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Vadovaudamasi 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto  ministro 2021 m. geguţės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo 

metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 17 

punktu ir atsiţvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyriaus 

vedėjo 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. A15-1170/21(2.1.4E-BEU) „Dėl savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo planų projektų derinimo“, 

t v i r t i n u Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų 

pagrindinio ugdymo (II dalis)  ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planą (pridedama). 
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas (toliau-Ugdymo planas) 

reglamentuoja pagrindinio ugdymo (II dalis) ir vidurinio ugdymo programų bei su šiomis 

programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą Vilniaus Simono 

Daukanto gimnazijoje.  

2. Ugdymo plano tikslas – nustatyti ugdymo turinio formavimą ir ugdymo proceso 

organizavimą gimnazijoje, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės 

paţangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uţdaviniai: 

3.1. sukonkretinti 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendruosius ugdymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2021 m. geguţės 3 d. įsakymu Nr. V-688 (toliau – Bendrieji ugdymo planai); 

3.2. pateikti pagrindinio ugdymo (II dalis) ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo 

gimnazijoje aprašymus.  

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Dalyko modulis –apibrėţta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

4.2. Kontrolinis darbas – ţinių, gebėjimų, įgūdţių parodymas arba mokinio ţinias, 

gebėjimus, įgūdţius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne maţiau 

kaip 30 minučių. 

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.  

4.4. Gimnazijos ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.  

4.5. Pamoka – pagrindinė 45 minučių trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma.  

4.6. Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėţtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

5. 2021-2022 mokslo metai: 

Klasės I II III IV 

Ugdymo proceso pradţia 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Pusmečių trukmė 
2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 31 d. 

2022 m. vasario 1 d. – ugdymo proceso pabaiga 

Signaliniai pusmečiai 
2021 m. lapkričio 29 – gruodţio 3 d. 

2022 m. balandţio 25–29 d. 

Mokinių tėvų ir mokytojų 

susitikimai 
2021 m. spalio 28 d., gruodţio 9 d., 2022 m. geguţės 5 d. 

Rudens atostogos                          2021 m. lapkričio 3–5 d.  

Ţiemos (Kalėdų) atostogos                           2021 m. gruodţio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Ţiemos atostogos                          2022 m. vasario 14–18 d. 

Pavasario (Velykų) 

atostogos 

                         2022 m. balandţio 19–22 d. 

 

Ugdymo proceso pabaiga 2022 m. birţelio 23 d. 2022 m. 2022 m. 
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 birţelio 16 d. geguţės 26 d. 

Ugdymo proceso trukmė 

dienomis 
185 180 165 

Vasaros atostogos 
2022 m. birţelio 23 d. –  

rugpjūčio 31 d. 

2022 m.  

birţelio 16 d. – 

rugpjūčio 31 d. 

2022 m. brandos 

egzaminų sesijos 

pabaiga – 

rugpjūčio 31 d. 

* - IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos 

egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku 
 

 
 

6. 2022-2023 mokslo metai: 

Klasės I II III IV 

Ugdymo proceso pradţia 2022 m. rugsėjo 1 d. 

Pusmečių trukmė 
2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 29 d. 

2023 m. vasario 1 d. – ugdymo proceso pabaiga 

Signaliniai pusmečiai 
2022  m. lapkričio 28 - gruodţio 2 d. 

2023 m. balandţio 17-21 d. 

Mokinių tėvų ir mokytojų 

susitikimai 
2022 m. spalio 27 d., gruodţio 8 d., 2023 m. balandţio 27 d. 

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

Ţiemos (Kalėdų) atostogos                           2022 m. gruodţio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

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

Pavasario (Velykų) 

atostogos 
                         2023 m. balandţio 11 d. – balandţio 14 d.  

Ugdymo proceso pabaiga 2023 m. birţelio 22 d. 
2023 m.  

birţelio 15 d. 

2023 m. 

birţelio 1 d. 

Ugdymo proceso trukmė 

dienomis 
185 180 170 

Vasaros atostogos 
2023 m. birţelio 23 d. –  

rugpjūčio 31 d. 

2023 m. 

 birţelio 16 d. – 

rugpjūčio 31 d. 

2023 m. brandos 

egzaminų sesijos 

pabaiga – 

rugpjūčio 31 d. 
 

 7. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Mokiniams pageidaujant, jų tėvams pritarus ir 

mokytojui sutikus bei gimnazijos direktoriui leidus, kai kuri neformaliojo švietimo veikla gali būti 

organizuojama šeštadieniais.  

8. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) 

pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, 

nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą 

brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti 

suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 

9. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

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

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

mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai ir kt.), nustatyta Ugdymo plano 1 priede. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS 

 

10. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, atsiţvelgiant į 

konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir planuojamas bei įgyvendinamas, vadovaujantis 

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio 
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ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio 

ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų 

programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos 

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

įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos 

koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

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

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. V-

1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

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

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt. 

11. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas gimnazija siūlo atsiţvelgdama į 

mokinių ugdymosi poreikius. Programas (nesant švietimo ir mokslo ministro patvirtintų) rengia 

dalyko mokytojas(-ai). Programas, aprobuotas metodinėje grupėje, įsakymu tvirtina gimnazijos 

direktorius.  

  Gimnazija, rengdama pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas, vadovaujasi 

Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandţio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų 

formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“; 

12. Klasės dalijamos į grupes, laikinąsias grupes, atsiţvelgiant į mokinių poreikius, mokymui 

skirtas lėšas, kitą gimnazijos mokymosi aplinką. Mokinių paskirstymas į grupes, laikinąsias grupes 

tvirtinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.  

13. Gimnazijoje skatinamas pamokų bei kitos ugdomosios veiklos organizavimas ne tik 

klasėje, bet ir įvairiose aplinkose – muziejuose, kitose kultūros, mokslo institucijose ir pan.  

14. Ugdymo turinio planavimas: 

14.1. mokytojai ugdymo turinį planuoja dvejiems mokslo metams (I-II kl. ir III-IV kl.), 

rengdami ilgalaikius planus. Ilgalaikius planus rengia mokytojas ar mokytojų grupė. Planus, 

aprobuotus metodinėje grupėje, tvirtina gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui;  

14.2. II ir IV klasėse dirbantys mokytojai rengia pakoreguotus planus vieneriems mokslo 

metams, atsiţvelgdami į praėjusių mokslo metų plano įgyvendinimo rezultatus, mokinių pasiekimus 

ir pan. Pakoreguotus metinius planus tvirtina gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

14.3. ilgalaikiuose bei mokslo metų planuose yra šios skiltys: data; ugdymo turinys / tema / 

veiklos sritis; gebėjimai, rezultatai (pagal Bendrąsias ugdymo programas); valandų skaičius; 

vertinimas; pastabos; 

14.4. teminius planus, skirtus vienos temos nagrinėjimui, mokytojai rengia laisva forma, 

pamokos planą – pagal gimnazijos patvirtintą formą. 

15. Ugdymo procesas gimnazijoje vykdomas grupinio mokymosi forma kasdieniu ar 

nuotoliniu būdu. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka, kurios trukmė 45 min.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

INTEGRUOJAMŲJŲ IR PREVENCINIŲ  PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

16. Gimnazijoje įgyvendinamos šios integruojamosios programos: 

16.1. 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“ (priedas Nr. 2) ; 

16.2. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

(priedas Nr. 3); 
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16.3. Laisvės ir pasipriešinimo kovų istorijos programa (priedas Nr. 4); 

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

kultūros bendroji programa, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

balandţio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ (priedas Nr. 

5). 

17. Švietimas nacionalinio saugumo klausimais integruojamas į istorijos, pilietiškumo 

pagrindų, geografijos pamokas, klasių valandėles; informacinio raštingumo - į visų dalykų 

pamokas; verslumo, finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo – į ekonomikos, pilietiškumo 

pagrindų pamokas, klasės auklėtojo veiklą.  

18. Gimnazija įgyvendina prevencinę programą, apimančią patyčių ir smurto, alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, 

socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą (priedas Nr. 6);  

19. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniams kiekvieną dieną uţsiimti fiziškai aktyvia veikla – 

lankyti uţsiėmimus sporto salėje po 3 pamokų, rekomenduojama išeiti pasivaikščioti per ilgąsias 

pertraukas. Esant palankioms oro sąlygoms, ne pamokų metu  siūloma individuali fizinė veikla 

gimnazijos sporto aikštelėje. 
 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŢINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ - PILIETINIŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS 

 

20. I–IV klasių mokiniams paţintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – paţintinė 

kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis: 

20.1. šiai veiklai skiriama iki 15 mokymosi dienų I–III klasių mokiniams ir iki 10 mokymosi 

dienų IV klasių mokiniams; 

20.2. visiems I–IV klasių mokiniams organizuojamos šios netradicinio ugdymo dienos: 
 

Mokslo metai 

 

Pavadinimas  

2021-2022 m. m. 2022-2023 m. m. 

