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I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

            1. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos  (toliau – mokykla) 2019-2020 ir 2020–

2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (toliau – Planas) reglamentuoja 

pagrindinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje.  

               2. Planas sudarytas vadovaujantis 2019-2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais  ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V – 417 ir kitais norminiais 

švietimo teisės aktais. 

               3. Planas parengtas, atsižvelgiant į mokinių, jų tėvų, mokytojų siūlymus, stebėsenos tyrimų 

duomenis, 2017-2019 mokslo metų mokyklos ugdymo planą, Bendrojo lavinimo ugdymo turinio 

formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategiją, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

sampratą, Mokyklos metinį veiklos planą, Mokyklos 2017-2022 m strateginį planą ir kitus švietimą 

reglamentuojančius dokumentus. 

           4. Plano tikslas – nustatyti ugdymo turinio formavimą ir ugdymo proceso organizavimą, kad 

kiekvienas besimokantysis pasiektų asmeninės pažangos, geresnių mokymo(si) rezultatų ir įgytų 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

           5. Plano uždaviniai:  

 5.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti; 

 5.2. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus 

(individualizuojant ir diferencijuojant, integruojant, kt.); 

 5.3. numatyti reikalavimus ugdymo procesui organizuoti; 

           6. Plane vartojamos sąvokos: 

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

               Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės darbas, skirtas žinių, gebėjimų, 

įgūdžių parodymui arba mokinio žinioms, gebėjimams, įgūdžiams patikrinti ir formaliai vertinti. 

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

               Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.  

 Ikiprofesinis mokymas – tai privalomojo ugdymo turinio dalis,  praktinė veikla, padedanti 

8 -10 klasių mokiniui susigrąžinti mokymosi motyvaciją, perprasti darbo reikšmę, susipažinti su 

esamomis profesijomis, ugdanti bendrąsias kompetencijas ir suteikianti žinių, kaip įgyti profesiją. 

   Kitos mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka bendruosiuose ugdymo planuose, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme  ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose 

vartojamas sąvokas. 

              

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS     

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  
 

     7. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1d., baigiamas atitinkamai: 

 7.1.  

     Mokslo metai   

           2019-2020           2020-2021  

 

Klasė  

Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė dienomis 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė dienomis, 

savaitėmis 

6 – 10 06-18 177 

 

06-23 

 

185 

37 sav. 

            7.2. Minimalus laikas numatytas ugdymo programoms įgyvendinti, esant ypatingoms 

aplinkybėms negali būti mažinamas. 

      8.   Mokyklos darbo organizavimo būdas – penkių dienų darbo savaitė. 
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      9.   Mokyklos mokiniai ugdomi 1 pamaina. 

 9.1. Esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali būti taikomas nuotolinis 

mokymas. 

     10.  Pagrindinė ugdymo forma – pamoka (45 min.). 

     11.  Mokiniams mokslo metai skirstomi trimestrais (mokyklos tarybos nutarimas)  

              11.1.  2019-2020 m. m.: 

I trimestras:    2019-09-02  -  2019-11-30, 

II trimestras:  2019-12-01  -   2020-03-22, 

III trimestras: 2020-03-23  -  2020-06-18. 

                 11.2.  signaliniai trimestrai: 

I trimestras:    2019-10-22  -  2019-10-25, 

II trimestras:  2020-02-03  -   2020-02-07, 

III trimestras: 2020-05-18  -  2020-05-22. 

                11.3.  2020-2021 m. m.: 

I trimestras:    2020-09-01  -  2020-11-30, 

II trimestras:   2020-12-01  -  2021-03-21, 

III trimestras:  2021-03-22  -  2021-06-23. 

                11.4.  signaliniai trimestrai: 

I trimestras:    2020-11-02  -  2020-11-06, 

II trimestras:   2021-02-01  -  2021-02-05, 

                     III trimestras:  2021-05-17  -  2021-05-23. 

 

           12. Mokinių atostogos: 

Atostogos Klasės  Mokslo  metai  

               2019- 2020              2020- 2021 

Rudens  6 - 10 2019-10-28 2019-10-31 2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos 

(Kalėdų) 

6 - 10 2019-12-23 2020-01-03 2020-12-23 2021-01-05 

Žiemos 

atostogos 

6 - 10 2020-02-17 2020-02-21  2021-02-15 2021-02-19 

Pavasario 

(Velykų) 

6 - 10 2020-04-14 2020-04-17 2021-04-06 2021-04-09 

             13. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią nustato 

direktorius, suderinęs su mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu 

asmeniuVasaros atostogos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.  

             14. Plane pamokų skaičius nurodomas kiekvieniems mokslo metams atskirai. Mokykla, 

įgyvendindama ugdymo turinį, iki 40 procentų bendruosiuose ugdymo planuose nustatytų pamokų 

skaičių perskirsto tarp dalykų.   

             15. Nuo 8 klasės įvedamas ikiprofesinio ugdymo dalykas, orientuotas į praktinį ugdymą: 

                  15.1. 8 klasėje skiriama 3 valandos;  9-10 klasėse – po 4 valandas; 

                  15.2. ikiprofesinio ugdymo programa įgyvendinama per perskirstytą tarp dalykų pamokų 

(be technologijų dalykui skirtų pamokų) laiką; 

                  15.3. ikiprofesinio ugdymo procesas organizuojamas taip, kad mokinys per visą dalyko 

programos laiką galėtų pasirinkti kuo daugiau ir įvairesnių modulių. 

             16. Iki 15 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoja kitokia forma: projektine ar kitokia 

mokiniams patrauklia veikla. Laikas ir forma aptariama metodinės grupės posėdžiuose.   

             17. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio  

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant 

aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo  

proceso organizavimo būdu, (vyksta remonto darbai ir kt.) gali būti koreguojamas arba laikinai 

stabdomas, arba organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į 
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ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka 

nustatoma Bendrųjų ugdymo planų 7 priede. 

 17.1 Ekstremali temperatūra mokyklos ir ar gyvenamojoje teritorijoje : 

          17.1.1.  250 C ar žemesnė 6-10 kl. mokiniams; 

          17.1.2.  300 C ar aukštesnė 6-10 kl. mokiniams. 

              18. Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl laikino ugdymo proceso įgyvendinimo, 

pamokų trukmės keitimo, pamokų pradžios ir pabaigos laiko keitimo, ugdymo proceso perkėlimo į 

kitas aplinkas, kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius/šalinančius 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei.  

              19. Laikinai (1 – 2 d.) sustabdžius ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos 

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

mokymo proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu,  

direktorius sprendimą dėl proceso stabdymo derina su savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriumi.   

               20. Organizuoja ugdymo procesą, nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti 

ugdymo proceso grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

              21. Planą rengė direktoriaus 2019-05-09 įsakymu Nr. V-37, sudaryta darbo grupė. 

              22. Rengiant mokyklos ugdymo planą, vadovautasi demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais. Remtasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 

              23. Mokykla susitaria dėl: 

                 23.1. ugdymo plano turinio, struktūros ir formos; 

                 23.2. ugdymo proceso organizavimo formų;  

                 23.3. mokinio mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių; 

                 23.4. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau 

– žemi pasiekimai) nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių 

mokinių pasiekimams gerinti; 

                23.5. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje; 

                23.6. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą; 

                23.7. ugdymo turinio integravimo: kokias papildomas programas ir kokiu būdu numatoma 

integruoti į mokyklos ugdymo turinį; 

                23.8. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į 

mokinio mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas; 

                23.9. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos 

kūrimą;  

              23.10. švietimo pagalbos teikimo; 

              23.11. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti; 

              23.12. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui 

numatymo; 

              23.13. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, poreikio ir jų panaudojimo; 

              23.14. laikinųjų grupių sudarymo; 
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              23.15. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų; 

              23.16. pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos organizavimo;       

              23.17. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo; 

              23.18. kitų mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo nuostatų; 

              23.19. ugdymo organizavimo gairių dėl ugdymo organizavimo ypatingų aplinkybių ar 

esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. 

          24. Ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo  

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

21d. 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“ 

(toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl 

Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ( toliau – Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais 

ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V–1049 „Dėl Mokymosi pagal 

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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašas) ir kt.  

           25. Ugdymo plane nenumatytais atvejais ugdymo proceso metu ugdymo planą arba mokinio 

individualų ugdymo planą galima koreguoti, atsižvelgiant į mokymo lėšas ir išlaikant minimalų 

pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU GAIRĖS 

 

 

          26. Aptarus su mokytojais, mokiniais, tėvais(globėjais, rūpintojais) pasirenkama mokymosi 

aplinka. Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu mokymo būdu 

mokykla: 

            26.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, 

atsižvelgdama į šiame plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, Bendrųjų 

ugdymo planų nuostatas;  

            26.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu,  

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu  

Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“; 

            26.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu.  

