
                                            PATVIRTINTA
   Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos

                                              direktoriaus  2018 m. rugpjūčio 31 d.
   Įsak. Nr. V1- 207a          

2018–2019 M. M.
KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO,

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO
PROGRAMŲ VYKDYMO PLANAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Kelmės  rajono  Kražių  Žygimanto  Liauksmino  gimnazijos  ugdymo  planas  reglamentuoja
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio,  vidurinio, specialiojo  ugdymo programų ir
neformaliojo vaikų švietimo programų gimnazijoje įgyvendinimą 2018 – 2019 m. m. Vadovaujantis
2017 m. patvirtintais  Bendraisiais  ugdymo planais  ir  kitais  teisės  aktais  sudaromi 2018 – 2019
mokslo metų gimnazijos ugdymo planas. 

2. Planą parengė 2018 m.  kovo 2 d.    direktoriaus įsakymu Nr. V1-120  sudaryta  darbo grupė.
Grupės sudėtyje buvo gimnazijos vadovų, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai.
Rengdama ugdymo planą darbo grupė remiasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos
vertinimo ugdymo procese informacija, Nacionalinio egzaminų centro pateiktų analizių rezultatais,
standartizuotų testų, nacionalinių tyrimų rezultatais, gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis.

3.  Gimnazijos  ugdymo  plano  projektas  parengtas  iki  liepos  1  dienos.  Su  juo  supažindinta
mokyklos  bendruomenė skelbiant informaciją mokyklos informaciniame stende bei internetinėje
svetainėje www.kraziu.kelme.lm.lt 

4. Kražių gimnazijos ugdymo planų tikslai:
      4.1. Įvardyti  Ugdymo proceso organizavimo bei programų vykdymo gimnazijoje   principus ir
reikalavimus.
      4.2. Sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiajam pasiekti asmeninės pažangos bei geresnių
ugdymo(si) rezultatų ir  įgyti  mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
– žinių, gebėjimų ir nuostatų.
      5. Kražių gimnazijos ugdymo planų uždaviniai:
      5.1. Nustatyti pamokų skaičių, skirtų ir pasirinktų dalykų programoms įgyvendinti, mokantis
pagal Ugdymo programas.
      5.2. Aprašyti pagrindinius gimnazijoje ugdymo turinio pritaikymo pagal mokinių poreikius
būdus (individualizuojant ir diferencijuojant, integruojant, kt.).
      5.3. Nustatyti reikalavimus  ugdymo procesui mokykloje organizuoti bei ugdymo proceso
dalyvių sąveikai, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi.

II SKYRIUS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

6. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2018 m.  rugsėjo 3 d.
7. Ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV

gimnazijos klasės mokiniams 165 ugdymo dienos, 1–4 klasių mokiniams, ikimokyklinio ugdymo
grupės ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams – 175 ugdymo dienos. 

8. Ugdymo procesas baigiamas:  
Klasė Ugdymo proceso

pabaiga
Ugdymo proceso
trukmė savaitėmis

Vasaros atostogų
pradžia

1–4  klasės,  ikimokyklinė
grupė, priešmokyklinė grupė

2019-06-07 35 2019-06-10

5–10, I–III gimnazijos klasės 2019-06-21 37 2019-06-24

http://www.kraziu.kelme.lm.lt/
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gimnazijos IV klasės 2019-05-24 33 pasibaigus  brandos
egzaminų sesijai

9. Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos, kurių bendra trukmė 17 ugdymo dienų. Į
atostogų trukmę neįskaičiuojamos šventinės dienos:
Atostogos Atostogos prasideda Atostogos baigiasi Į mokyklą
Rudens atostogos 2018-10-29 2018-11-02 11-05
Žiemos (Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos

2018-12-27
2019-02-18

2019-01-02 
2019-02-21

01-03
02-25

Pavasario (Velykų) atostogos 2019-04-23  2019-04-26 04-29
Vasaros atostogos
1–4 klasės, ikimokyklinė 
grupė, priešmokyklinė grupė
5-8 ir I-III gimnazijos klasės
IV gimnazijos klasė

2019-06-10
2019-05-03
2019-06-24
Pasibaigus brandos 
egzaminų sesijai

2019-08-31
2019-08-31
2019-08-31

2019-09-01

 
10. Mokslo metai skirstomi:

      10.1.  Vykdant  pagrindinio  ugdymo  pirmosios  dalies  programą,  mokslo  metai  skirstomi
trimestrais. Nustatoma trimestrų trukmė:

pirmas trimestras: rugsėjo 3 d. – lapkričio 30 d. 
antras trimestras: gruodžio 3 d. –  kovo 8 d.
trečias trimestras: kovo 12 d. – birželio 21 d. 

      10.2. Vykdant pradinio, pagrindinio antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas mokslo
metai skirstomi pusmečiais.  Nustatoma pusmečių trukmė: 

pirmasis pusmetis:  rugsėjo 3 d.  –  sausio 25 d; 
antrasis  pusmetis:  sausio  28  d.  –  gegužės  24  d.  IV  gimnazijos  klasės
mokiniams; 
sausio 28 d. – birželio 10 d.     1–4 klasės, ikimokyklinė, priešmokyklinė
grupės;  
sausio 28 d . -  birželio 21 d.         I-III gimnazijos  klasių mokiniams. 

      11. Atsižvelgiant į gimnazijos siekius tenkinti mokinių poreikius ir siekti asmeninės pažangos,
Mokytojų taryba 2018-06-20 protokoliniu nutarimu  Nr. V7-6 priėmė sprendimą dėl praktinės –
projektinės  –  tiriamosios  veiklos.  Ši  veikla  organizuojama  tarpdalykinės  integracijos  būdu,
planuojama  mokytojų  rengiamuose  dalykų  teminiuose  –  kalendoriniuose  planuose  ir  vykdoma
mokslo metų eigoje, skiriant po vieną dieną per mėnesį praktinei – projektinei – tiriamajai veiklai
sausio – gegužės mėnesiais.  Kitos 5 ugdymo dienos  skiriamos   kultūrinei, pažintinei, socialinei –
visuomeninei  veiklai,  formalųjį  ugdymą  siejant  su  projektinėmis  –  praktinėmis  veiklomis
priešpaskutinę  mokslo metų savaitę. Šios dienos planuojamos kultūrinės, pažintinės netradicinės
veiklos organizavimo kalendoriniame plane ir dalykų teminiuose planuose. 

12. 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 ir  I-IV gimnazijos klasių
mokiniai.  Šios  dienos  įskaičiuojamos  į  mokslo  dienų skaičių,  dienyne žymint  datas  ir  parašant
„Pamokos nevyko dėl...“. Šiais atvejais teminis planas koreguojamas. 

13. Iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią
padėtį,  gimnazijos  direktoriaus  sprendimu  ugdymo  procesas  koreguojamas.  Apie  priimtus
sprendimus gimnazijos direktorius informuoja Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo
skyrių.  

14. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu,
jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į
mokymosi dienų skaičių.
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III SKYRIUS
MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE

15.  Mokykla,  įgyvendindama  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  programas,  sudaro  sąlygas
mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam
grįstoje  psichologiškai,  dvasiškai  ir  fiziškai  sveikoje  ir  saugioje  aplinkoje,  užtikrina  tinkamą ir
savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi
aplinka  rūpinasi  ir  mokinio  gerovės  užtikrinimo  klausimus  sprendžia  mokyklos  Vaiko  gerovės
komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11
d. įsakymu Nr. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d.
įsakymo Nr. V-319 redakcija).

16.  Mokykla,  įgyvendindama  mokyklos  ugdymo  turinį,  organizuoja  kryptingas  sveikos
gyvensenos  stiprinimo  ir  prevencines  veiklas.  Dalyvauja  Sveikatą  stiprinančių  mokyklų  tinkle.
Įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2017 m.  kovo  2  d.  įsakymu Nr. V-190  „Dėl  Smurto
prevencijos  įgyvendinimo  mokyklose  rekomendacijų  patvirtinimo“,  mokykla  vykdo  patyčių  ir
smurto prevenciją OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema), kuri integruojama į
klasės valandėles.

