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VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ 

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ  UGDYMO 

PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Gabijos gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais. 

2. Tikslas – įgyvendinti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo 

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

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

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.  

3. Ugdymo turiniui įgyvendinti ir ugdymo procesui organizuoti keliami šie uždaviniai: 

3.1. susitarti dėl ugdymo turinio formavimo ir įgyvendinimo; 

3.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 

programoms įgyvendinimui; 

3.3. teikti mokymosi pagalbą atsižvelgiant į mokinio padarytą pažangą ir  gebėjimus. 

3.4. plėtoti mokymosi be sienų formas: mokymasis virtualioje aplinkoje, mokymasis 

už klasės ribų, mokymasis už mokyklos ribų. 

4. Iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus 

ekstremalią situaciją direktoriaus įsakymu priimami sprendimai dėl ugdymo proceso koregavimo ir 

informuojamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

departamentas. 

5. Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinti veiklą 

reglamentuojantys dokumentai bei formos skelbiamos gimnazijos tinklalapyje www.gabijos.lt. 

6. Neapibrėžti dalykai sprendžiami vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir / ar 

kitais švietimą reglamentuojančiais dokumentais. 

7. Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, 

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose  

ugdymo planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. 

balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, ir 2019–2020 ir 20120–2021 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos bendrajame ugdymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413, ir kituose švietimą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

  

http://www.gabijos.lt/
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II SKYRIUS  

II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

8. Ugdymo organizavimas 1–4, 5–8, I–IV gimnazijos klasėse. 

8.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia:  

2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 

2019 m. rugsėjo 2 d. 2020 m. rugsėjo 1 d. 

8.2. Mokslo metų pabaiga – rugpjūčio  31 d. 

8.3. Ugdymo proceso pabaiga: 

Mokslo metai 2019–2020 2020–2021 

Klasė Ugdymo 

proceso 

pabaiga 

Ugdymo 

proceso 

trukmė  

Ugdymo 

proceso 

trukmė 

savaitėmis 

Ugdymo 

proceso 

pabaiga 

Ugdymo 

proceso 

trukmė  

Ugdymo 

proceso 

trukmė 

savaitėmis 

1–4 2020-06-05 175 35 2021-06-04 175 35 

5–8 2020-06-19 185 37 2021-06-18 185 37 

I–III gimnazijos 

klasės 

2020-06-19 185 37 2021-06-18 185 37 

IV gimnazijos 

klasės 

2020-05-22 163 33 2021-05-21 163 33 

8.4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. 

8.5. Pusmečių trukmė: 

8.6. 2019–2020 m. m.  

 I pusmetis II pusmetis 

1–4 klasės 2019-09-02–2020-01-24 2020-01-27–2020-06-05 

5–8 klasės, I–III gimnazijos 

klasės 

2019-09-02–2020-01-24 2020-01-27–2020-06-19 

IV gimnazijos klasės 2019-09-02–2020-01-24 2020-01-27–2020-05-22 

8.7.2020–2021 m. m. 

 I pusmetis II pusmetis 

1–4 klasės 2020-09-01–2021-01-22 2021-01-25–2021-06-04 

5–8 klasės, I–III gimnazijos klasės 2020-09-01–2021-01-22 2021-01-25–2021-06-18 

IV gimnazijos klasės 2020-09-01–2021-01-22 2021-01-25–2021-05-21 

9. Mokinių atostogų trukmė:  

Atostogos  

Klasės 

2019–2020 2020–2021 

Pradžia Pabaiga Pradžia Pabaiga 

Rudens 1–8, I–IV gimnazijos  2019-10-28 2019-10-31 2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos 

(Kalėdų) 

1–8, I–IV gimnazijos  2019-12-23 2020-01-03 2020-12-23 2021-01-05 

Žiemos 

atostogos 

1–8, I–IV gimnazijos  2019-02-17 2020-02-21 2021-02-15 2021-02-19 

Pavasario 

(Velykų) 

1–8, I–IV gimnazijos 2020-04-14 2020-04-17 2021-04-06 2021-04-09 

Vasaros 1–4 2020-06-08 2020-08-31 2021-06-07 2021-08-31 
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atostogos 

*** 

5–8, I–III gimnazijos 2020-06-22 2020-08-31 2021-06-21 2021-08-31 

Pastabos:  

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko egzaminą ar  įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo 

dieną; 

**gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir 

mokslo ministro nustatytu laiku. 

***gimnazijos IV klasių mokiniams vasaros atostogos prasideda pasibaigus brandos egzaminų sesijai ir trunka iki 

einamųjų metų rugpjūčio 31 d.  

10. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo 

proceso metu, jo pageidavimu (rašomas laisvos formos prašymas direktoriui), suteikiama laisva 

diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių, pamokos teisinamos 

direktoriaus įsakymu. 

11. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę grupine mokymosi forma kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu.  

12. Pagrindinė proceso organizavimo forma – pamoka. 

13. Pamokos vyksta dviem pamainomis: 

13.1. I pamainoje mokosi 1, 4, 6–8 pagrindinės mokyklos klasės ir I–IV gimnazijos 

klasės. II pamainoje mokosi 2, 3, 5 klasės.  

14. Pamokų laikas 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams
1
: 

PAMOKA PAMOKŲ LAIKAS PERTRAUKŲ TRUKMĖ 

1 pamoka 8.00–8.45 8.45–8.55 

2 pamoka 8.55–9.40 9.40–9.50 

3 pamoka 9.50–10.35 10.35–10.55 

4 pamoka 10.55–11.40 11.40–12.10 

5 pamoka 12.10–12.55 12.55–13.05 

6 pamoka / 0 pamoka 13.05–13.50 13.50–14.00 

7 pamoka / 1 pamoka 14.00–14.45 14.45–15.05 

8 pamoka / 2 pamoka 15.00–15.45 15.45–16.00 

3 pamoka 16.00–16.45 16.45–16.55 

4 pamoka 16.55–17.40  

14.1. Pradinių klasių mokiniai mokosi pagal klasių individualų pamokų tvarkaraštį. 

Pirmų klasių mokiniai mokosi 35 min. 

15. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1–5 

klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8, I–IV gimnazijos klasių 

mokiniai. 

16. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, stichinių nelaimių, karantino ar kt. priežasčių, 

dienyne žymimos datos ir parašoma: „Pamokos nevyko dėl...“. Šios dienos įskaičiuojamos į 

ugdymo dienų skaičių. 

17. Jei bent vienas mokinys ateina į mokyklą ir pamoka vyksta, dienynas tvarkomas 

kaip įprastai, rašomas pamokos turinys, žymimos „n“ ir kt. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. 

18. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją 

Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. 

                                                      
1
 Pamokų laikas gali būti koreguojamas, jeigu tą dieną mokykloje vykdoma projektinė, kultūrinė, pažintinė paveikla. 
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„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau 

– Higienos norma), ugdymo procesas koreguojamas trumpinant pamokas ir (ar) organizuojamas 

kitose erdvėse. 

19. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai 

ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai 

sustabdžius ugdymo procesą, gimnazijos direktorius priima sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo 

nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo 

koregavimo derina su savininku. 

 

III SKYRIUS 
 

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

 

20. Ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimo stebėsena. 

20.1. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius 

mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis bendrosiomis programomis, Geros 

mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais.  

20.2. Ugdymo turinys planuojamas vieniems mokslo metams. 

20.3. Mokinių dalykinėms ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti skiriamos ugdymo 

dienos: 

2019-09-02 / 2020-09-01 Mokslo metų pradžios šventė. Klasių vadovai 

2019-09-03 / 2019-09-02 Socialinių emocinių kompetencijų 

ugdymas. 

Klasių vadovai  

2019-10-25 / 2020-10-23 Kūrybiškumo diena. Mokytojai  

2019-12-20 / 2020-12-22 Etnokultūros diena. Klasių vadovai  

2020-04 / 2021-04 Pilietinė veikla. Pamoka lauke.  Visi pedagoginiai 

darbuotojai 

PUPP, VBE metu (jei 

vyksta ugdymo dienomis) 

Mokymosi be sienų diena. Mokytojai 

Paskutinė ugdymosi diena Ugdymo proceso pabaigos šventė. Klasių vadovai 

20.4. Mokytojai, remdamiesi dalyko programai skirtų pamokų skaičiumi, rengia dalyko 

ilgalaikį planą (1 priedas), programą (pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams  (2 priedas)). 