Mokslo ir ţinių diena 2021-09-01 2022-09-01 

Karjeros diena 2021-10-05 2022-10-05 

Kalėdinių vaidinimų diena 2021-12- 22, 23 2022-12- 22,23 

Profesinio informavimo diena 2022 m. vasario mėn. 2023 m. vasario mėn. 

 

20.3. konkrečios kitų netradicinio ugdymo dienų datos kiekvienais mokslo metais, 

atsiţvelgiant į gimnazijos tikslus, ugdymo organizavimo ypatumus (pvz., PUPP, brandos egzaminų 

vykdymas), nustatomos gimnazijos direktoriaus įsakymu;  

20.4. I–III klasių mokiniai per šias dienas rengia ir gina projektinius darbus gimnazijos 

nustatyta tvarka (priedas Nr. 7); metiniai projektiniai darbai I ir III klasių mokiniams yra privalomi; 

20.5. gimnazijoje organizuojamos ir kitos netradicinio ugdymo dienos, skirtos paminėti 

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir kt.; 

20.6. paţintinė kultūrinė veikla organizuojama ne tik gimnazijoje, bet ir muziejuose, kitose 

kultūros, meno, valstybingumo įstaigose, virtualiose aplinkose ir pan. 

21. I–II klasių mokiniams yra privaloma socialinė–pilietinė veikla, kuri organizuojama  

gimnazijos nustatyta tvarka (priedas Nr. 8). Socialinei–pilietinei veiklai skiriama ne maţiau kaip 10 

pamokų per mokslo metus. Socialinė pilietinė veikla fiksuojama dienyne. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
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22. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

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

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 

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

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo 

(toliau – Higienos norma), gimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.  

23. Maksimalus pamokų skaičius per savaitę I-IV klasių mokiniams negali viršyti 35. 

24. Gimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėjimą. Uţ šią veiklą atsakingi gimnazijos 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Remdamasi turimais duomenimis apie mokinių mokymosi 

krūvį, gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

25.  Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas klases: 

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

stebėjimą ir kontrolę; 

25.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendţiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

25.3. uţtikrina, kad I–II klasių mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas, III–IV klasių – daugiau kaip 2 kontroliniai darbai.  

26. Apie kontrolinį darbą mokytojai mokinius būtinai informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę 

elektroniniame dienyne. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, 

nerekomenduojami po šventinių dienų. 

27.  Gimnazijos mokytojai uţtikrina, kad uţduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

27.1. atitiktų mokinio galias; 

28.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų;  

27.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

27.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių prieţasčių neįvykusių pamokų uţdaviniams įgyvendinti. 

28. Esant poreikiui mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos. 

Trumpalaikių konsultacijų (trumpesnių uţ pamokos trukmę) daţnumas priklauso nuo mokantis 

kylančio mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. 

Ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) konsultacijos organizuojamos per visą mokyklos 

nustatytą mokymosi trukmės periodą (pavyzdţiui, pusmetį) ir įskaitomos į mokymosi krūvį. 

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

suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą paţangą.  

29. Mokinys, jeigu pageidauja, gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidţiamas nuo 

dalies ar visų pamokų lankymo tų dalykų:  

29.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo 

metais prizinės vietos laimėtojas;  

29.2. kurių mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs;  

29.3. Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidţiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, gimnazijos direktoriui teikia prašymą ir 

neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki gimnazijos nustatytos datos. 

30. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko 

mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripaţįsta, kad neformaliojo 

vaikų švietimo programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar 

visų pamokų mokinys atleidţiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra rengiamas. 

Mokiniui nerekomenduojama teikti prašymo dėl atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo to 

dalyko, kurio brandos egzaminą planuoja laikyti.  

31. Gimnazija priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų ar kitų dalykų 

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

konvertavimo į paţymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę. 

32. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų 

metu gali uţsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Jeigu šios pamokos pagal 
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pamokų tvarkaraštį yra pirmosios arba paskutinės mokiniai į mokyklą gali atvykti anksčiau arba 

išvykti anksčiau. 

33. Tarpų tarp pamokų metu ir per pamokas, nuo kurių mokinys atleistas, mokiniui 

draudţiama išeiti iš gimnazijos pastato. Gimnazija neatsako uţ savavališkai išėjusių mokinių 

saugumą.  