17.  Mokykla  sudaro  galimybes  mokiniui  kiekvieną  dieną  –  prieš  pamokas  ir  tarp  pamokų
užsiimti fiziškai aktyvia veikla (stalo tenisu, lauko treniruokliais ir kita judria veikla), kuri praplečia
kūno kultūros pamokų turinį. 

18. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos norma
HN  21:2017  „Mokykla,  vykdanti  bendrojo  ugdymo  programas.  Bendrieji  sveikatos  saugos
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10
d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma). 

19. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941„Dėl Sveikatos ir
lytiškumo  ugdymo  bei  rengimo  šeimai  programos  patvirtinimo“  (toliau  –  sveikatos  programa)
integruojama į ugdomųjų dalykų turinį.

IV SKYRIUS
  PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS

20. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo turinyje
susieja  formaliąsias  socialinio  ugdymo  pamokas  istoriją,  geografiją,  pilietinį  ugdymą  su
neformaliosiomis  praktinėmis,  pažintinėmis  ir  kultūrinėmis  veiklomis,  sudarydama  galimybes
mokiniams lankytis muziejaus, bibliotekos organizuojamose programose ir miestelio renginiuose.

21. Mokiniui, kuris mokosi:
21.1. Pagal pagrindinio ir vidurio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė

veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis.
Šiai veiklai per mokslo metus 5-8 klasių ir I-II gimnazijos klasių mokiniams skiriama 10 dienų, o
III –IV gimnazijos klasių mokiniams 2 dienos, išdėstant jas nuosekliai per mokslo metus: 
Eil. 
Nr.

Laikas Tema Klasė

1. 2018-09 Mokslo ir žinių diena.  5-8, I g.-IV g.
2. 2018-10 Turizmo diena. 5-8, I g.-II g.
3. 2018-11 Olimpiadų diena. 5-8, I g.-II g.
4. 2018-12 Kalėdinė šventė – kūrybinė diena  5-8, I g.-II g.
5. 2019-01 Etnokultūros diena. 5-8, I g.-II g.
6. 2019-02 Kūrybinių dirbtuvių diena. 5-8, I g.-II g.
7. 2019-03 Ugdymo karjerai diena. 5-8, I g.-IV g.
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8. 2019-04 Pilietiškumo diena “Gimnazijos garbė diena” 5-8, I g.-II g. 
9. 2019-05 / 

2019 06
Edukacinių išvykų diena 5-8, I g.-II g.

10. 2019-06 Mokinių konferencija „Mums ne vis vien“. 5-8, I g.-II g.

Eil. 
Nr.

Laikas Tema Klasė

1. 2019-06-10  - 
2019-06-14

Integruotas visų dalykų projektas “ Veikla 
tobulėjimui, tobulėjimas- sėkmei!“

5-8, I g.-II g.

21.2.  Pagal  pagrindinio  ugdymo  programą  privaloma  socialinė-pilietinė  veikla,  kuriai,
gimnazijos sprendimu, skiriama  10 valandų (pamokų) per mokslo metus 5-6 klasių mokiniams, 12
valandų (pamokų) 7-8 klasių mokiniams, 14 valandų (pamokų) 1-2 gimnazinių mokiniams  ir 5
valandos (pamokos) 3-4 gimnazinių klasių mokiniams per dvejus mokslo metus. Socialinė-pilietinė
veikla  fiksuojama  elektroniniame  dienyne.  Socialinė-pilietinė  veikla   organizuojama  remiantis
2015-08-31  direktoriaus  įsakymu  Nr.  V1-141b  patvirtinta  socialinės-pilietinės  veiklos
organizavimo tvarka. 

V SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

22.  Gimnazijos  skyrių  vedėjai,  pagal  partvirtintą  gimnazijos  direktoriaus  mėnesio  planą,
vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų priežiūrą:

22.1.  Organizuoja  mokytojų,  dirbančių  vienoje  klasėje  ar  grupėje,  bendradarbiavimą
sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus.

22.2. Kontroliuoja, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis
darbas (apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami prieš savaitę, nerekomenduojami kontroliniai
darbai po atostogų ar šventinių dienų).

22.3. Užtikrina, kad mokinių ugdymo(si) planuose per dieną nebūtų daugiau nei 7 pamokos.
22.4.  Užtikrina,  kad  mokinio,  kuris  mokosi  pagal  vidurinio  ugdymo  programą,  pamokų

tvarkaraštyje nebūtų daugiau kaip trys vienos pamokos trukmės laisvi laiko tarpai tarp pamokų per
savaitę.  Laisvu  tarpu  tarp  pamokų  nelaikoma,  jei  mokinys  neturi  pirmos  arba  pirmos  ir  antros
pamokų. 

22.5. Užtikrina, kad mokinio besimokančio pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį,
pamokų  tvarkaraštyje  nebūtų  daugiau  kaip  vienos  pamokos  trukmės  laiko  tarpas  per  savaitę,
mokinių  laisvas  laikas  būtų  išnaudotinas  individualiam  mokymuisi,  neformaliajam  švietimui,
savišvietai.

22.6. Kontroliuoja, kad klasėje ar grupėje dirbantys mokytojai tarpusavyje derintu namų darbų
skyrimą.  Namų darbai  negali  viršyti  rekomenduojamų higienos normų. Namų darbai mokiniams
neužduodami atostogų metu ir poilsio dienomis

23.  Penktų klasių mokiniams skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius. Didesnis už
minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams
mokytis 6-8 ir I-II gimnazijų klasių mokiniams skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais,
rūpintojais).

24.  Mokymosi  pagalbai  mokiniams  skiriamos  trumpalaikės  konsultacijos,  atsižvelgiant  į
mokinių  mokymosi  galias  ir  pasiekimus.  Mokinių  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  per  elektroninį
dienyną informuojami apie mokinio daromą pažangą jam suteikus mokymosi pagalbą.  Trumpos
konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. 

25. Gimnazijoje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali
tinkamai  atlikti  namų  darbų  dėl  nepalankių  socialinių  ekonominių  kultūrinių  sąlygų  namuose,
sudaromos sąlygas atlikti mokykloje lankant namų darbų klubą.

26.  Mokiniui,  išvykstant  mokytis  sanatorijos  mokykloje  ar  stacionarioje  asmens  sveikatos
priežiūros  įstaigoje,  tėvai  (rūpintojai,  globėjai)  gimnazijos  direktoriui  pateikia  gydytojo  siuntimo
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kopiją ir prašymą dėl išvykimo gydytis. Gimnazijos direktorius rašo įsakymą apie laikiną mokinio
išvykimą gydytis ir mokytis. 

VI SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

27.  Mokinių  mokymosi  pasiekimų ir  pažangos  vertinimas  yra  gimnazijos  ugdymo turinio
dalis, kuri planuojama ir derinama su gimnazijos tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą
vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis
programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.  Mokinių
pažangos  ir  pasiekimų  vertinimas  gimnazijoje  reglamentuotas  2017-09-01  Kražių  gimnazijos
direktoriaus įsakymu Nr.V1-168:

27.1. Ugdymo procese  taikomas mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas,
kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ką dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai
mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti. 

27.2. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas reguliariai,
pagal  mokytojų parengtą planą:  mokiniai  atlieka kontrolinius  darbus  ar  kitas apibendrinamąsias
užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus ir yra įvertinamos pažymiais.  Diagnostinio
vertinimo informaciją  mokytojai   panaudoja  analizuojant  mokinių  pažangą ir  poreikius,  keliant
tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.

27.3. Planuodamas ugdymo procesą mokytojas planuoja ir vertinimą, jį sieja su mokymosi
tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus.