20.5. Ilgalaikiai planai rengiami vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 

m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 

d. įsakymu Nr. V-46, PUPP programomis, III–IV kl. – vadovaujantis Vidurinio ugdymo 

Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269, dalykų brandos egzaminų programomis, PUPP, NMPP 

pasiekimais. 

20.6. Rekomenduojama rengti to paties dalyko mokytojų, dirbančių paralelinėse 

klasėse.  Rengiant jį individualiai, būtina suderinti tarpusavyje. 

20.7. Mokytojai, planuodami mokymo ir mokymosi turinį, ilgalaikiuose planuose: 

20.7.1. skiltyje „Etapas / ciklas / skyrius / tema“  nurodo įvadinę, I pusmečio ir mokslo 

metų rezultatų ir pažangos įsivertinimo, II, IV gimnazijos  klasių mokytojai – supažindinimo su 

PUPP, brandos egzaminų tvarkaraščiu, programomis, vykdymo instrukcijomis pamokas; 

20.7.2. skiltyje „Etapas / ciklas / skyrius / tema“  numato atsiskaitomuosius darbus ir jų 

analizės pamokos. 
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20.8. Naujos medžiagos dėstymas baigiamas anksčiau, nei baigiasi ugdymo procesas – 

likęs ugdymo laikas skiriamas gebėjimų, žinių, įgūdžių apibendrinimui, įtvirtinimui, kartojimui. 

20.9. Paliekama ne daugiau kaip 5 proc. pamokų rezerviniam laikui, kurio naudojimas 

fiksuojamas per mokslo metus; rezervinis laikas fiksuojamas ilgalaikio plano pabaigoje. 

20.10. Bendra laiko dalyko programai įgyvendinti trukmė turi būti ne trumpesnė nei 

minimalus pamokų skaičius per mokslo metus. 

20.11. Ilgalaikiams planams, pasirenkamųjų dalykų / modulių programoms pritaria 

metodinė grupė, ilgalaikiai planai derinami su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui, 

pasirenkamųjų dalykų / modulių programos tvirtinamos direktoriaus įsakymu iki einamųjų mokslo 

metų rugsėjo 1 d. 

20.12. Ilgalaikiai planai, programos atsiunčiami el. formatu kuruojančiam direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui PDF formatu. Pamokoms planuoti naudojama elektroninė versija (Word 

formatu) ir saugoma juos parengusių mokytojų. 

20.13. Einamaisiais mokslo metais mokytojas, atsižvelgdamas į klasės pasiekimus ar / 

ir ugdymo proceso kitimą, nuolat fiksuoja korekcijas. 

20.14. Pasibaigus mokslo metams mokytojas kartu su dalyką kuruojančiu direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui aptaria jų įgyvendinimą ir mokinių pasiekimus. 

20.15. Pasibaigus mokslo metams mokytojas koreguotus elektroninius ilgalaikius 

planus saugo ne mažiau kaip metus ir prireikus pateikia administracijos atstovui ar gimnaziją 

vizituojantiems asmenims. 

20.16. Pamokos planus kiekvienai pamokai rengia mokytojai, pradedantys dirbti arba 

grįžę po 3 metų pertraukos. Mokytojai, siekiantys aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, – kai 

stebimos pamokos, vedamos atvirosios pamokos. 

20.17. Jeigu dėl ugdymo proceso keitimo nevyksta pamoka, dienynas nepildomas.  

20.18. Ugdymo turinio įgyvendinimą stebi mokomuosius dalykus kuruojantis 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir aptaria su mokytojais ne rečiau kaip kartą per pusmetį. 

21. Ugdymo turinio integravimas. 

21.1. Visų dalykų mokytojai ugdo tiek dalykines, tiek bendrąsias mokinių 

kompetencijas. 

21.2. Vykdoma ši tarpdalykinė integracija: 

21.2.1. dalyko ir užsienio k. (Clil pamokos); 

21.2.2. lietuvių kalbos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų mokymas laisvės kovų 

istorijai gilinant mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimus II gimnazijos klasėse po vieną 

valandą per savaitę; 

21.2.3. žmogaus saugos programa integruojama tokia tvarka: 

Pradinės klasės  Į visus dalykus 6 val. 

I gimnazijos klasė Biologija 

Chemija 

Fizika 

6 val. 

6 val. 

6 val. 

III gimnazijos klasė Dorinis ugdymas  

Gamtos mokslai 

Fizinis ugdymas   

4 val. 

4,5 val. 

4 val. 

IV gimnazijos klasė Gamtos mokslai 

Fizinis ugdymas   

5 val. 

4 val. 

21.3. Į atskirų dalykų turinį pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą Vilniaus Gabijos 

gimnazijos integruojamųjų programų tvarkos  aprašą integruojamos šios programos: 
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21.3.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, 

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

941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“;   

21.3.2. Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

patvirtinimo“; 

21.3.3. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa ir Vidurinio ugdymo 

etninės kultūros bendroji programa, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“. 

21.4. Nuosekli ir ilgalaikė socialines ir emocines kompetencijas ugdanti prevencinė 

programa, apimanti patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinama: 

21.4.1. Pradiniame ugdyme per dalyko pamokas. Sprendimas priimamas metodinės 

grupės posėdžio metu rugpjūčio mėn; 

21.4.2. Pagrindiniame ir viduriniame ugdyme įgyvendinama klasės valandėlių metu: 5–

8 klasėse – LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“, I–IV gimnazijos klasės – LIONS 

QUEST programa „Raktai į sėkmę“; 

21.4.3. Apskaitai vykdyti fiksuojama elektroniniame dienyne ir pasirenkama  atitinkama 

programa bei nurodomas tikslus veiklos rūšies  pavadinimas. 

21.5.  Gimnazija, rūpindamasi mokinių sveikata, sudaro sąlygas užsiimti aktyvia 

veikla pertraukų metu gimnazijos erdvėse (stalo teniso stalai), po pamokų sporto salėje 

(neformaliojo ugdymo veikla). 

22. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė 

veikla) – mokyklos ugdymo turinio dalis.  

22.1. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio, Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. 

22.2. Kiekvienas mokytojas ne mažiau nei kartą per mokslo metus  kiekvienoje 

klasėje vykdo pažintinę kultūrinę veiklą. 

22.3. Pažintinė kultūrinė veikla planuojama pagal Pažintinės, kultūrinės, meninės, 

kūrybinės veiklos programos formą  (4 priedas). 

22.4. Pažintinė kultūrinė veikla gali būti vykdoma vieno dalyko ar integruojant kelis 

dalykus ir siejant jų turinį, numatant konkrečias mokinių veiklas bei grįžtamąjį ryšį. 

22.5. Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose 

aplinkose, pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. 

22.6. Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, 

trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal 

pamokos (-ų) trukmę). Pavyzdžiui, 3 astronominių valandų trukmės ugdymo procesas muziejuje 

įskaitytas kaip atitinkamo dalyko 4 pamokos, kurių trukmė po 45 min. 

23. Socialinė-pilietinė veikla. 

23.1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma. 

23.2. Jai per mokslo metus skiriamas toks valandų skaičius:  

5–8 klasėms 10 val.  

I gimnazijos klasėms 15 val. 

II gimnazijos klasėms 20 val. 

23.3. Socialinė-pilietinė veikla atliekama po pamokų. 
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23.4. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą 

savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. 

įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

23.5. Socialinės-pilietinės veiklos įrodymus (veiklos kryptis) kaupia patys mokiniai. 

23.6. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne klasės vadovo ar 

mokytojo nurodant valandų skaičių. 

23.7. Vykdant socialinę veiklą vadovaujamasi direktoriaus įsakymu patvirtintu 

Socialinės-pilietinės veiklos Vilniaus Gabijos gimnazijoje tvarkos aprašu. 

24. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. 

24.1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu 

patvirtintas: 

24.1.1. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas; 

24.1.2. Vilniaus Gabijos gimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo 

tvarkos aprašas; 

24.1.3. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašas; 

24.1.4. dalyko vertinimo metodika, aprobuota metodinės grupės. 

24.2. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai dėl pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo nagrinėjami pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą Vilniaus Gabijos gimnazijos 

mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl mokymosi pažangos ir pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo nagrinėjimo tvarką. 