34. Mokiniai nuo atitinkamo dalyko dalies ar visų pamokų atleidţiami gimnazijos nustatyta 

tvarka (priedas Nr. 9). 
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŢANGOS STEBĖJIMAS,  

MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

35. Stebint individualią mokinių paţangą bei vertinant mokinių mokymosi pasiekimus 

vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimą.  

36. Gimnazijos mokinių individuali paţanga stebima ir vertinama gimnazijos nustatyta tvarka 

(priedas Nr. 10). 

37. Gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimai vertinami gimnazijos nustatyta tvarka (priedas 

Nr. 11). 
 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ  

 

38. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų.  

39. Uţ mokymosi pasiekimų stebėjimo koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą gimnazijoje atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal kuruojamas klases. 

40. Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

40.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir ţemus pasiekimus 

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą poţiūrį į mokymąsi; 

40.2. ugdo mokinių pasididţiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

40.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

40.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus gimnazijos bendruomenėje; 

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

mokiniams; 

40.6. Vaiko gerovės komisija kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) 

aiškinasi mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo prieţastis, tariasi dėl prieţasčių pašalinimo; 

40.7. tobulina gimnazijos mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo procesus, itin daug 

dėmesio skirdama grįţtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui; jais grindţia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių 

pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių paţangą; 

40.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines ţinias, organizuoti ugdymo procesą 

įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. Mokytojai turi galimybę prireikus pasitelkti švietimo 

pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsiţvelgiant į mokinių mokymosi 

pagalbos poreikius. 

41. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas gimnazijoje nuolat stebimas, siekiant laiku 

pastebėti mokinius, kurių pasiekimai ţemi, ir nustatyti tokių pasiekimų prieţastis. Apie atsiradusius 

mokymosi sunkumus ir galimas jų prieţastis informuojami gimnazijos švietimo pagalbos 

specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendţiamos ţemų mokymosi 

pasiekimų problemos. Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir 

suteikiama reikiama mokymosi pagalba. 

42. Gimnazija teikia mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga: 
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42.1. kai mokinys dėl ligos ar kitų pateisintų prieţasčių praleido dalį pamokų, pagalbą teikia 

dalykų mokytojai, kurie: konsultacijų metu arba kitu su mokiniu aptartu būdu nurodo uţduotis, 

kurias reikia atlikti, paaiškina svarbiausius dalykus, nurodo mokymosi šaltinius, nukelia 

atsiskaitymų datą, rekomenduoja draugų pagalbą ir pan.; 

42.2. kai kontrolinis darbas ar kitos uţduotys įvertinamos nepatenkinamai, mokytojas aptaria 

su mokiniu nesėkmės prieţastis bei  mokymosi spragų likvidavimo būdus; kai mokinio kelios 

uţduotys iš eilės įvertintos neigiamai, mokytojas informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui 

pagal kuruojamas klases, perţiūrimos ir koreguojamos pagalbos priemonės, situacija aptariama su 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); 

42.3. kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) ţemesnis, nei numatytas 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paţangos, jo situacija aptariama 

dalyvaujant mokiniui, mokytojui, pavaduotojui ugdymui ir pagalbos mokiniui specialistams 

(psichologui, socialiniam pedagogui), koreguojami pagalbos teikimo būdai, pavaduotojas ugdymui 

atlieka tolimesnę situacijos stebėseną; mokymosi sunkumų prieţastys ir pagalbos teikimas nuolat 

aptariamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), aptarimus organizuoja pavaduotojas ugdymui; 

42.4. mokiniams, patyrusiems mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu, siūlomos 

trumpalaikės ir/ar ilgalaikės konsultacijos, aptariami kiti pagalbos būdai, kartu su gimnazijos 

administracija priimami sprendimai dėl spragų kompensavimo būdų. 

42.5. kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygio pasiekimus, dalyko mokytojas skiria jam 

individualias uţduotis, kurios skatina mokinio gebėjimų ir kūrybinių galių ugdymą(si), 

rekomenduoja neformaliojo vaikų švietimo veiklą mokykloje ir uţ mokyklos ribų, skatina mokinius 

dalyvauti konkursuose, olimpiadose, rengti projektinius ir / ar brandos darbus ir pan. 