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje, 

jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant 

galimybių ugdymo procesą organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai 

perkeliamas į kitas saugias patalpas; 

            26.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

            26.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 

procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val.; 

           26.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 
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mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas; 

          26.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

          26.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, 

skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos 

ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, 

atsižvelgdama į mokinių amžių; 

          26.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;   

          26.10. paskiria asmenį(-is), kuris(-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo  

bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo  

procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama 

mokyklos tinklalapyje; 

           26.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

 

       27. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį susitarė, kad:   

                27.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

LR ŠMM 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-914 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai programos patvirtinimo“, integruojama į biologijos dalyką, klasių valandėles, organizuojamos 

paskaitos, kurias veda kviestiniai lektoriai; 

               27.2. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui mokykla įgyvendina Lions Quest 

„“Paauglystės kryžkelės“ ir „Savu keliu“ prevencines programas, apimančias patyčių, smurto, 

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

skatinimą; 

               27.3. Prevencinės programos įgyvendinamos  sistemingai per mokslo metus, klasių 

valandėlių metu, atskiros temos integruojamos į etikos, biologijos dalykus, organizuojamos paskaitos, 

kurias veda kviestiniai lektoriai; 

          28. Mokykla planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo renginius; 

          29. Sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ir tarp pamokų 30 min.  

užsiimti fiziškai aktyvia veikla, kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį;      

          30. Sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formaliojo  ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose ir pan.); 

31. Kontroliniai darbai organizuojami, atsižvelgiant į kas trimestrą rengiamą kontrolinių darbų 

grafiką ir parengtą kontrolinių darbų rašymo tvarkos aprašą (priedas Nr. 4). 

32. Mokinys direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo menų (dailės, muzikos) ir kūno 

kultūros pamokų lankymo, jeigu jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

(yra jas baigęs); 

 33. Mokinys nuo pamokų atleidžiamas mokyklos nustatyta tvarka (priedas Nr.8); 

 34. Mokykloje susitarta dėl menų ir kūno kultūros dalykų, o išimties 

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

įskaitymo ir konvertavimo į pažymiais pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; 

 35. Naujai priimtiems mokiniams skiriamas 1 mėn. adaptacinis laikotarpis. Jų žinios ir 

gebėjimai nevertinami; 
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          36. Rugsėjo mėnesio paskutinę savaitę organizuojamas tėvų susirinkimas, kuriame dalyvauja 

visi pedagogai. Aptariamas klasių mikroklimatas, mokinių mokymosi motyvacija, gebėjimai, 

individualūs planai, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais). 

          37. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra 

ugdymo turinio dalis. Šiai veiklai mokykla skiria 60 valandų.  Veikla siejama ne tik su mokyklos 

ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, 

bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. 

Mokykla pažintinę kultūrinę veiklą organizuoja nuosekliai per mokslo metus vadovaujantis 

Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu (priedas Nr.6). 

         38. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

         39. Privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai 6-10 klasėse skiriama 10 valandų (pamokų) per 

mokslo metus 

 40.  Socialinė-pilietinė veikla organizuojama vadovaujantis Mokinių socialinės – pilietinės 

veikos organizavimo aprašu (priedas Nr. 7). 

      41. Socialinį-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

      42. Etninė kultūra integruojama į muzikos, lietuvių kalbos, ikiprofesinio mokymo (keramika, 

dailieji amatai), dailės dalykus, neformaliojo švietimo programas, klasės valandėles.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

                  43. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūviostebėsena. 

Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai; 

     44. Per dieną mokiniui negali būti daugiau kaip 7 pamokos; 

      45.  Mokytojai mokiniams namų darbus skiria tik patiems pageidaujant. Sudaromos sąlygos juos 

atlikti mokykloje arba jie nukreipiami į dienos centrus; 

      46. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant 

mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimą; 

      47. Kontroliniai darbai organizuojami, atsižvelgiant į kas trimestrą rengiamą kontrolinių darbų 

grafiką ir parengtą kontrolinių darbų rašymo tvarkos aprašą (priedas Nr. 4). 

      48. Mokinys direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo menų (dailės, muzikos) ir kūno 

kultūros pamokų lankymo, jeigu jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

(yra jas baigęs); 

     49. Mokinys nuo pamokų atleidžiamas mokyklos nustatyta tvarka (priedas Nr.8); 

     50. Mokykloje susitarta dėl menų ir kūno kultūros dalykų, o išimties atvejais – ir kitų dalykų 

vertinimų, gautų, mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir 

konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; 

       51. Naujai priimtiems mokiniams skiriamas 1 mėn. adaptacinis laikotarpis. Jų žinios ir gebėjimai 

nevertinami; 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS. MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMAS 

 

        52. Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias. Parengtas 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas. Du kartus per metus atliekama panaudotų priemonių 

poveikio analizė. Rezultatai aptariami mokytojų tarybos posėdyje.  

        53. Už mokymosi pagalbos organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

        54. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.  

        55. Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes konsultacijas, kurių trukmė nustatoma 

pagal mokymosi pagalbos poreikį per mokslo metus. Mokymosi pagalba skiriama individualiai arba 
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sudarant mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupes. Šios grupės gali būti sudarytos 

ir iš gretimų klasių. Konsultacijos gali vykti nuotoliniu būdu. 

         56. Mokiniui suteikiama mokymosi pagalba pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose 

programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, 

po ilgesnio pamokų praleidimo, po ligos ir pan. 

                56.1. mokymosi pagalba teikiama 6-10 klasių mokiniams nuotolinio mokymosi metu 

atsiradusioms žinių ir gebėjimų spragoms likviduoti. 

         57. Vieną kartą per savaitę organizuojamos kiekvieno mokomojo dalyko konsultacijos. 

Sudaromas konsultacijų grafikas. 

         58. Sudaromos sąlygos mokykloje su klasės auklėtoju ar dalyko mokytoju atlikti namų 

(papildomų) darbų užduotis. 

         59. Mokymosi pagalba teikiama skiriant ilgalaikes konsultacijas - modulius pasiekimų 

spragoms kompensuoti, dalyko žinioms ir gebėjimams pagilinti, naujam dalyko turiniui išmokti ir kt.  

(priedas Nr.5); 

         60. Ilgalaikėms konsultacijoms naudojamos pamokas, skirtos mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti. 

         61. Mokyklos vaiko gerovės komisijai priėmus sprendimą dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo, mokykla kiekvienam mokiniui  

sudaro individualų pagalbos planą, kuris gali būti individualaus ugdymo plano sudėtinė dalis,  

paskiria pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis asmuo kartu su 

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja  

jų įgyvendinimą, periodiškai aptaria pasiektus rezultatus. 

        62. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra ugdymo turinio dalis ir dera su 

keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi 

Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

         63. Mokinių pasiekimai vertinami 100 taškų sistema, pagal kiekvieno dalyko parengtas 

vertinimo normas, aptartas metodinės grupės posėdyje. Trimestro  pabaigoje taškai konvertuojami į 

balus. 

         64. Vertinimas atliekamas pagal mokykloje adaptuotą  mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašą, aptartą mokytojų tarybos posėdyje  (priedas Nr. 1). 

         65. Individuali mokinio pažanga vertinama kaupiamaisiais taškais. 

         66. Dorinio ugdymo, dailės, muzikos, kūno kultūros, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, 

technologijų, žmogaus saugos pasiekimai vertinami įskaitomis (rašoma „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“). 

67. Pasiekimų objektyviam įvertinimui parengtas pasiekimų objektyvumo nagrinėjimo tvarkos 

aprašas (priedas Nr.3).  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

           68. Tėvai  (globėjai, rūpintojai) su ugdymo proceso organizavimu supažindinami priėmimo 

metu. 

           69.Tėvai (globėjai, rūpintojai) dalyvauja sudarant mokinio individualų ugdymo planą, 

aptariant jo rezultatus, pažangą. 

           70. Apie mokinių ugdymosi rezultatus ir pažangą tėvus nuolat informuoja klasės auklėtojas 

telefonu, el. paštu, laišku, individualiai pokalbių metu, tėvų susirinkimuose.  

           71. Kiekvieno mėnesio 5 – 10 dienomis, klasės auklėtojas tėvams, neturintiems galimybės 

naudotis elektroniniu dienynu, pateikia Tėvų informavimo lapą, kuriame informuojama apie 

mokymosi pasiekimus, daromą pažangą. Tėvų informavimo lapas su vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) 

parašu gražinamas klasės auklėtojui. 

         72. Tėvai turi galimybę  kartą per mėnesį dalyvauti tėvų dienoje (priedas Nr. 1). 
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          73. Mokyklos administracija, mokytojai, klasių auklėtojai užtikrina, kad vyktų abipusis 

grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi, pažangos perdavimas tarp mokyklos ir mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų).          

         74.  Mokinių tėvų susirinkimai: 2019 m. rugsėjo 26 d.;  2019 m. gruodžio 8 d.;  2020 m. kovo 

26 d.; 

         75. Tėvams nuolat organizuojamos individualios pedagoginės, psichologinės konsultacijos, 

vykdoma tėvų švietimo programa. Skatinami sukurti tinkamą edukacinę aplinką namuose, palaikyti 

ir stiprinti dvasinius ryšius, domėtis vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų. Motyvuoti vaiką 

mokytis, sudaryti galimybes dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje. 

                

AŠTUNINTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

           76. Neformaliojo švietimo užsiėmimus mokiniai renkasi laisvai. Direktoriaus vardu rašo 

prašymą. 