24.3. Sprendimai dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir) įvertinimo 

skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje. 

24.4. Mokiniams, mokomiems pagal individualizuotas ar pritaikytas programas, 

taikomi tie patys pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai bei atsižvelgiama į Vilniaus m. 

psichologinės-pedagoginės tarnybos rekomendacijas. 

24.5. Mokykla dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Mokinio 

pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą. 

25. Mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas vykdant 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. 

25.1. Mokymosi pagalba teikiama pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą Vilniaus 

Gabijos gimnazijos pagalbos teikimo modelį, direktoriaus įsakymu patvirtintą Vilniaus Gabijos 

gimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašą ir vadovaujantis šio ugdymo plano 

nuostatomis. 

25.2. Mokytojas pamokose kuria fiziškai ir psichologiškai saugią, mokymui(si) 

palankią aplinką. Įgyvendindamas ugdymo tikslus, sudaro sąlygas mokinių aktyviam mokymui(si) 

tiek individualiai, tiek grupėse. 

25.3. Mokytojas, siekdamas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus:  

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

pasiekimus turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi, atkaklumą 

mokantis, ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus;  

25.3.2. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos, ir teikia ją: 

25.3.2.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

25.3.2.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

25.3.2.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  
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25.3.2.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

25.3.2.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas 

lygmuo;  

25.3.2.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis 

pasirinkta mokymosi sritimi;  

25.3.2.7. kitais mokytojo pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

25.4.  Nustačius kylančius mokymosi sunkumus (mokinys dažnai neatlieka 

užduočių, skirtų atlikti namuose, praleidžia pamokas be pateisinamosios priežasties, vengia dirbti 

pamokoje, nesilaiko susitartų atsiskaitymo terminų, du kartus iš eilės gauna nepatenkinamus 

įvertinimus ir kt.), yra nedelsiant reaguojama: 

25.4.1. dalyko mokytojas organizuoja individualų pokalbį su mokiniu ir kartu su juo 

priima sprendimą dėl mokymosi pagalbos teikimo; 

25.4.2. dalyko mokytojas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus): parašo 

komentarą, pastabą, pasiūlymą el. dienyne ar/ir apie iškilusias problemas informuoja telefonu; 

25.4.3. dalyko mokytojas sistemingai bendradarbiauja su klasės vadovu ir iškilus 

problemai apie tai jį informuoja; 

25.4.4. dalyko mokytojas laiku užpildo el. dienyną (pažymi lankomumą, įrašo 

pažymius);  

25.4.5. nesant pažangos, taikoma trišalių pokalbių metodika (mokinys – tėvai – 

mokytojas); 

25.4.6. esant būtinybei, dalyko mokytojas kreipiasi į pagalbos mokiniui specialistus, 

Vaiko gerovės komisiją, kur kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) priimami 

sprendimai dėl mokymosi ar kitokio pobūdžio pagalbos teikimo.  

25.5. Mokymosi pagalbos teikimo būdai: 

25.5.1. pirmiausia teikia mokytojas pamokoje, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) 

užduotis, metodikas, diferencijuodamas užduotis ir kt. 

25.5.2. individualiai mokinį konsultuoja po pamokos ar kitu sutartu laiku; 

25.5.3. siūlomos trumpalaikės (rekomenduojama ne mažiau kaip 3) ar ilgalaikės 

konsultacijos, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

25.5.4. pasiūloma pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams; 

25.5.5. apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami gimnazijos pagalbos 

mokiniui specialistai, Vaiko gerovės komisija, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi 

dėl mokymosi pagalbos suteikimo. 

25.6. Mokymosi ir kitos pagalbos teikimas adaptaciniu laiku: 

25.6.1. klasių mokiniams skiriamas mėnesio laiko adaptacinis laikotarpis, kurio metu 

mokinio pasiekimai pažymiu nevertinami; 

25.6.2. naujai atvykusiems mokiniams skiriamas dviejų savaičių adaptacinis 

laikotarpis, kurio metu mokinio pasiekimai pažymiu nevertinami; 

25.6.3. klasės vadovas, mokytojas, socialinis pedagogas ir psichologas 

bendradarbiaudami analizuoja, kokia pagalba reikalinga sėkmingai adaptacijai ir, esant poreikiui, 

bendradarbiaudami su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato priemonių planą, esant 

būtinybei rengia individualų ugdymo planą. 

25.7. Apie mokiniui siūlomą suteikti pagalbą mokytojas informuoja mokinį žodžiu, 

mokinio tėvus – elektroniniu dienynu (skiltis „Pagyrimai / Pastabos“). 
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25.8. Mokymosi pagalbos veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas 

pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką dalyką mokančio ir pagalbą teikusio 

mokytojo ir kitų specialistų bei dalyką kuruojančio pavaduotojo. 

26. Mokymosi krūvio reguliavimas.  

26.1. Vadovaujantis Higienos norma mokykloje ugdymo procesui organizuoti 

sudaromas tvarkaraštis. Penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

26.2. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie 

kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali 

būti rašomi iš karto po ligos, paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po atostogų, 

paskutinę pusmečio savaitę. 

26.3.  Užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

26.3.1. turi atitikti mokinio galias; 

26.3.2. turi būti tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, 

padėti siekti numatytų mokymosi tikslų; 

26.3.3. negali būti skiriamos atostogoms; 

26.3.4. neskiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams 

įgyvendinti. 

26.4. Užduotys namuose neskiriamos prieš visas atostogas, birželio mėn.  

26.5. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės konsultacijos neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį. Ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) konsultacijos organizuojamos visą 

pusmetį ir įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu 

ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą 

pažangą. 

26.6. Mokinys, jeigu pageidauja, direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dalies 

ar visų pamokų lankymo tų dalykų:  

26.6.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais 

mokslo metais nugalėtojas;  

26.6.2. kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, 

dailės, menų, sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas 

baigęs);  

26.6.3. kurių mokosi pagal kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

26.7. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, 

mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo 

švietimo programų turiniu, kuris turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. Programas ar jų nuorodas 

mokyklai pateikia mokinys ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo 

nuo to dalyko pamokų ne vėliau kaip iki rugsėjo 25 d.  

26.8. Atleidimo nuo atitinkamo dalyko pamokų (ar jų dalies) tvarką, pasiekimų 

įvertinimą tvarką reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtintas Vilniaus Gabijos gimnazijos 

mokinių atleidimo nuo kūno kultūros, choreografijos (šokio), dailės, muzikos pamokų (jų dalies) ir 

pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos aprašas. 

26.9. Mokykloje vykdoma mokinių mokymosi krūvio stebėsena direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui pagal kuruojamus dalykus. 

27. Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas.  

27.1. Mokyklos nustatytos formos mokinio individualų ugdymo planą, suderintą su 

mokyklos galimybėmis, rengiasi kiekvienas mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo 

programą. Galutinį variantą, suderintą su tėvais (globėjais, rūpintojais), pateikia kuruojančiam 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui (5 priedas). 
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27.2. Atskirais atvejais sudaromas besimokantiesiems pagal pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programas (dėl mokymosi spragų išlyginimo, besimokančiam itin sėkmingai) (6 

priedas). Už jo sudarymą ir įgyvendinimą atsakingas dalyką dėstantis mokytojas. 

27.3. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pagal Vaiko gerovės 

komisijos priimtą sprendimą. Už jo sudarymą atsakingas specialusis pedagogas, įgyvendinimą –  

atsakingi asmenys. 

27.4. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, kuris mokomas namie 

(7 priedas). 

27.5. Mokiniui, atvykusiam iš užsienio (6 priedas). 

27.6. Individualų ugdymo planą mokiniui, mokomam namuose, atvykusiam iš užsienio, 

besimokančiam savarankiškai, rengia klasių kategoriją kuruojantis direktoriaus pavaduotojas pagal 

mokyklos formą. 

28. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas. 

28.1. Neformalusis švietimas įgyvendinamas per neformaliojo ugdymo programas, 

kurios tvirtinamos direktoriaus įsakymu iki einamųjų mokslo metų spalio 1 d. 

28.2. Neformaliojo ugdymo programa rengiama pagal mokyklos priimtą Neformaliojo 

ugdymo programos formą (3 priedas).  

28.3. Neformalusis švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas teikiant 

prašymą gimnazijos direktoriui. 