27.4.  Vertinimo  metodus  mokytojai  derina  tarpusavyje,  kiekvienas  mokytojas  parengia
diagnostinio vertinimo preliminarų planą-grafiką, numato kaupiamojo vertinimo sėkmės kriterijus,
aptaria su mokiniais ir jų tėvais apibendrinamojo vertinimo pažymio struktūrą.

27.5. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasiekimams
vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema.

27.6.  Mokinių pasirenkamųjų dalykų žinios ir gebėjimai 2014 m. rugpjūčio 29  d. Mokytojų
tarybos  protokoliniu nutarimu Nr. V7-7   vertinami pažymiu.

27.7. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami pažymiu,  kaupiamuoju
balu ir įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą. 

27.8.  Apie  mokymosi  sėkmę  mokinių  tėvai  žodžiu  ir  raštu  informuojami  2013-09-12
Gimnazijos tarybos protokoliniu nutarimu Nr.V8-6 nustatyta tvarka.

27.9.  Gimnazijos  Mokytojų  tarybos  2018-08-31  d.   Sprendimu  Nr.  V7-7   pažymiais
nevertinami  pilietinio  ugdymo,  technologijų,  etikos,  tikybos,  žmogaus  saugos,  ekonomikos  ir
verslumo,  specialiosios medicininės fizinio pajėgumo kūno kultūros mokinių pasiekimai, vertinami
įskaita ir įrašoma ”įskaityta” arba “neįskaityta”. 

28. Dalykų mokymosi pasiekimai trimestro arba pusmečio pabaigoje įvertinami pažymių ar
įrašų  „įskaityta“  arba  „neįskaityta“.  Įrašas  „atleista“  įrašomas  jeigu  mokinys  yra atleistas  pagal
gydytojo rekomendaciją ir gimnazijos direktoriaus įsakymą.

29.  Mokinių  vertinimas  fiksuojamas  elektroniniame  dienyne,  kuriuo  gali  naudotis  visi
užsiregistravę mokiniai, jų tėvai ar globėjai.

30. Gimnazija elektroninio dienyno būdu informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie
mokinių mokymosi pasiekimus ir numato būdus bei galimybes mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų)
pageidavimu peržiūrėti gautus pasiekimų įvertinimus.  Gimnazijos  mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašas skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje.

31.  Mokytojai,  švietimo  pagalbos  specialistai,  planuodami  mokinių,  pradedančių  mokytis
pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymą, atsižvelgia į Pradinio ugdymo programos baigimo
pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

32.  Individualios  pažangos  stebėsena  gimnazijoje  vykdoma  vadovaujantis   mokinių
individualios  pažangos  stebėjimo,  fiksavimo,  analizavimo ir  pagalbos  mokiniui  teikimo tvarkos
aprašu, patvirtintu  2015-06-16 Kražių gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr.V1-124a.
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VII SKYRIUS
MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS,

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ

33.  Mokykla  sudaro  sąlygas  kiekvienam  mokiniui  mokytis  pagal  jo  galias  ir  siekti  kuo
aukštesnių pasiekimų. 

34.  Mokykloje ugdymo skyriaus  vedėja yra atsakinga už mokymosi pasiekimų stebėsenos
koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą.

35. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 
35.1.  Nuolat  stebi  ugdymosi  procesą,  laiku  nustato,  kokios  reikia  pagalbos  ir  teikia  ją

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka.
35.2.  Kartu  su  mokiniu,  mokinio  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)  vaiko  gerovės  komisija

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis. 
35.3.  Tobulina  mokyklos  mokinių  pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo  procesus,  itin  daug

dėmesio  skirdama  grįžtamajam  ryšiui,  formuojamajam  vertinimui  pamokoje,  diagnostiniam
vertinimui;  jais  grindžia  reikiamus  sprendimus  dėl  įvairių  mokinių  grupių,  klasių  mokinių
pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą.

36.  Kiekvieno  mokinio  mokymosi  procesą  nuolat  stebi  klasės  auklėtojas,  siekiant  laiku
pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie atsiradusius
mokymosi  sunkumus ir  galimas  jų  priežastis  informuojama  mokyklos  vaiko gerovės  komisija,
mokinio  tėvai  (globėjai,  rūpintojai),  kartu  su  jais  sprendžiamos  žemų  mokymosi  pasiekimų
problemos. Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams siūloma  mokymosi pagalba,
rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo veikla mokykloje ar už mokyklos ribų. 

37. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypatingai
svarbi pagalba šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; kai
kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės
nepatenkinamus  konkretaus  dalyko  įvertinimus;  kai  mokinio  pasiekimų  lygis  (vieno  ar  kelių
dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro
pažangos;  kai  per  Nacionalinį  mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia  patenkinamo
lygmens. 

38. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo
mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų. 

39. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 
39.1.  Mokytojo  teikiamas  grįžtamasis  ryšys  per  pamoką.  Pagal  jį  koreguojamas  mokinio

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt. 
39.2. Konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas. 
39.3. Pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams. 
39.4. Namų darbų klubo lankymą.
39.5. Švietimo pagalbos specialistų integruota pagalba.

VIII SKYRIUS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

40.  Mokykla  sudaro  galimybes  kiekvienam  mokiniui,  ypatingai  turinčiam  nepalankias
socialines,  ekonomines,  kultūrines  sąlygas  namuose,  turintiems  specialiųjų  ugdymosi  poreikių
pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

41. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje,  bendradarbiaudama su mokyklos mokinių
savivalda, įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina
mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo švietimo programas. 

42.  Pedagogai  rengia  neformaliojo  vaikų  švietimo  programos,  kurias  tvirtina  mokyklos
direktorius.  Programos  vykdomos  patraukliose  ir  saugiose  mokiniui  aplinkose,  padedančiose
įgyvendinti  neformaliojo  vaikų  švietimo  tikslus.  Valandos  kiekvienai  programai  įgyvendinti
skiriamos visiems mokslo metams.
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43.  Mokykla  siūlo  mokiniams  skirtingų  krypčių  programas,  atitinkančias  jų  saviraiškos
poreikius,  padedančias  atsiskleisti  pomėgiams ir  talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro
sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Esant poreikiui ir galimybėms, neformaliojo vaikų švietimo
veiklas  galima derinti  su formaliojo švietimo veiklomis,  siekiant  padėti  vaikui  siekti  asmeninės
pažangos  ir  geresnių  ugdymo  rezultatų  pasirinktose  srityse.  Neformaliojo  vaikų  švietimo
programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre.

IX SKYRIUS
UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS

44. Gimnazijoje siekiama kiekvieno mokinio pažangos, todėl mokymosi tikslai, uždaviniai,
ugdymo turinys formuojami ir diferencijuojami atsižvelgiant į  kiekvieno mokinio turimą patirtį,
motyvaciją, interesus, gebėjimus, mokymosi stilių.

45.  Ugdymo  turinys,  įvertinus  mokinio  gebėjimus,  diferencijuojamas  taip,  kad  mokinys,
baigdamas  pradinio  ugdymo  programą,  būtų  pasirengęs  mokytis  pagal  pagrindinio  ugdymo
programą, o baigdamas pagrindinio ugdymo programą, būtų įgijęs bendrųjų ir esminių dalykinių
kompetencijų.

46. Diferencijavimas taikomas:
46.1. Mokiniui individualiai.
46.2. Mokinių grupei.
46.2.1. Tam tikriems tikslams pasiekti: pasiekimų skirtumams mažinti,  gabumams plėtoti,

skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti.  Dalykų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir
besimokančių  pagal  skirtingas  dalyko  programas  bei  skirtingų  gebėjimų  mokinių  ugdymui
sudaromos mokinių mobiliosios grupės, nedidinant minimalaus mokinio pamokų skaičiaus.