           77. Dėl neformaliojo švietimo organizavimo krypties ir būdų su mokiniais diskutuojama 

birželio, rugsėjo mėnesiais per aktyvius susirinkimus. 

           78. Siūlomos tokios neformaliojo  švietimo organizavimo kryptys: meninė, sportinė, techninė, 

socialinė, fotomeninė, kalbinė. 

           79. Mokiniams siūlomi tokie neformaliojo švietimo organizavimo būdai: teorinė ir praktinė 

būrelių, klubų, studijų veikla. 

          80. Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių ar gretimų klasių 

mokinių, gali būti ir kitokie neformaliojo švietimo grupės sudarymo būdai. 

           81.  Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 5 mokiniai. Mokinių 

skaičius gali keistis (didėti), priklausomai nuo turimų mokymo lėšų dydžio. 

           82.  Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį. 

           83. Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujantys mokiniai registruojami mokinių registre. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

          84. Gali būti sudaroma laikinoji grupė mokymosi pagalbai teikti trumpalaikėms 

konsultacijoms, kurių trukmė nustatoma pagal mokymosi pagalbos poreikį per mokslo metus. Šios 

grupės gali būti sudarytos ir iš gretimų klasių.  

     85. Klasės dalijamos į grupes per šių dalykų pamokas: 

     85.1. technologijų 6 – 7 klasėse. 

     85.2. ikiprofesinio mokymo 8 – 10 klasėse. 

    86. Sudaroma viena grupė (skirtingų klasių mokinių) II-osios užsienio kalbos mokymui(si). 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

         87. Gali būti jungiamos 5 ir 6 klasės, 6 ir 7 klasės, 7 ir 8 klasės. 

         88. Jungtinei 5 ir 6 klasei skiriamos 33 pamokos. Kiekvienai klasei skiriama po 4 neformaliojo 

švietimo pamokas. 

         89. Jungtinei 6 ir 7 klasei skiriamos 34 pamokos. Kiekvienai klasei skiriama po 4 neformaliojo 

švietimo pamokas. 

           90. Jungtinei 7 ir 8 klasei skiriamos 36 pamokos. Kiekvienai klasei skiriama po 4 neformaliojo 

švietimo pamokas. 

           91. Nuolat stebima ir analizuojama jungtinėse klasėse mokinių daroma pažanga. 

Nepasiteisinus mokinių pamokų sujungimui, jis motyvuotai keičiamas. 
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VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

          92. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

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

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

gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia 

individualų ugdymo planą. 

          94. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ir atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

          95. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 5–6 klasėse 

skiriama 444 pamokos per mokslo metus, per savaitę - 12, 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo 

metus, per savaitę - 13, 9–10 klasėse – 555 pamokos per mokslo metus, per savaitę - 15. Dalį pamokų 

gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. 

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

mokymosi forma, konsultacijos, kurios gali būti individualios ir/ ar grupinės, skiriama iki 15 

procentų, grupinio mokymosi forma – iki 40 procentų ugdymo plane nustatyto pamokų skaičiaus 

mokiniui per savaitę ar per mokslo metus. 

          97. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), direktoriaus įsakymu mokinys gali 

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

ugdymo plane prie mokinio nesimokytų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu 

lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. Mokyklos sprendimu mokiniui, 

besimokančiam namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę. Šios pamokos 

panaudojamos mokinio pasiekimams gerinti. 

          98. Mokinio mokymosi rezultatų apskaita vykdoma dienyne. 

          99. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Mokykla padeda tėvams (globėjams, 

rūpintojams) organizuoti vaiko ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, vadovaudamasi ugdymosi šeimoje 

įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2020-05-20 nutarimu Nr. 504 „Dėl 

ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo“ patvirtinimo. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

          100. Mokykla priima sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo  

būdu: 5–8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus, o  9–

10 – iki 30 procentų. 

          101. Priėmus sprendimą ugdymo procesą, įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu  

numatoma, kokia ugdymo proceso dals, kada, kokios klasės mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. Užtikrinama, kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir 

nepatirtų mokymosi praradimų. 

          102. Mokykla, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 
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aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo  

patvirtinimo“. 

           103. Konsultacijos (individualios ir grupinės), atsižvelgiant į konkrečią situaciją, gali 

būti organizuojamos tik nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir/ar kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. 

           104. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu,  

įvertinamos mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimas mokymosi priemonėmis, 

reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. Mokykla sprendžia ir šalina priežastis, dėl 

kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad 

mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje. 

          105. Mokykla, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo  

būdu, užtikrina visų mokymui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą. 

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai bendradarbiauja per Messenger platformą, kurioje 

dalinasi veiklomis, kūrybinėmis užduotimis, švietimo pagalbos mokiniams, prevencinės veiklos 

vykdymo idėjomis. Metodinėse grupėse susitariama dėl medžiagos talpinama platformoje, kaip ji 

prieinama. 

          106. Įgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

užtikrinama, kad sinchroniniam ugdymui būtų skirta ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo 

proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui. 

          107. Pradedant ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

pertvarkomas pamokų tvarkaraštis, pritaikant  jį sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui organizuoti. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 2 val. Pamokos struktūra 

pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos 

ypatumus, ir mokinių amžių. Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta 

pietų pertraukai. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

           108. Mokykla perskirsto iki 25 procentų valandų tarp dalykų. Jas naudoja ikiprofesinio 

ugdymo, prevencinių programų įgyvendinimui. 

           109. Kiekvienam mokiniui sudaromas individualus planas, atsižvelgiant į ugdymo tikslus,  

turimą patirtį, gebėjimus, galias, polinkius, mokymosi poreikius ir į reikiamos mokymosi pagalbos 

suteikimą. 

           110. Individualus planas rengiamas rašytine forma 1 trimestrui, su galimybe jį peržiūrėti, 

aptarti ugdymosi rezultatus ir esant būtinybei keisti. Rengiant individualų planą, dalyvauja dalyko 

mokytojas, klasės auklėtojas, mokinys, vienas iš jo tėvų (globėjas, rūpintojas), pagalbos specialistas.   

           111. Individualiajame plane numatomi artimiausi tikslai, priemonės, susitarimai dėl 

mokymosi, atsiskaitymo formų, sėkmės kriterijų ir kt. Individualaus plano formą suderina ir aptaria 

mokytojai metodinės grupės posėdyje. 

            112. Individualaus plano rengimo ir įgyvendinimo stebėseną organizuoja direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui.  

            113. Mokykla integruoja: kelių dalykų ugdymo turinį, kai kurias kelių dalykų temas ar 

problemų sprendimą; 

            114. Parengiamas ir metodinės grupės posėdyje aptariamas dalykų, dalykų turinio 

integravimo planas vienam trimestrui; 

            115. Po trimestro analizuojama, kaip integravus ugdymo turinį mokiniams sekasi pasiekti 

dalykų Bendrosiose programose numatytų rezultatų ir priimamas sprendimas dėl tolesnio turinio 

integravimo tikslingumo; 
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              116. Integruotas mokymas (per mokslo metus): 

                   116.1. lietuvių kalba ir literatūra – informacinės technologijos 10 kl. 4 pamokos; 

                   116.2. lietuvių kalba ir literatūra – muzika 10 kl. 2 pamokos; 

                   116.3. lietuvių kalba ir literatūra – dailė 9 kl. 2 pamokos; 

                   116.4. lietuvių kalba ir literatūra – rusų kalba 9 kl. 2 pamokos; 

                   116.5. matematika – informacinės technologijos 6,7 kl. po 5 pamokas; 

                   116.6. istorija – muzika 9 kl. 2 pamokos; 

                   116.7. istorija – informacinės technologijos 6, 7 kl. po 3 pamokas; 

                   116.8. fizika – chemija 9 kl. 2 pamokos; 

                   116.9. fizika – chemija 10 kl. 3 pamokos; 

                   116.10. dailė – muzika 10 kl. 3 pamokos; 

                   116.11. dailė – muzika 8 kl. 3 pamokos; 

                   116.12. biologija – rusų kalba 10 kl. 2 pamokos; 

                   116.13. biologija – ikiprofesinis mokymo (mityba) 8 kl. 2 pamokos; 

                   116.14. biologija -  technologijos (mityba) 6,7 kl. po 2 pamokas; 

                   116.15. biologija – kūno kultūra 7, 8 kl. 2 pamokos; 

                   116.16. kūno kultūra – ikiprofesinis mokymo (mityba) 7, 8, 9 kl. po 1 pamoką; 

           117. Ugdymo turinio integravimas: 

                   117.1. žmogaus sauga  9 – 10 klasėje į ikiprofesinio mokymo dalykus; 

                   117.2. ekonomika 9 klasėje į matematikos dalyką; 

                   117.3. pilietiškumo pagrindai 9 klasėse į istorijos, dorinio ugdymo dalykus, klasės 

valandėles, neformaliojo švietimo užsiėmimus; 

                   117.4. pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-65, integruojama į 

etikos, muzikos, dailės, keramikos, dailiųjų amatų dalykus, neformaliojo švietimo užsiėmimus, klasės 

valandėles. 