28.4. Mokiniams siūlomi tokie neformaliojo ugdymo organizavimo būdai: būrelis, 

klubas, studija. 

28.5. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje priklauso nuo veiklos pobūdžio: 

komandinio pobūdžio – ne mažesnis kaip 10 mokinių, individualaus pobūdžio – ne mažiau kaip 4. 

Grupės sudaromos iš įvairių klasių mokinių. 

28.6. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, kuris 

tvirtinamas direktoriaus įsakymu ir skelbiamas gimnazijos svetainėje bei mokyklos skelbimų 

lentoje, ir sistemingai pildoma elektroniniame dienyne. 

28.7. Neformaliojo švietimo programos gali būti vykdomos ir mokinių atostogų metu. 

28.8. Neformaliojo ugdymo priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

28.8.1. ne mažiau kaip du kartus per mokslo metus patikrina, kaip pildomas dienynas; 

28.8.2. pagal nusimatytus prioritetus stebi neformaliąją veiklą vykdančių pedagogų 

veiklą ir aptaria;  

28.8.3. mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius, supažindina pedagoginius darbuotojus ir teikia rekomendacijas dėl  

neformaliojo švietimo programų kitiems mokslo metams. 

28.9. Būrelių vadovai nuolat supažindina bendruomenę (gimnazijoje ir gimnazijos 

internetiniame tinklalapyje) su mokinių pasiekimais, organizuoja parodas, koncertus, spartakiadas, 

varžybas ir kitus renginius (atsakingi neformaliojo ugdymo veiklos vadovai). 

28.10. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami 

Mokinių registre. 

29. Projektinio darbo rengimas ir organizavimas pagrindiniame ugdyme. 

29.1. Projektinė veikla vykdoma pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą Vilniaus 

Gabijos gimnazijos projektinės veiklos reglamentavimo tvarkos aprašą. 

30. Brandos darbo organizavimas viduriniame ugdyme. 

30.1. Brandos darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu patvirtintais dokumentais.  
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31. Mokinių ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti skiriamos 

pamokos. 

31.1. Dalyko programai ar jos daliai diferencijuotai mokyti (fiksuojama elektroniniame 

dienyne). 

31.2. Pagilintiems dalykams mokyti (fiksuojama elektroniniame dienyne). 

31.3. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, skiriamos konsultacijos (fiksuojama 

Konsultacijų registracijos formoje, 8 priedas).  

31.4. Pamokoms-konsultacijoms, kurios skirtos mokymosi pagalbai teikti: 

individualioms ir grupinėms konsultacijoms, t. y. mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, itin 

gabiems, esant žemiems mokymosi pasiekimams (fiksuojama Konsultacijų registracijos formoje, 8 

priedas).  

31.5. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių laikinosioms grupėms sudaryti 

(fiksuojama elektroniniame dienyne). 

31.6. Individualiam darbui su mokiniu (-iais), kuriam (-iems) reikalinga logopedo, 

specialiojo pedagogo pagalba (fiksuojama Logopedo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, 

surdopedagogo dienyne).   

31.7. Projektinei, kūrybinei ir kitai ugdomajai veiklai (pagal direktoriaus įsakymą). 

32. Laikinųjų mokymosi grupių sudarymas. 

32.1. Klasės į grupes dalijamos ir sudaromos laikinosios grupės dalykams mokyti, 

mokymosi, specialiajai pedagoginei pagalbai teikti (konsultacijoms). 

32.2. Per informacinių technologijų pamokas pagal turimą kompiuterių skaičių klasėje; 

II gimnazijos klasių  pagal mokinių pasirinkimą. 

32.3. Per užsienio kalbos pamokas, kai mokomasi skirtingų kalbų ir yra 21  ir daugiau 

mokinių klasėje. Minimalus mokinių skaičius grupėje, mokantis vokiečių ar prancūzų kalbos, – 7.  

32.4. Per technologijų pamokas 5–8, I–II gimnazijos klasėse  – į dvi grupes 

atsižvelgiant į darbo vietų skaičių. 

32.5. Per fizinio ugdymo pamokas nuo 6 klasės į berniukų ir mergaičių grupes, 

jungiant paralelines ar gretimas klases.  

32.6. Per dorinio ugdymo pamokas – į tikybos ir etikos grupes pagal tėvų ir mokinių 

(nuo 14 metų) prašymus. Minimalus mokinių skaičius grupėje – 10; pasirinkus mažesniam nei 10 

mokiniai skaičiui – jungiami paralelių klasių mokiniai. 

32.7. III–IV gimnazijos klasėje mokiniai dalijami į išplėstinį ir bendrąjį kursą 

besimokančių grupes. Nesusidarius grupei, pavieniai mokiniai norimo kurso programų mokosi kartu 

su kitą kursą pasirinkusiais mokiniais, diferencijuojant jų ugdymą pamokoje. 

32.8. Įgyvendinant tiek pagrindinio ugdymo programą, tiek vidurinio ugdymo 

programą laikinoji grupė sudaroma iš ne mažiau kaip 10 mokinių. 

32.9. Laikinosioms grupėms sudaryti panaudojamos dalykui skirtos ir mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtos pamokos. 

32.10.  Nesusidarius laikinajai grupei, pavieniai mokiniai norimo kurso programų 

mokosi kartu su kitą kursą pasirinkusiais mokiniais, diferencijuojant jų ugdymą pamokoje arba 

mokiniams sudaromos galimybės mokytis savarankiškai (pastaruoju atveju rengiamas individualus 

planas). 

33. Mokymo namie organizavimas. 

33.1. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 56–60 punktais. 
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34. Ugdymo organizavimas asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės 

organizacijos pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo 

programą. 

34.1. Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą, mokymas 

organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 44–45 punktais. 

35. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl 

išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas.  

35.1. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas 

vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. d. 

įsakymu Nr. V-1795, ir Bendrųjų ugdymo planų V skyriumi. 

35.2. Pagalbos teikimas mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių: 

35.2.1. pagalbą teikia klasės vadovas, mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas;  

35.2.2. pirmiausia pedagoginę pagalbą mokiniui teikia su juo dirbantys mokytojai; 

35.2.3. jeigu šios pagalbos nepakanka, įvertina mokinio mokymosi pasiekimus ir 

kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją dėl mokymosi programos pakeitimo; 

35.2.4. Vaiko gerovės komisija sprendžia klausimus dėl vaikų poreikių tenkinimo su 

Vilniaus m. pedagogine psichologine tarnyba; 

35.2.5. gavęs nurodymą dėl programos keitimo, mokytojas, konsultuojamas specialiojo 

pedagogo, pritaiko arba individualizuoja  programą pagal mokykloje galiojančią formą. 

35.3. Mokytojas bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos 

mokiniui specialistu dėl pakeistos programos vykdymo problemų. 

35.4. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, parengia pritaikytą 

programą pagal mokykloje galiojančią formą. 

35.5. Elektroniniame dienyne prie mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą / 

individualizuotą programą, pavardės pusmečio bei metinių pažymių pažymima atitinkamai 

„Individualizuota programa“ / „Pritaikyta programa“. 

35.6. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

35.6.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir 

mokymo organizavimo būdą;  

35.6.2. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios švietimo 

pagalbos. 

35.7. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma: 

35.7.1. mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje 

programoje numatytus pasiekimus,  

35.7.2. Vaiko gerovės komisija per rugsėjo mėn. aptaria su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokytojais, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais aspektais bus 

pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie bus mokinio 

mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus 

naudojamasi). 

35.8. Specialiųjų pratybų forma: mažomis grupelėmis (2–4 mokiniai), grupėmis (5–8 

mokiniai).  

35.9. Logopedinės pratybos atliekamos ne per pamokas, o suderintu su mokiniu laiku. 

 



15 
 

 

IV SKYRIUS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

36. Dorinis ugdymas.  

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

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

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą renkamasi dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10, 

gimnazijos I–II klasėms).  

36.2. Dorinis ugdymas intensyvinamas III gimnazijos klasėje. 

37. Lietuvių kalba ir literatūra.  

37.1. 5, 7 klasėje, I gimnazijos klasėje siūlomi pasirenkamieji dalykai lietuvių kalbos ir 

literatūros įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams pagerinti, kalbos vartojimo praktikai: 

„Rašybos gebėjimų ugdymas“ (5 kl.), „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (7 kl.), „Teksto kūrimas“ 

(I gimnazijos klasė). 