46.2.2. Numatytoms  veikloms atlikti (projektiniai darbai, tiriamieji mokinių darbai). Grupės
sudaromos iš panašių polinkių, interesų mokinių.

46.3. Mokiniui individualiai pamokose pritaikoma mokymosi užduotys, priemonės, tempas ir
ugdomoji aplinka. Mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, mokomi pagal bendrąsias, pritaikytas ar
individualizuotas programas. Gabiems mokiniams skiriamos sudėtingesnės užduotys.

47.  Gimnazijos  vadovai  stebi  ir  analizuoja,  kaip  ugdymo  procese  įgyvendinamas
diferencijavimas,  kaip  mokiniams  sekasi  pasiekti  dalykų  bendrosiose  programose  numatytų
pasiekimų,  ir  priima  sprendimus  dėl  tolesnio  ugdymo  diferencijavimo.  Priimant  sprendimus,
atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą
ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus.

X SKYRIUS
UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

48.  Gimnazija,  atžvelgdama  į  mokyklos  tikslus,  mokinių  poreikius  ir  bendruomenės
susitarimu į dalykų ugdymo turinį 5–8 ir 1-4 gimnazinėse klasėse integruoja: 

48.1.  Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų  vartojimo  prevencijos
programą,  patvirtintą  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2006  m.  kovo  17  d.
įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl  Alkoholio,  tabako ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų vartojimo
prevencijos programos patvirtinimo“.

48.2.  Sveikatos  ir  lytiškumo  ugdymo  bei  rengimo  šeimai  bendroji  programa,  patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl
sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“.

48.3.  Ugdymo  karjerai  programą,  patvirtintą  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo
ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V–72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“.

48.4.  Pagrindinio  ugdymo  etninės  kultūros  bendrąją  programą,  patvirtintą  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“.
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48.5. Patyčių prevencijos programą „Olweus” , patvirtintą Kražių Žygimanto Liauksmino
gimnazijos direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V1-171.

49.  Gimnazijoje  sudarytos  sąlygos  mokiniams dalyvauti  integruotuose  gamtos,  socialinių
mokslų, matematikos, technologijų dalykų projektuose per pažintinę, projektinę tiriamąją veiklą. 
           50. Gimnazija numato planavimo, organizavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir
fiksavimo būdus 2017-06-19 Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr.
V1-153b patvirtintoje Programų integravimo į ugdymą turinį tvarkoje.

XI SKYRIUS
MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

50.  Siekiant  padėti  mokiniui  sėkmingai  mokytis,  ugdymas  individualizuojamas  sudarant
mokiniui individualų ugdymo planą,  kuriuo siekiama  padėti  mokiniui planuoti,  kaip pagal savo
išgales  pasiekti  aukštesnių  ugdymo(si)  pasiekimų,  ugdyti  asmeninę  atsakomybę  dėl  sąmoningo
mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus.

51. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas mokiniams:
51.1.  Turintiems  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  besimokantiems  pagal  pradinio  ir

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.
51.2.  Besimokantiems  pagal  pagrindinio  ugdymo  programą,  kuriems  kyla  mokymosi

sunkumų arba jie itin sėkmingai mokosi.
51.3.  Turintiems  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  besimokantiems  pagal  pradinio  ir

pagrindinio ugdymo pritaikytą programą, kuriems kyla mokymosi sunkumų.
51.4. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą.
51.5. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą individualusis planas gali

būti keičiamas po kiekvieno pusmečio, bet paskutinis pakeitimas galimas tik 4g klasės I pusmečio
pabaigoje (esant ne programų, o kurso keitimui).

52. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir  įgyvendinamas,  bendradarbiaujant
mokytojams,  mokiniams,  mokinių  tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  ir  gimnazijos  direktoriui,
mokyklos skyrių vedėjam, švietimo pagalbos specialistams. Sudarant individualų ugdymo planą,
atsižvelgiama į mokykloje turimą informaciją apie mokinį ir jo mokymosi pasiekimus. Individualus
ugdymo planas  aiškus ir  suprantamas mokiniui  ir  jo  tėvams (globėjams,  rūpintojams).  Mokinio
individualiame  ugdymo  plane  numatomi  mokymosi  uždaviniai,  apibrėžti  sėkmės  kriterijai,
numatomas mokinio indėlis į mokymąsi, reikiama mokymosi pagalba.

53.  Mokinių  individualūs  ugdymo  planai  rengiami  2013-06-26  gimnazijos  direktoriaus
įsakymu Nr. V1-162 nustatyta tvarka mokykloje ir gali būti koreguojami  kas trimestrą ar pusmetį
mokytojui siūlant ar/ ir mokiniui pageidaujant. 

XII SKYRIUS
LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS

54. Gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ugdymo programas, nustatė laikinosios
(mobiliosios) grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje – ne
mažiau kaip 7 mokiniai pagrindiniame ugdyme ir 5 mokiniai viduriniame ugdyme. 

55.  Mokyklos  ugdymo  turiniui  įgyvendinti  klasė  dalijama  į  grupes  arba  sudaromos
laikinosios (mobiliosios) grupės dalykams mokyti: 

55.1. Informacinių technologijų, technologijų  dalykams mokyti,  16 mokinių ir daugiau.
55.2. Užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai),  21 mokinys ir daugiau.
55.3. Individualioms ir grupinėms konsultacijoms, esant pakankamai mokymo lėšų.

  56.  III-IV gimnazinių  klasių  mokiniai,  pasirinkę bendrąjį  ar  išplėstinį  dalyko programos
kursą, mokosi vienoje mobilioje grupėje.

  57. Nesusidarius laikinajai (mobiliai) grupei, III-IV gimnazinių klasių mokiniai atitinkamo
dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio gali mokytis savarankiškai.
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XIII SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE

             58. Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriuje ugdymo procesas organizuojamas jungtinėse
klasėse.
             59. Į vieną komplektą jungiamos 1, 2  ir 4 klasės.

 60. Jungtinės klasės komplektui skiriamos 28 ugdymo valandos per savaitę.

XIV SKYRIUS
IKIMOKYKLINIS  UGDYMAS

61.  Ikimokyklinis  ugdymas  organizuojamas  vadovaujantis  Ikimokyklinio  ugdymo
programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.
balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 (Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2011 m. birželio
7  d.  įsakymo Nr. V- 1009  redakcija);  “Ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  pasiekimų aprašu”(2014);
“Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis”(2015); “Metodinėmis rekomendacijomis
ikimokyklinio ugdymo programai rengti”(2006).

62.  Ikimokyklinio  ugdymo tikslas  –  padėti  vaikams išsiugdyti  savarankiškumo,  sveikos
gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti
savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

63. Į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 3 iki 5 metų. 
64. Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo  trukmė – 640 valandų: 160 dienų,

vykdant veiklą  4 valandas per dieną. 2018-2019 mokslo metai ugdymo procesas prasideda 2018 m.
rugsėjo 1 d., baigiasi – gegužės 31 d.

65. Mokinių atostogų metu  ugdomoji veikla nevyksta. Ugdytiniams skiriamos papildomos 
atostogos.  Papildomų atostogų laikas ir trukmė:        

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi Į mokyklą
2018-10-15 2018-10-19 2018-10-22
2019-03-12 2019-03-15 2019-03-18

66. Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo  pedagogas ir pedagogo padėjėjas.
67. Ikimokyklinio ugdymo  pedagogas organizuodamas ugdomąją veiklą:
67.1.  Rengia  ikimokyklinio  ugdymo  programą,  vadovaudamasis  švietimo  ir  mokslo

ministro  2005  m.  balandžio  18  d.  įsakymu  Nr.  ISAK-627  (Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir
ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V- 1009 redakcija) patvirtintu ikimokyklinio ugdymo
programų kriterijų aprašu.

67.2. Individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir
individualius vaikų poreikius, mokyklos, regiono ypatumus.

