, darbų neatlikimo priežastis (bendrauja su 

mokiniu, teisėtais vaiko atstovais), ar mokinys turi tinkamas ir reikalingas mokymuisi 

priemones, ar reikia mokiniui, vaiko teisėtiems atstovams pagalbos padedant vaikui mokytis, 

ar teisėti vaiko atstovai naudojasi el. dienyne ir kitomis sutartomis priemonėmis teikiama 

informacija ir pan.; 

• primena jų (tėvų / teisėtų atstovų, mokinio) pareigas ir atsakomybę; 

• sprendžia problemą bendradarbiaudamas su dėstančiais mokytojais; 

• fiksuoja atliktus veiksmus „Mokinio nuolatinio stebėjimo ir refleksijos formoje“ bet ne 

rečiau kaip kas dvi savaites. 

Problemos neišsprendus, lankomumui ar pažangumui negerėjant, klasės vadovas kreipiasi 

pagalbos į specialistus (I–II klasės – į psichologę; III–IV klasės – į socialinę pedagogę) 

pristatydamas joms „Mokinio nuolatinio stebėjimo ir refleksijos formą“ bei 

pakomentuodamas situaciją ir atliktus veiksmus. 
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Klasės lygmuo – klasės vadovo ir specialistų 

veiksmai: bendradarbiaujant su kitais mokytojais, 

pagalbos mokiniui specialistais, situacijos 

konstatavimas (mokinys patiria mokymosi sunkumų 

ir praleidžia dalykų pamokų, nedalyvauja ugdymo 

procese) ir sprendimas dėl pagalbos teikimo 

Pagal problemos pobūdį teikiamos socialinio pedagogo ir / ar psichologo konsultacijos, 

tęsiamos mokytojo konsultacijos. 

Specialistas bendradarbiauja su mokinį mokančiais mokytojais, teikia informaciją ir 

rekomendacijas apie mokinį, stebi ir vertina pokytį. Reikalui esant, kviečiasi teisėtus vaiko 

atstovus pokalbio, pasirašo veiksmų planą mėnesiui. Esant būtinybei, informuoja pavaduotoją 

ugdymui. 

Klasės vadovas toliau bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais vaikui pagalbą, ir 

papildo „Mokinio nuolatinio stebėjimo ir refleksijos formą“ apie pokyčius. 

Kai mokinys, teisėti vaiko atstovai pagalbos nepriima, atsisako ar ji neveiksminga ir toliau 

praleidžiamos pamokos, klasės vadovas su užpildyta „Mokinio nuolatinio stebėjimo ir 

refleksijos forma“ ir / ar su vaiku dirbęs specialistas su vykdytos pagalbos ataskaita 

(raštu) kreipiasi į kuruojantį pavaduotoją ugdymui. 

Mokyklos lygmuo – pavaduotojo ugdymui 

veiksmai: 

mokinio mokymosi ir lankomumo problemų 

aptarimas su pavaduotoju ugdymui, sprendimų 

priėmimas, pagalbos teikimas 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui suderina susitikimo su klasės vadovu ir / ar specialistu 

laiką, išklauso jų refleksiją apie teiktą pagalbą ir jos rezultatus, aptaria tolimesnius problemos 

sprendimo žingsnius. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja susitikimą su mokiniu, jo teisėtais atstovais, 

klasės vadovu. Susitikime pristatoma visa situacija apie mokinio problemą, teiktos pagalbos 

priemonių sistema bei įsipareigojimų (ne)įvykdymas (jeigu buvo pasirašytas veiksmų planas). 

Jeigu veiksmų planas nebuvo surašytas, jis sudaromas susitikimo su pavaduotoju metu. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui informuoja mokinį bei jo teisėtus atstovus apie 

tolimesnius veiksmus, jei susitarimai nebus vykdomi: svarstymas dėl galimų priemonių 

numatymo VGK posėdyje dėl tolimesnės pagalbos teikimo. 

Įpareigojimų vykdymo stebėseną vykdo specialistai, bendradarbiaudami su klasės vadovu. 