37.2. Integruoja lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokymą laisvės kovų istorijai 

(II gimnazijos klasės) siekiant ugdyti mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimams ugdyti;. 

37.3. Mokiniams, kurie nepasiekia pradinio, pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos lietuvių kalbos mokymosi spragoms 

išlyginti (konsultacinės valandos). 

37.4. III–IV gimnazijos klasių mokiniams siūlomi lietuvių kalbos ir literatūros 

programą papildantys moduliai (žr. 55 punktą). 

38. Užsienio kalba.  

38.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

38.2. Pirmosios užsienio kalbos mokoma nuo 2 klasės skiriant po 2 ugdymo valandas 

per savaitę; mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka vieną iš mokyklos siūlomų užsienio kalbų 

(anglų, prancūzų ar vokiečių). 

38.3. Antrosios užsienio kalbos (rusų, prancūzų arba vokiečių kalbos) mokoma nuo 5 

klasės intensyvinant mokymą(si) II pusmetį.  

38.4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) teikia prašymą dėl antrosios užsienio kalbos 

pasirinkimo. 

38.5. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų 

pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais 

(pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

38.6. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu 

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

tos kalbos bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio 

mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui 

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

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

programų skirtumus vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio 

kalbos pamoka per savaitę. 

38.7.  Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą ir mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 

mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla 
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sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos 

pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

38.8. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo: 

38.8.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi  

Bendrųjų ugdymo planų 77 punktu. 

38.9. Mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos 

kalbų metmenis). Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti 

kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal iš anksto 

priimtą susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo 

kriterijai. 

38.10. Užsienio kalbų modulių programos papildo kurso programas. Mokiniai iš 

mokykloje siūlomų modulių programų renkasi pagal polinkius ir interesus. Vienai kalbai galima 

rinktis daugiau negu vieną modulio programą. Mokiniai gali rinktis užsienio kalbos modulio 

programas (žr. 55 punktą).  

39. Gamtos mokslai.  

39.1. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų 

turinyje turi būti skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Jos 

fiksuojamos elektroniniame dienyne bei ilgalaikiame plane (skiltyje „Pastabos“). Mokinių 

pasiekimai bei įgyvendintas turinys aptariamas su dalyką kuruojančiu pavaduotoju ugdymui. 

39.2. Eksperimentus atlikti galima kitoje mokykloje, atvirosios prieigos centruose ar 

kitose tam tinkamose aplinkose. 

40. Technologijos.  

40.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms. 

40.2. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

dalį, technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Šio 

kurso programa įgyvendinama vieną pusmetį – 1 kartą per savaitę, kitą – 1,5 val.  

40.3. Mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi kurią nors privalomą technologijų programą (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Pasirinktą programą mokinys gali keisti  

pusmečio pabaigoje.  

41. Informacinės technologijos. 

41.1. Įgyvendinant pradinio ugdymo programą informacinės komunikacinės 

technologijos naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių 

technologijų pradmenų. 

41.2. Informacinių technologijų mokoma 5, 6 ir 7 klasėse. 

41.3. I–II gimnazijos klasių mokiniams informacinių technologijų kursą sudaro 

privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, tinklalapių kūrimo pradmenų 

ir kompiuterinės leidybos pradmenų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

41.4. III–IV gimnazijos klasių mokiniams informacinių technologijų kursas yra 

pasirenkamas bei gali rinktis modulį (žr. 55 punktą). 

42. Socialiniai mokslai.  
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42.1. Mokytojai, įgyvendindami socialinių mokslų ugdymo turinį, I–II klasių mokinių 

projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria 20 

procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus.  

42.2. Į istorijos, geografijos dalykų turinį mokytojai integruoja: Lietuvos ir pasaulio 

realijas, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, 

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: nacionalinio saugumo samprata ir 

sistema Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos 

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

nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija 

sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. Dėl integravimo į dalyką temų sprendimą priima 

geografijos ir istorijos mokytojai. Apie integravimą fiksuojama skiltyje „Klasės darbas“ bei 

ilgalaikiame plane (skiltyje „Pastabos“). 

42.3. III–IV gimnazijos klasių mokiniams siūlomi istorijos ir geografijos programą 

papildantys moduliai (žr. 55 punktą) bei pasirenkamieji dalykai – ekonomika ir verslumas bei 

psichologija. 

43. Fizinis ugdymas. 

43.1. Mokiniui, kuris: 

43.1.1. 2019–2020 mokslo metais mokosi 5 ar 6 klasėje, privalomos 3 fizinio 

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

43.1.2. 2020–2021 mokslo metais mokosi 5, 6 ar 7 klasėje, privalomos 3 fizinio 

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

43.2. Mokytojai sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius atitinkančią 

neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms. Mokiniai, lankantys šias 

pratybas, fiksuojami atskirame apskaitos aplanke (iki spalio 1 d. klasių vadovai surenka duomenis ir 

pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam fizinį ugdymą). 

43.3. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas gali būti sudaromos atskiros mergaičių ir 

berniukų grupės iš paralelių ar gretimų klasių mokinių (pavyzdžiui, 5A ir 5B ar 7A ir 8B).  

43.4.  Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose 

su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir 

atsižvelgiant į savijautą. 

43.5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už 

mokyklos ribų. 

43.6. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, 

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 

mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas. 

43.7. Mokytojai  mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą su sportu susijusią veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, 

šachmatus). 

 

V SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

44. Pradinės mokyklos vadovėlių pasirinkimas (principai ir tvarka) aptariamas pradinės 

mokyklos metodinės grupės posėdžio metu. Vadovėliai pasirenkami atsižvelgiant į Bendrųjų 

programų reikalavimus, ugdymo proceso tęstinumą, konkrečios klasės mokinių galimybes ir 

poreikius, mokytojo patirtį, mokykloje turimų vadovėlių bazę. 
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45. Mokant užsienio kalbos, meniniam ugdymui pasitelkiami kiti pedagogai, turintys 

tam tikro dalyko kvalifikaciją ir / ar pradinės mokyklos mokytojas, dalyvaujantis perkvalifikavimo 

studijų programoje. 

46. Ugdymo plano lentelė 2019–2020 / 2020–2021  m. m.:  

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Iš viso skiriama 

pamokų Pradinio 

ugdymo  

programai 

Dorinis ugdymas 

(tikyba arba etika) 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4) 

Lietuvių kalba  280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29) 

Užsienio kalba 

(anglų k.) 

0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 140 

(4)+35(1)* 

175 (5) 630 (18) +35(1) 

Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Dailė ir 

technologijos 

70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Fizinis ugdymas 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12) 

Iš viso privalomų 

pamokų skaičius 

metams 

770 (22) 840 (24) 805 (23) 840 (24) 3255 (93)+35(1) 

Pamokos, 

skiriamos mokinių 

ugdymosi 

poreikiams tenkinti 

70 (2) 

 

105 (3) 175 (5) 

Neformalusis 

švietimas 

140 (4) 

 

 

140 (4) 

 

280 (8) 

Pastaba. * viena valanda skiriama iš mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti valandų skaičiaus. 

 

 

VI SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

48. Ugdymo plano lentelė 5–8 klasėms ir I–II gimnazijos klasėms 2019–2020 / 2020–

2021  m. m.: 

Klasė 

 

 

Ugdymo sritys ir 

dalykai 

5 6 7 8 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos I 

dalyje 

(5–8 klasė) 

I II 

Pagrindi

nio 

ugdymo 

program

oje 

(iš viso) 

Dorinis ugdymas          

Dorinis ugdymas 

(etika, tikyba)  

37 37 37 37 148 37 37 222 

Kalbos          
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Lietuvių kalba ir 

literatūra  

185 185 185 185 740 148 185 1073 

Užsienio kalba (1-oji) 111 111 111 111 444 111 111 666 

Užsienio kalba (2-oji) 74*  74 74 74 296 74 74 444 

Matematika ir 

informacinės 

technologijos  

        

Matematika 148 148 148 148 592 148 111 851 

Informacinės 

technologijos 

37 37 37 - 111 37 37 185 

Gamtamokslinis 

ugdymas  

        

Gamta ir žmogus 74 74 - - 148 - - 4 

Biologija - - 74 37 111 37 74 222 

Chemija - - - 74 74 74 74 222 

Fizika - - 37 74 111 74 74 259 

Socialinis ugdymas          

Istorija 74  74 74 74 296 74 74 444 

Pilietiškumo pagrindai       37 37** 74 

Socialinė-pilietinė 

veikla 

10 10 10 10 40 15 20 75 

Geografija - 74 74 74 222 74 37 333 

Ekonomika ir 

verslumas 

- - - - - - 37 37 

Meninis ugdymas          

Dailė 37 37 37 37 148 37 37 222 

Muzika 37 37 37 37 148 37 37 222 

Technologijos, fizinis 

ugdymas, žmogaus 

sauga 

        

Technologijos  74 74 74 37 259 55,5 37 351,5 

Fizinis ugdymas  

(2019–2020 m. m.) 

