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2022-2023 MOKSLO METU PAGRINDINIO rR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMU

KUPISKIO LAURYNO STUOKOS.GUCEVICIAUS
GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

-

Gimnazija) ugdymo planas
tai ugdymo turinio igyvendinimo, vadovaujantis bendruomenes susitarimais, Pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programq bendrqjq ugdymo planq (toliau BUP), patvirtintq Lietuvos
Respublikos Svietimo mokslo ir sporto ministro 2021 m. geguZes 3 d. isakymu Nr. V-688 "Del
202l-2022 ir 20222023 mokslo metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendrqjq ugdymo
1. Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos (toliau

-

-

planq patvirtinimo" bendrosiomis nuostatomis ir kitais bendr4ji ugdym4 reglamentuojandiais teises
aktais, apra5as.

2. 2022-2023 mokslo metq Gimnazijos ugdymo planas (toliau -

Ugdymo planas)

reglamentuoja pagrindinio, vidurinio ugdymo programq bei suaugusiqiq bendrojo ugdymo
programq ir su Siomis programomis susijusiq neformaliojo vaikq Svietimo programq igyvendinimq
Gimnazijoje.
3. Ugdymo plano tikslas - apibrdhti ugdymo programrl vykdymo reikalavimus ugdymo
turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, kad kiekvienas mokinys pasiektq geresnius
kompetencijq
ugdymo(si) rezultatus ir igytq mokymuisi visq gyvenim4 bfltinq bendn4iq ir dalykiniq
visumq.
4. Ugdymo Plano uZdaviniai:
4.1. nurodyti optimalq privalom4 pamokq skaidiq, skirt4 ugdymo programoms igyvendinti;
4.2. ktxti ugdymo proceso dalyviq s4veik4 (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio,
savivaldaus
mokymosi aplinkq) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto

mokymo

ir

ir

mokymosi.
5. Ugdymo plane vartojamos s4vokos:
Dalyko modulis apibrdLla savarankiSka ir kryptinga ugdymo programos dalis'
Kontrolinis darbas - ziniq, gebejimq, igudZiq parodymas arba mokinio Zinias, gebejimus,
darbas, kuriam atlikti skiriama ne maiiau kaip 30
igiidZius patikrinantis ir formaliai vertinamas

-

minudiq.

Laikinoji grup6 - mokiniq grupe dalykui

pagal moduli mokytis, diferencijuotai mokytis

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

Gimnazijoje vykdomq ugdymo progftImrl igyvendinimo aprajas'
parengtas, vadovaujantis BUP ir komandq priimtais susitarimais.
pamoka pagrindine nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma, kurios trukme 45

Ugdymo planas

-

-

minutes.

tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir
juos igyvendinti,
mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis i5sikelti tikslus,
prisiimti asmening atsakomybg uZ mokymqsi.

Mokinio individualus ugdymo planas

-
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PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METU TRUKME. UGDYMO ORGANIZAVIMAS
6. Ugdymo organizavimas

I-IV Gimnazijos klasese.

6.1. 2A22-2023 mokslo metai.
6.2. Mokslo metq ir ugdyrno proceso pradlia -2022 m. rugsejo 1 d.
185 ugdymo dienos,
6.3. Ugdymo proceso trukme I-II klasiq mokiniams

-

III

klases

mokiniams - 180 ugdymo dienos,IV klases mokiniams - 170 ugdymo dienos.
6.4. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
2022 m. spalio 31 d. - lapkridio 4 d.
Rudens atostogos
2022 m. gruodZio 27 d. * 2023 m. sausio 6 d.
Ziemos (Kaledq) atostogos
2A23 m. vasario 13 d. - vasario 17 d.
Ziemos atostogos
2023 m. balandZio l1 d. - balandZio 14 d.
Pavasario (Velykq) atostogos
6.5. Ugdymo procesas skirstomas i pusmedius. Pirmasis pusmetis I-IV klasems - rugsejo 1
d.- sausio 20 d. Antrasis pusmetis sausio 23 d.-birZelio 15 d. I-III klas6ms, sausio 22 d.- geguZes
25 d. IV klasems.
7. Pagrindine ugdymo proceso organizavimo forma

-

pamoka.

8. De5imt dienq (ne daugiau kaip l0 proc. ugdymo turinio) per mokslo metus (5 dienos
Se5tadieniais (po 1 Se5tadieni per menesi spalio - kovo men.) bei 5 dienos valstybinitl egzaminq
rnetu) ugdymas organizuoj amas nuoto liniu btidu:
8.1. ugdymo organizavimas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo b[du vykdomas
vadovaujantis mokyrno nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo biidu apra5u, patvirtintu
Gimnazijos direktoriaus 2020 metq kovo 20 d. isalcymu Nr.1-33 ,,Del Kupi5kio Lauryno StuokosGucevidiaus gimnazijos ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu b[du tvarkos apra5o
parvirtinirno;
8.2. organizuojant ugdym4 nuotoliniu btdu uZtikrinama, kad visas ugdymo procesui skirtas
laikas kiekvienai klasei b[tq skiriamas sinc]roniniam ugdymui;
8.3. konkreti nuotolinio sinchroninio ugdymo diena numatoma menesio veiklos plane
uZtikrinant sinchroninio ugdymo savaites dienq (mokomqiq dalykq) tolygum4.
9. Ugdymo organizavimo gaires del ugdymo organizavimo ypatingq aplinkybir4 (karantino,
ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio, ar ivykio keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir
gyvybei (toliau ypatingos aplinkybes) laikotarpiu ar esant aplinkybems gimnazijoje, del kuriq
ugdymo procesas negali b[ti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu
(karantinas, ekstremali situacija, gimnazija yra dalykq egzaminq centras, vyksta remonto darbai ir
kt.) pateikiama 1 ir 2 prieduose.
10. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I-III gimnazijos klases
mokiniams. Vasaros atostogtl pradlia I-III klasiq rnokiniams -2023 m. birZelio 16 d. Vasaros
atostogos trunka iki einamqjq mokslo metq rugpjodio 31 d.
11. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasds mokiniams skiriamos pasibaigus brandos
egzaminrlsesijai. Jos trunka iki einamqjq metq rugpjtrdio 31 d.
12. Jeigu gimnazijos IV klases mokinys laiko pasirinkt4 brandos egzamin4(-us) ar iskait4(-as)
pavasario (Velykq) atostogq metu, atostogq dienos, per kurias jis laiko egzarninq ar iskait4,
nukeliamos imokslo metq pabaig4.
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13. Jeigu

IV

klases mokinys laiko pasirinkt4 brandos egzamin4 ugdymo proceso metu, jo

pageidavimu pries brandos egzaminq gali bflti suteikiarna laisva diena. Si diena iskaiciuojama i
ugdymo dienq skaidiq.
14. Gimnazijos direklorius, esant aplinkybems, keliandioms pavojq mokiniq sveikatai ar
gyvybei, priima sprendimus del ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdZius
ugdymo proces4, gimnazijos direktorius sprendim4 del ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo
ugdymo dienq skaidiq ar del jo koregavimo
procesas? iskaidiavimo ar neiskaidiavimo
vadovaudamasis Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2021 geguZes 11 d.
isakymu Nr. ADV-360 ,,Del igaliojimrl suteikimo'o derina su Kupi5kio rajono savivaldybes

i

Kultiiros, Svietimo ir sporto skyriaus vedeja.

ANTRASIS SKIRSNIS
UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS. UGDYMO PLANO RENGIMAS IR
IGYVENDINIMAS.
15. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal Gimnazijos tikslus, konkredius

mokinirl

ugdymo(si) poreikius ir igyvendinarnas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio
2l d. isakymu Nr. V-1309 ,,Del Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apra5o
patvirtinimo"
Ugdymo programq apra5as), Pagrindinio ugdymo bendrosiomis
programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjudio
26 d. isakymu Nr. ISAK-2433 ,,Del Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrqjq programq
Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo
patvirtinimo"
bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo minisho 2011
m. vasario 21 d. isakymu Nr. Y-269,,DeI Vidurinio ugdymo bendrqfq programq patvirtinimo"
(toliau Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Svietimo irmokslo ministro 2015 m. gruodZio 2l d. isakymuNr. V-1308 ,,D01
Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo" (toliau Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais
ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (iSskyrus auk5tojo mokslo studijq
programas) formq ir mokymo organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2Al2 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,,Del Mokyrnosi pagal
formaliojo Svietimo programas (iSskyrus auk5tojo mokslo studijq programas) fbrmq ir mokymo
organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (toliau - Mokymosi formq ir mokymo organizavimo

(toliau
(toliau

-

-

,^

tvarkos apra5as).
16. Gimnazija, formuodama ugdymo turini ir rengdama Ugdymo p1an4, remiasi Gimnazijos
veiklos prioritetais, brandos egzaminq rezultatais, ugdymo kokybes stebesenos, mokiniq pasiekimq
ir paZangos vertinimo ugdymo procese informacija, mokiniq pasiekimq baigiant 8 klasg rezultatais,

Gimnazijos veiklos isivertinimo duomenimis.
17. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti (5112),
panaudojamos: klasiq dalinimui uZsienio kalbq, technologijq ir IT pamokose; integmoto anghl
kalbos ir socialiniq mokslq kurso mokymui(..); globalios kompetencijos ugdymui anglq kalba;
konsultacijoms; matematikos, lietuviq kalbos, anghl kalbos, chemijos, fizikos ir biologijos moduliq
bei pasirenkamqfq dalykq (ekonomikos ir psichologijos III*IV klasese) mokymui, vadovaujantis
Gimnazijos direktoriaus 2020-08-31 isakymu Nr. 1-56 ,,Del apra5o patvirtinimo" patvirtinto
pamokq, skitq mokiniq poreikiams tenkinti, skyrimo tvarkos apra5o nuostatomis.
18. Ugdymo veiklai ui, Gimnazijos ribq organizaoti Kulturos paso renginiams, 15

-
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edukaciniq iSvykq, 2 ekspedicijoms, 3 kflrybinems dirbtuvems, Knygr+ mugei, dailes plenerui, dailes
parodoms, muzikines kulfliros stiprinimo renginiams planuojama skirti 327 valandas.
19. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis demokratiSkumo, subsidiarumo, prieinamumo,
bendradarbiavimo principais.