                   117.5. mokykla ugdymą karjerai organizuoja, vadovaudamasi Ugdymo karjerai 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu 

Nr. V-72; 

                   117.6. ugdymas karjerai integruojamas į mokomųjų dalykų programų turinį, neformalųjį 

vaikų švietimą, klasės auklėtojo veiklą ir kt., organizuojant veiklas, numatytas mokyklos metų veiklos 

plane; 

                   117.7. mokykloje įgyvendinamas ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas 

„Sėkmingos karjeros akademija“. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

          118. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką) nuo 14 metų mokinys 

renkasi savarankiškai dvejiems mokslo metams (I-II kl.). 

          119. Lietuvių kalba ir literatūra.  

Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 

                 119.1. 9-10-ųjų klasių mokiniams siūlo raštingumo gerinimo modulį; 

                    119.2. skiria konsultacijas mokiniams pagal poreikį, sudaro galimybes mokytis 

savarankiškai  ar kitiems mokiniams padedant; 

                    119.3. integruoja lietuvių kalbos, pilietiškumo ir muzikos pamokas laisvės kovų 

istorijai 

mokyti. 

           120. Užsienio kalbos. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 

toliau mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

                  120.1. Antrosios užsienio kalbos mokyti privaloma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų/rūpintojų) 
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sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą: rusų, vokiečių. Mokykla sudaro galimybę rinktis antrąją 

užsienio kalbą iš ne mažiau kaip dviejų užsienio kalbų ir sąlygas mokytis pasirinktos kalbos. 

        120.2. 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 mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau 

mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui 

sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų 

skirtumus: 

      120.3. vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

      120.4. susidarius mokinių laikinajai grupei (ne mažiau 4 asmenims), atsižvelgdama į 

mokymo lėšas, skiriamos dvi papildomos pamokos. 

 121. Gamtos mokslai.  

      121.1. Mokykla užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos 

mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo 

metus. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus mokykloje, sudaromos sąlygos juos atlikti kitoje 

mokykloje, atvirosios prieigos centruose ar kitose tam tinkamose aplinkose. 

 122. Technologijos.  

      122.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (6–7 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų programoms. 

      122.2. Mokykla, bendradarbiaudama su profesinio mokymo įstaiga, technologijų programų 

turinį gali derinti su atitinkama formaliojo profesinio mokymo programa, o jai įgyvendinti naudotis 

profesinio mokymo baze. 

  123. Socialiniai mokslai. 

      123.1. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant 

temas į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  

      123.2. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama 

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios nuolat sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais 

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokios kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio 

saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; 

informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio 

saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, 

ir kitos panašios temos. 

      123.3. Mokykla siūlo mokiniams pasirinkti mokytis Nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos modulį pagal Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V–943 „Dėl 

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos patvirtinimo“. Šiai programai įgyvendinti 

pamokos skiriamos iš numatytųjų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti. 

  124. Fizinis ugdymas. 

        124.1. 2019–2020 mokslo metais mokiniams, kurie mokosi 6 klasėje, privalomos 3 fizinio 

ugdymo pamokos per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų;  

        124.2.  2020–2021 mokslo metais mokiniams, kurie mokosi 6 ar 7 klasėje, privalomos 3 

fizinio ugdymo pamokos per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų. 

        124.3. Sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius atitinkančią 

neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms. Mokykla užtikrina pasiūlos 

įvairovę ir organizuoja mokinių, lankančių šias programas, apskaitą. 

        124.4. Specialiosios fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine 

grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

        124.5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje. 
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        124.6. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. 

        124.7 Mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą bibliotekoje, 

socialinę veiklą ir. kt.). 

           125. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2020–2021 

mokslo metus:  

 

2020-2021 mokslo metų mokomiesiems dalykams skirtų valandų paskirstymas savaitėmis: 

 

     Pamokų                    per    savaitę 

                                Klasė 

Dalykas                     
6 7 8 9 10 

 
Dorinis ugdymas (etika) 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 4 4,5 

Užsienio kalba (I-oji) 3 3 3 3 3 

Užsienio kalba (II-oji) (rusų) 2 2 2 2 2 

Matematika  4 4 4 3 4,5 

Informacinės technologijos 1 1 - 1 1 

Gamta ir žmogus 2 - - - - 

Biologija  - 2 1 2 1 

Chemija  - - 2 2 2 

Fizika  - 1 2 2 1,5 

Istorija  2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai - - - 0,5 1 

Socialinė-pilietinė veikla (per 

metus) 

10 10 10 10 10 

Geografija  2 2 2 2 1 

Ekonomika ir verslumas - - - 0,5 0,5 

Dailė  1 1 1 1 1 

Muzika  1 1 1 1 1 

Technologijos  3 3 - - - 

Kūno kultūra  3 3 2 2 2 

Žmogaus sauga  - - - - - 

Ikiprofesinis mokymas: - - 3 3/3/4 4/3 

- keramika - - 2 2/2/3 3/2 

- medžio darbai - - 1 1/1/- 1/1 

- dailieji amatai - - 2 2/2/3 3/2 

- mityba - -    

-informacinės technologijos - - 1 1/1/2 1/1 

Minimalus privalomas pamokų 

skaičius mokiniui per mokslo 

metus 

 

962 

 

1073 

 

1110 

 

1147 

 

1147 

Pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę 

30 31 31 32/32/33 33/32 

Pamokų skaičius mokiniui 

per mokslo metus 

 

1110 

 

1147 

 

1147 

1184/ 

1184/ 

 

1221/ 



16 

 

 

IV SKYRIUS.  

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

              

 

            126. Už plano įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius. 

            127.  Planas skelbiamas mokyklos skelbimų lentoje, mokyklos internetinėje svetinėje.  

    128.  Planas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.  

 

___________________________________ 

 

 

 

 

    PRITARTA                                                                  SUDERINTA 

    Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo                          Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  

    mokyklos tarybos                                                        Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

    2020 m. rugpjūčio 31d. nutarimu                                Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja  

    protokolo Nr. 5                                                            _____________________________   

                                                                                         Diana Petkūnienė  

                                                                                         2020 m. rugpjūčio   31   d.  

                                                Įsakymas 2020-08-31 Nr. A15  

      1507/20(2.1.4E-BEU) 

 

 

 

 

  

 1221 1184 

         7- 8 kl.         9 -              10 kl. 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti per mokslo 

metus 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Neformalus švietimas  

 

1 1 1 2 1 

Pažintinė veikla (per metus) 

 

60 60 60 60 60 
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                          2019-2020 ir  2020-2021 mokslo metų  

                                                               Ugdymo plano                                                                                                            

                                                                                                                       1 priedas 

  

 

VILNIAUS JONO IVAŠKEVIČIAUS JAUNIMO MOKYKLOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis „Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu" patvirtintu 2011-03-17 įsakymu Nr. XI-1281, 

„Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu", patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005-04-05 įsakymu Nr. ISAK - 556 (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012-05-08 įsakymo Nr. V-766 redakcija),  Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-78, 2017-02-13 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 

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

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu Nr. V-554, 2017-07-04 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. 

įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata", patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-02-25, įsakymu Nr. ISAK- 256, „Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis", patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008-08-26, įsakymu Nr. ISAK-2433, Pradinio, pagrindini ir vidurinio ugdymo 

programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21, įsakymu 

Nr. V-1309, „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo tvarkos aprašu", patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-30, įsakymu V-1795 ir kitais teisės aktais. 

2. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą informavimą. 

3. Tvarkos apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, nuostatos ir principai, vertinimas 

ugdymo procese ir baigus programą, kėlimas į aukštesnę klasę, programos baigimas, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimas. 
4. Mokinių pasiekimai vertinami 100 taškų sistema, pagal kiekvieno dalyko parengtas vertinimo 

normas, aptartas metodinės grupės posėdyje. Trimestro  pabaigoje taškai konvertuojami į balus.  

5. Iš užsienio atvykęs asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos 

pradinio, ar tam tikrą pagrindinio ugdymo programos dalį priimamas mokytis bendra tvarka. Mokykla 

pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi 

į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei asmuo yra nepilnametis), priima 

asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę).  

6. Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų 

paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, pagal 

kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje klasėje arba klase 

žemiau. Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendimą turi suderinti su jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 
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II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

7. Vertinimo tikslas - padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją apie 

patirtį, mokymosi pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo ir mokyklos darbo sėkmę ir tuo 

remiantis priimti pagrįstus sprendimus. Vertinimo uždaviniai: 

       7.1.Nustatyti ir pateikti mokiniui aiškią vertinimo sistemą. 

       7.2. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti mokymosi stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti 

savo pasiekimų rezultatus, daromą pažangą. 

       7.3. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti ir 

individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

      7.4. Suteikti mokinių poreikius atliepiančią pagalbą. 

      7.5. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą.  

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

      8.     Vertinimo nuostatos: 

 8.1.Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi samprata, individualiais mokinio 

poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus. 

            8.2.Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios ir supratimas, 

bendrieji ir dalyko gebėjimai. 

            8.3. Vertinimas skirtas padėti mokytis - mokinys laiku gauna grįžtamąją informaciją apie savo 

mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti.  