111 111 74 74 370 74 74 518 

Fizinis ugdymas  

(2020–2021 m. m.) 

111 111 111 74 407 74 74 555 

Žmogaus sauga 37 - - 37 74 18,5***  - 92,5 

Pasirenkamieji 

dalykai**** 

37  37  74 37 - 111 

Moduliai*****  37  37   37 111 

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui 

per savaitę (2019–

2020 m. m.) 

26 29 29 

 

30  31 31 176 

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui 

per savaitę (2020–

2021 m. m.) 

26 29 30 30  31 31 177 

 
5–8 klasėse 

 
 

Gimnazijos I, II 

klasėse 
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Pamokų, skirtų 

mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai 

teikti, skaičius per 

savaitę 

444 (vidutiniškai 3) 444  518 (vidutiniškai 7) 962  

Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų 

skaičius per savaitę) 

259 (vidutiniškai 1,75) 259 
185 (vidutiniškai 

2,5) 
444  

Pastabos. 

*Skiriama pamoka mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, intensyvinamas 

užsienio kalbos (rusų, prancūzų, vokiečių k.) mokymas II pusmetį. 

**Integruojama į lietuvių kalbą ir literatūrą skiriant valandas skaitymo, rašymo ir 

kalbėjimo gebėjimams ugdyti. 

*** Žmogaus saugos programa I gimnazijos klasėse integruojama į gamtos 

mokslus tokia tvarka: 6 val. integruojamos į biologiją, 6 val. – į chemiją ir 6  val. – į 

fiziką. 

**** Siūlomi lietuvių kalbos pasirenkamieji dalykai: „Rašybos gebėjimų 

ugdymas“ (5 kl.), „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (7 kl.), „Teksto kūrimas“ (I 

gimnazijos klasės). Skiriama iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti. 

***** Skiriama iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti, matematikos pagilintam mokymui. 

 

 

VII SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

49. Vidurinio ugdymo programos mokiniai mokomi pagal jų individualius ugdymo 

planus, kurie gali skirtis dalykais, dalykų kursais ir moduliais. 

50. Dalyko programos ar programos kurso keitimą reglamentuoja direktoriaus 

įsakymu patvirtinta Vilniaus Gabijos gimnazijos dalyko, kurso, dalyko modulio ar mokėjimo lygio 

keitimo tvarka. 

51. Vidurinio ugdymo programoje mokomųjų dalykų turinys pateikiamas kursais ir 

moduliais. 

52. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko 

programos mokinys nebaigia  ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo 

nesimokė. 

53. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus 

mokslo metus: 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus pamokų 

skaičius privalomam 

turiniui įgyvendinti  

Bendrasis 

kursas 

 

Išplėstinis kursas 

 

Dorinis ugdymas* 70   

Tikyba  70 - 

Etika  70 - 

Kalbos    

Lietuvių kalba ir literatūra
 
 280 280 350 

Užsienio kalbos  Kursas, 

orientuotas į B1 

Kursas, 

orientuotas į B2 
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mokėjimo lygį mokėjimo lygį 

Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) 210 210 210 

Socialinis ugdymas 140   

Istorija   140 210 

Geografija   140 210 

Matematika 210 210 315 

Informacinės technologijos  70 140 

Gamtamokslinis ugdymas 140   

Biologija  140 210 

Fizika   140 245 

Chemija  140 210 

Integruotas gamtos mokslų kursas  140 – 

Meninis ugdymas ir technologijos  140   

Dailė  140 210 

Muzika  140 210 

Teatras  140 210 

Šokis  140 210 

Fotografija  140 210 

Technologijos (kryptys):    

Turizmas ir mityba  140 210 

Statyba ir medžio apdirbimas  140 210 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas   140 210 

Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba   140 210 

Fizinis ugdymas 140   

Fizinis ugdymas ***  140  

Žmogaus sauga**  17,5
 

17,5
 

17,5 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai / 

Projektinė veikla 

   

Brandos darbas 17,5–37   

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę / per mokslo metus 

Po 28 pamokas III ir IV gimnazijos klasėse per savaitę; 

1036 – III gimnazijos klasėje, 924 – IV gimnazijos 

klasėje.  

Neformalusis švietimas (valandų skaičius) klasei 210 valandų  

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  840 pamokų dvejiems mokslo metams 

Maksimalus pamokų skaičius klasei – 3570 pamokų per mokslo metus (51 pamoka per savaitę). 

Klasei gali būti skiriama ir daugiau pamokų, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir neviršijant mokymui skirtų 

lėšų. 

Pastabos:  

* intensyvinama III gimnazijos klasėje;  

** integruojama į ugdymo turinį (gamtos mokslai, dorinis ugdymas, fizinis ugdymas); 

*** fizinis ugdymas įgyvendinimas pagal vidurinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 

54. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti mokomųjų ir pasirenkamųjų dalykų ir 

kursų pasiūlą: 

54.1. 2019–2020  m. m. IV gimnazijos klasių mokiniams: 

Dalykas Kursas Valandos 

  III klasė IV klasė 

  B A B A 
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Dorinis ugdymas (etika, tikyba) Bendrasis 2 - - - 

Lietuvių  kalba ir literatūra Bendrasis, išplėstinis 4 5 4 5 

Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų) A1, A2, B1, B2 3 3 

Matematika Bendrasis, išplėstinis 3 5 3 5 

Istorija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Geografija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Biologija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Fizika Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 4 

Chemija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Integruotas gamtos mokslų kursas Bendrasis 2 - 2 - 

Informacinės technologijos Bendrasis, išplėstinis 1 2 1 2 

Menai (dailė) Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Menai (muzika, šokis, teatras, fotografija) Bendrasis 2 - 2 - 

Technologijos (medžio apdirbimas; verslas, vadyba 

ir mažmeninė prekyba; turizmas ir mityba) 

Bendrasis 2 - 2 - 

Kūno kultūra  Bendrasis 2 - 2 - 

Ekonomika - 1 1 

Psichologija - 1 1 

54.2.2019–2020 m. m. ir  2020–2021 m. m. III / IV gimnazijos klasių mokiniams: 

55. Dalykas Kursas Valandos 

  III klasė IV klasė 

  B A B A 

Dorinis ugdymas (etika, tikyba) Bendrasis 2 - - - 

Lietuvių  kalba ir literatūra Bendrasis, išplėstinis 4 5 4 5 

Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų, prancūzų) A1, A2, B1, B2 3 3 

Matematika Bendrasis, išplėstinis 3 5 3 5 

Istorija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Geografija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Biologija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Fizika Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 4 

Chemija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Integruotas gamtos mokslų kursas Bendrasis 2 - 2 - 

Informacinės technologijos Bendrasis, išplėstinis 1 2 1 2 

Menai (dailė) Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Menai (muzika, teatras, fotografija) Bendrasis 2 - 2 - 

Technologijos (medžio apdirbimas; verslas, 

vadyba ir mažmeninė prekyba; taikomasis menas) 

Bendrasis 2 - 2 - 

Bendroji kūno kultūra Bendrasis 2 - 2 - 

Ekonomika - 1 1 

Karjeros ugdymas - 1 1 

Filosofija kaip praktinė etika   - 1 1 

 

55.  Vilniaus Gabijos gimnazijos modulių pasiūla: 

55.1.2019–2020 m. m. IV gimnazijos klasių mokiniams: 

Pagrindinis 

dalykas 

Moduliai IV gimnazijos klasei 

Anglų k.  Anglų kalbos įgūdžių tobulinimas per rašymą (1). 