Jeigu ir ši pagalba neveiksminga (ir toliau praleidžiamos pamokos, neatliekamos užduotys, 

netinkamas elgesys), specialistas, stebėjęs mokinio (ne)pažangą, informuoja kuruojantį 

pavaduotoją ugdymui, kuris kreipiasi į VGK pirmininką ir siūlo svarstyti klausimą VGK 

posėdyje. 

Mokyklos lygmuo – VGK veiksmai: 

mokinio lankomumo ir / ar mokymosi problemų 

aptarimas ir sprendimų priėmimas mokyklos VGK  

Į VGK posėdį kviečiami mokinys, jo teisėti atstovai, klasės auklėtojas ir, esant reikalui, 

dėstantys mokytojai. Posėdžio metu klasės vadovas ir / arba specialistai pristato esamą 

situaciją ir teiktos pagalbos (ne)veiksmingumą. VGK posėdyje įvertinamos galimybės sudaryti 

sąlygas vaiko gerovei.  

Mokyklos vadovas 

 

Priima galutinį sprendimą dėl mokinio tolimesnio mokymosi galimybių gimnazijoje. 

Esant neišsprendžiamoms mokyklos lygmeniu problemoms, VGK siūlymu ir vadovo 

sprendimu kreipiamasi į savivaldybės VGK dėl tolimesnės pagalbos šeimai teikimo. 
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Individualios pagalbos teikimo lygmuo esant 

nuotoliniam mokymuisi – paslaugų teikimas. 

Gimnazija sudaro saugias sąlygas mokiniams, neturintiems galimybių ir / ar pageidaujantiems, 

jungtis į pamokas iš gimnazijos: paskiria atsakingus asmenis, kurie teikia mokiniui priežiūros 

paslaugas pamokų metu, tą pačią dieną pildo lankomumo tvarkaraštį, pagal poreikį rašo 

pastabas, stebi vaiko mokymąsi, reikalui esant, susisiekia su dalyko mokytoju. 

_______________________________  

 

 



 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 2022–2023 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo plano 

3 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. 

įsakymu Nr. V-37 

 

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ 

UGDYMO(SI) POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, priėmimo, ugdymo / mokymo organizavimą Marijampolės Sūduvos 

gimnazijoje (toliau – Gimnazija).  

2. Aprašas sudarytas vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

3. Gimnazijos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai užtikrinti mokinių ugdymą(si) / 

mokymąsi ir švietimo pagalbos teikimą atsižvelgiant į jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius 

įteisinami mokymo sutartyje. 

4. Švietimo pagalba mokiniams teikiama vadovaujantis: Psichologinės pagalbos teikimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663 „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių 

reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios 

pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios 

pagalbos teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir 

mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 

m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

5. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, jų perėjimas prie aukštesnio lygmens ugdymo 

programos, ugdymo programos kartojimas, jos baigimas ir pasiekimų gilinimas bei plėtojimas 

nustatomas, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu. 

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose 

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 

 

7. Asmuo, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių ir pageidaujantis pradėti mokytis 
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gimnazijoje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo 

pažymėjimą; o pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie 

mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai (toliau – ankstesnėje mokykloje). 

8. Asmuo, baigęs individualizuotą pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, priimamas 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotos programos antrąją dalį, pateikęs pasiekimų 

pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus. 

9. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos baigiamosios klasės mokinys, 

turintis visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu 

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis tik pagal socialinių įgūdžių 

ugdymo programą arba profesinio mokymo programas (jų modulius), skirtas asmenims, neįgijusiems 

pagrindinio išsilavinimo, ir pritaikytas jų specialiesiems ugdymosi poreikiams (t. y. Sūduvos 

gimnazijoje į vidurinio ugdymo programą šie mokiniai nepriimami). 