            8.4. Vertinama individuali mokinio pažanga, vengiama lyginti mokinių pasiekimus 

tarpusavyje. 

           9.  Vertinimo principai: 

   9.1. pagrįstumas; 

   9.2. patikimumas; 

         9.3. veiksmingumas; 

         9.4. vertingumas; 

         9.5. nešališkumas. 

IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

     10. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas mokiniams, jų tėvams (globėjams,  

rūpintojams) aiškiais, suprantamais kriterijais. 

11. Mokytojas planuoja vertinimą, atsižvelgdamas į mokinių patirtį, pasiekimus ir gebėjimus, 

remiasi 

Bendrosiomis programomis. 

12. Mokytojas vertinimą fiksuoja pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programose, 

detaliuosiuose teminiuose planuose. 

13. Mokytojas mokiniams vertinimo kriterijus, formas ir metodus pateikia per pirmąją savo 

dalyko pamoką rugsėjo mėnesį. 

14. Vertinimą ugdymo procese sudaro vienas kitą sąlygojantys diagnostinis ir formuojamasis 

vertinimo tipai. 

15. Diagnostinis vertinimas - tai vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus dalyko programos temą, skyrių, programos dalį. 

16. Diagnostinis testas rašomas mokslo metų pradžioje (per 3-4 savaites) ir pabaigoje. Jis visoms 

paralelėms klasėms yra vienodas. 

17. Formuojamasis vertinimas - tai nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo individualų, grupinį 

darbą įvairiose situacijose, teikiant grįžtamąjį ryšį, individualiai aptariant jo mokymosi 

sėkmingumą, daromą pažangą. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu, informaciją 

apie mokinio pažangą kaupia mokytojas metodinėse grupėse patvirtinta tvarka. 

18. Rugsėjo mėnuo naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams skirtas adaptacijai ir mokinių 
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pasiekimai nevertinami. 

19. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo formos, už kurias rašomi taškai: 
 

         19.1. Kontrolinis darbas - tai 45 - 90 min. trukmės darbas raštu, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta 

dalyko programos tema, skyrius, programos dalis. 

         19.2. Apklausa žodžiu - tai monologinio ar dialoginio kalbėjimo įvertinimas, skirtas patikrinti 

žinias ir gebėjimą gimtąja ar užsienio kalba taisyklingai, argumentuotai reikšti mintis. 

        19.3. Darbas pamokoje; 

 19.4. Papildomi darbai, konsultacijos; 

 19.5. Savarankiškas darbas (namuose); 

 19.6. Bandomųjų pasiekimų patikrinimo darbai; 

 19.7. Dalyvavimas mokyklos konkursuose, viktorinose, olimpiadose; 

 19.8. Dalyvavimas moduliuose, neformalaus švietimo programose; 

 19.9.Dalyvavimas projektuose. 

20. Mokinio mokymosi pasiekimai trimestro pabaigoje apibendrinami sudedant 3 mėnesių 

elektroniniam dienyne įrašytų to trimestro taškų sumą, konvertuojant į 10 balų vertinimo sistemą, 

taikant apvalinimo taisyklę. 

       20.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „įskaityta“ („įsk“), 4 – 10 balų vertinimas; 

     20.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai“ „neįskaityta“ („neįsk“), 1 – 3 balų įvertinimas; 

     20.3. mokiniui per trimestrą neatlikus visų vertinimo užduočių be pateisinamos priežasties, 

nepademonstravus pasiekimų, numatytų pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, jo trimestro  

pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“. 

     20.4. mokiniui neatlikus vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos direktoriaus pateisintų 

priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“.  

V. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

21. Mokymosi rezultatai apibendrinami baigus dalyko, dalyko modulio programą. Taikomas 

apibendrinamasis vertinimas (pasiekimų patikrinimas, kontrolinis darbas, įskaitos). 

 22. Mokslo metų pabaigoje, baigus programą (likus 2 - 3  savaitėms) organizuojami visų dalykų, 

išskyrus dorinio ugdymo, dailės, muzikos, kūno kultūros, technologijų, informacinių technologijų, 

pilietiškumo pagrindų baigiamieji kontroliniai darbai. 

23. įskaitinis darbas. 

 24. Metinis pažymys fiksuojamas iš  I, II ir III trimestrų pažymių, atsižvelgiant į padarytą 

pažangą, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles. 

 

I  trim. II trim. III trim. Metinis Papildomo 

darbo 

pažymys 

1 1 1 1+1+1 = 3: 3 = 1 

 

 

skiriamas 

1 

1 

4 

1 

 

4 1+1+4= 6: 3 = 2 

 

skiriamas 

 3 3 3 3+3+3= 9: 3 = 3 skiriamas 

3 3 4 3+3+4 = 10:3 =3.3 neskiriama 

vedama 4 

5 4 6 5+4+6 =15:3 =5  

2 1 5 2+1+5 = 8:3 =2,6= 3 skiriamas 

įsk neįsk įsk įsk  

neįsk neįsk įsk neįsk skiriamas 

Pastaba. Papildomo darbo pažymys, papildomo darbo įvertinimas  laikomas metiniu įvertinimu. 

 

  24.1. Fiksuojant metinio trimestro dalyko įvertinimą įrašais „įsk“ arba „neįsk“, atsižvelgiama į 

tai, kokių įrašų per ugdymo laikotarpį yra daugiau.  
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 25. Klasės auklėtojas trimestro (metų) pabaigoje elektroniniame dienyne atspausdina ir 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia klasės mokinių pasiekimų ataskaitą. 
     26. Individuali mokinio pažanga stebima, fiksuojama, vertinama ir analizuojama vadovaujantis 

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos mokinių individualios pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, vertinimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtinta direktoriaus įsakymu 

2018-08-31, V- 57. 

     27. Pažanga fiksuojama atsižvelgiant į diagnostinio testo rezultatus. 

     28. Individualios mokini pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys. Su tėvais 

(globėjai/rūpintojais) aptariama individualiai ar tėvų susirinkimo metu. 

    29. Pažangos fiksavimo dokumentus saugo klasės auklėtojas, mokslo metams pasibaigus 

perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

    30. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

ataskaitas, kurias pristato ir aptaria vadovų pasitarime, Mokytojų tarybos posėdyje, klasių tėvų 

susirinkimuose. 

VI. KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ. UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS. 

UGDYMO 

PROGRAMOS KARTOJIMAS 

31. 5-9 klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, 

atlikęs socialinę – pilietinę veiklą, keliamas į aukštesnę klasę. 

32. Mokiniui, turinčiam kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, 

neatliktą socialinę - pilietinę veiklą, skiriamas papildomas darbas: 

32.1. sprendimą dėl papildomų darbų trukmės, konsultacijų, socialinės-pilietinės veiklos 

atlikimo ir atsiskaitymo tvarkos priima mokytojų taryba, išklauso dalyko mokytojo, klasės 

auklėtojo ir pagalbos mokiniui specialistų siūlymus; 

32.2. dalyko mokytojas parengia mokiniui papildomų darbų užduotis, suteikiančias galimybę 

parodyti žinias, gebėjimus ir gauti patenkinamą dalyko metinį įvertinimą; 

32.3. neatliktą socialinę – pilietinę veiklą organizuoja: klasių auklėtojai, socialinis pedagogas, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Socialinės – 

pilietinės veiklos apskaitos lapą pildo konkrečią veiklą skyręs darbuotojas. 

33. Mokinio papildomo darbo apskaita fiksuojama taip, kaip ir pamokų apskaita: jei mokytojas 

mokinį konsultavo, įrašomas konsultacijų turinys. Jei mokinys mokėsi savarankiškai, be mokytojo 

pagalbos (konsultacijų) ir nurodytą dieną atsiskaitė už papildomą darbą dienyne įrašoma („Mokinys 

pasiruošė savarankiškai"); 

34.Mokinio papildomų darbų įvertinimas laikomas galutiniu įvertinimu. 

35. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, 

jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę - pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, 

palikimo kartoti ugdymo programos klausimus svarsto mokytojų taryba: 

35.1. mokytojas, išvedęs nepatenkinamą metinį įvertinimą, ir pagalbos mokiniui specialistas (jei 

buvo teikiama jo pagalba), nurodo mokinio nepatenkinamo mokymosi priežastis, atliktą darbą 

su mokiniu, teikia siūlymą dėl kėlimo į aukštesnę klasę; 

35.2.  mokinys, turintis keturis ir daugiau ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius 

įvertinimus į aukštesnę klasę nekeliamas. 

36. Mokyklos direktorius, atsižvelgdamas į dalyko mokytojo ir/ar pagalbos mokiniui specialisto, 

klasės auklėtojo siūlymus, priima sprendimą dėl mokinio kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti 

ugdymo programos. Sprendimas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

37. Klasės auklėtojas po direktoriaus sprendimo per tris dienas informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus) dėl kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti programą. 