Anglų kalbos kalbėjimo įgūdžių tobulinimas (2). 
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Istorija Lietuva ir pasaulis naujaisiais ir naujausiais laikais. 

Geografija Geografijos kurso sisteminimas. Darbas su geografijos egzaminų programa. 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Literatūrinio ir samprotavimo rašinio kūrimas (1). 

Raštingumo įgūdžių tobulinimas (2) . 

Matematika Uždavinių sprendimo praktikumas (B kursas). 

Matematikos taikymo ir probleminių uždavinių sprendimas (A kursas). 

Matematikos kurso sisteminimas. Darbas su egzaminų programa ir VBE 

užduočių analizė (A kursas). 

Informacinės 

technologijos 

Programavimas C++.  

Biologija Darbas su egzaminų programa. Biologijos VBE užduočių analizė. 

Fizika Darbas su egzaminų programa. Fizikos VBE užduočių analizė. 

Chemija Darbas su egzaminų programa. Chemijos VBE užduočių analizė. 

 

55.2.2019–2020 ir 2020–2021 m. m. III ir IV gimnazijos klasių mokiniams: 

Pagrindinis 

dalykas 

Moduliai III gimnazijos klasei Moduliai IV gimnazijos klasei 

Anglų k.  Anglų kalbos rašymo įgūdžių 

tobulinimas. 

Anglų kalbos rašymo įgūdžių 

tobulinimas. 

 Anglų kalbos kalbėjimo įgūdžių 

tobulinimas. 

Istorija Lietuva ir pasaulis viduramžiais ir 

naujaisiais laikais. 

Lietuva ir pasaulis naujaisiais ir 

naujausiais laikais. 

Geografija  Geografijos kurso sisteminimas pagal 

geografijos egzaminų programą. 

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

Pastraipos kūrimas: struktūra, 

argumentavimas, kontekstas, 

stilistinė ir kalbinė raiška. 

Literatūrinio ir samprotavimo rašinio 

kūrimas. 

 Lietuvių kalbos raštingumo įgūdžių 

tobulinimas. 

Matematika Uždavinių sprendimo praktikumas 

(B kursas). 

Uždavinių sprendimo praktikumas (B 

kursas). 

Matematikos taikymo ir probleminių 

uždavinių sprendimas (A kursas). 

Matematikos taikymo ir probleminių 

uždavinių sprendimas (A kursas). 

 Matematikos kurso sisteminimas. Darbas 

su egzaminų programa ir VBE užduočių 

analizė (A kursas). 

Informacinės 

technologijos 

Programavimas C++. Programavimas C++.  

Biologija Darbas su egzaminų programa. 

Biologijos VBE užduočių analizė. 

Darbas su egzaminų programa. 

Biologijos VBE užduočių analizė. 

Fizika Darbas su egzaminų programa. 

Fizikos VBE užduočių analizė. 

Darbas su egzaminų programa. Fizikos 

VBE užduočių analizė. 

Chemija Darbas su egzaminų programa. 

Cheminiai skaičiavimai. 

Darbas su egzaminų programa. Chemijos 

VBE užduočių analizė. 
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                            _____________________________________ 

 

PRITARTA 

Vilniaus Gabijos gimnazijos 

tarybos 2019 m.  rugpjūčio  d. nutarimu 

protokolo Nr.    

SUDERINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 2019 m. 

rugpjūčio 29 d. Nr. A15-1784/19-(2.1.4E-KS) 

„Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

ugdymo planų projektų derinimo“ 
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Vilniaus Gabijos gimnazijos 2019–2020 ir 

2020–2021 m. m. ugdymo plano  

1 priedas 

 

(Ilgalaikio plano forma) 

 

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA 

 

20...–20... m. m. 

 

 

........................................................................................... ilgalaikis planas   ....  klasei 

 

 

Planą rengė ............................................................................................vadovaudamasi(s) (vadovaudamiesi) Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2433 (Suvestinė 

redakcija nuo 2016-09-01) arba Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

vasario 21 d., įsakymu Nr. V-269 (Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01) ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 (Suvestinė redakcija nuo 2016-09-01). 

Valandų skaičius: ..... pamokos per savaitę,  ...... pamokos per mokslo metus. 
 

Mokymo ir mokymosi tikslai (orientuoti į bendrąsias ir dalykines kompetencijas)  

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

Mokymo ir mokymosi uždaviniai  

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

Vertinimas ir įsivertinimas atliekamas pagal Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus ........................ d. įsakymu Nr. V-............., Vilniaus Gabijos gimnazijos atsiskaitomųjų darbų rašymo 

reglamentavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus ........................ d. įsakymu Nr. V-............., Vilniaus Gabijos 

gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus 

........................ d. įsakymu Nr. V-............., metodinės grupės vertinimo metodiką, patvirtintą …………….. metodinės grupės posėdyje ………, posėdžio 

protokolo Nr. …., mokytojo parengtą vertinimo metodiką, aprobuotą metodinėje grupėje. 
 

Užduotys atlikti namuose skiriamos vadovaujantis Vilniaus Gabijos gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 
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Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 

(Suvestinė redakcija nuo 2019-05-24),  ir ............................................... metodinės grupės posėdžio protokolo Nr. ........ nutarimu. 

Integracija vykdoma vadovaujantis Vilniaus Gabijos gimnazijos integruojamųjų programų tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus Gabijos 

gimnazijos direktoriaus ….. įsakymu Nr. … 

Mokymo ir mokymosi priemonės, didaktinė medžiaga 

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

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

Mokymo ir mokymosi turinys 

 

Etapas / ciklas / skyrius / 

tema 

Valandų 

skaičius 
Gebėjimai 

Pastabos (praktinė veikla, 

koregavimas, integravimas) 

    

    

    

Rezervas (skiriama iki 5 

proc. metinių valandų sk.) 

   

 

Ilgalaikiam planui pritarta .............................................................  metodinės grupės posėdyje  ..... .........................., posėdžio protokolas Nr. ......... 

 

Metodinės grupės pirmininkė(-as)                                                                                 

Direktoriaus pavaduoja(-s) ugdymui   
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Vilniaus Gabijos gimnazijos 2019–2020 ir 

2020–2021 m. m. ugdymo plano  

2 priedas 

 

(Pasirenkamojo dalyko / modulio forma) 

 

PATVIRTINTA  

Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus  

20... m. rugsėjo ... d. įsakymu Nr. ...   

 

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA 

 

20...–20... m. m. 
 

 

 

........................................................................................... programa   ....  klasei 

 
 

Planą rengė ............................................................................................vadovaudamasi(s) (vadovaudamiesi) .......................... 
 

Valandų skaičius: ..... pamokos per savaitę,  ...... pamokos per mokslo metus. 

Dalyviai ............................................................................ 
 

Tikslai (Programoje išskiriami bendrieji tikslai, orientuoti į asmens bendrosios kompetencijos, t. y. bendrųjų vertybinių nuostatų, gebėjimų ir žinių visumos 

ugdymą, bei specialieji tos programos siekiai)  

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

Uždaviniai (numatomi žingsniai, veiksmai, priemonės bendriesiems ir specialiesiems programos tikslams pasiekti) 

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

Didaktinės nuostatos (aptariami Programos tikslams įgyvendinti numatomos ugdymo strategijos, būdai, mokymo ir mokymosi metodai, mokymosi 

aplinkai sukurti atrinktų mokymo priemonių naudojimo būdai, informacinių komunikacinių technologijų taikymas) 

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

Laukiami  rezultatai (nusakoma, kokius esminius gebėjimus, žinias ir supratimą bei nuostatas bus įgiję Programą baigę mokiniai) 

 ........................................................................................................................................ ...................................................................................... 
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Vertinimas ir įvertinimas (aptariami bendrieji mokymosi rezultatų vertinimo principai, išskiriama, kaip bus vertinama mokymosi pažanga 

ugdymo proceso metu, taikant formuojamojo vertinimo būdus ir diagnostinį vertinimą, koks bus apibendrinamasis mokymosi pasiekimų vertinimas baigus 

Programą (ar jos dalį.). 

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

Užduotys, skirtos atlikti namuose  

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

Integracija  

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

Mokymo(si) priemonės, didaktinė medžiaga 

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

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

Mokymo(si) turinys 

 

Etapas / ciklas / skyrius / 

tema 

Valandų 

skaičius 
Gebėjimai 

Pastabos (praktinė veikla, 

koregavimas, pritaikymas) 

    

    

    

Rezervas (skiriama iki 5 

proc. metinių valandų sk.) 