 

III SKYRIUS 

SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ NUSTATYMAS, SPECIALIOJO UGDYMO(SI) 

IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMAS 

 

10. Mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą atlieka Gimnazijos Vaiko 

gerovės komisija (toliau – VGK), mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais įvertina Marijampolės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – PPT), 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 ir 

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, 

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi 

skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

10.1. mokytojas, kai jam iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai 

neatitinka Bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio, pildo anketą (Mokinio 

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, 

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi 

skyrimo tvarkos aprašo 2 priedas) ir kreipiasi į gimnazijos VGK; 

10.2. Gimnazijos VGK, gavusi mokytojo užpildytą anketą bei tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimą (Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo 

ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 4 priedas), atlieka pirminį įvertinimą ir pildo pažymą „Dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo“ (Mokinio specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir 

socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 5 

priedas); 

10.3. Gimnazijos VGK, nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti ar 

individualizuoti Bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymą(si), gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimą (Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) 

pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo 

ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 6 priedas), kreipiasi į PPT dėl išsamesnio įvertinimo. VGK pateikia 

Pedagoginei psichologinei tarnybai pažymą „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / 

pakartotinio įvertinimo“ ar jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka bei mokinio rašto darbų, 

piešinių, o prireikus, mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus; 
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10.4. PPT atlieka įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, skiria specialųjį 

ugdymą(si) ir (ar) švietimo pagalbą, bei siunčia gimnazijai pažymą „Dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) 

švietimo pagalbos teikimo“ (Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais 

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 8 priedas). 

11. Gimnazijos VGK įrašo mokinį į švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, raštu suderintą su PPT 

ir einamųjų mokslo metų rugsėjo mėnesį (poreikiui esant ir sausio mėnesį), teikia tvirtinti Gimnazijos 

direktoriui. 

12. Gimnazijos VGK kreipiasi į PPT dėl pakartotinio įvertinimo, jei tai rekomenduota 

ankstesniojo įvertinimo metu arba jei VGK yra nutarusi patikslinti išvadą apie specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) grupę, lygį arba bendrojo ugdymo Bendrųjų 

programų mokymo pritaikymą (pildomi Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu 

pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo 3–6 priedai). 

13. Pedagogai ir su mokiniu dirbantys švietimo pagalbos specialistai pateikia VGK 

pasiekimų aprašą, kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio 

įvertinimo PPT. VGK pateikia PPT pasiekimų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.  

14. Į PPT dėl pakartotinio įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).  

15. Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Mokiniui padarius pažangą, 

gimnazijos VGK gali kreiptis dėl specialiojo ugdymo nutraukimo arba pakartotinio ugdymo(si) 

poreikių vertinimo. Specialieji ugdymo(si) poreikiai nėra kliūtis siekti norimo išsilavinimo. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS 

 

16. Mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis pagrindinio, vidurinio ugdymo 

Bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais. 

17. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendrosios programos pritaikomos, atsižvelgiant į 

nustatytus mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimus ir vadovaujantis PPT išvadomis bei rekomendacijomis. 

18. Ugdomų dalykų Bendrąsias programas pritaiko ar individualizuoja ugdomo dalyko 

mokytojas, remdamasis PPT rekomendacijomis ir konsultuojamas gimnazijos specialiojo pedagogo 

(jeigu yra) arba psichologo. 

19. Gimnazijos VGK suderina mokytojų sudarytas pritaikytas ir individualizuotas 

programas, kurias tvirtina Gimnazijos direktorius.  

20. Švietimo pagalbą vykdo mokytojas, specialusis pedagogas (jeigu yra), socialinis 

pedagogas, psichologas. 

21. Gimnazijos psichologas konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų 

turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus ir rengia individualias rekomendacijas 

mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti bei kt. 

22. Gimnazijos socialinis pedagogas padeda spręsti vaikų socialines problemas, 

bendradarbiaudamas su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei pedagogais. 

23. Gimnazijos VGK turi teisę kreiptis į savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą, kai 

vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų gauti reikalingą pagalbą. 

24. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių dėl išskirtinių gabumų, 

ugdymas gali būti spartinamas pagrindiniame ugdyme teisės aktų nustatyta tvarka. 

25. Organizuojant mokinių ugdymą pamokoje ir mokytojui prašant arba vertinant mokinio 

pažangą, veiklose gali dalyvauti švietimo pagalbos specialistai.  

26. Mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus pagal bendrojo ugdymo programas, 

gimnazija vykdo vadovaudamasi Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkų 

aprašais. 