43. Mokymosi pagalbos teikimo daţnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

44. Gimnazija derina ir taiko įvairius mokymosi pagalbos būdus: 

44.1. grįţtamąjį ryšį per pamoką;  

44.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas; 

44.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

44.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų, mokinių, studentų ir kt.), trišalių 

pokalbių metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas) ir kt. 

45. Teikiant mokymosi pagalbą, gali būti sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus 

pobūdţio pagalbos, grupės. Šios grupės gali būti sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. 

Išskirtiniais atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir individualiai. Mokymosi pagalbai 

teikti, skiriant konsultacijas ar didesnį pamokų skaičių dalykui mokytis, panaudojamos pamokos, 

skirtos mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti.  
 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

46. Mokiniams siūlomos jų poreikius atitinkančios neformaliojo vaikų švietimo programos. 

47. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo metų pradţioje ir, atsiţvelgdama į juos, siūlo 

neformaliojo švietimo programas. 

48. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsiţvelgiant į bendruosius valstybės 

ir savivaldybių biudţetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro 

ir vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo 

vaikų švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti gali būti skiriamos visiems 

mokslo metams ar jų daliai, atsiţvelgiant į mokinių poreikius, veiklos pobūdį, periodiškumą, 

trukmę. 

49. Gimnazija 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 
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paţangos ir geresnių ugdymo rezultatų pasirinktose srityse. Neformaliojo vaikų švietimo 

programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre. Uţ duomenų perdavimą 

gimnazijos Mokinių registro tvarkytojai atsakingas pavaduotojas ugdymui, kuruojantis neformalųjį 

vaikų švietimą. 

50. Laikas, skirtas neformaliojo vaikų švietimo uţsiėmimams, gali būti įvairiai ir lanksčiai 

panaudojamas (pvz., apjungiant dviejų savaičių uţsiėmimus, kai kurią veiklą, suderinus su 

mokytoju, mokiniu bei jo tėvais, organizuojant šeštadieniais ir pan.); uţsiėmimų laikas turi atitikti 

jų tikslus ir mokinių poreikius.  

51. Neformaliojo vaikų švietimo grupės mokinių skaičius neturėtų būti maţesnis kaip 10.  

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

52. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę uţ mokymąsi. 

53. Individualų ugdymo planą privaloma sudaryti: 

53.1. mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; 

53.2. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių; 

53.3. asmeniui, atvykusiam mokytis iš uţsienio.  

54. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir kurio pasiekimai ţemi, 

arba mokiniui, kurio pasiekimai aukšti, gali būti sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame 

apibrėţiami individualūs sėkmės kriterijai, numatomas mokinio ir jo tėvų indėlis į mokymąsi ir pan. 

Mokinio individualus ugdymo planas periodiškai perţiūrimas ir jeigu reikia, koreguojamas. 
 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŢSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

55. Gimnazija, atvykus asmeniui, baigusiam uţsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

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

tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

55.1. sudaro galimybes mokinių mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįţusiųjų į 

Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą; 

55.2. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

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

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

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

55.3. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamţiais, 

švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;  

55.4. informuoja Vilniaus miesto savivaldybės vykdomąją instituciją;  

55.5. kartu su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) numato atvykusio mokytis asmens 

tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą laiko dalį 

intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

55.6. sudaro mokinio mokymosi individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir pamokų 

skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti dalies dalykų, esant 

aukštesniems šių dalykų pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir šių dalykų 

pamokas skirti lietuvių kalbai mokyti;  

55.7. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, gimnazijos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, gimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų) 

įsipareigojimus. Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinių individuali paţanga, pasiekimai. Į 

mokinio adaptacijos procesų valdymą įtraukiama gimnazijos vaiko gerovės komisija. Kiekvieno 
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mokinio adaptacijos laikas individualus, gimnazija konstatuoja adaptacijos laiko pabaigą, 

atsiţvelgdama į tai, kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik 

formuojamasis vertinimas. 

56. Gimnazija, organizuodama atvykusio ar grįţusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal 

tarptautinio bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

56.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą paţangą ir gauna grįţtamąją 

informaciją; 

56.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo;  

56.3. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandţiai įsitraukti į gimnazijos 

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

56.4. numato klasės auklėtojo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais).  

57. Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, gimnazija gali organizuoti: 

57.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu, kartu uţtikrindama, kad kitus dalykų jis 

mokytųsi kartu su bendraamţiais; 

57.2. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) ar 

trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4) metus; 

57.3. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamţiais paskirtoje klasėje, teikiant reikiamą 

mokymosi ir kitą švietimo pagalbą; 

57.4. mokymąsi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais ir 

rūpintojais).  
 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

58. Gimnazija laikinosios grupės dydį nustato pagal mokinių poreikius ir skirtas mokymo 

lėšas. Maţiausias mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 10. Įvertinus konkrečias aplinkybes ir 

lėšas, kai kurių dalykų mokymui gali būti sudaromos ir maţesnės grupės. Mokinių skaičius grupėje 

negali būti didesnis, nei nustatytas didţiausias mokinių skaičius klasėje.  

59. Klasė į laikinąsias grupes dalijama šių dalykų ugdymo turiniui įgyvendinti: 

59.1. dorinio ugdymo, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

59.2. informacinių technologijų ir technologijų (mokinių dalijimas į grupes priklauso nuo 

darbo vietų kabinetuose skaičiaus, kurį nustato higienos norma); 

59.3. uţsienio kalbų, jei klasėje mokosi ne maţiau kaip 21 mokinys. 

60. Gimnazija, siekdama geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir 

padėti jiems pasiekti kuo geresnių rezultatų, iš gretimų I klasių ir II klasių mokinių gali  sudaryti 

laikinąsias panašių poreikių mokinių grupes per matematikos pamokas. Per pamokas mokiniams 

taikomi motyvuojantys, jų poreikius atitinkantys mokymo(si) metodai ir uţduotys, padedama 

išlyginti mokymosi spragas ir siekti patenkinamo, pagrindinio ar aukštesniojo pasiekimų lygmens. 

61. Dalykų, kurių mokoma laikinosiomis grupėmis, sąrašas gali būti keičiamas, atsiţvelgiant į 

mokinių poreikius ir turimas ugdymo lėšas. 

62. Mokiniai gali keisti laikinąsias grupes gimnazijos nustatyta tvarka (priedas Nr. 12). 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

63. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos prieţiūros 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 prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  
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64. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ir atsiţvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

65. Mokiniams, kurie mokosi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu: 

65.1. I-II klasėse skiriamos 555 pamokos per mokslo metus (15 pamokų per savaitę); 

65.2. III klasėje – 504 pamokos per mokslo metus (14 pamokų per savaitę); 

65.3. IV klasėje - 476 pamokos per mokslo metus (14 pamokų per savaitę). 

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

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

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

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

ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu 

lankomos gimnazijoje, įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą.  

67. Gimnazijos mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų 

per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

68. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

programą. Mokykla, kurios nuostatuose įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje 

mokymo proceso organizavimo būdas, padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų 

ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. geguţės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl 

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 

69. Gimnazija gali priimti sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, skiriant I-IV gimnazijos klasių mokiniams iki 30 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko. 

70. Gimnazija, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

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

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

patvirtinimo“. 

71. Mokykla, priėmusi sprendimą ugdymo procesą įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, mokyklos ugdymo plane 

numato, kokią ugdymo proceso dalį, kada, kokios klasės mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu, ir uţtikrina, kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir 

nepatirtų mokymosi praradimų. 

72. Konsultacijos (individualios ir grupinės), gali būti organizuojamos tik nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu ir (ar) kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

73. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, būtina 

įvertinti mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis, reikalingomis 

dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. Gimnazija sprendţia ir šalina prieţastis, dėl kurių mokiniai 

negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose 

nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis gimnazijoje. 

74. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, uţtikrina visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą. 
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75. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

gimnazija uţtikrina, kad sinchroniniam ugdymui kiekvienai klasei būtų skirta ne maţiau kaip 60 

procentų ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per 

savaitę, mėnesį, mokslo metus). 

76. Gimnazija, pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniams ir 

asinchroniniam ugdymui organizuoti. Ugdymo proceso tvarkaraštis, jo keitimai mokiniui, mokinio 

tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti ţinomi iš anksto. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama 

trukmė – 90 min. Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui 

organizuoti, atsiţvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amţių. Mokiniams mokantis 

asinchroniniu būdu, mokytojas asinchroniniam ugdymui skirtą ugdymo proceso laiką skiria 

mokinių konsultacijoms. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai. 