67.3. Iki 2018 m. rugsėjo 28 dienos  atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą;
67.4. Parengia grupės ugdomosios veikos planą vienerių metų laikotarpiui, savaitės temą ir

kiekvienos dienos ugdomąją veiklą fiksuoja elektroniniame dienyne. 
67.5.  Vaiko  pažangą  ugdomuoju  laikotarpiu  vertina  nuolat,  pasiekimus  fiksuoja

kompetencijų vertinimo stende ir duomenis kaupia vaiko vertinimo aplanke.   
67.6.  Įgyvendinus  programą,  iki  2019  m.  birželio  7  d.,  atlieka  vaikų  brandos  pokyčių

vertinimą,  kurį  fiksuoja  esamo  išsivystymo  lygio,  ugdymo  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo
lentelėse.

XV SKYRIUS
 PRIEŠMOKYKLINIS  UGDYMAS

68.  Priešmokyklinis  ugdymas  organizuojamas  vadovaujantis  priešmokyklinio  ugdymo
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m.
lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106; Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa, patvirtinta
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Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2014  m.  rugsėjo  2  d.  įsakymu  Nr.  V-779;
Lietuvos  higienos  norma  HN  75:2016  „Ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programų
vykdymo  bendrieji  sveikatos  saugos  reikalavimai“,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 redakcija).  

69.  Priešmokyklinis  ugdymas  pradedamas  teikti  vaikui,  kai  kalendoriniais  metais  jam
sueina 6 metai.                                                                                                   

70. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri mokslo metai. 
71. Mokinių atostogų metu  ugdomoji veikla nevyksta. Ugdytiniams skiriamos papildomos

atostogos.  Papildomų atostogų laikas ir trukmė:        
Atostogos prasideda Atostogos baigiasi Į mokyklą
2018-10-15 2018-10-19 2018-10-22
2019-03-12 2019-03-15 2019-03-18

72. Programos įgyvendinimo  trukmė – 640 valandų: 160 dienų,  vykdant ugdomąją veiklą
4 valandas per dieną. 2018-2019 mokslo metai ugdymo procesas prasideda 2018 m.  rugsėjo 1 d.,
baigiasi – gegužės 31 d.

73. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo  pedagogas ir pedagogo padėjėjas.
74. Priešmokyklinio ugdymo  pedagogas, organizuodamas ugdomąją veiklą:
75.1. Individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir

individualius vaikų poreikius, mokyklos, regiono ypatumus, parengia grupės ugdomosios veiklos
metinį kalendorinį planą.

75.2.  Iki  2018 m.  rugsėjo  28  dienos   atlieka  vaikų pirminį  pasiekimų vertinimą,  kurį
fiksuoja kompetencijų vertinimo stende, duomenis kaupia vertinimo aplanke.

75.3. Savaitės temą ir kiekvienos dienos ugdomąją veiklą fiksuoja elektroniniame dienyne.
75.4. Vaikų pažangą ugdomuoju laikotarpiu fiksuoja vertina nuolat, pasiekimus fiksuoja

kompetencijų vertinimo stende ir duomenis kaupia vaiko vertinimo aplanke.   
75.5.  Įgyvendinus  programą,  iki  2019  m.  birželio  9  d.,  priešmokyklinio  ugdymo

pedagogas  atlieka  vaikų  galutinį  pasiekimų  ir  gebėjimų  įvertinimą  ir  parengia  rekomendacijas
pradinių klasių mokytojui.  

76. Antrąjį ugdymo pusmetį Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje priešmokyklinio
ugdymo vaikams du kartus savaitėje vedami ankstyvosios užsienio kalbos (vokiečių) užsiėmimai
pagal  Vilniaus  Geothes  instituto  parengtą  programą  „Vokiečių  kalba  su  Hans  Hase
priešmokykliniame ugdyme“. Vokiečių kalbos mokymo programa integruojama su priešmokyklinio
ugdymo  programa.  Vokiečių  kalbos  moko  kalbų  mokytojas  kartu  su  priešmokyklinio  ugdymo
pedagogu.  
                                

                                                          XVI SKYRIUS                                                                
 PRADINIS UGDYMAS

77. 2018-2019 mokslo metai prasideda 2018 m.  rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė -
175 ugdymo dienų (35 savaitės). Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Ugdymo proceso
pabaiga 2019 m. birželio 7 d.

78.  2018–2019 mokslo  metais  5  ugdymo proceso dienos  per  mokslo  metus  skiriamos
kultūrinei  (taip  pat  etninei),  meninei,  pažintinei,  kūrybinei,  sportinei,  praktinei,  socialinei,
prevencinei veiklai:

Eil.
Nr.

Data Veikla

1 2018-09 „Sveikas, Rugsėji!” Mokslo ir žinių diena.
2 2018-12 Kalėdinės eglutės šventė.
3 2019-05 Mamyčių dienos šventė.
4 2019-04 Olimpinis festivalis „Augu ir stiprėju“
5 2019-05 Klasių edukacinė – pažintinė veikla – išvykos.
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79.  5  ugdymo dienas  skiriamos  socialinių  įgūdžių  ir  aplinkos  pažinimui  mokslo  metų
pradžioje  (2  dienos)  ir  pabaigoje  (3  dienos)  pagal  mokytojų  ir  socialinio  pedagogo  parengtą
socialinių įgūdžių ir aplinkos pažinimo programą; 

80. 5 ugdymo dienas skiriamos tiriamajai, praktinei, kūrybinei veiklai sausio – gegužės
mėnesiais.

81. 2018-2019 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1
klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.:

82. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:  
82.1. Dorinis ugdymas: 
82.1.1.  Tėvai  (globėjai)  parenka mokiniui  vieną  iš  dorinio  ugdymo dalykų:  etiką  arba

tikybą. 
82.1.2. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal

tėvų (globėjų) pateiktą  prašymą gimnazijos direktoriui. 
82.2. Kalbinis ugdymas: 
82.2.1. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo

ir klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (naudojant
mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti,  kreipiant dėmesį į kalbinę
raišką ir rašto darbus visų dalykų pamokose). 

82.2.2. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
82.2.2.2. Pirmosios užsienio  kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo

programos metais.
82.2.2.3. Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dviejų mokyklos siūlomų Europos

(anglų, vokiečių) kalbų. 
82.2.2.4. Užsienio kalbai mokyti visose 2 – 4 klasėse skiriama po 2 valandas per savaitę. 
82.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 
82.3.1.  Gamtamoksliniams  praktiniams  gebėjimams  ugdytis  skiriama  1/2  pasaulio

pažinimo  dalykui  skirto  ugdymo  laiko.  Dalis  (1/4)  pasaulio  pažinimo  dalykui  skiriamo  laiko
naudojama  praktiniams  gamtamoksliniams  gebėjimams  ugdyti.  Ugdymas  vyksta  tyrinėjimams
palankioje  aplinkoje,  natūralioje  gamtinėje  (kieme,  miške,  stadione,  prie  vandens  telkinio)
aplinkoje. 

82.3.2. Socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama dalis (1/4) pasaulio pažinimo dalyko
laiko ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje
(pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose).

82.4. Matematinis ugdymas: 
82.4.1.   Matematinis  ugdymas  organizuojamas  vadovaujantis  Bendrosios  programos

matematikos  dalyko  programa,  kuri  pritaikomos  mokinių  gebėjimams  remiantis  nacionalinių  ir
tarptautinių  mokinių  pasiekimų tyrimų rekomendacijomis,  standartizuotų  testų  rezultatais.  Pagal
galimybes  naudojamos  informacinės  komunikacinės  technologijos,  skaitmeninės  mokomosios
priemonės.  Pagal  standartizuotų  testų  rezultatus  matematikos  programoje  didesnis  dėmesys
skiriamas aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui, problemų sprendimui ir interpretavimui.