27. Mokiniui, baigusiam bendrojo ugdymo programą, įgijusiam atitinkamą išsilavinimą, 
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mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas išduodamas vadovaujantis Pažymėjimų ir brandos 

atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-837 redakcija).Mokiniui, neįgijusiam 

pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas. 

 

V SKYRIUS 

ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMO(SI) IR (AR) ŠVIETIMO PAGALBOS 

SKYRIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PERDAVIMAS 

 

28. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, išvykstant į kitą mokyklą, jo 

specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo dokumentai perduodami tik gavus tos 

mokyklos pareikalavimą raštu su tėvų sutikimu. 

29. Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo dokumentai VGK ir 

PPT saugomi bei tvarkomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, 

kol įvertintajam asmeniui sukanka 25 metai. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai 

sunaikinami. 

30. Gimnazijos VGK atsako už įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos 

skyrimo dokumentų konfidencialumą. 

31. Gimnazijos VGK informaciją apie mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų 

tenkinimą teikia suinteresuotoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKA 

 

32. Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai informaciją apie mokinio ugdymosi pažangą, 

pamokų, užsiėmimų, konsultacijų lankymą, elgesį tiesiogiai telefonu ar kitomis sutartomis 

priemonėmis informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) pagal poreikį.  

33. Vaiko pagalbos specialistų, dirbančių su mokiniu, pokalbiai fiksuojami konsultacijų 

žurnaluose.  

34. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu 

atsisakius psichologo teikiamos pagalbos, skirta pagalba neteikiama. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

35. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius, užtikrina 

ugdymą(si) pritaikytoje ugdymo(si) aplinkoje, reikiamos švietimo pagalbos teikimą, aprūpinimą 

specialiosiomis mokymo priemonėmis ir ugdymui skirtomis techninėmis pagalbos priemonėmis.  

36. Aprašu vadovaujasi visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai bei specialistai. 

37. Aprašas VGK bendru sutarimu gali būti koreguojamas ir tobulinamas.  

38. 2020 m. birželio 30 d. Švietimo įstatymo pakeitimai: negalią ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintys vaikai galės lankyti artimiausią jo gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą ir 

bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Taip pat gerokai išsiplės pagalbos 

sistema mokyklose. Naujos Švietimo įstatymo nuostatos bus įgyvendinamos palaipsniui ir galutinai 

įsigalios nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. 

39. Jei vaikas turi nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ir 

/ arba mokosi integruotai, tai toks mokinys, siekiant gerinti ugdymosi sąlygas ir didinant mokytojo 

pagalbos prieinamumą, prilyginamas dviem mokiniams. Dėl to tokią klasę gali sudaryti mažiau vaikų, 

nei nustatyta Mokyklų tinklo kūrimo taisyklėse.  

___________________________________ 



 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 2022–

2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo plano 

4 priedas 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. 

įsakymu Nr. V-37 

 

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

TURINČIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Marijampolės Sūduvos gimnazijos (toliau – Gimnazija) specialiųjų poreikių mokinių, 

ugdomų visiškos integracijos forma, mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tikslus, uždavinius, 

teikėjus ir gavėjus bei vertinimo vykdymą. 

2. Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis 

informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas ir apibendrinimas, 

analizavimas. 

3. Aprašas parengtas, vadovaujantis Bendrosiomis programomis, Pradinio, pagrindinio ir 

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

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417; 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija); 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos ugdymo planu, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašu bei mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu, Gimnazijos 

bendruomenės susitarimais.  

 

II SKYRIUS 

VERTINIMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

4. Vertinimo tikslai: 

4.1. padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokytis ir bręsti kaip asmenybėms; 

4.2. apibendrinti mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

4.3. didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi efektyvumą; 

4.4. kelti mokymosi motyvaciją. 