38. 10-os klasės mokinys, turintis patenkinamus visų ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, 

teisės aktų nustatyta tvarka atlikęs socialinę-pilietinę veiklą ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka patikrinus mokymosi pasiekimus, laikomas baigusiu pagrindinio 

ugdymo programą. 
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39. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išskyrus besimokantį pagal 

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, turintis patenkinamus visų šios programos ugdymo 

plano dalykų metinius įvertinimus ir teisės aktų nustatyta tvarka atlikęs socialinę–pilietinę veiklą, 

laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro nustatyta tvarka patikrinus mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai švietimo ir mokslo 

ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo, – įgijusiu 

pagrindinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. 

40.10-os klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei 

buvo skirtas) įvertinimą paliekamas kartoti programos. Nenorintis kartoti visų tos klasės dalykų 

programos, gali mokytis tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas 

nepatenkinamas, ir atsiskaityti. 

41. Jei mokinys kartoja visą mokslo metų ugdymo programą antrus metus, jo turimi tos klasės 

(mokslo metų) dalykų metiniai įvertinimai laikomi negaliojančiais. 

VII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS 

42.  Mokymosi pasiekimai fiksuojami mokytojo lapuose ir elektroniniame dienyne. 

43.Už taškų surašymą į elektroninį dienyną atsakingi mokytojai. 

44. Mokytojai mokinių pasiekimus (taškus) į elektroninį dienyną surašo paskutinę einamojo mėnesio 

dieną. 

45. Iškilus mokymosi, lankomumo ar elgesio problemų, tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja 

klasių auklėtojai, socialinis pedagogas. 

46.. Tėvų susirinkimai organizuojami trimestrui pasibaigus, bet ne mažiau kaip 2 kartus per metus. 

Mokytojai tėvams asmeniškai pateikia informaciją apie jų vaikų mokymosi pasiekimus ir  

pažangą. Pirmas tėvų susirinkimas organizuojamas rugsėjo mėnesį, kuriame tėvai supažindinami su 

mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema. 

47. Administracija kartą per mėnesį organizuoja tėvų dienas,  kurių metu tėvai  susitinka su 

   administracija, konsultuojasi su jų vaikus mokančiais mokytojais, specialistais. 

      48. 10 klasių mokinių tėvams papildomai organizuojamas tėvų susirinkimas dėl supažindinimo su 

PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka, tolesnių mokymosi galimybių. 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

49. Pagrindinis orientyras visuose vertinimo komponentuose - planuojant vertinimą, mokant, 

fiksuojant ir aptariant vertinimo informaciją, koreguojant ugdymą - bendrosios programos, bendrieji 

ugdymo planai. 

50. Remdamiesi vertinimo informacija mokytojai ir mokyklos vadovai priima sprendimus dėl 

ugdymo  turinio  metodų  ir  strategijų,  mokymosi  užduočių,   šaltinių tinkamumo,  išteklių 

panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo. 

 51. Mokytojai ir mokyklos vadovai rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, laiku  

būtų suteikta reikiama pagalba, koreguojami individualūs planai. 

 52. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, esant reikalui, gali būti koreguojamas. 

 
 

                                      _______________________________________               
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2019-2021 mokslo metų 

Ugdymo plano 

2  priedas 

 

  

 

VILNIAUS JONO IVAŠKEVIČIAUS JAUNIMO MOKYKLOS PROGRAMŲ,  

DETALIŲJŲ  ILGALAIKIŲ PLANŲ  RENGIMO  TVARKOS APRAŠAS 

 

 

1. Kiekvienas mokytojas rengia detaliuosius ilgalaikius planus arba pasirenkamojo dalyko, 

modulio individualiąsias programas, remdamasis pagrindinio ugdymo Bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

rugpjūčio 26 dieną įsakymu Nr. ISAK- 2433, Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio 

ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. sausio 25 dieną įsakymu Nr. V-46. 

2. Planas ar programa rengiami vieneriems metams (vienai klasei), užtikrinant ugdymo turinio 

permanentiškumą.  

3. Detalieji ilgalaikiai planai ir dalyko individualiosios programos turi derėti su: 

a. klasės ir mokinio pasirengimo lygiu, psichofizinėmis galiomis,  

b. mokyklos intelektualine, materialine ir technologine baze, 

c. mokyklos tikslais ir uždaviniais, 

d. pasirinktais vadovėliais, mokymo priemonėmis. 

4. Programa ar detalusis ilgalaikis planas per mokslo metus gali būti koreguojamas ir 

tikslinamas. 

5. Programos ir detalieji ilgalaikiai planai aprobuojami metodinėse grupėse ir derinami su 

mokyklos direktoriaus pavaduotoju iki rugsėjo 10 d. (individualūs ugdymo planai – iki spalio 

5 d.). 

6. Metodinių grupių vadovai direktoriaus pavaduotojui iki rugsėjo 12 dienos atiduoda metodinės 

grupės susirinkimo, kuriame buvo aprobuotos programos ir detalieji ilgalaikiai planai, 

protokolus.  

7. Programas tvirtina mokyklos direktorius įsakymu iki rugsėjo 10 d. 

8. Detaliajame ilgalaikiame plane atsispindi diferencijavimas ir integracija. 

9. Ugdymo turinys planuojamas mokslo metams nuo rugsėjo 2 d. iki mokslo metų pabaigos 

(37 savaitėms). 

10. Ugdymo turinys planuojamas pagal mokyklos pasiūlytą metodinių grupių patvirtintą formą.  

 

                                             _______________________________      
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2019 - 2021 mokslo metų 

Ugdymo plano 

3 priedas 

 

 

 

VILNIAUS JONO IVAŠKEVIČIAUS JAUNIMO MOKYKLOS PASIEKIMŲ 

ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

1. Tėvai (globėjai, rūpintojams) prašymą dėl įvertinimo objektyvumo pateikia direktoriaus 

vardu. 

2. Prašymas registruojamas bendra tvarka. 

3. Direktorius tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktą prašymą nukreipia direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui. 

4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui darbo tvarka išsiaiškina prašyme nurodytus faktus. 

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pateikia direktoriui išvadas ir siūlymus dėl prašyme 

nurodytų faktų. 

6. Išvados ir siūlymai dėl prašyme nurodytų faktų aptariami vadovų tarybos posėdyje. 

7. Tėvams (globėjams, rūpintojams) per 10 dienų pateikiamas oficialus atsakymas.  

 

 

                                    _______________________________________________    
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 2019-2021  mokslo metų 

                                                                                          Ugdymo plano 

                                                                                                                 4 priedas 

 

 

 

VILNIAUS JONO IVAŠKEVIČIAUS JAUNIMO MOKYKLOS KONTROLINIŲ DARBŲ 

RAŠYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

 

1. Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis, 

laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta 

dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, logiškai užbaigta dalis, savarankiškai 

išmokta dalis ir pan.). 

2. Savarankiškas darbas -  rašto darbas, trunkantis iki 20 min. ir apimantis 1-2 temų išeitą kursą. 

3. Kontrolinį darbą stengtis skirti darbingiausiomis savaitės dienomis (antradienį, trečiadienį, 

ketvirtadienį), ir, jeigu tai įmanoma, darbingiausių pamokų metu (2, 3 pamoka). 

4. Per vieną dieną klasė gali rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą. 

5. Kontroliniai darbai rašomi pagal vienam trimestrui sudarytą ir direktoriaus patvirtintą grafiką. 

Paskutinę trimestro dieną kontroliniai darbai nerašomi. 

6. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

7. Kontroliniai darbai ištaisomi ir mokiniams rezultatai paskelbiami per savaitę (lietuvių k. – per 10 

dienų). 

 

 

                                                     ___________________________     
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2019-2021 mokslo metų  

Ugdymo plano  

5 priedas 

 

 

VILNIAUS JONO IVAŠKEVIČIAUS JAUNIMO MOKYKLOS SIŪLOMI MODULIAI  

2019-2021 m. M. 

 

 

Klasė 

 

Pavadinimas 
Valandų 

Skaičius 

9, 10 Lietuvių kalba ir literatūra 34 

7 - 8 Lietuvių kalba ir literatūra 34 

8 – 10 Rusų kalba 34 

10 Matematika 34 

10 Chemija  34 

8 – 9 Fizika 34 

10 Fizika 34 

6 -7, 9 -10 Anglų kalba 34 

9-10 Biologija  34 

8, 10 Istorija  34 

8, 10 Geografija  34 

 

 

SIŪLOMI  IKIPROFEINIO MOKYMO  DALYKAI 
 

2019-2020 m. m.  

 

Klasė 

 

Pavadinimas 
Valandų 

Skaičius 

8 Keramika/ medžio darbai/mityba, informacinės technologijos 111 

9  Informacinės technologijos/ keramika/siuvimas/mityba/medžio 

darbai 

111 

10  Siuvimas/mityba/keramika/informacinės technologijos/medžio 

drabai 

129,5 

 

2020-2021 m. m.  

 

Klasė 

 

Pavadinimas 
Valandų 

Skaičius 

8 Keramika/ informacinės technologijos/siuvimas/mityba 111 

9  Informacinės technologijos/ keramika/mityba/medžio darbai 148 

10  Siuvimas/keramika/informacinės technologijos/medžio darbai 148 

 

 

 

_______________________________________  
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 2019-2021 mokslo metų 

                                                                                                         Ugdymo plano 

                                                                                                                  6 priedas 

 

 

VILNIAUS JONO IVAŠKEVIČIAUS JAUNIMO MOKYKLOS PAŽINTINĖS, 

KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau–pažintinė kultūrinė veikla) mokykloje 

vykdoma vadovaujantis 2017–2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio  ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442,  2017–

2019 mokslo metų Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos ugdymo plano 25 punktu ir šiuo 

tvarkos aprašu. 