82.5. Kūno kultūra: 
82.5.1.  Kūno  kultūrai  skiriant  3  ugdymo valandos  per  savaitę,  mokiniams  sudaromos

sąlygos   1  valandą  per  savaitę  lankyti  aktyvaus  judėjimo  pratybas  neformaliojo  švietimo
užsiėmimuose.

82.5.2.  Siekiant  skatinti  mokinių fizinį  aktyvumą,  sveikatinimą,  ugdymo proceso metu
pagal galimybes organizuojamos judriosios pertraukos ir fiziniam aktyvinimui skirtos vadovaujantis
Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktoriaus 2017-02-20 įsakymu Nr. V1-55 patvirtinta
Sveikatos stiprinimo programa „Aktyvi bendruomenė – sveika bendruomenė“ 2017-2021 m.

82.6. Meninis ugdymas: 
82.6.1.  Technologiniam  ugdymui  skiriama  ne  mažiau  kaip  1/3  dailės  ir  technologijų

dalykui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plane.
82.6.2. Įgyvendinama šokio programa skiriant:
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82.6.2.1. 1,  3, 4 klasėse po vieną ugdymo valandą iš kūno kultūros dalykui  skiriamų
ugdymo valandų per savaitę, nedidinant mokiniui minimalaus krūvio.

82.6.2.2.  2 klasėje  vieną valandą iš  valandų,  skiriamų mokinių ugdymo(si)  poreikiams
tenkinti, didinant minimalų mokymosi krūvį.

83. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:
83.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 
83.1.1.  Bendrųjų  kompetencijų  ir  gyvenimo įgūdžių  ugdymo programos  -   Mokymosi

mokytis,  Komunikavimo,  Darnaus  vystymosi,  Kultūrinio  sąmoningumo,  Gyvenimo  įgūdžių
ugdymo  programų  pagrindai  (Pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo  bendrųjų  programų,  patvirtintų
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433
„Dėl  Pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo  bendrųjų  programų  patvirtinimo“,  11  priedas  „Bendrųjų
kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“) yra integruotos į Bendrosios programos turinį ir jų
atskirai planuoti nereikia. 

83.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa pritaikoma ir integruojama į dorinio ugdymo,
lietuvių  k.,  matematikos,  pasaulio  pažinimo,  dailės  ir  technologijų,  kūno  kultūros  ugdymo
programas.

83.1.3.  Sveikatos  ir  lytiškumo  ugdymo  bei  rengimo  šeimai  bendroji  programa
integruojama dorinio ugdymo, lietuvių k., pasaulio pažinimo, kūno kultūros ugdymo programas.

83.1.4.  Etninės kultūros ugdymo programa pritaikoma ir integruojama į dorinio ugdymo,
lietuvių k., dailės ir technologijų, šokio, muzikos dalyko ugdymo programas.

83.1.5.  Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų  vartojimo  prevencijos
programa pritaikoma ir integruojama į lietuvių k. ir pasaulio pažinimo dalyko ugdymo programas.

8.1.6. Ugdymo karjerai programa pritaikoma ir integruojama į lietuvių k., matematikos,
pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, kūno kultūros ugdymo programas.

83.1.7. Mokyklos pasirinkta prevencinė programa – OPKUS (Olweus programos kokybės
užtikrinimo  sistema),  kuri  apima  smurto  ir  patyčių  prevenciją,  ir  socialinių  įgūdžių  programa
integruojama į klasės valandėlių veiklas.

84.  Mokinių  pasiekimai  ir  pažanga  vertinami  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
švietimo  ir  mokslo  ministro  patvirtintais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  bendrojo  ugdymo
programose  dalyvaujančių  mokinių  mokymosi  pasiekimų  vertinimą,  vertinimo  rezultatų
panaudojimą, Bendrąja programa ir Kražių gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašu, patvirtintu 2015-06-16 Kražių gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-124a.

85.  Numatydamas 1 klasės  mokinių pasiekimus ir  vertinimą,  mokytojas  susipažįsta  su
priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, švietimo
pagalbos  specialisto  (jeigu  buvo  teikta  pagalba)  parengtomis  rekomendacijomis  pradinių  klasių
mokytojui apie vaiko pasiekimus. 

86.Vertinant  mokinių  pasiekimus  ir  pažangą  taikomas  formuojamasis,  diagnostinis,
apibendrinamasis  sumuojamasis  vertinimas,  vadovaujantis  Kražių  Žygimanto  Liauksmino
gimnazijos  direktoriaus  2015-06-16  įsakymu  Nr.  V1-124a  patvirtintu  Mokinių  pažangos  ir
pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu:

86.1.  Formuojamasis  vertinimas  atliekamas  nuolat  ugdymo  proceso  metu,  teikiant
mokiniui  informaciją  (dažniausiai  žodžiu,  o prireikus ir  raštu,  t.  y. parašant  komentarą)  apie  jo
mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes. 

86.2.  Diagnostinis  vertinimas  planuojamas  ir  pagal  iš  anksto  aptartus  su  mokiniais
vertinimo kriterijus atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant nustatyti
esamą padėtį:  kokie  yra  mokinio  pasiekimai  ir  padaryta  pažanga,  numatyti  tolesnio  mokymosi
galimybes: 

86.2.1.atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs
diagnostinio  vertinimo metodai:  praktinės,  kūrybinės  užduotys,  kontroliniai,  projektiniai  darbai,
testai. Per dieną atliekamas ne daugiau kaip vienas diagnostinis darbas. 

86.2.2.Vertinimo informacija  fiksuojama kompetencijų  vertinimo lentelėse  ir  kaupiama
mokinio vertinimo aplanke. 
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86.3.  Apibendrinamasis  sumuojamasis  vertinimas  atliekamas  ugdymo  laikotarpio  ir
pradinio  ugdymo  programos  pabaigoje.  Pusmečio  mokinių  pasiekimai  apibendrinami  vertinant
mokinio per pusmetį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių
pasiekimų lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne.

86.3.1.  Mokinių  mokymosi  pasiekimų  apskaita  fiksuojama  atitinkamose  elektroninio
dienyno  skiltyse  įrašant  ugdymo  dalykų  apibendrintą  mokinio  pasiekimų  lygį  (patenkinamas,
pagrindinis,  aukštesnysis).  Mokiniui  nepasiekus  patenkinamo  pasiekimų  lygio  įrašoma
„nepatenkinamas“.

86.3.2.  Dorinio  ugdymo  pasiekimai  įrašomi  atitinkamoje  Dienyno  skiltyje,  nurodoma
padaryta arba nepadaryta pažanga: „p. p“ arba „n. p“. 

86.3.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo
individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta
arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba „n. p.“.

86.3.4. Pirmoje ir trečioje klasėje tiriami ir įvertinami mokinių skaitymo įgūdžiai.
86.3.5.  Antroje  ir  ketvirtoje  klasėse  vykdomas  Nacionalinis  mokinių  pasiekimų

patikrinimas.
86.3.6.  Baigus  pradinio  ugdymo  programą  rengiamas  Pradinio  ugdymo  programos

baigimo  pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo  aprašas.  Jis  perduodamas  būsimajai  auklėtojai  ir
supažindinami mokytojai, dirbsiantys su mokiniais penktoje klasėje.

87. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas:
87.1.  Neformaliojo  vaikų  švietimo  veikla  skiriama  mokinių  asmeninėms,  socialinėms,

edukacinėms kompetencijoms ugdyti per pasirinktą kalbinę, meninę, sportinę, techninės kūrybos veiklą.
87.2.   Mokykla  kiekvienų  mokslo  metų  pabaigoje  įvertina  ateinančių  mokslo  metų

mokinių neformaliojo švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus dėl mokinių pasiekimų
gerinimo ir bendrųjų kompetencijų ugdymo, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir siūlo
mokiniams  rinktis  neformaliojo  švietimo  programas,  kurios  parengiamos  vadovaujantis  Kražių
gimnazijos  neformaliojo  vaikų  švietimo  organizavimo  aprašu,  patvirtintu  Kražių  gimnazijos
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V1-189a.  