5. Vertinimo uždaviniai: 

5.1. siekti nuolatinio specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimo; 

5.2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir specialistų bendradarbiavimą; 

5.3. skatinti mokinio savikontrolės bei savirefleksijos įgūdžius; 

5.4. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kelti mokymosi 

tikslus; 

5.5. kelti mokinių mokslumo lygį; 

5.6. siekti diferencijuoti ir individualizuoti užduotis ir darbą pamokoje; 

5.7. skatinti kuo efektyviau ir lanksčiau pritaikyti ugdymo turinį, darbo metodus ir būdus, 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus. 
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5.8. siekti įsivertinti savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti šių 

mokinių poreikius atliepiančią pagalbą. 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO VYKDYMAS 

 

6. Vertinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) rezultatus, atsižvelgiama į 

individualius skirtumus (psichologinius, suvokimo, mąstymo, atminties, dėmesio, temperamento), 

nuo kurių priklauso, kokių ugdymosi rezultatų gali pasiekti mokinys. 

7. Specialiųjų poreikių mokinių vertinimo pagrindiniai principai: 

7.1. mokinių, kurie mokosi pagal pritaikytas ir individualizuotas programas, ugdymo 

rezultatai vertinami pagal atitinkamos programos reikalavimus: 

7.1.1. mokinių, mokomų pagal pritaikytas dalyko programas, žinios, gebėjimai ir 

įgūdžiai turi būti vertinami atsižvelgiant į Bendrojo išsilavinimo standartais nustatytą mokomųjų 

dalykų minimalųjį pasiekimų lygmenį; 

7.1.2. mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, 

mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus 

pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų 

vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su Bendrosiose programose numatytais pasiekimų 

lygiais; 

7.1.3. jei mokinio, besimokančio pagal pritaikytą programą, atliktos užduotys pasiekė 

bendrus programoje numatytus tikslus, jis turi teisę gauti aukščiausią įvertinimą kaip ir bet kuris kitas 

klasės mokinys;  

7.1.4. jei mokinys, besimokantis pagal pritaikytą programą, turi potencinių galimybių, bet 

nesistengia, tai gali būti mokymosi eigoje įvertintas ir nepatenkinamu pažymiu ar įrašu; 

7.1.5. jei mokinio, mokomo pagal individualizuotą programą, žinios, gebėjimai ir 

įgūdžiai nesiekia Bendrojo išsilavinimo standartais nustatyto mokomųjų dalykų net minimaliojo 

pasiekimų lygmens, jis vertinamas pagal jam sudarytos programos turinio įsisavinimo lygį; 

7.1.6. mokinio, besimokančio pagal individualizuotą programą, žinios vertinamos 

remiantis ta pačia vertinimo sistema, kaip ir visų klasės mokinių, tik individualizuotos programos 

lygiu; jei mokinys gerai atliko jam skirtas užduotis, pasiekė jo programoje numatytus tikslus, įgijo 

reikiamus 3 įgūdžius, jis turi teisę gauti patį geriausią įvertinimą, kurį gautų bet kuris kitas jam skirtas 

užduotis atlikęs mokinys.  

7.2. Ugdymo sistemoje diferencijuojamasis veiksnys yra programa, bet ne pažymys, kuris 

atspindi mokymosi kokybę. Vertinimo užduotys atitinka tai, ko mokinys buvo mokomas: 

7.2.1. jei mokinys, besimokantis pagal individualizuotą programą, nuolat gauna labai gerus 

arba žemus įvertinimus, individualizuota programa koreguojama; 

7.2.2. jei mokinys, besimokantis pagal pritaikytą programą, gauna labai gerus arba 

nepatenkinamus įvertinimus, reikia peržiūrėti jam paskirtą pritaikytą programą: ji gali būti per 

lengva arba per sunki. Tuo atveju, kai mokinys gauna kelis nepatenkinamus įvertinimus, pirmiausia 

reikėtų išsiaiškinti priežastis, kurios lemia nepažangų mokymąsi. 

7.3. Mokinių, besimokančių pagal individualizuotą programą, pusmečių įvertinimai turi 

būti patenkinami. 

7.4. Mokinių, besimokančių pagal pritaikytą programą, pusmečio pažymiai turėtų būti 

patenkinami (rekomenduojama), kad nebūtų prarasta mokymosi motyvacija. Metinis įvertinimas 

rašomas atsižvelgiant tik į mokinio pasiekimus jam paskirtos programos ribose. 