 

II. PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

 

2. Mokykloje vykdoma pažintinė, kultūrinė veikla siejama su mokyklos tikslais ir 

galimybėmis, mokinių poreikiais. Šiai veiklai skiriama 60 valandų (10 mokymosi dienų). Pažintinė, 

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

centruose, virtualiose mokymosi aplinkose. Veikla organizuojama atsižvelgiant į mokykloje 

organizuojamus tradicinius renginius bei mokinių siūlymus. 

3. Rezervinė pažintinė, kultūrinė veikla pagal poreikius planuojama klasėse vykdoma visus 

mokslo metus ir mokslo metų pabaigoje. Šių dienų datą ir laiką numato klasių auklėtojai, veiklą 

organizuoja individualiai. 

4. Pažintinė,  kultūrinė veikla reglamentuojama direktoriaus įsakymu (išskyrus tradicinius 

mokyklos renginius ir valstybinių švenčių paminėjimus). 

5. Elektroninis dienynas pildomas pagal tos dienos tvarkaraštį. Dienyne žymimos datos ir 

langelyje „Tema, klasės darbai“ parašoma „Pažintinė kultūrinė veikla. Mokyklos direktoriaus 

įsakymas Nr....“ (arba įrašas „Vasario 16-osios minėjimas” ir kt.). Veiklą vykdantys mokytojai, 

paskirti direktoriaus įsakymu atsakingais už mokinius, veda saugaus elgesio instruktažus, atsako už 

mokinių saugumą ir sveikatą pažintinės, kultūrinės veiklos metu. 

 

III. MOKYKLOS SIŪLOMOS VEIKLOS 

2019-2020 m. m. 

Veikla Laikas Klasės Atsakingas  

Kalbų diena Rugsėjo mėn. 6-10 kl. Kalbų mokytojai 

 

Kūrybos diena mokykloje  

 

Gruodžio mėn.  6-10 kl. 

Technologijų 

mokytojai 

Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui 

 
Lapkričio mėn. 6-10 kl. 

Istorijos mokytojas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

30-mečiui  
Kovo mėn.  6-10 kl. Istorijos mokytojas 

Sveikatingumo ir sporto diena 
Vasario mėn., 

birželio mėn. 
6-10 kl. 

Kūno kultūros 

mokytojas 
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Gamtos ir tiksliųjų mokslų diena  
Balandžio 

mėn. 
6-10 kl. 

Gamtos, tiksliųjų 

mokslų mokytojai 

Socialinių mokslų diena. Lietuvos 

Steigiamojo seimo šimtmečiui  
Gegužės mėn. 6-10 kl. 

Istorijos, geografijos 

mokytojai 

 

Menų diena Gegužės mėn. 6-10 kl. 
Dailės, muzikos, 

technologijų 

mokytojai 

Kultūrinė – muziejų diena Birželio mėn. 6-10 kl. Dalykų mokytojai 

Kultūrinė – muziejų diena Birželio mėn. 6-10 kl. Dalykų mokytojai 

Rezervinė veikla 
Per mokslo 

metus 
6-10 kl. 

Klasių auklėtojai 

2020-2021 m. m. 

Veikla Laikas Klasės Atsakingas  

Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų 

istorijos metams atminti 
Rugsėjo mėn. 6-10 kl. Istorijos mokytojas 

 

Kūrybos diena mokykloje  
Gruodžio mėn.  6-10 kl. 

Technologijų 

mokytojai 

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos paminėjimas  
Vasario mėn. 6-10 Istorijos mokytojas 

Sveikatingumo ir sporto diena 
Vasario mėn., 

birželio mėn. 
6-10 

Kūno kultūros 

mokytojas 

Kalbų diena Kovo mėn. 6-10 kl. Kalbų  mokytojai 

Gamtos mokslų diena  Balandžio 

mėn. 
6-10 kl. Gamtos mokslų 

mokytojai 

Socialinių mokslų diena Gegužės mėn. 6-10 kl. Socialinių mokslų 

mokytojai 

 

Menų diena 

 

Birželio mėn. 6-10 kl.  

Dailės, muzikos, 

technologijų 

mokytojai 

Tyrimų ir eksperimentų diena Birželio mėn. 6-10 kl. Dalykų mokytojai 

Rezervinė veikla   6-9 kl.  Klasių auklėtojai 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

          6. Pažintinės, kultūrinės veiklos apskaitos kontrolę vykdo ir pažintinę, kultūrinę veiklą 

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

          7. Su pažintine kultūrine veikla 6–10 klasių mokiniai supažindinami klasės valandėlių metu, 

elektroniniame dienyne, informacija teikiama mokyklos informaciniame stende. 

 

___________________________________ 
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                              2019-2021 mokslo metų  

                                 Ugdymo plano  

                                                       7  priedas 

 

VILNIAUS JONO IVAŠKEVIČIAUS JAUNIMO MOKYKLOS MOKINIŲ SOCIALINĖS – 

PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos (toliau – Mokykla) socialinės – 

pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja 

privalomą 5 - 10 klasių mokinių socialinę – pilietinę veiklą. 

2. Socialinė - pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso 

dalis, įtraukiama į Mokyklos ugdymo planą. Ji organizuojama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-417 

patvirtintais 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais ir Bendrojo ugdymo departamento 

rekomendacijomis. 

3. Aprašas reglamentuoja socialinės – pilietinės veiklos organizavimo bei vykdymo 

Mokykloje tikslą, uždavinius, veiklos kryptis, atlikimo būdus, trukmę, fiksavimą ir 

apskaitą. 

4. Organizuojant socialinę – pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių 

ypatumus, ji siejama su Mokyklos tikslais, pilietiškumo ugdymu, vykdomais projektais, 

kultūrinėmis ir socializacijos programomis, tradicijomis, turimomis sąlygomis.  

 

II. SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

 

5. Socialinės – pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir 

pilietinį tautinį aktyvumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, per visuomenei naudingą 

veiklą, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui visuomenės gyvenime. 

6. Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo uždaviniai: 

6.1. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, 

komunikacinius, 

darbo ir veiklos gebėjimus per visuomenei naudingą veiklą, savanorystę; 

6.2. ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį bei pilietinį sąmoningumą, skatinti jų tautinę 

saviraišką; 

6.3. stiprinti demokratinę Mokyklos kultūrą; 

6.4. gerinti mokinių kompetenciją pilietinio ir tautinio ugdymo srityse. 

7. Socialinės – pilietinės veiklos, mokinio pasirenkamos, kryptys: ekologinė, 

savanorystės, pilietinė, socialinė, pagalba mokyklai, kūrybinė (1 priedas). 

8. Organizuojant socialinę - pilietinę veiklą mokykloje atsižvelgiama į mokinių amžiaus 

tarpsnių ypatumus: 

8.1. 5-6 klasių mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir 

stiprinimą, konfliktų sprendimą pačioje klasėje, Mokyklos bendruomenėje; 

8.2. 7-8 klasių mokinių veikla orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo 

gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant Mokyklos savivaldoje, vietos 

bendruomenės, jaunimo organizacijų veikloje; 

8.3. 9-10 klasių mokinių veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą. 

Atsakomybės už savo veiksmus, aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su 

darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant 

atsakomybę už savo pasirinkimus. 
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III. SOCIALINĖS- PILIETINĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, APSKAITA 

 

 9. Atitinkamą veiklą mokiniams rekomenduoja klasių auklėtojai, mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai. 

10. Socialinė – pilietinė veikla vykdoma po pamokų, mokiniui patogiu laiku ir 

neįskaičiuojama į privalomų savaitinių pamokų skaičių. Mokiniams, atleistiems nuo kūno 

kultūros pamokų, jų metu. 

11. Socialinei - pilietinei veiklai vykdyti per mokslo metus privalomos valandos: 

    11.1. 6-10 klasių mokiniams ne mažiau kaip 10 valandų; 

12. Socialinės – pilietinės veiklos darbą kuruoja, apskaitą vykdo ir už ją atsakingas klasės 

auklėtojas: 

   12.1. pateikia mokiniams Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapus bei supažindina 

su 

Socialinės - pilietinės veiklos krypčių sąrašu. Apskaitos lapus klasės auklėtojas tikrina du 

kartus per trimestrą; 

  12.2. vadovaudamasis mokinio socialinės - pilietinės veiklos apskaitos duomenimis, juos 

fiksuoja elektroniniame dienyne; 

  12.3. paruošia klasės mokinių socialinės – pilietinės veiklos ataskaitą, atspausdintą iš 

elektroninio dienyno, ir atsiskaito pavaduotojui ugdymui, likus 2 savaitėms iki mokslo metų 

pabaigos; 

  12.4. mokinius, nesurinkusius reikiamo socialinės – pilietinės veiklos valandų skaičiaus, 

pats nukreipia atlikti tuo metu Mokyklai svarbią socialinę - pilietinę veiklą. Esant reikalui 

kreipiasi į Mokyklos administraciją dėl mokinio nukreipimo reikalingai socialinei - 

pilietinei veiklai. 