TREdIASIS SKIRSNIS
MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

20. Individualus ugdymo planas sudaromas kiekvienam mokiniui, kuris mokosi pagal
vidurinio ugdymo program4. Mokinio individualiarne ugdymo plane nurodomi dalykai, kuriq
mokosi, kokiu kursu, kiek pamokq skiriama, kokius pasirenkamuosius dalykus, dalykll modulius
rnokinys mokosi. Individualaus ugdymo plano forma pateikiama 3 priede.
21. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo program4, individualus ugdymo planas
rengiamas ir igyvendinamas bendradarbiaujant klases vadovui, mokytojams, mokiniui, mokinio
tdvams (globejams, r[pintojams) bei Svietimo pagalbos specialistams. Planas rengiamas mokiniui,
kurio pirmqiq dviejq diagnostiniq vertinimq pasiekimai yra nepatenkinami. Plano turinys, sekmes
kriterijai, atsakomybds numatomi i5analizavus problemq prieZastis.
22. Mokinio individualus ugdymosi planas keidiamas (atsisakomi ar pasirenkami nauji
dalykai ar kurso lygis) vadovaujantis ,,Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio
atsisakymo ir naujo pasirinkirno tvarkos apra5u'o patvirtintu Gimnazijos direktoriaus 2019 m.
birZelio 20 d. isakymu Nr.1-86 ,,Del mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio
atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

KETVIRTASIS SKIRSNIS
UGDYMO DIF'ERENCIJAVIMAS
23. Diferencij avimas mokiniq grupei taikomas:
23.1. lietuviq kalbai, anglq kalbai ir matematikai mokyti III ir IV klasese suformuojant
pasiekimq skirtumams maZinti, gabumams pletoti, strategijq ir mokymosi metodr4 taikymo,
skatinandio dalykiniq tekstq suvokim4, pana5iq polinkiq, gebejimq, interesq bei panaiiq mokymosi
motyvac ij 4 turindiq, mokymosi galimy biq panaudoj imo mokinitl grupes ;

23.2. Vilniaus TECH klases mokiniams sudarant galimybg mokytis Vilniaus TECH
laboratorijose.

23.3. mokiniq lingvistiniams ir komunikaciniams gebejimams pletoti mokant atitinkamq
anglq kalbos pasirenkamqjq moduliq IV klasese;
23.4. organizuojant grupines konsultacijas IV klaseje.
24. Diferencijavimas mokiniui individualiai taikomas:
24.1 . skiriant skirtingo turinio ir I ar sunkumo uZduotis mokiniams pamokoje ir I ar namuose;
24.2. teikiant I-III kl. mokiniams individualias trumpalaikes konsultacijas;
24.3. teikiant mokiniui mokymosi pagalbq, rekomenduot4 Gimnazijos vaiko geroves
kornisij os (toliau VGK).

PENKTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI PASIEKIMU GERINIMAS
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25. Gimnazija sudaro s4lygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal

jo

galias

ir

siekti kuo

auk5tesniq pasiekimq.

26.Ui: rnokiniq mokymosi pasiekirnq gerinimo priemoniq planavimq, sprendimq priemim4
jas igyvendinant bei poveikio analizavim4 atsakingi direktoriaus pavaduotojai ugdymui (pagal
kuruojamus dalykus).
27. Mokiniqpalangq ir pasiekimus pagerinti siekiama:

27.1. sudarant galirnybes mokytojams tobulinti profesini meistri5kumq ypad dalykines
kompetencijas ir gebejimus, individualizuoti ugdym4, organizuoti ugdymo procesq taikant
Siuolaiki5kos pamokos, gristos s4veikos paradigrna, strategijas. Mokytojai turi tureti galimybg
prireikus pasitelkti Svietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti,
atsiZvelgiant i mokiniq mokymosi pagalbos poreikius;
27.2. diegiantauk5tus mokymosi hkesdius kiekvienam mokiniui (tarp jq ir Zemus pasiekimus
turintiems mokiniams), mokinys individualiaipildo,,Mokinio tolesnio ugdymosi plat4",kas sudaro
s4lygas kiekvienam mokiniui ugdytis s4moningq ir atsaking4 poZi[ri i mokym4si;
27.3.lgdant mokiniq pasididZiavimo savo Gimnazija, mokymusi jausmus mokiniq s4Saukq,

mokytojq (antradieninirl) susirinkirnq metu garsinant @asidZiaugiant) mokiniq ugdymo(si) sekmes
Gimnazijoje, raj one, Salyje.
27.4. stebint mokinir4 mokymosi vertinimo proceso efektyvum4 ugdomojo konsultavimo
metu, ypating4 demesi skiriant formuojamajam vertinimui pamokoje bei diagnostinio vertinimo
kokybei;
27.S.keliant uZdavinipamokoje auk5tesnio lygmens uZ turim4 mokinio gebejimq lygmeni.
27.6. pagalb4 suteikiant pirmiausia tiems mokiniams, kuriq mokymosi pasiekimai Lemi arba
auk5diausi (gabiems ir motyvuotiems);
27.7. sudarant s4lygas mokiniams, kuriq mokymosi pasiekimq lygis Zemesnis, nei numatyta
pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (turintiems nepatenkinilmus ivertinimus) Gimnazijoje
atlikti namq darbq uZduotis;
27.8. aktyviau itraukiant mokinio tdvus (globejus, riipintojus) ipalankiq vaiko ugdymosi
sglygq uZtikrinim4 namuose;
27.9. mokomiesiems dalykams skiriant papildomas pamokas mokiniq ugdymo poreikiams
tenkinti. fgyvendinant vidurinio ugdymo programA IV kl. skiriamos papildomos pamokos-

konsultacijos lietuviq k., anglq kalbos, matematikos, istorijos, gamtos mokslq, informaciniq
technologijq ir geografijos mokomiesiems dalykams;
27.1,0. organizuojant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kuriq trukmg rekomenduoja
mokantis mokytojas ir nustato VGK pagal mokymosi pagalbos poreiki;
27.11. organizuojant VGK, klases vadovq ir dalykq mokytojq paveikias diskusijas apie
rnokiniq pasiekimr4 gerinirno galimybes.

SnSrasrs sKrRSNrs
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS
28. Mokymosi pagalbos mokiniams teikim4 bendradarbiaudarnos su Gimnazijos VGK
koordinuoja direktoriaus pavaduotojos ugdymui pagal kuruojamas ugdyrno turinio sritis.
29. GimnazrlauZtikrina sisteming mokymosi pagalbq, kuri apima: Lemt4 mokiniq mokymosi
pasiekimq prevencij4 (i5 anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jq i5vengti),
intervencij4 (sprendZiant i5kilusias problemas) ir Zemq mokymosi pasiekimq kompensacines
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priemones (suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti namuose ir pan.).
30. Kiekvieno mokinio mokymosiproceso veiksmingumQ TAMO dienyne nuolat stebi klasiq
vadovai. Siekiama laiku pastebeti mokiniq Zemus mokymosi pasiekimus ir nustatyti prieZastis. Apie
atsiradusius mokymosi sunkumus ir galimas jq prieZastis (socialines ar psichologines) mokantys

mokytojai ir klasiq vadovai informuoja Girnnazijos Svietimo pagalbos specialistus. Klasiq vadovai
problemas aptariasu mokinio tdvais (globejais, r[pintojais), karttr su jais sprendZia Zemq mokymosi
pasiekimtl prieZastis, problemas pristato VGK. Aukitus pasiekimus demonstruojantiems mokiniams
sifrloma ir suteikiama reikiama mokymosi pagalba rekomenduojant jiems dalyvauti ir padedant
pasirengti konkursams, olimpiadoms.
31. Gimnazijoje mokyrnosi pagalba kiekvienam mokiniui teikiama Siais atvejais: kai mokinys

del ligos ar kitq prieZasdiq praleido dali parnokq; kai mokinys gauna kelis i5 eiles nepatenkinamus
konkretaus dalyko ivertinimus; kai mokinio pasiekirnq lygis (vieno ar keliq dalykq) Zemesnis, nei
minimalus pasiekimq lygmuo numatytas ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro
paZangos; kai rnokinys demonstruoja auk5diausio lygmens pasiekirnus; kitais Gimnazijos
pastebetais mokymosi pagalbos poreikio atvejais; kai mokinys patiria mokymosi praradimus
COVID-I 9 pandemijos metu.
32. Mokymosi pagalbos teikimo daZnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo
mokiniui ir mokandio mokytojo rekomendacijq.
33. Gknnazija derina ir veiksmingai taiko Siuos mokymosi pagalbos bfldus:
33.1. griirtarnqJi rySi per pamok4 @agal ji nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis,
pritaikant tinkamas mokymo(si) uZduotis, metodikas);
33.2. trurnpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kuriq trukmg rekomenduoja mokantis
mokytojas ar nustato VGK pagal mokymosi pagalbos poreiki;
33.3. mokiniq tevq pedagogini Svietim4 apie galimos tevq pagalbos mokiniui metodus ir
galimybes;
33.4. padiq mokiniq pagalbq kitiems mokiniams;
33.5. tri5aliq pokalbiq metodik4 (mokinys-tevai-mokytojas).
34. Teikiant mokymosi pagalbq, gali bflti sudaromos laikinos mokiniq, kuriems reikia
pana5aus pobfdZio pagalbos, grupes. Sios grupes gali bfiti sudaromos ir i5 gretimq klasiq mokiniq.
l5skirtiniais atvejais mokymosi pagalba gali buti skiriama ir individualiai. Mokymosi pagalbai teikti,
skiriant konsultacijas ar didesnipamokq skaiEiq dalykui mokytis, panaudojamos pamokos, skirtos
mokymosi pagalbai
ugdymo poreikiarns tenkinti. Mokymosi pagalbos veiksmingumas
analizuojamas ir kompleksi5kai vertinamas pagal individuali4 mokiniq paLang1 ir pasiekimq

ir

dinamik4.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS
3

5. Bendrqjq kompetencijtl ugdymas integruojamas

:

35.1. Mokejimo mokytis bei kornunikavirno kompetencijq ugdyrnas - ivisus dalykus;
35.2. Darutaus vystymosi kompetencijq ugdymas ! gamtos mokslus, dorinio ir socialinio

-

ugdymo dalykus;
35.3. KultUrinio sqmoningumo kompetencijq ugdyrnas - imeninio ugdymo dalykus ir kalbq
mokymq.
36. I istorijos, geografijos, pilieti5kumo ugdymo pagrindq dalykq turini integruojama Lietuvos
ir pasaulio realijos, kurios nuolat sistemingai atskleidZiamos aptariamos su mokiniais,

ir
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nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindq temos, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio
saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnirtr, gresmir+ ir pavojq analize;Lietuvos gynybos politika;

ir

kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos
nacionalinio saugumo pagrindq istatymas ir kiti igyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija
sridiq teises aktai. Laisves kovq istorij a(17 val. programa) II klaseje integruojama i istorijos ugdymo
turini;
37. ,,Lmogaus saugos bendroji programa", patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. isakymu Nr. V-1159 ,,Del Zmogaus saugos bendrosios
programos patvirtinimo", integruojama I-IV klasese i gamtos mokslus (6 val.), etik4 (2 val.),
technologijas (1 val.), geografij4 (2 val.),8,5 valandU per mokslo metus skiriamos I-III klasiq
mokiniq saugos ugdymo pratyborns. Programos turinio integravimas pateikiarnas lenteleje Nr. 1.

informaciniai

Lentele Nr.1

Znaocaus sAUGos BENDRosros pRoGRAMos TNTEGRAVTMAS I DALvKUS
Gebejimai
1. Psichologinis pasirengimas gresmems ir pavojams
2. Saugi elgsena buityje ir gamtoje
2.1 . T ail<y ti bendrus

i5

gyvenimo atokioj e vietovej e

Dalykai
Dorinis ugdymas (Etika)

Valandos
1

Biologija

1

Fizika

I

Dorinis ugdymas (Etika)

I

Klases vadovo
veiklos programoje

2

Klases vadovo veiklos
programoje (civilines
saugos pratybos)

4,5

principus
2.2. U Lsitil<rinti saugum4 kasdien naudoj antis elektra ir

veikiant jos irenginirl aplinkoje.
2.3.Dalyvauti kuriant saugi4 ir darni4 aplink4 sau,
bendruomenei ir gyviinams.
3. Saugi elgsena eismo aplinkoie
4. Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose
4.1. Apibfrdinti civilinds saugos samprat4.

4.2.Apib[dinti asmenines ir kolektyvines gyventojq
apsaugos esmq.
4.3. Apibtidinti evakavimo(si) i saugi4 teritorijq
principus.

4.4. Pasirinkti saugq i5ejim4 i5 degandio pastato, gesinti
gaisrq, jei evakuacija negalima.
4.5. UZsitikrinti saugum4 kasdien naudojantis elektra ir

Fizika

1

Geografija

1

4.7. Tinkamai elgtis susidarius ekologinio pobfldZio
ekstremaliaj ai situacij ai.

Biologija

I

4.8. Tinkamai elgtis susidarius techninio pob[dZio
ekstremaliaj ai situacij ai.

Chemija

I

Technologijos

i

veikiant jos irenginiq aplinko.ie.
4.6. Prognozuotiir atpalinti artejandi4 ar potencialiai
galimq gamtinio pobtdZio ekstremaliqj4 situacij4 ir nuo
jos apsisaugoti.

4.9. NpaLinti galimq socialinio pobfldZio ekstremaliqj4
situacij4.

4.10. Taikyti saugaus elgesio socialines kihnes

Chernija

1

Klases vadovo veiklos
programoje

2

ekstremaliosios situacij0s metu principus.
5. Pirmoji pagalba.
I5 viso skirta valandq

18,5

ir

lyti5kurno ugdyrno bei rengimo Seirnai bendroji programao', patvirtinta
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo rninistro 2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr. V-941 ,,Ddl
sveikatos ir lyti5kumo ugdymo bei rengimo Seimai bendrosios programos patvirtinimo" I-IV
klasese, integruojama i dorinio ugdymo, biologijos, technologijq ir fizinio ugdymo mokomuosius
dalykus bei klasiq kuratoriq, socialinio pedagogo ir sveikatos prieZifiros specialisto veiklas
(inicijuojami ir organizuojami edukaciniai renginiai mokiniams). Programos turinio integravimas
pateikiamas lenteleje Nr. 2.

38. ,,Sveikatos

Lentele Nr. 2

SVEIKATOS IR LYTISKUMO UGDYMO BEI RENGIMO STNAAI
PROGRAMOS INTEGRAVIMAS T DALYKUS
Programos turinys (ternos), dalykai, valandq skaidius

Dalykas
a

a

(t

j4

€

b0

o
bo

o0

)

o

a

frl

+1

Turinys (temos)

1. Sveikatos, sveikos
gyvensenos

ir

(-)

H

C)

N

F.

4

>.
-o

Fri

Klasiq vadovq,
socialinio
pedagogo bei
sveikatos
prieZifiros
specialisto veikla

Socialiniq
partneriq (lektoriq
specialistq)
edukacines

paskaitos

a

-)

Seimos

samprata

2.Fizine sveikata

8

3. Sveika mityba
4. Psichikos sveikata

5

6

6

5. Socialine sveikata
6. Lytinis brendimas
7. Atsparumas
i.ilrinaorn eloesirri

4
2

6

2

2

39. ,,Pagrindinio ugdymo etnines kulturos bendroji programosoo, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandZio 12 d. isakymu Nr. V-651 ,,Del
pagrindinio ugdymo etnines kult[ros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etnines kultfiros
bendrosios programos patvirtinimo", turinys integruojamas
turinio integravimas pateikiamas lenteleje Nr. 3

i

mokomuosius dalykus. Programos
Lentele Nr.

ETNINES KULTITROS BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS I DALYKUS

3

9

Val. sk.

Klase

2

I*II

2. Zmogaus gyvenimo
ciklo tarpsrriai ir apeigos

2

I_II

3. Jaunimo brandos
apeigos ir paprodiai

2

I-II

2

I_II

2

I-II

2

I-II
I-II

Turinys (ternos)
1. Tauta

ir tradicrjos

4. Paprotine teise ir
elgesys
5. Kulturinis kra5tovaizdis

ir tradicine arclr itektura
6. Etnografiniai regionai
7. Kalendoriniai paprodiai
8. Tradicine [kine veikla
9. Liaudies kUryba

2
2

I_II
I_II

1

TII-IV

1

ru-{v

2

III-IV

2

III-IV

2

III-IV

2

10. Etnines kulturos

samprata

ll.Zmogaus gyvenimo
ciklo tarpsniai ir apeigos
12. Jaunimo brandos
apeigos ir paprodiai
1

3. Kulinarinis paveldas

miSzbos paprodiai

4. Sveikatos tausojimo
paprodiai ir gydyrnas
1

ir

15. Kulmrinis

kraStovaizdis ir hadicine
architektiira
16. Tradiciniai amatai,

verslai ir darbai
17. Archeologinis ir
tautinis kostiumas
18. Liaudies kiiryba
19. Pasaulejauta,

rnitologija ir religija

Dalykai
Dorinis ugdymas, pilietiSkumo pagindai,
istorija
Dorinis ugdymas, muzika, Sokis, lietuviq k.
Dorinis ugdymas, muzika, Sokis, lietuviq k.
Dorinis ugdymas, pilieti5kurno pagrindai
Daile, technologijos
Daile, technologij os, geograflrj a, lietuviq k.
Dorinis ugdymas, muzika, Sokis, daile
Daile, technologij os, muzika
Daile, technologijos, muzika
Etika, muzika
Dorinis ugdymas, muzika, lietuviq k.,
istorija
Dorinis ugdymas, muzika, lietuvitl k.
Technologijos
Technologijos
Daile, technologij os, istorij a, geografij a

2

III-IV

2

III_IV

2

ru-IV

2

III-IV

2

M_IV

Daile, technologijos, istorija
Daile, technologijos, istorija
Daile, technologijos, muzika, lietuviq k.
Dorinis ugdyrnas, daile

40. ,,Ugdymo karjerai programaoo I-IV klasese ugdymo karjerai temos integruojamos i visq
dalykq pamokas. Mokytojai dalykininkai teikia infonnacij4 apie savo dalyko svarbq mokantis
ivairiq specialybiq bei su ja susijusius dalykus renkantis mokymosi krypti, skirdami tam ne maiiau
kaip 2 pamokas per mokslo metus. Klasiq vadovai savo veiklos programoje numato ugdymui
karjerai 3 veiklas per metus (Karjeros diena Girnnazijoje, susipaZinimas su profesijomis tevq
darbovietese, i5vykimas i studijoms skirt4 mugg).
41. I-II klasese 2022-2023 m. m. realizuojama integruoto ugdymo inovacija - globaliosios
kompetencijos ugdymas anglq kalba. Program4 igyvendina angh4 k. mokytojai. Realizuojant
integruot4 globaliosios kompetencijos ugdym4 vadovaujamasi PISA globaliosios kompetencijos ir

l0
esminiq kompetencijos daliq apibreZtimi. Globaliosios kompetencijos ugdymo anglq k.
apreptis pateikiama lenteleje Nr. 4.
Lentele Nr. 4.