   

 

 

Programai pritarta .............................................................  metodinės grupės posėdyje  ................. .........................., posėdžio protokolas Nr. ......... 

 

Metodinės grupės pirmininkas(-ė)                                                                               
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Vilniaus Gabijos gimnazijos 2019–2020 

ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano  

3 priedas 

 

(Neformaliojo ugdymo programos forma) 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Gabijos gimnazijos 

direktoriaus 20___ m. rugsėjo ____ d. 

įsakymu Nr. _______ 

 

 

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA 

NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMA 

 

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

20...–20... m. m. 

 

(... valandos per savaitę) 

                                                                                       

 

 

Programą parengė 

 

....................................................................................................................... 
(Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija) 
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Tikslai ir uždaviniai: 

 

Dalyviai: 

 

Laikas (savaitės diena, valanda): 

 

Vieta: 

 

Laukiamas rezultatas:  

 

 

VEIKLOS PLANAS 

 

Valandų sk. Veiklos sritys  Pastabos  

   

   

   

   

   

   

 

MOKINIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Klasė 

 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

Pastaba. Mokinių prašymai pridedami. 
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Vilniaus Gabijos gimnazijos 2019–2020 

ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano  

4 priedas 

 

(Pažintinė, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos programos forma) 

 

PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 

Klasė  

Mokinių skaičius  

Data   

Vieta, adresas  

Dalykas (-ai)                 

Pamokų skaičius   

Tema  

Pamokos (-ų) forma   

Ilgalaikiuose planuose numatyta 

dalyko (-ų) turinio dalis (iš 

ilgalaikio plano) 

 

Ugdomos dalykinės ir bendrosios 

kompetencijos 

 

Grįžtamasis ryšys  

Mokytojas (-ai)  

 

 

Pastabos:  

1. Forma atsiunčiama Word formatu kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki išvykimo. 

2. Pagal šią formą parengiamas direktoriaus įsakymas (jei išvykstama už mokyklos 

ribų). 
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Vilniaus Gabijos gimnazijos 2019–2020 

ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano  

5 priedas 

(Individualiojo ugdymo plano III–IV gimnazijos klasių mokiniams formos pavyzdys) 

 

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA  

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS  

2019–2020 ir 2020–2021 m. m. 

  Dalykai III klasė IV klasė 

 Privalomi dalykai  B A B A 

1 Dorinis ugdymas     

 Tikyba     

 Etika     

2 Lietuvių kalba ir literatūra     

3 Užsienio kalba (anglų)   

4 Matematika     

5 Socialiniai mokslai     

 Istorija     

 Geografija     

6 Gamtos mokslai     

 Biologija     

 Chemija     

 Fizika     

 Integruotas gamtos mokslų kursas      

7 Menai ir technologijos     

 Dailė     

 Muzika     

  Teatras     

 Fotografija     

 Turizmas ir mityba     

 Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba     

 Medžio apdirbimas     

 Taikomasis menas     

8 Bendroji kūno kultūra     

 Pasirenkamieji dalykai  

 Informacinės technologijos     

   Užsienio kalba (vokiečių)   

 Užsienio kalba (rusų)   

 Užsienio kalba (prancūzų)   

 Ekonomika    

 Karjeros ugdymas   

 Filosofija kaip praktinė etika   

 Iš viso savaitinių pamokų/dalykų /  / 

 Mokinio parašas  ........................................ 

         Tėvų (globėjų, rūpintojų) parašai  
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Vilniaus Gabijos gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 m. 

m. ugdymo plano  

6 priedas 

 

(Individualaus ugdymo(si) plano teikiant mokymosi pagalbą formos pavyzdys) 

 

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA 

INDIVIDUALUS UGDYMO(SI) PLANAS  

________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

Dalykas _____________________________________________________________ 

Mokymosi sunkumai: ___________________________________________________________________________________________________ 

(dalykas, trumpas sunkumų apibūdinimas, pildo mokinys kartu su mokiniu) 

 

 Numatomi veiksmai Poveikio rezultatas 
(-1   mažiau nei tikėtasi; -2   reikšmingai mažiau nei tikėtasi; 0    

kaip tikėtasi; 1    daugiau nei tikėtasi; 2    reikšmingai daugiau 
nei tikėtasi) 

Mokinio įsipareigojimai mokymosi 

pasiekimams gerinti 

  

  

  

Mokytojo pagalbos teikimas  
(papildomų ar tikslinių užduočių atlikimas, 

darbas su kitokiomis mokymo priemonėmis ar 

kitokiais mokymosi metodais, konsultavimas 

ir kt.) 

 

 

 

 

 

 

  

Pagalbos mokiniui specialistų pagalba   

 

 

 

Tėvų pagalba  
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Stebėjimo laikotarpis ir įsivertinimas bendradarbiaujant su mokytoju: 

20__-  -  20__-  - 20__-  - 

Vidurkis _______ Vidurkis ________ Vidurkis_______ 

Ką Tau jau pavyko atlikti? Ką Tau jau pavyko atlikti? Kaip pavyko įveikti kliūtis?  

Kaip pavyko patobulinti numatytas sritis? 

  

 

 

Kas rodo, kad atlikta gerai? 

  

 

 

Kokie mokymosi būdai pasiteisino? 

 

 

  

Kokios kliūtys iškilo? 

   

 

Kaip galėčiau įveikti kilusias kliūtis?  

   

 

Ką dar reikėtų patobulinti? 

  

 

 

 

_____________________                                                         ____________________                                                  ___________________ 

           (parašas)                                                                                            (parašas)                                                                (parašas) 

 

I pusmečio vidurkis ___________   II pusmečio vidurkis _____________ 

Mokinio parašas.................... 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) parašai ........................................ 

Mokytojo vardas, pavardė, parašas ......................................................................................... 
Pastabos. 

1. Pildo mokinys kartu su mokytoju esant mokymosi sunkumams (pagal Ugdymo plano 25 punktą). 

2. Ne mažiau kaip 3 kartus mokytojas su mokiniu aptaria pasiekimus ir, esant poreikiui, priima naujus susitarimus dėl pagalbos teikimo.  

3. Formos atiduodamos Vaiko gerovės komisijos pirmininkui po I / II pusmečio. 
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Vilniaus Gabijos gimnazijos 2019–2020 

ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano  

7 priedas 

 

(Individualaus ugdymo plano formos pavyzdys) 

 

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS  

________________________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Sudarymo pagrindas 

__________________________________________________________________ 

 

Sudarymo laikotarpis _____________________________ 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Pamokų skaičius  

 

Pastabos 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

 

Mokinio mokymosi pažanga: _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mokinio parašas  ........................................ 

         

Tėvų (globėjų, rūpintojų) parašai ........................................ 

   

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui parašas ........................................ 
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Vilniaus Gabijos gimnazijos 2019–2020 

ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano  

8 priedas 

 

(Konsultacijų registracijos grafiko pavyzdys) 

 

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA 

KONSULTACIJŲ REGISTRACIJOS GRAFIKAS 20___–20___ M. M. 

 

Dalykas …………………………...Mokytojas (vardas, pavardė, parašas)………………………..... 

Laikas (savaitės diena, pamoka)……………………………….................. Kabinetas ………..…… 

 

Pažanga          

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Data↑                

Klasė                

M
o
k
in

y
s 

            

   

Pastabos. 

1. Mokytojas užrašo konsultacijos datą. 

2. Mokiniai užsirašo savo vardą, pavardę, klasę ir pasirašo, kai dalyvauja konsultacijoje. 

3. Jei mokinys nedalyvauja, žymimas – . 

4. Kai forma baigiama pildyti, įvertinam mokinio pažangos pokytis atiduodama dalyką kuruojančiam 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

5. Kartu su dalyką kuruojančiu direktoriaus pavaduotojas ugdymui aptaria mokinio mokymosi 

pasiekimus, esant poreikiui, priima sprendimus dėl kitų veiksmų, susijusių su mokymosi pagalbos teikimu. 

6. Poveikio rezultatas / pažanga: -1   mažiau nei tikėtasi; -2   reikšmingai mažiau nei tikėtasi; 0    

kaip tikėtasi; 1    daugiau nei tikėtasi; 2    reikšmingai daugiau nei tikėtasi 