7.5. Dėl mokinio su pritaikyta programa palikimo antriems mokslo metams sprendžia 

Mokytojų taryba, atsižvelgdama į vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) rekomendacijas; mokinį, 

turintį dviejų ar daugiau dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, Mokytojų tarybai pritarus, 

rekomenduojama palikti kartoti kursą arba siūloma rinktis kitą mokymo(si) įstaigą. 

8. Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių pagal pritaikytas ir/ar individualizuotas 
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programas, ugdymo rezultatai aptariami Gimnazijos VGK posėdžiuose. 

9. Kai mokinys daro akivaizdžią pažangą ir jo pasiekimai yra aukštesni nei patenkinamo 

pasiekimų lygmens, Gimnazijos VGK svarsto galimybę atsisakyti programos pritaikymo. Taip pat 

VGK nagrinėja atvejus, kai mokinys, kuriam pritaikoma dalyko programa, negali pasiekti pažangos. 

10. Mokslo metų pradžioje (rugsėjo pirmąją savaitę) sudarydami grupes e. dienyne, 

mokytojai pasirenka pagal kokią programą kiekvienas grupės mokinys mokysis (bendrąją, pritaikytą 

ar individualizuotą programą). 

11. Mokinių asmeninė pažanga fiksuojama konkretaus dalyko individualiuose pažangos 

vertinimo aplankuose. 

12. Vertinimo atskaitos tašku neturi būti pagal bendrąją programą besimokančių mokinių 

pasiekimų lygis. Vertinami specialiųjų poreikių mokinių pasiekimai, o ne mokymosi sunkumai. 

13. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius, rekomenduojama įvertinti mokinių 

bendrąsias kompetencijas (gebėjimas naudotis vadovėliu, atramine medžiaga; gebėjimas reikšti 

nuomonę, sisteminti, analizuoti, daryti išvadas ir pan.), dalykines kompetencijas (rašymo, skaitymo, 

skaičiavimo, savarankiškos veiklos įgūdžiai ir pan.). Siūloma remtis ir pagalbiniais vertinimo 

kriterijais (ar užduotis teisingai atlieka be mokytojo pagalbos; ar užduotis atlieka nesinaudodamas 

pavyzdžiais, taisyklėmis, vadovėliu, ar aktyvus pamokoje; ar dalyvauja frontalioje, grupinėje 

veikloje; ar pasirengęs pamokai; ar stengiasi atlikti daugiau užduočių, jas atlieka kruopščiai, sukaupia 

dėmesį ir pan.).  

14. Rekomenduojama vertinti ne tik pažymiu, bet ir įvairiomis paskatinimo priemonėmis: 

pagyrimu žodžiu, raštu, komentaru, namų darbų neskyrimu, mokinį dominančių užduočių pateikimu 

ar pan. 

15. Specialiųjų poreikių mokinių tėvams informacija pateikiama raštu, e. dienyne, pokalbių 

metu ir kitomis sutartomis informavimo priemonėmis. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Su Aprašu specialiųjų poreikių turintys mokiniai supažindinami mokslo metų pradžioje 

arba mokiniui atvykus mokytis į Gimnaziją. 

17. Su Aprašu tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami jiems pateikiant dokumentus dėl 

švietimo pagalbos teikimo jų vaikui. 

18. Aprašu vadovaujasi visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai bei specialistai. 

19. Aprašas VGK bendru sutarimu gali būti koreguojamas ir tobulinamas. 

__________________________ 



 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos 2022–2023 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo plano 

5 priedas 

 

PASIRINKTO DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO / KALBOS MOKĖJIMO LYGIO PAKEITIMO, ĮSKAITOS FORMA 

 

___________________________________________________ 

(mokinio, vardas, pavardė, klasė, srautas) 

 

Dalyko pavadinimas 
Atsiskaitoma 

už laikotarpį 

Kursas / Kalbos 

mokėjimo lygis 
Įvertini

mas 
Data Mokytojo vardas, pavardė 

Mokytojo 

parašas 

Klasės 

vadovo 

parašas Esamas Norimas 

         

         

____________________________________ 