GLOBALIOSTOS KOMPETENCTJOS UGDYMO ANGLU K. APRtPTTS
Val. sk. I kl. Val. sk. II kl.
PISA
Esmines ugdomos kompetencij os

globaliosios

dalys

kompetencij os apibreZtis

(2021-2A22
m. m.)

QA221023
m.m.)

37

37

Zinios apie pasauli ir
kitas kultflras

L Nagrineti vietines,
pasaulinds ir kult[rines

Gebejimai suprasti
pasauli, bendrauti ir veikti
Atvirurno, pagarbos
Zmoniq ivairovei ir veiklumo

reik5mes klausimus

2. Suprasti ir gerbti kitq
pasauleZiurE

nuostatos

Zmogaus orumo ir ivairoves
vertybds.

42. Vadovaujantis Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m.kovo 22 d. isakymu Nr.
V-190,,Del Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijq patvirtinimo"
Gimnazijoje igyvendinama socialines ir emocines kompetencijas ugdanti akredituota prevencine
programa,,Raktai i sekmg". Sios programos turinys igyvendinamas per klasiq vadovq veikl4.
43. Mokytojas, i kurio mokomqii dalykq yra integruojama Zmogaus saugos, sveikatos ir
lyti5kumo ugdymo bei rengimo Seimai, etnines kulffiros, ugdymo karjerai programq tema, t4 tem4
fiksuoja dalyko ilgalaikiame plane ir elektroniniarne dienyne, o klasiq vadovai savo veiklos

-

planuose.

44. Mokytojas, vertinantis integruotos temos mokiniq pasiekimus, taiko formuojamojo
vertinimo metodus ir bldus.

ASTUNTAsIS SKIRSNIS
DALYKU MOKYMO INTENSYVINIMAS

45. Organizuojant pagrindinio ugdymo programq proces4, intensyvinamas Siq dalykq
mokymas:

45.1. per dienq lietuviq kalbos dalykui mokyti skiriama ne viena, o dvi viena po kitos
vykstandios pamokos, taip sudarant sqlygas organizuoti dideles apimties ra5to darbus;
45.2. per dien4 (kas antr4 savaitg) dailes ir technologijq dalykams mokyti skiriama ne viena,
o dvi viena po kitos vykstandios pamokos, taip sudarant s4lygas organizuoti projektinius darbus.
46. Organizuojant vidurinio ugdymo procesQ mokymas intensyvinamas:
46.l . per dien4 dalykarns mokyti skiriant ne vienq, o dvi viena po kitos vykstandias pamokas,
taip sudarydama s4lygas organizuoti dideles apimties ra5to darbus, eksperimentus (laboratorinius
darbus) gamtos mokslq pamokose, projektinius darbus ir kt.;
46.2.per vienerius mokslo metus (III Gimnazijos klaseje) dorinio ugdymo (etik4, tikyb4) ir
informaciniq technologrjq (B kurs4) mokiniai mokosi intensyviau, taip i5klausydami dalykq kurs4

11

per vienerius mokslo metus.

DEVINTASIS SKIRSNIS
MOKINIU PAZANGOS IR PASIEKIMU VERTINIMAS

ir

paZang4 vadovaujamasi Ugdymo programq apra5e,
Pagrindinio ugdyrno bendrosiose programose, Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, Geros
rnokyklos koncepcijoje bei Nuosekliojo mokymosi tvarkos apraSe numatytais mokiniq pasiekimq ir

47. Yefiinant mokiniq pasiekimus

ir strategijomis.
48. Mokiniq pasiekimai veftinami vadovaujantis Girnnazijos bendruomends susitarirnais
parengtu Gimnazijos mokiniq pasiekimq ir palangos tvarkos apraSu, patvirtintu Girnnazijos
direktoriaus 2019 m. birZelio 7 d. isakymu Nr.1-71 ,,Ddl mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo
apra5o patvirtinimo". Pasiekirnq ir paZangos vertinimo tvarkos apra5as skelbiamas Gimnazijos
paZangos vertinimo principais

internetinej e svetainej e wwrv. kup

i

sk io gi m r.razij a.

lt

DESIMTASIS SKIRSNIS
MOKINIU MOKYMOSI KRUVIO REGULIAVIMAS
49. Gimnazijoje taikomos Sios

kr[vio reguliavimo priemones:

49.1. mokiniui mokymosi kruvis per savaitg paskirstomas proporcingai;
49.2. mokiniui per dienq skiriamos ne daugiau katp 7 pamokos;

49.3. mokiniams per dien4 neskiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie
kontrolini darb4 mokiniai informuojami ne veliau kaip prie5 savaitg. Kontroliniai darbai nera5omi
po ligos, atostogq ar po Sventiniq dienq;
49.4 uLtlksinama, kad uZduotys namuose: atitiktq mokinio galias; b[tq panaudojamos
gril:tamajai informacijai apie mokinio mokym4si gauti, tolesniam mokymuisi; nebutq skiriamos
atostogoms; nebutq skiriamos del ivairiq prieZasdiq neivykusiq pamokq turiniui igyvendinti.
50. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo proglamQ ir negali tinkamai atlikti
namq darbq del nepalankiq socialiniq ekonominiq s?lygq namuose, sudaromos sqlygos juos atlikti

-

Gimnazijoje arba jie nukreipiami idienos centr4.
51. Trumpalaikes konsultacijos (trumpesnds uZ pamokos trukng) neiskaitomos i rnokinio
mokymosi kruvi, o ilgalaikes (trukrne lygi pamokos trukmei) iskaitomos imokymosi krfivi.
52. Mokinys Gimnazijos direktoriaus isakymu gali bfiti atleidZiamas nuo pamokq tq dalykq,
kuriq jis yra nacionalinirl ar tarptautiniq olimpiadq, konkursq per einamuosius mokslo metus
nugal€tojas bei nuo dailes, muzikos, Sokio, fizinio ugdymo pamokq, jei jis mokosi neformaliojo
varkl Svietimo ir formalqji Svietim4 papildandio ugdymo istaigose pagal atitinkamas formalqii
Svietim4 papildandio ugdymo programas (ar yrajas baiggs) ar kitas neformaliojo vaikq Svietimo
programas. Mokinio atleidimas nuo pamokq teisi5kai lforminamas vadovaujantis mokinio pra5ymu
suderintu su mokinio tevais (globejais, riipintojais).
53. Sprendimas del mokinio atleidimo nuo pamokrl priimamas dalyko, nuo kurio parnokq
mokinys atleidZiamas, mokytojui susipaZinus su formalqi! Svietim4 papildandio ugdymo ar
neformaliojo vaikr+ Svietimo programomis ir konstatavus, kad Siq programr4 turinys dera su dalyko
Bendrqjq programq turiniu.
54. Mokinys, atleistas nuo atitinkamq menU ar sporto srities dalykq pamokq, jq metu gali
uZsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Kai Sios pamokos pagal pamokq tvarkara5ti yra

t2
pirmosios ar paskutinds, uZ mokiniq saugum? atsako tevai (globejai, rUpintojai).
55. Mokiniq, atleistq nuo menq ar kiino fizinio ugdymo dalykq, vertinimai, gauti mokantis
pagal formalqj i Svietim4 pap ildandias pro gramas, pripaZistami.

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
NEF'ORMALIOJO SVMTNNO ORGANIZAVIMAS
56. Mokiniq nefonnaliojo Svietimo poreikiams ivertinti bendradarbiaujant su rnokiniq
parlamentu buvo atlikta I-I[ klasiq mokiniq apklausa pagal praejusiq mokslo metq vykdytas
neformaliojo ugdymo sritis.
57. Neformaliojo Svietimo nepertraukiamos vienos veiklos trukme - 45 minutes.
58. Minimalus mokiniq skaidius kiekvienoje neformaliojo vaikq Svietimo grupeje 8 mokiniai.

59. Konkrediai neformaliojo Svietimo veiklai skiriamq valandq skaidius nustatomas
atsiZvelgiant i Gimnazijos finansines galimybes.
60. Mokiniai mokslo metq eigoje gali atsisakyti arba pasirinkti naujas neformaliojo vaikq
Svietimo veiklas.

61. Neformaliojo vaikq Svietimo programose dalyvaujantys mokiniai iymimi Mokiniq
registre.

62. Atsilvelgus i mokiniq savirai5kos poreikius mokiniams sudaromos s4lygos lankyti Sias
ivairiq krypdiq neformaliojo vaikq Svietimo programas:
Lentele Nr. 5
NEFORMALIOJO SVMTTVTO VEIKLOS
2022-2023 m. m.

Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Skirta valandrl
Per savaitg

Per mokslo metus

Sokio teatras ,,[-INA"
Jaunimo miSrus choras

5

175

J

10s

a

J

Etnokultfirinis ansamblis,,Kupol6"

2

7A

4

Menqdirbtuves,,Kitaip"

J

105

5

Robotika.
Radioelektronika.
Tinklinis
Etninio ir religinio paveldo paZinimas
Krep5inis
MiSkininkai,,Girinukai"
e-Twinning
Eksperimentas biologij oj e
Teises ir sveikatos kodas
MedZio droZejai
Saugaus eismo strategijos
Ateitininkai

2

70

2

70

2

70

4

140

J

r05

2

70

2

70

1

35

2

70

1

35

1

35

2

70

1

2

6
7
8
9
10
11

12
13

14
15

16
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DVYLIKTASIS SKIRSNIS
ASMENU, BAIGUSIU UZSIENIO VALSTYBES AR TARPTAUTINES
ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALI AR
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAM,T, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

63. Afvykgs asmuo, baiggs uZsienio valstybds, tarptautines organizacijos pagrindinio,
vidurinio ugdymo programos dali ar pagrindinio ugdymo program?, mokytis priimamas
vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi tvarkos apra5u. Mokiniq atvykusiq i5 Ukrainos ugdymas
organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo mokslo ir sporto ministerijos
parengtais teises aktais ir rekomendacijomis.
64. Gimnazija informuoja Kupi5kio rajono savivaldybes Kulfirros, Svietimo ir sporto skyriq
apie atvykusio mokinio itraukties iGimnazijos bendruomenes gyvenim4 aspektus.
65 Gimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo (direktoriaus pavaduotoja ugdymui), atsakingas
uZ mokiniq, baigusiq tarptauting bendrojo ugdymo programQ ar jos dali, mokymosi koordinavirn4
kartu su mokinio bfisimos klases vadovu, mokiniu ir mokinio tevais (globejais, r[pintojais) aptaria
poreiki tam tikr4 laiko dali intensyviai mokytis lietuviq kalbos, numato tolesnio mokymosi
perspektyv4, Svietimo pagalbos poreik!:
651. sudaro mokinio individualq ugdyrno plan4, atsiZvelgdamas mokinio mokyrnosi
pasiekimus. Sudaromame individualiame plane numatomas pamokq skaidiaus perskirstym1 tarrp
dalykq bei sudaroma galimybe kuri laikE nesimokyti dalies dalykq (esant auk5tesniems Siq dalykrl
pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose) ir Siq dalykq pamokas skirti lietuviq kalbai
rnokyti;
65.2. numato preliminariq mokinio adaptacinio laikotarpio trukmg, individualios paZangos ir
pasiekimq stebesenos per adaptacini laikotarpi bei formas, Gimnazijos, mokinio ir mokinio tevq
(globejq, riipintojq) isipareigoj imus ;
65.3. i mokinio adaptacijos procesU valdymE itraukia Gimnazijos VGK, kartu su komisija
numato teikiamos pagalbos formas ir b[dus;
65.4. numato klases vadovo bei mokytojq darb4 su atvykusiu mokiniu ir mokinio tevais;
65.5. atsiZvelgdamas ta.i, kaip mokiniui sekasi adaptuotis, bendradarbiaudamas su
Gimnazijos VGK, konstatuoja mokinio adaptacijos laiko pabaig4;
65.6. uLtikrina, kad adaptacijos laikotarpiu bfltq taikomas tik formuojamasis mokinio
paLangos ir pasiekirnq vertinimas.
66. Mokinio klases vadovas:
66.1. adaptaciniu laikotarpiu stebi mokinio individualiqpaLang4, pasiekimus;
66.2. nuolat bendradarbiauja su mokinio tevais (globejais, r[pintojais), teikia informacij4 apie
rnokinio mokym4si, darom4 palang1 ir gauna griLtamq1 informacijq;
66.3. pasitelkia mokinius savanorius, galindius padeti atvykusiam asmeniui sklandZiai
isitraukti i Gimnazijos bendruomends gyvenim4, mokytis ir ugdytis;
66.4. konsultuoja mokini del neformaliojo Svietimo veiklq pasirinkimo.
67. Jeigu atvykgs mokinys nemoka ar menkai moka lietuviq kalbE:
67.1. sudaromos s4lygos lietuviq kalbos mokyti intensyviu b[du kartu uZtikrinant, kad kitq
dalykq mokinys mokytqsi kartu su bendraarnZiais;
67.2. sudaromos galimybes intensyviai moktis vien lietuviq kalbos iki vienq metq (i5imtiniais
atvejais ir ilgiau) ar trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimui ilgiau nei vienerius

i

i

metus;

t4
67.3. ultikrinamas mokinio mokymasis kartu su kitais bendraarnZiais paskirtoje klaseje bei
reikiamos mokymosi ir kitos Svietimo pagalbos teikimas ar mokymasis kitu Gimnazijos siiilomu
b[du, suderintu su mokinio tevais (globejais, r[pintojais).

TRYLIKTASIS SKIRSNIS
MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI SNTVTO.IN ORGANIZAVIMAS
68. Mokiniq mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinirtr mokymo stacionarineje
asmens sveikatos prieZiflros istaigoje ir namuose organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsejo 26 d. isakymu Nr. V-1405 ,,Del Mokiniq

mokymo stacionarineje asmens sveikatos prieZiuros istaigoje ir namuose organizavimo tvattos
apra5o patvirtinimooo, ir Mokymosi formq ir mokymo organizavimo tvarkos apra5u.
69. Mokiniai namuose mokomi savaranki5ku ir nuotoliniu rnokymo proceso organizavimo
b[du. Mokiniui, mokomam namuose, Gimnazija, suderinusi su mokinio tevais (globejais,
r[pintojais) ir atsiZvelgdama i gydytojq konsultacines komisijos rekomendacijas, parengia
individualq ugdymo plan4.
70. Savaranki5ku mokymo proceso organizavimo budu namuose mokomam mokiniui I-II
klasese skiriama 15 savaitiniq pamokq, III-IV klasese - 14. Dali pamokq gydytojq konsultacines
kornisijos leidimu mokinys gali lankyti Gimnazijoje.
71. Suderinus su mokinio tdvais (globejais, rflpintojais), Gimnazijos direktoriaus isakymu
mokinys gali nesirnokyti menq, dailes, muzikos, technologijq ir fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio
individualiame ugdymo plane prie dalykq, kuriq mokinys nesimoko, ira5orna,,atleista".
72. Mokinys gali buti ugdomas Seimoje pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo program4.
Gimnazija, vadovaujasi Ugdymo Seimoje lgyvendinimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2020 m. geguZes 20 d. nutarimu Nr. 504 ,,Del Ugdymosi Seimoje
igyvendinimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS
SOCIALINES.PILIETINES VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
73. Socialine-pilietine veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo program?, yra

privaloma. Socialine-pilietine veikla siejama su Gimnazijos bendruomenes projektais, renginiais,
kultBrinemis ir socializacijos programomis, pilieti5kumo ugdymu, Gimnazijos bendruomends
tradicijomis. Socialine-pilietine veikla Gimnazijoje: akcija,,Darom", organizavimas ir savanori5kas
dalyvavimas ne pamokq laiku Gimnazijos, miesto renginiuose bei akcijose, pagalba sporto varZybq
ir konkursq mefu, pagalba parengiant patalpas renginiams, egzaminams bei savanori5ka veikla
Gimnazij os bibliotekoj e.
74. Per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai I ir II klasese skiriama ne maZiau kaip 10
pamokq (valandq).
atlikti savaranki5kai,
75. Mokinys, vykdydarnas socialing-pilieting veikl4, gali
bendradarbiauj ant su vietos bei savivaldos instituci j omis.
76. Socialing-pilieting veikl4 Gimnazijoje koordinuoja klasiq vadovai. Mokiniai socialinespilietines veiklos irodymus kaupia patys. Socialines-pilietines veiklos paZymos lapai (Lentele Nr.6)
skiriami kiekvienam mokiniui ir kaupiami individualiame paZangos aplanke, kuris laikomas pas
klasiq vadovus.

jq
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77. Mokinio socialind-pilietine veikla fiksuojama individualioje socialines veiklos paLymoje,

apibendrinti galutiniai duomenys fiksuojami TAMO elektroniniame dienyne prie klases
kuratoriaus veiklos, mokiniui pateikus individualiE socialines-pilietines veiklos paLymE (Lentele
Nr. 6).
78. I klasitl mokiniarns rekomenduojama, sudaromos sqlygos ir teikiama pagalba savo
socialines-pilietines veiklos irodymus kaupti Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo
sistemoje (AIKOS).

0

Lenteld Nr. 6

KUPISKIO LAURYNO STUOKOS-GUCEVIEHUS GIMNAZIJOS ..... Klases
mokinio(-es) ..............
Socialinds-pilietinds veiklos (savanoryst6s) paZym a 2022*2023 m. m.
Veiklos tipas
a
(3
a
(!

(s
>a

>'

H

JI
>rn

.-

P

cd

c)

H

JZ

>a

()
E

Atlikimo vieta I

Vertinimo

partneris

data

Val.sk.

o

Asmens stebejusio
veiklq vardas,
pavarde

ParaSas

CN

a

Klases vadovas

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS
MOKINIU SOCIALINIU IR EMOCINIU KOMPETENCIJU UGDYMO
ORGANIZAVIMAS
79. Mokiniq socialiniq ir emociniq kompetencijq (toliau * SEK) ugdymas organizuojamas
vadovaujantis Kupi5kio rajono savivaldybes vaiko socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo
rnodelio apra5o, patvirtinto Kupi5kio r. savivaldybes mero 2021met4birZelio 29 dienos potvarkiu
Nr. MV-30 ,,Del Kupi5kio rajono savivaldybes vaiko socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo
modelio apra5o patvirtinimo" (toliau - Apra5as) rekomendacijomis.
80. Paveikiausias tikslines konkredias mokinio socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo
priemones (rekomenduojamas Apra5e), atsiZvelgus i SEK figties isivertinimo duomenis, mokslo
metams parenka Gimnazijos VGK;
81. Mokytojai planuodami ugdymo turiniteminiuose, laikotarpio ir pamokos planuose numato
paveikiausias SEK ugdymo veiklas;
82. Klasiq vadovai planuodami ir realizuodami ugdomqf4 veikl4 ne maLiav kaip 20 proc.

veiklos su klase skiria SEK veiklq vykdymui;
83. Klasiq vadovai uZtikrina kad SEK ugdymo nepamokinese veiklose dalyvautq visi
mokiniai;
84. Gimnazijos psichologe mokslo metq pabaigoje identifikuoja ir vertina visq klasiq mokiniq
SEK ugt!;

l6
85. Mokiniq SEK ugties identifikavimo duomenys

ir i5vados pateikiamos gimnazijos

bendruomenei;
86.