13. Mokiniai savo socialinės - pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys Mokyklos 

patvirtintos formos Apskaitos lapuose (2 priedas). 

14. Socialinę – pilietinę veiklą Mokykloje siūlo ir organizuoja: klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekos vedėjas, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Socialinės – pilietinės 

veiklos apskaitos lapą pildo konkrečią veiklą skyręs darbuotojas. 

15. Socialinės - pilietinės veiklos atlikimą už mokyklos ribų patvirtina atitinkama įstaiga, 

pateikdama raštą su atsakingo asmens parašu ir antspaudu arba pildydama mokinio 

Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapą. 

16. Mokinių Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapai mokslo metų eigoje laikomi 

segtuvuose pas klasės auklėtojus, mokslo metų pabaigoje – klasės auklėtojas sudeda į 

mokinių asmens bylas. 

17. Mokslo metų pabaigoje klasės auklėtojas gali siūlyti Mokyklos direktoriui apdovanoti 

padėkomis mokinius, daugiausiai viršijusius privalomą valandų skaičių. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos kontrolę vykdo ir socialinę – pilietinę veiklą 

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

19. Su Socialinės - pilietinės veiklos pasiūla 5–10 klasių mokiniai supažindinami klasės 

valandėlių metu, elektroniniame dienyne, informacija teikiama mokyklos informaciniame 

stende. 

____________________ 
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    Mokinių socialinės-pilietinės 

                                                                                                    veiklos organizavimo aprašo 

                                                                                                                                    1 priedas           

 

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

Kryptis  Veikla  Atsakingi 

Pilietinė - 

socialinė 

1. Pilietinių iniciatyvų organizavimas. 

2. Budėjimas mokykloje pertraukų metu, 

pagalba budinčiam mokytojui. 

3. Dalyvavimas klasės aktyvo veikloje.  

4. Aktyvi veikla Mokyklos savivaldoje. 

5. Pagalba organizuojant renginius, akcijas,  

išvykas, sportinę veiklą. 

6. Pagalba mokymosi sunkumų turintiems 

ar žemesnių klasių mokiniams. 

7. Bendradarbiavimas su asmenimis, 

atsakingais už mokyklos internetinę 

svetainę (straipsnių rašymas apie mokyklos 

renginius, fotografavimas ir viešinimas 

mokyklos internetinėje svetainėje). 

8. Iniciatyvos, siekiant viešinti pozityvią 

mokyklos veiklą, siūlant ją tobulinti. 

Įvaizdžio kūrimas. 

9. Mokyklos laikraščio leidimas. 

Mokyklos administracija, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, 

įvairių dalykų mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

Ekologinė  

1. Mokyklos aplinkos puoselėjimas ir 

tvarkymas (gėlių ir želdynų, parko). 

2. Dalyvavimas įvairiose ekologinėse 

akcijose (pvz. akcijoje ,,Darom”), 

projektuose mokykloje ir Vilniaus mieste. 

3. Kapinių tvarkymas. 

Klasių auklėtojai, biologijos 

ir 

technologijų mokytojai, 

direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams, socialinis 

pedagogas 

Savanorystė  

1. Savanoriška pagalba gyvūnų 

prieglaudoje. 

2. Pagalba globos įstaigoms, vaikų ir 

senelių priežiūra. 

3. Veikla maisto banko veikloje. 

Klasių auklėtojai, socialinis 

pedagogas, psichologas 

Pagalbos 

mokyklai, 

kūrybinė 

1. Pagalba Mokyklos bibliotekoje, 

skaitykloje, raštinėje, dokumentų archyve. 

2. Mokyklos interjero atnaujinimas, 

bendrųjų erdvių apipavidalinimas, svetingos 

aplinkos kūrimas. 

3. Pagalba dalykų mokytojams tvarkant 

kabinetus, ruošiant stendus. 

4. Pagalba salės, mokyklos erdvių renginių 

paruošimui. 

5. Įvairiapusė savitarpio pagalba klasėje. 

6. Mokyklos inventoriaus tvarkymas, 

mokymo priemonių kūrimas. 

7. Mokyklą reprezentuojančių suvenyrų 

gamyba, reklaminių bukletų kūrimas ir 

leidyba. 

Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai, renginių 

organizatoriai, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams, 

bibliotekos vedėjas, raštinės 

vedėjas 
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    Mokinių socialinės-pilietinės 

                                                                                                    veiklos organizavimo aprašo 

                                                                                                    2 priedas           

 

 

MOKINIO SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS 

 

20……./ 20…….. m. m. 

Klasė ............... 

 

Mokinio (-ės) vardas, pavardė 

............................................................................................................... 

Data 
Veiklos pobūdis 

(kryptis), vieta 

Valandų 

skaičius 

Veiklai vadovavusio 

asmens vardas, 

pavardė (tel. Nr.*) 

Parašas 

(įstaigos 

antspaudas*) 

Pastabos 

      

      

 

 
     

      

      

 

*Tik veiklai vykdytai už mokyklos ribų 
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       2019-2021 mokslo metų  

           Ugdymo plano  

                                    8 priedas 

 

 

VILNIAUS JONO IVAŠKEVIČIAUS JAUNIMO MOKYKLOS MOKINIŲ ATLEIDIMO 

NUO MENŲ, KŪNO KULTŪROS IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ SAVAITINIŲ 

PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Mokiniai gali būti atleisti nuo menų ir fizinio ugdymo, o išimties atvejais ir kitų 

privalomųjų dalykų savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu: 

1.1. yra baigę menų mokyklas; 

1.2. mokosi dailės, choreografijos, menų mokyklose; 

1.3. mokosi muzikos mokyklų baigiamojoje klasėje; 

1.4. mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose; 

1.5. yra tarptautinių ir nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai einamaisiais mokslo 

metais. 

2. Mokinys atleidžiamas mokyklos direktoriaus įsakymu pristačius prašymą mokyklos 

direktoriaus vardu ir pažymą/pažymėjimą su dalykų įvertinimais apie lankomą (ar baigtą) mokyklą 

iki spalio 1 d. Pažyma apie lankomą mokyklą pakartotinai pristatoma likus 2 savaitėms iki kiekvieno 

trimestro pabaigos.  

3. Prašymus ir pažymas mokiniai perduoda dalyko mokytojui. Mokytojas – pavaduotojui 

ugdymui. Pavaduotojas ugdymui rengia įsakymą dėl mokinių atleidimo nuo atitinkamo dalyko 

pamokų. Prašymai ir pažymos saugomi pavaduotojo kabinete. 

4. Nuo atitinkamo dalyko pamokų atleisti mokiniai privalo aktyviai dalyvauti mokyklos 

kultūriniame ir sportiniame gyvenime, atstovauti mokyklą konkursuose, varžybose ir pan.  

Nuo atitinkamo dalyko pamokų atleisti mokiniai gauna aukščiausią įvertinimą, jei laiku 

atsiskaito privalomas, mokytojo nurodytas temas ir aktyviai dalyvauja mokyklos kultūriniame ar/ir 

sportiniame gyvenime. 

5. Mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų lankymo, trimestro pabaigoje pristato 

neformaliojo švietimo įstaigos trenerio įvertinimą apie mokinio sportinę veiklą pagal mokyklos 

pateiktą formą . 

6. Mokiniai, lankantys meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigas, iki spalio 1 d. 

pasirinkto menų (dailės, muzikos) dalyko mokytojui pristato pažymą apie užsiėmimų lankymą ne 

mokykloje; 

6.1. meninė raiška vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“ trimestro pabaigoje, gavus 

neformaliojo švietimo būrelio vadovo įvertinimą apie mokinio veiklą pagal mokyklos pateiktą formą; 

6.2. jei mokinys pasirinko meninę raišką ir ji įvertinta įrašu „neįskaityta“, mokiniui negali 

būti išvestas patenkinamas menų dalyko trimestro ar metinis įvertinimas. 

7. Tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai einamaisiais mokslo metais 

gali būti atleidžiami nuo atitinkamo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo. Atleidimas ir 

pasiekimų užskaitymas aptariamas dalyvaujant mokiniui, mokytojui ir pavaduotojui. 

8. Mokiniai dėl sveikatos būklės ar laikinai dėl ligos atleidžiami nuo fizinio ugdymo 

lankymo mokyklos direktoriaus įsakymu ir esant gydytojo rekomendacijai. Įsakymą kartą per mėnesį 

pagal klasės auklėtojų pristatytas medicinines pažymas rengia pavaduotojas ugdymui. 

9. Per pamokas, nuo kurių mokiniai atleisti, siūloma žaisti stalo žaidimus, šaškėmis, 

šachmatais, mokyklos skaitykloje, bibliotekoje ar kitose mokyklos patalpose, skaityti grožinę, 

mokslinę literatūrą, organizuoti socialinės-pilietinės veiklos užsiėmimus ir pan. Išeiti iš mokyklos 

patalpų neleidžiama. 

10. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą, jei jie neišeina iš mokyklos 

patalpų. 

___________________________________ 