87.3.  Neformaliojo vaikų  švietimo  programos vykdomos per  mokinių  atostogas  (išskyrus
vasaros atostogas).

XVII SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

88.  Gimnazija,  vykdydama  Pagrindinio  ugdymo  programą,  vadovaujasi:  Pagrindinio
ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu,
Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų
vykdymą.  Mokiniui  sudaromos  sąlygos  rinktis  dalykų  modulius  pagal  polinkius  ir  gebėjimus,
vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu
Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams
modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19
metų mokiniams modelio aprašas).

89. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir
naujai atvykusiems mokiniams skiriamas  vienas  mėnesis  adaptacinis  laikotarpis.  Per  adaptacinį
laikotarpį mokinių pažanga ir pasiekimai  neigiamais pažymiais nevertinami. Norėdamas išsiaiškinti
mokinių ugdymo (si) pasiekimus, mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus.

90. Gimnazija, formuodama gimnazijos pagrindinio ugdymo programos turinį, užtikrina
minimalų Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių per
savaitę. Gimnazija panaudoja pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi
pagalbai teikti mokantis: 

90.1. Kūno kultūros, 5 klasėje.
90.2. Užsienio kalbos, 8-1g  klasėse.
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91.  Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį: 
91.1. 10  procentų visų dalykui skirtų pamokų organizuoja ne pamokų forma, o praktine

tiriamąją veikla ir ne tik gimnazijos aplinkoje.
91.2.  Dvidešimt  ugdymo  dienų  skiriama  ugdymo  turiniui  įgyvendinti  per  pažintinę,

kultūrinę ir projektinę veiklą.
92. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojamos mokslo metų eigoje mokymo(si) pasiekimams gerinti,
skiriant ilgalaikes ar trumpalaikes konsultacijas.

XVIII SKYRIUS
MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI

93.  Gimnazija  užtikrina  raštingumo,  ypač  skaitymo  gebėjimų,  ugdymą  per  visų  dalykų
pamokas: 

93.1. Susitarta dėl bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų gimnazijoje (2017-08-31 Mokytojų
tarybos protokoliniu nutarimu Nr. V7-7).

93.2.  Mokytojai  užduotis  naudoja  ir  skaitymo  gebėjimams,  ir  lietuvių  kalbai  ugdyti;
atkreipia mokinių dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių argumentavimą, nuoseklumą; 

93.3. Mokytojai skatina mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir
raštu per visų dalykų pamokas.

93.4.  Mokytojai  rūpinasi,  kad  mokiniams,  kuriems  reikalinga  pagalba  skaitant,  rašant,
kalbant, skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir nuolat stebima  jų daromą pažangą.

94. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios  ugdymo sritys:  dorinis  ugdymas (etika ir
tikyba),  kalbos  (lietuvių  gimtoji  kalba,  užsienio  kalbos),  matematika,  gamtamokslinis  ugdymas
(biologija,  chemija,  fizika),  socialinis  ugdymas  (istorija,  geografija,  pilietiškumo  ugdymas,
ekonomika  ir  verslumas),  meninis  ugdymas  (dailė,  muzika),  informacinės  technologijos,
technologijos, kūno kultūra, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

95. Dorinis ugdymas (tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai,
rūpintojai),  o  nuo  14  metų  mokinys  savarankiškai  renkasi  pats.    Dalyką  mokinys  gali  keisti
kiekvienų mokslo metų pradžioje. 

96. Užsienio kalbos. 
96.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 
96.2.  Šeštaisiais  pagrindinio  ugdymo metais  mokiniai,  pasitarę  su tėvais,  renkasi  antrąją

užsienio kalbą. 
96.3.  Baigiant  pagrindinio  ugdymo programą,  organizuojamas  užsienio  kalbų  pasiekimų

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per
duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

97.  Informacinės technologijos: 
97.1.  7–8  klasėse,  siekiant  nedidinti  mokinių  mokymosi  krūvio,  organizuojamas

informacinių technologijų integruotas mokymas: šiose klasėse pirmą pusmetį pamokos skiriamos
informacinių technologijų kursui, o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai
(lietuvių kalbą, anglų kalbą, matematiką chemiją, technologijas).

97.2. Gimnazijos I–II gimnazijos klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji
dalis ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų arba kompiuterinės leidybos pradmenų
modulių. Modulį renkasi mokinys.

98.  Gamtamokslinis ugdymas. 
98.1.  Gamtos  mokslų  mokymasis  grindžiamas  realiais  arba  virtualiais  gamtamoksliniais

gamtos  reiškinių,  procesų,  objektų  tyrimais,  skiriant  dėmesį  dinamiškos  tikrovės  problemoms
atpažinti ir spręsti, pirmiausia – lokaliu, vietos aplinkos ir bendruomenės lygmeniu, o įgijus patirties
–  Lietuvos  ir  globaliu  lygmeniu.  Gamtamoksliniams  tyrimams  skiriama  30  procentų  pamokų.
Tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines
veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir (ar) komandinis darbas.
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98.2.  Atliekant  gamtamokslinius  tyrimus  naudojamasi  turimomis  mokyklinėmis
priemonėmis,  taip  pat  lengvai  buityje  ir  gamtoje  randamomis  ir  (ar)  pasigaminamomis
priemonėmis, mokymosi ištekliais už gimnazijos ribų.

98.3.  Gimnazijoje  mokymosi  aplinka  ir  mokymo  bazė  pritaikyta  eksperimentiniams  ir
praktiniams įgūdžiams ugdyti. Esant reikalui dvi gamtos mokslų pamokos organizuojamos viena po
kitos, sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus. 

99. Technologijos. 
99.1.  Mokiniai,  kurie  mokosi  pagal  pagrindinio  ugdymo  programos  pirmąją  dalį  (5–8

klasėse),  kiekvienoje  klasėje  mokomi,  proporcingai  paskirstant  laiką  tarp:  mitybos,  tekstilės,
konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų.

99.2. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį,
technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso.

99.3.  Baigę  integruoto  technologijų  kurso  programą  mokiniai  pagal  savo  interesus  ir
polinkius  renkasi  vieną  iš  privalomų  technologijų  programų  (mitybos,  tekstilės,  konstrukcinių
medžiagų).

100. Socialinis ugdymas.
100.1. Per socialinių mokslų pamokas mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais,

diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis komunikacinėmis
technologijomis. 

100.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas
galimybes,  dalis  istorijos  ir  geografijos  pamokų  organizuojamos  netradicinėse  aplinkose
(muziejuose,  lankytinose  istorinėse  vietose,  vietos  savivaldos  institucijose),  naudojamasi
virtualiosiomis mokymosi aplinkomis.

101. Kūno kultūra. 
101.1. Kūno kultūrai skiriama 3 valandos per savaitę 5 klasėje ir 2 valandos per savaitę 6 -8

ir 1-2 gimnazinėse klasėse, sudaromos sąlygas visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius
atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (krepšinio, tinklinio,  teniso,  kvadrato) per neformaliojo
švietimo veiklą gimnazijoje; 

101.2. Organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose, atsižvelgiama į Higienos normos
reikalavimus.

101.3.  Specialiosios  medicininės  fizinio  pajėgumo  grupės  kūno  kultūros  pratybos
organizuojamos   mokiniams  dalyvaujant  pamokose  kartu  su  pagrindine  grupe,  bet  pratimus  ir
krūvius jiems skiriant pagal gydytojų rekomendacijas. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami.

101.4. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai
dėl  ligos,  siūlo  kitą  veiklą  (stalo  žaidimus,  šaškes,  šachmatus,  veiklą  kompiuterių  klasėje,
bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą).