I-IV

klasdse realizuojama prevencind programa ,,Raktai

i sdkmg".

SpSrolrxrAsrs sKrRSNrs
GABIU MOKINIU UGDYMAS
87. Gabiq mokinir4 ugdymas apima Siq mokiniq atpalinimqbei

jq ugdymo individualizavimq,

diferencij avimq ir turtinim4.
88. Gabiq rnokiniq atpaZinimas:

88.1. Gabls mokiniai atpailistami pagal mokomqjq dalykq akademinius pasiekimus,
olimpiadq, konkursq rezultatus, kitus tikslines paskirties renginiq metu pastebetus mokiniq
intelektinius, meninius, sportinius ar technologinius gebejimus bei psichologo vykdomq testq ir
tyrimq rezultatus;
88.2. Il klasese (antrajame pusmetyje) visiems mokiniams atliekant I-S-T 2000 R
(Amthauerio intelekto struktfiros) test4. Tyrimo duomenys leidZia nustatyti mokiniq gebejimus,
i5skirti labai auk5ttl ir ypatingai auk5trl gebejimq mokinius.
8 9. Gabiq mokiniq ugdymas diferencij uoj amas, individual izuoj amas :
89.1. mokiniams suteikiant galimybE pagal poreikius, gebejimus ir polinkius rinktis dalykq
modulius, pasirenkamuosius dalykus;
8 9. 2. diferencij uoj ant ir individual izuoj ant uZduoti s pamokose ;
89.3. diferencijuojant ir individualizuojant namq darbq uZduotis ir atlikimo bfdus;
89.4. suteikiant galimybg mokiniams vadovauti grupes darbui, mokytis padedant silpnesniems

,^

mokiniams;
89.5. itraukiant mokinius dalyvauti organizuojamuose renginiuose, skirtuose gabiq mokiniq
grupems (Vilniaus TECH klase, matematiniai renginiai, kalbq renginiai, gamtamoksliniai renginiai,
protq m[Siai, mobilios laboratorijos, gamtamokslines varZytuves, debatq varZybos);
90. Gabiq mokiniq ugdymas turtinamas:
90.1. organizuojant ivairius renginius: mokomqjq dalykq olimpiadas, konkursus ir kitus,
v arLybas, konferencij as ir tiksl ine s paskirtie s proj ektus ;
90.2. suteikiant informacij4 apie galimybes pasirinkti skirtingoms mokslo sritims gabiq
mokiniq ugdym4 ivairiose neformalioj o Svietimo instituc ij o se.
91. Veiksmingam gabiq mokiniq atpaZinimo, ugdymo individualizavimo, diferencijavimo ir
turtinimo procesui uZtikrinti lietuviq kalbos, anglq kalbos, gamtos mokslq, matematikos, istorijos
bei geografijos mokomqjr+ dalykq mokytojams papildomai apmokama uL darb4 su gabiais
mokiniais.
92. Suteikiant konsultacing pagalb4 mokomqjq dalykq pamokose laikomasi principo, kad
pirmenybe (kartu su mokymosi sunkumq turindiais) teikiama tiems mokiniams, kuriq pasiekimai
aukSdiausi.

II SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

t7

93. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo program4, vadovaujasi: Pagrindinio
ugdymo bendrosiornis programomis, Mokymosi formq ir mokymo organizavimo tvarkos apra5u,
Ugdymo programq apra5u ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais pagrindinio ugdymo programrl
vykdym4.

94. Gimnazijoje nustatomas 2 savaidiq trukmds adaptacinis laikotarpis pradedantiems
rnokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrq1 dali ir naujai atvykusiems mokiniams.
Mokiniams sekmingai adaptuotis padeda klases vadovai, Svietimo pagalbos specialistai ir mokiniai
savanoriai (naujai atvykusiems mokiniams). Mokinio adaptacijos pagalbos savanorio veikl4
koordinuoja klases vadovas. Dvi dienos mokslo metq pradZioje klasese
inicijuoja
organizuojamos ne pamokq forma. Per adaptacini laikotarpi mokinh4 pai,anga ir pasiekimai
paZymiais nevertinami.

I

ir

ANTRASIS SKIRSNIS
DALYKU SRIEIV UGDYMO TURINIO IGYVENDINIMO YPATUMAI
95. Pagrindinio ugdymo programE sudaro Sios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir
tikyba), kalbos (lietuvitl kalba ir literatiira, anglq kalba, pranciizq kalba bei rusq kalba), matematika,
gamtamokslinis ugdymas (biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija,
pilieti5kumo ugdymas, ekonomika), meninis ugdymas (daile, muzika, Sokis), informacines
techno lo gij os, technolo gij o s, frzinis ugdymas.

96. Dorinio ugdymo dalyk4 (etik4 ar tikyb4) mokinys savaranki5kai renkasi pats dvejiems
metams.

97.II klaseje igyvendinamas integruotas 37 val. apimties anglq kalbos ir socialinirl mokslq,
gamtos mokslq
planq.

ir informaciniq technologUq

kursas pagal parengtq ugdymo programQ

-

ilgalaiki

98. I-II klasese 2022-2023 m. m. realizuojama integruoto ugdymo inovacija - globaliosios
kompetencijos ugdymas anglq kalba. Programq igyvendina anglq k. mokytojai. Realizuojant
integruot4 globaliosios kompetencijos ugdym4 vadovaujamasi PISA globaliosios kompetencijos ir
esminiq kompetencijos daliq apibreZtimi.
99. Baigiant pagrindinio ugdymo program?, organizuojamas uZsienio kalbq pasiekimq
patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokejimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per
duomenq perdavimo sistemq KELTAS);
100. Klases dalinamos i grupes, kai mokiniq skaidius klaseje didesnis kaip 2l mokinys.
101. I-II klasiq informaciniq technologijq kurs4 sudaro privalomoji dalis ir vienas i5
pasirenkamqjq programavimo pradmenq, kompiuterines leidybos pradmenq arba tinklalapiq ktrimo
pradmenq moduliq. Siflloma rinktis ne maLiau kaip i5 dviejq moduliq. Moduli renkasi mokinys.
102. Eksperimentiniams ir praktiniams ig[dZiams ugdyti gamtos mokslq dalykq turinyje
skiriama ne maZiau kaip 30 procentq dalykui skirtq pamokq per mokslo metus.
103. Gamtamoksliniams pasiekimarns gerinti, kad bflq geriau suprantamos visuomends
raidos tendencijos, mokslo ir technologijq pailanga ir inovacijq vaidmuo, mokiniams
organiztojamos ,,Mi5kininkq", ,,Eksperimentas biologrjoje" neformalaus ugdymo programos.
104. Mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrqq dali,

technologijq dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandq integruoto teohnologijq kurso.
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turi

05. Mokiniai, baigg integruoto technologijq kurso programQ, pagal savo interesus ir polinkius

galimybg pasirinhi kuri4 nors privalom4 technologijq program4 (mitybos, tekstiles,

konstrukciniq medZiagq, elektronikos, gaminiq dizaino ir technologijq, biotechnologijos, robotikos,
varikliniq transporto priemoniq).
106. Mokiniams pasirinkusiems skirtingas technologijr+ programas mokyti klase dalinama i
grupes

107. Gimnazija, igyvendindama socialiniq mokslq ugdymo turini, Gimnazijos I-II klasiq
mokiniq projektinio darbo (tyrimo, kfrrybiniq darbtl, socialines veiklos) gebejimams ugdyti skiria
20-30 procentq dalykui skirtq pamokq laiko per mokslo metus.
108. Laisves kovq istorijai mokyti skiriama 17 pamokr4, integruojant temas istorijos

i

pamokas.
109. Fizinis ugdymas:

109.1. rnokiniams sudaromos galimybes rinktis 4 (krep5inio, tinklinio, Sokio) neformaliojo
Svietimo programas, skirt4 fizinio aktyvumo veikloms.
109.2. Gimnazija sudaro galimybes mokiniams pertraukq metu uZsiimti fizi5kai aktyvia,
veikla Gimnazijos sporlo ir treniruokliq salese bei treniruokliq erdvej e gimnazijos teritorijoje.

109.3.1. ugdymas specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniams
organizuojamas:

t09.3.2. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine gnrpe, bet pratimai ir krfivis jierns
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsiZvelgiant i savijaut4;
109.3.3. parengiamosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniams kr[vis ir pratimai
skiriami, atsiZvelgiant ijq ligq pobfidi ir sveikatos b[k19.
109.3.4. neskiriama ir neatliekama pratimq, galindiq skatinti ligq palmejim4;
109.3.5. del ligos pob[dZio negalintiesiems atlikti iprastq uZduodiq mokytojas skiria
alternatyvias atsiskaityrno uZduotis, kurios atitinka mokiniq fizines galimybes ir gydytojo
rekomendacijas;
109.3.6. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokq del sveikatos ir laikinai del ligos,
siflloma kita veikla (uZduotys pasinaudojant internetu, stalo Laidimai, Sa5kes, Sachmatai, veikla

kompiuteriq klaseje, bibliotekoje, konsultacijas, socialine veikl4).
I 10. Pamokq skaidius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo btdu igyvendinti per mokslo metus ir per savaitg:
Lentele Nr. 7
Pamokrl skaidius per savaitg ir mokslo metus
2022-2023m.m.

Mokslo metai

II

r kl.

Klase
Savaite

Mokslo

Savaite

Kl.

Mokslo metai

metai

Dalykai
Dorinis ugdymas (etika, tikyba)
Lietuviq kalba ir literatfira
UZsienio kalba (anglq)

1

37

1

JI

4

148

5

185

a

J

111

J

111

Globalios kompetencijos ugdymas anglq kalba
UZsienio kalba (rusq, prancDzq)

1

3t

I

37

2

l4

2

74

Matematika

4

148

4

148

t9
Infbrmacines technologi j os

I

JI

1

37

Biologija
Chemija
Fizika
Istorija
Pilieti5kumo pagrindai
Geogralija
Ekonomika ir verslumas
Daile
Muzika
Technologijos
Fizinis lavinimas
Proj ektine veikla (Proj ektini

2

14

I

37

2

74

2

74

2

74

2

74

2

74

2

74

1

37

2

74

2

74

1

I

37

1

)t
)t

1

37

1

37

1

37

1

JI

1,5

55

1

JI

2

74

2

74

1

37

Zmogaus

s darbas matematika)

datvkq turini
sauga*integruota !

0,5

18,5

1 184
33,5
1257,5
34
Minimalus pamokq skaidius rnokiniui per savaitg
dorini ugdym4, biologij4, ftzik1, chemijq, informacines
dalyko turinys integnrojamas
techno logij as, pilieti5kumo pagrindus, techno lo gij as, fizini ugdyrn4.

*
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III

SKYRIUS
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS IGYVENDINIMAS
Vidurinio ugdymo programos trukme - dveji mokslo metai.
112. Vidurinio ugdymo program4, igyvendinant Vidurinio ugdymo bendr4sias programas,
sudaro Sios sritys: dorinis ugdymas: etika, kataliktl tikyba; kalbos: lietuviq kalba ir literatfira,
uZsienio kalbos; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, frztka socialinis
ugdymas: istorija, geografija, ekonomika ir verslumas, psichologrja; meninis ugdymas: daile,
muzika, Sokis; informacines technologrj os; technologijos; fizinis ugdymas.
113. Vidurinio ugdymo turini sudaro:
113.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai dalykq moduliai, dalykai;
113.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykq moduliai, pasirenkami
profesinio mokymo programos moduliai. Pasirenkamieji dalykq moduliai neskaidiuojami kaip
atskiri dalykai.
114. Mokinio pasirinlcti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos
mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytq pasiekimq - pripaZistama, kad jis jo nesimoke.
115. Mokinio individualaus ugdymo plano struktflra pateikiama Ugdymo plano priede.
116. Mokinio individualus ugdymosi planas keidiamas (atsisakomi ar pasirenkami nauji
dalykai ar kurso lygis) vadovaujantis ,,Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio
atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarkos apra5u" patvirtintu Gimnazijos direktoriaus 2019 m.
birZelio 20 d. isakymu Nr. 1-86 ,,Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio
atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarkos apraSo patvirtinimo".
llT.Laikinosios grupes vidurinio ugdyrno prograrnai igyvendinti sudaromos i5 mokiniq, kurie
pasirenka t4padi4bendrojo ugdymo dalyko kurso program4, t4pati dalyko moduli, pasirenkamqii
11 1.

dalyk4.

20

118. Mokiniui, atvykusiam iS kitos mokyklos, uZtikrinama galimybe igyvendinti savo
individualq ugdymo plan4 arba, nesant tam s4lygq, pasiiiloma keisti pasirinktus dalykus ar
modulius.

119. UZtikrinama, kad privalomq, privalomai

ir

laisvai pasirenkamq dalykq mokinio

-

individualiame plane btitq ne maZiau nei 8 pamokos, o minimalus pamokq skaidius per savaitg
32 didinant pamokq skaidiq per savaitg laikomasi Lietuvos higienos normoje HN 21:2017
,,MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS
SAUGOS REIKALAVIMAI" numatyto pamokq skaidiaus per dien4.
pasirinkimo
120. Gimnazija padeda mokiniams susipaZinti su profesijq ivairove
galimybemis, planuoti tolesni savo mokym4si ir (ar) darbing veiklq, karjer4.
121. Mokiniq rnokyrnas namuose organizuojarnas vadovaujantis Bendrqjq ugdymo planq II

ir

skyriaus de5imtuoju skirsniu,,Mokymo namie organizavimasoo.
122. Organizuojamos anglq kalbos, matematikos ir lietuvirl kalbos dalykq konsultacijas
tikslinems mokiniq grupems sudarytoms pagalmokiniq Pagrindinio ugdymo pasiekimqpatikrinimo

ir Anglq kalbos lygmens patikrinimo rezultatq duomenis.
l23.Lmogaus saugos dalykas integruojamas i kitq mokomqjq dalykq ugdymo turini. (Lentele
Nr.1)
124. Mokinys renkasi vien4 dorinio ugdymo dalyk4 - etik4 arba tikyb4.
125. Mokiniai, pasirinkg etikq, mokosi taikomosios Seimos etikos. Dorinio ugdymo dalykas
mokomas III klaseje.
126.Lietwiq kalbai ir literat[rai mokyti sudaromos ne didesnes kaip 25 mokiniq grupes.
127 . AngLqkalbos 82 ir 81 programas papildo lingvistiniq ir komunikaciniq (IV kl.) gebejimtl

intensyvinamas

-

ugdymo moduliai skirti diferencijuoti ugdymo turini atsiZvelgiant imokiniq poreikius.
128. Gimnazqoje mokiniams sifiloma rinktis e-Twining anglq kalba nefbrmalaus ugdymo
program4.
129. Pagal sutarti su Vilniaus TECH suformuota laikina III-IV klasiq mokiniq grupe (V
TECH klase), kuriai sudaromos galimybes mokytis Vilniaus TECH laboratorijose, projektuose.
130. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinemis priemondmis,
(a0 pasigaminamomis priemondmis,
gamtoje randamomis
taip pat lengvai buityje
i5tekliais ui.
kilnojamosiomis
virtualiosiomis laboratorijomis, edukacindmis erdvemis
gimnazijos ribq (Vilnius TECH laboratorijomis).
131. Mokiniai mokosi ekonomikos ir psichologijos pasirenkamqjq socialiniq mokslq dalykq.
132. Mokiniai mokosi dailes, muzikos ir Sokio meninio ugdymo programq.
133. Mokiniai mokosi turizmo ir mitybos bei taikomojo meno, amatq ir dizaino programq
technologinio ugdymo programos dalykq.
134. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo bfldu lgyvendinti skiriamq pamokq skaidius per mokslo metus:
Lentele Nr. 8
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ir

ir

ir

Pamokq skaidius per savaitg ir mokslo metus
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IV SKYRIUS
MOKINIU, TURINEIU SPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU (ISSKYRUS
ATSIRANDANEIUS DEL ISSKIRTINIU GABTJMU), UGDYMO ORGAI[IZAVIMAS
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135. Gimnazija,rengdama0imnazijos ir mokinio individualqii ugdymo plan4, sudaro s4lygas

mokiniui, turindiam specialiqjq ugdymosiporeikiq, gauti kokybi5k4 ir poreikius atitinkantiugdym4
ir bfitin4 Svietimo pagalb4.
136. Gimnazija mokinio, turindio specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdym4 organizuoja
vadovaudamasi Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos
apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011m. rugsejo 30 d. isakymu
Nr. V-1795 ,,Del Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos
apra5o patvirtinimo" ir Sio skyriaus nuostatomis (ei Siame skyriuje nereglamentuojama, Gimnazija
vadovaujasi kitomis Ugdymo plano nuostatomis, reglamentuojandiomis Svietimo programq
igyvendinim4) ir atsiZvelgia i:
1 36. 1 . formaliojo Svietimo program4;
136.2. mokymosi form4 ir mokymo proceso organizavimo b[dq;
136.3. individualizuoto ugdymo ir Svietimo pagalbos reikmg, vykdydama Svietimo pagalbos
specialistq, Gimnazijos VGK, pedagoginiq psichologiniq ar Svietimo pagalbos tarnybq
rekomendacijas;
136.4. Gimnazijos galimybes (specialistqkomanda, rnokymo(si) aplinka, mokymo ir Svietimo

pagalbos leSos).

.2022*2023 m. m. gimnazijoje mokosi 11 specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq
(Duomenys 2022-08-30) (Lentele Nr. 9):
Lentele Nr. 9
137

Mokiniq skaidius

Klases

I

4

il

2

itI

-)

IV

2

138. Visi specialiqjq ugdymosi poreikiq turintys mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas
programas, mokosi bendrosios paskirties klaseje.
139. Mokantys mokytojai ruo5ia mokiniams pritaikytas bendr4sias, individualizuotas
bendr4sias programas ir pagal jas ugdo mokini(-g) pamokose.
140. Mokytojq pateiktos pritaikytos bendrosios ir individualizuotos bendrosios programos
aprobuojamos Gimnazijos VGK posedyje. Programas tvirtina VGK pirmininkas.
141. Mokiniq pasiekimq refleksija individualizuotose programose pildoma 2 kartus per

mokslo metus

- pasibaigus pirmajam pusmediui

ir pasibaigus mokslo metams.

V SKYRIUS
SUAUGUSIUJU UGDYMO ORGANIZAVIMAS
142. Yadovaujantis Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos 2022 m. geguZes 26 d. sprendirnu

NT. TS-142 ,,DEL MOKINIU IR KLASIU SKAIEIAUS KIEKVIENAME KLASES SRAUTE,
MOKINIU UGDOMU PAGAL PREISMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAM,T, SKAIEIAUS IR
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KUPISKIO RAJONO
PRIESMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIU SKAICIAUS
SAVIVALDYBES BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, JU SKYRIUOSE IR
rKrMoKyKLrNro UGDYMO ISTAIGOSE 2022-2023 MOKSLO METAIS NUSTATYMO"
ugdymas pagal suaugusiq ugdymo programas r,iuo2022 metq rugsejo I dienos neorganizuoj amas.