102. Meninis ugdymas. 
102.1. Meninio ugdymo dalykus sudaro dailė, muzika, laisvai pasirenkamas šokio dalykas. 
103. Mokinys, pagal poreikius, renkasi pageidaujamus mokytis pasirenkamuosius dalykus,

dalykų  modulius  ir  neformaliojo  švietimo  veiklas  iš  siūlomos  gimnazijos  mokytojų  parengtos
pasiūlos. Esant pakankamai lėšų,  gali skirti mokiniui ilgalaikių ir trumpalaikių konsultacijų. 

XIX SKYRIUS
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

104. Vidurinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis
programomis,  Ugdymo  programų  aprašu,  Mokymosi  formų  ir  mokymo  organizavimo  tvarkos
aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais. Mokymosi krypčių pasirinkimo
galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu.

105. Ugdymo turinys planuojamas visai vidurinio ugdymo programai (dvejiems metams). 
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106. Gimnazija, įvertinusi mokytojų kvalifikaciją ir mokymosi bazę, siūlo mokiniams atskirų
mokymosi  krypčių  dalykų  komplektus  –  gamtamokslinio  ugdymo  krypties,  socialinio  ugdymo
krypties. 

107. Gimnazija mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro sąlygas
įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekia, kad jis pagilintų ir praplėstų pasirinktų sričių žinias,
gebėjimus bei kompetencijas, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolesnį mokymąsi.

108. Gimnazija,  atsižvelgdama į  mokinių pasirinkimus ir  jų  individualius ugdymo planus,
modeliuoja jiems kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą pagal turimas lėšas.

109. Mobiliųjų grupių skaičių ir mokinių skaičių jose  nustato gimnazija: 
109.1.  Mokiniai  pasirinkę  bendrąjį  ar  išplėstinį  dalyko programos  kursą,  mokosi  mišrioje

grupėje.
109.2. Lietuvių kalbai ir literatūrai, matematikai mokyti gimnazija sudaro atskiras laikinąsias

grupes, atsižvelgiant į mokinių pasirinktą bendrojo ar išplėstinio kurso programą, o užsienio kalbos
– į kalbos mokėjimo lygį, jei susidaro 5 ir daugiau mokiniai, besimokantys pagal tą patį lygį. 

110. Mobilios grupės sudaromos iš:
110.1. Mokytis to paties dalyko programos kurso iš panašių mokymosi pasiekimais mokinių;
110.2. Iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką, pasirenkamąjį dalyką arba modulį.
111.  Žmogaus  saugos  dalyko  programa  integruojama  į  dalykų  (dorinio  ugdymo,  fizikos,

chemijos, biologijos)  ugdymo turinį.
112.  Ugdymo proceso  dienos,  skirtos  pažintinei  kultūrinei  veiklai,  skiriamos  savanoriškai

veiklai, veiklai, susijusiai su ugdymu karjerai. Gimnazijos 4 klasės mokiniams šių dienų skaičius, jų
pageidavimu ir gimnazijos sprendimu nustatytas 2 dienos per mokslo metus.

113. Ugdymo sričių, dalykų mokymo organizavimas:
113.1. Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką.
113.2. Kalbos:
113.2.1. Jei vidurinio ugdymo programos mokinys renkasi tik vieną užsienio kalbą, jis tęsia

pradėtą mokytis pirmąją užsienio kalbą (anglų).
113.2.2. Jei mokinys renkasi dvi užsienio kalbas,  gali keisti vieną iš dviejų kalbų ir pradėti

mokytis trečiosios.
113.3. Menai ir technologijos:
113.3.1. Mokiniai gali rinktis menų  dalyko programą: dailę, muziką, šokį.
113.3.2. Mokiniams siūloma rinktis statybos ir medžio apdirbimo technologijų bei turizmo ir

mitybos  technologijų programas.
113.4. Kūno kultūra:
113.4.1. Mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą ar norimą sporto sritį – tinklinį,  krepšinį,

stalo tenisą ar badmintoną.
113.4.2. Nuo kūno kultūros atleisti mokiniai kito dalyko vietoje šio pasirinkti negali.
113.5. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų kursas yra pasirenkamas.
114.  Mokinys,  vadovaudamasis  Ugdymo  programų  aprašu,  gimnazijos  pasiūlymais  ir

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi
mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl brandos darbo rengimo ir kartu su
mokytojais, padedant ir tėvams (globėjams), pasirengia individualų ugdymo planą.

115.  Gimnazija  nustato  mokinio  individualaus  ugdymo plano  struktūrą  ir  jo  rengimo  bei
keitimo tvarką  2013-06-26 Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr.
V1-162.

116. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos
mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.

117.  Minimalus  privalomų,  privalomai  ir  laisvai  pasirenkamų  dalykų  skaičius  mokinio
individualiame plane yra ne mažesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. 

118. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija užtikrina galimybes įgyvendinti savo
individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, siūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius.
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XX SKYRIUS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

119.  Mokykla  sudaro  sąlygas  mokiniui,  turinčiam  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  gauti
kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą. 

120.  Mokykla  mokinio,  turinčio  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  ugdymą  organizuoja
vadovaudamasi  Mokinių,  turinčių specialiųjų ugdymosi  poreikių,  ugdymo organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu
Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.

121. Individualus ugdymo planas rengiamas atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi
poreikius,  pedagoginės  psichologinės  ar  švietimo  pagalbos  tarnybos  rekomendacijas,  ugdymo
programą, ugdymo formą ir mokymo organizavimo būdą.

122.  Mokiniui,  kuris  mokosi  pagal  pritaikytą  ar  individualizuotą  bendrojo  ugdymo
programą,  individualus  ugdymo  planas  sudaromas  vadovaujantis  Bendrųjų  ugdymo  planų  124
punktu.

123.  Bendrojo  ugdymo dalykų programas  pritaiko  mokytojas,  atsižvelgdamas  į  mokinio
gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) logopedo rekomendacijas ir suderina vaiko gerovės
komisijoje.

124.  Mokinio,  kuriam  bendrojo  ugdymo  programa  pritaikoma  ar  individualizuojama
mokymosi  pažanga  ir  pasiekimai  ugdymo  procese  vertinami  pagal  bendrojoje  programoje
numatytus  pasiekimus,  aptarus  su  mokiniu,  jo  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  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). 

125. Mokykla specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės aktais ir
įgyvendindama  pedagoginės  psichologinės  tarnybos  ir  mokyklos  Vaiko  gerovės  komisijos
rekomendacijas. 

126.  Specialioji  pedagoginė  pagalba  teikiama  vadovaujantis  Specialiosios  pedagoginės
pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011
m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“. Pagalba teikiama ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant
į  mokinio galias,  keliamus ugdymo(si)  tikslus,  tenkinant  jo  reikmes.  Organizuojama specialiųjų
pratybų forma: individualios, pogrupinės, grupinės pratybos. 

XX SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE

127.  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.

128. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar(ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
būdu. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir
atsižvelgdama į  gydytojų  konsultacinės  komisijos  rekomendacijas,  parengia  individualų  ugdymo
planą.

129. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui skiriama:
gimnazijos I–II klasėse – 15 val., gimnazijos III–IV klasėse – 14 val., 5-6 klasėse – 12 val., 7-8
klasėse  –  13  val.  Dalį  pamokų  gydytojų  konsultacinės  komisijos  leidimu  mokinys  gali  lankyti
mokykloje. 
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130. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys
gali  nesimokyti  menų,  dailės,  muzikos,  technologijų  ir  kūno  kultūros.  Dienyne  ir  mokinio
individualiame  ugdymo  plane  prie  dalykų,  kurių  mokinys  nesimoko,  įrašoma  „atleista“.  Dalis
pamokų,  gydytojo  leidimu  lankomų  mokykloje,  įrašoma  į  mokinio  individualų  ugdymo  planą.
Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų
per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti.

_________________________________

SUDERINTA:                      
Kražių Žygimanto 
Liauksmino gimnazijos tarybos  posėdyje               
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