SUDERINTA
Kupi5kio Lauryno Stuoko s-Gucevidiaus gimnazij o s tarybos
2022m. rugpjiidio 30 d. nutarimu (protokolas Nr. GT-3)
SU

f{eDYB;:
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\r_z---\u

KupiS

Kul

us vedeja

J.

2022 m.

Kupiikio rajono savivaidybes
aomtnrstracijos Kult0ros, ivietimo
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2022-2023 mokslo metq
pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programq KupiSkio
Lauryno Stuokos Gucevidiaus
gimnazijos ugdymo plano
1 priedas

UGDYMO ORGANIZAVIMO GAIRES DEL UGDYMO ORGANIZAVIMO ESANT
APLINKYBEMS GIMNAZIJOJE, DEL KURIU UGDYMO PROCESAS NEGALI BIITI
ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU BIDU

a

1. Esant aplinkybems, del kuriq ugdymo procesas negali biiti organizuojamas kasdieniu
ugdymo organizavimo budu (karantinas, ekstremali situacija, gimnazija yru dalyko brandos
egzamino centras, vyksta remonto darbai ir kt.) ugdymas organizuojamas vadovaujantis Svietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjfrdio 5 d. lsakymo Nr. V-1159,,DdlSvietimo, mokslo ir
sporto ministro 2019 m.balandLio 15 d. isakymo NR. Y-417 ,,Dil2A19-2020 ir 2020-2}21mokslo
metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo programrl bendn{q ugdymo planq patvirtinimo" pakeitimo"
7 priedo ,pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos,
ekstremalaus ivykio ar ivykio, keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant
aplinkybems gimnazijoje, del kuriq ugdymo procesas negali bfrti organizuojamas kasdieniu
mokymo proceso organizavimo bfiduoo nuostatomis :
1.1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar lvykio (ekstremali temperaffira,
gaisras, potvynis, pfrga ir kt.), keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei laikotarpiu (toliau ypatingos aplinkybes) ar esant aplinkybems Gimnazijoje, del kuriq ugdymo procesas negali buti
organizuojamas kasdieniu mokymo proceso b[du (gimnazijayra dalykq brandos egzamrnq centras,
vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali bflti koreguojamas arba laikinai
stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bUdu (toliau nuotolinis mokymo blrdas).
1.2. Ekstrernali temperatlra - gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:
1.2.1. minus 25 "C ar Zemesnd - I-IV gimnazijos klasiq mokiniams;
I.2.2.30 "C ar auk5tesnd - I-IV gimnazijos klasiq mokiniams.
2. Gimnazijos direktorius, nesant valstybes, savivaldybes lygio sprendirnq del ugdymo
proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybems ar esant aplinkybems gimnazijoje, del kuriq
ugdymo procesas negali b[ti organizuojamas kasdieniu rnokymo proceso btdu, gali priimti
sprendimus:

laikinai koreguoti ugdyrno proceso i gyvendinim4:
2.1.1. keisti nustatyt4 parnokrl tnrkrng;
2.1.2. keisti nustatyt4 pamokq pradZios ir pabaigos laik4;
2.1.3. ugdymo procesQ perkelti ikitas aplinkas;
2.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, maZinandius /
Salinandius pavojrtr mokiniq sveikatai ir gyvybei.
2.2.laikinai stabdyti ugdymo procesQ, kai del susidariusiq aplinkybiq gimnazijos aplinkoje
nera galimybes jo koreguoti ar tgsti ugdyrno procesA grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo
proceso organizavimo bfrdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo b[du, pvz., sutrikus
2.1 .
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elektros tinklq tiekimui ir kt. Ugdymo procesas gimnazijos direktoriaus sprendimu gali

b[ti laikinai

darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi blti stabdomas ilgesni laik4, gimnazijos
direktorius sprendim4 del ugdymo proceso stabdymo savivaldybds vykdomqja institucija ar jos
stabdomas

l*2

igaliotu asmeniu;
2.3. trgdymo proces4 organizuoti nuotoliniu mokymo btidu, kai nera galimybes tgsti ugdymo
proces? grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo b[du. Gimnazijos
direktorius sprendim4 ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu mokymo bfldu prima Mokymosi
pagal formaliojo Svietimo programas formq ir rnokymo organizavimo tvarkos apra5o, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. birZelio 28 d. lsakymu Nr. V-1049 ,,Del
Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (iSskyrus auk5tojo mokslo studijq programas)
formq ir mokymo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinirno", nustaQ/ta tvarka.
3. Valstybds, savivaldybes lygiu ar gimnazijos direktoriaus sprendimu ugdymo proces4
organizuojant nuotoliniu mokymo biidu gimnazij a:
3.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo bfidu organizuoti,
atsiZvelgdama gimnazijos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui
organizuoti, Bendrqjq ugdymo planq nuostatas;
3.2. vadovaujasi Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus girnnazijos mokymo nuotoliniu
ugdymo proceso organizavimo budu apra5u;
3.3. ivertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo bfrdu.
I5siai5kinus, kad mokinio namuose nera s4lygq mokytis, sudaromos s4lygos mokytis gimnazijoje"
jeigu gimnaz4oje nera aplinkybiq, kurios keltq pavojq mokinio gyvybei ir sveikatai.
3.4. susitaria del mokiniq emocines sveikatos stebejimo,taip pat mokiniq, turindiq specialiqjrl
ugdymosi poreikiq ugdymo specifikos ir Svietimo pagalbos teikimo;
3.5. igyvendindama ugdymo programas, ne matiau kaip 80 procentq ugdymo procesui
numatyto laiko (per savaitg ir (ar) menesi) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 20
procentq - asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukme - iki 90 min.;
3.6. pertvarko pamokq tvarkara5ti, pritaikydama ji ugdymo proces? organizuoti nuotoliniu
mokymo bfidu - konkredios klases tvarkara5tyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui
skiriamas pamokas;
3.7. pritaiko pamokos strukt[rq sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsiZvelgdama
dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;
3.8. susitaria del mokymosi pagalbos mokiniui teikimo bldq ir savalaiki5kumo, del uZduodiq,
skiriamq atlikti namuose toje padioje klaseje, apimties, pobtdZio, del mokymosi krflviq stebdsenos
ir jq koregavimo, griZtamosios informacijos teikimo, del mokinio darbotvarkes nustatymo;
3.9. numato mokiniq ir jq tevq (globejq, rupintojq) informavimo budus;
3.10. paskiria asmeni(-is), kuris(-ie) teiks bendrqj4 informacijq apie ugdymo proceso
organizavimo tvarkq, Svietimo pagalbos teikim4, komunikuos kitais aktualiais Svietimo
bendruomenei klausimais tol, kol neiSnyksta ypatingos aplinkybes ar aplinkybes, del kuriq ugdymo
procesas gimnazijoje negalejo bfiti organizuojamas kasdieniu bfrdu. Informacija apie tai skelbiarna
gimnazijos tinklalapyje;
3.11. numato plan4, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybems sklandZiai grii:ti prie iprasto
ugdymo proceso organizavimo.

i

a
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2022-2023 mokslo metq
pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programq Kupi5kio
Lauryno Stuokos Gucevidiaus
gimnazij os ugdyrno plano
2 priedas

UGDYMO ORGANIZAVIMO GAIRES DEL UGDYMO ORGANIZAVIMO
YPATINGU APLINKYBIU LAIKOTARPIU, KAI UGDYMO PROCESAS
ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU BUDU IR VADOVAUJAMASI LIETUVOS
RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO _ VALSTYBES LYGIO
EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBES OPERACIJU VADOVO
SPRENDIMAIS DEL PAGRINDINIO tR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO
BfrrrNU SALYGU
1. Ugdymo procesas girnnazijoje organizuojamas, atsiZvelgiant i epidemiologing situacijE,
sporto
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus bei Svietimo, mokslo
ministerij os rekomendacij as.
2. Gimnazijoje maksimaliai laikomasi numatytq saugos priemoniq, ribojami gimnazijos
bendruomenes kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.
3. Mokymosi vieta:
3.1. kiekvienai mokiniq klasei (grupei (3-4 kl.) paskiriama konkreti patalpa t. y. klas6, kurioje

ir

vyksta pamokos;
3.2. ultikrinama, kad gretutin6se patalpose mokytqsi tq padiq klasiq grupds mokiniai;

3.3. informaciniq technologijq, technologijq

ir fizinio

ugdymo pamokos vyksta

specializuotuose dalykq kabinetuose ir sporto salese;
4. Mokiniq srautq judejimas gimnazijoje:
4.1. parengiamas mokiniq judejimo gimnazijos patalpose krypdiq Zemelapis;
4.2. mokiniq srautq judejimas, nukreipiamas taip, kad butq i5vengta sankirtrl su kitais srautais;

4.3. numatomi 4 atskiri iejimai visq klasiq mokiniams;
4.4. mokiniq judejimo kryptys paZymimos nuorodomis;
5. Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:
5.1. organizuojamos po dvi to paties dalyko pamokas i5 eiles;
5.2. pietr4 pertraukai skiriamas pakankamas laikas, kad mokiniai ne tik pavalgytq, bet galetq

pasivaik5dioti lauke, pailseti;
5.3. lauke organizuojamos ivairiq dalykq pamokas, jeigu leidZia dalyko turinio ypatumai ir
mokyklos aplinka, oro temperattlros sqlygos;
5.4. konsultacijas organizuojamos nuotoliniu budu.
6.Yelafimokinius mokykliniame autobuse uZtikrinama, kad mokiniai sedetq saugiu atstumu
vienas nuo kito ir vairuotojo bei devetq kaukes.
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2022_2023 mokslo metg

pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programq Kupi5kio
Lauryno Stuokos Gucevidiaus
gimnazijos ugdymo plano
3 priedas

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO
PLANO STRUKTIIRA
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