77. Gimnazijos sprendimas dėl dalies ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 

priimamas atsiţvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes bei kontekstą ir įforminamas gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

78. Pradedantiems mokytis pagal  pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, t.y. I 

gimnazijos klasės mokiniams skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis (rugsėjis), per kurį 

nustatomi mokinių mokymosi stiliai, vyksta kiti savęs paţinimo, komandos formavimo uţsiėmimai, 

vykdomas diagnostinis mokomųjų dalykų pasiekimų įvertinimas, stebima individuali paţanga, 

numatomos pagalbos mokiniui priemonės, būdai ir pan. Mokiniai supaţindinami su mokymosi 

pasiekimų vertinimo sistema gimnazijoje. Mokinių darbai paţymiais vertinami, bet į dienyną 

rašomi tik mokiniui sutikus.  

79. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti, pirmiausia panaudojamos mokymo(si) pasiekimams gerinti: ilgalaikėms 

ir trumpalaikėms konsultacijoms, mokinio pasirinktiems dalykams ar dalykų moduliams mokytis, 

diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti, projektinei ir kitai veiklai. 

80. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į uţsienį, gali mokytis lietuvių kalbos, 

Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos dalykų nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Norintieji mokytis kreipiasi į mokyklą, vykdančią nuotolinį mokymą.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

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

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

82. Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija, formuodama ugdymo turinį: 

82.1. I ir II gimnazijos klasių mokiniams skiria po 5 savaitines lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokas; 

82.2. skiria konsultacijas mokiniams pagal poreikį. 

82.3. mokiniams, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje, kurioje 

įteisintas mokymas tautinės maţumos kalba, sudaromos sąlygos pasiekti lietuvių kalbos bendrojoje 

programoje numatytus pasiekimus:  vienus mokslo metus jiems gali būti skiriama 1 papildoma 

lietuvių kalbos ir literatūros pamoka per savaitę; jei tokių mokinių yra daugiau, jų grupei mokyti 

skiriamos 2 ar daugiau papildomų pamokų, atsiţvelgus į gimnazijos turimas mokymo lėšas.    

83. Uţsienio kalbos: 
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83.1. uţsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

83.2. pirmoji uţsienio kalba gimnazijoje – anglų, susidarius ne maţesnei nei 5 mokinių 

grupei, gali būti ir kitų kalbų; 

83.3. gimnazijoje mokoma šių antrųjų uţsienio kalbų: prancūzų, vokiečių, rusų. 

83.4. gimnazijoje formuojama klasė, kurios mokiniai papildomai mokosi danų kalbos (1 

valanda per savaitę I ir II gimnazijos klasėje, I klasėje – visiems mokiniams; II klasėje - 

norintiems); 

83.5. gimnazijoje formuojama biomedicinos klasė, kurios mokiniai papildomai mokosi lotynų 

kalbos I gimnazijos klasėje, II klasėje - tik norintys tęsti šios kalbos mokymą(si); 

83.6. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas uţsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS arba parengtais gimnazijos mokytojų); 

83.7. keisti uţsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju, 

jeigu mokinio norimos mokytis uţsienio kalbos pasiekimų lygis ne ţemesnis, nei numatyta tos 

kalbos bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar uţsienio mokyklos 

ir šiuo metu gimnazija dėl objektyvių prieţasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis 

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

sąlygos pradėti mokytis uţsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus: 

83.7.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne maţiau nei viena papildoma uţsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

83.7.2. susidarius mokinių laikinajai grupei (5-8 mokiniai), atsiţvelgiant į mokymo lėšas, 

skiriamos dvi papildomos pamokos. 

83.8. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir 

gimnazija nustato, kad jo vienos uţsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio 

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

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Gimnazija sudaro 

mokiniui individualų uţsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje uţsienio kalbos pamokų 

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

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

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

83.9.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti uţsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

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

su Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi  Bendrųjų 

ugdymo planų 109 punktu;  

83.9.2. 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 gimnazijai pagal iš anksto priimtą 

susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėţti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

84. Matematika. Matematikos mokymui I ir II klasėse skiriama po 5 savaitines pamokas. 

 Mokinių matematikos pasiekimai nuolat stebimi ir, remiantis duomenimis (kontrolinių, 

diagnostinių ir kt. patikrinimų rezultatais), numatoma pagalba mokiniams – uţduotys ir metodai 

spragoms įveikti, papildomos nuotolinės ar tiesioginės konsultacijos ir kt.  

85. Informacinės technologijos. Gimnazijos I-II klasių informacinių technologijų kursą sudaro 

privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų  programavimo pradmenų arba kompiuterinės leidybos 

pradmenų modulių. Modulį renkasi mokinys. Grupės sudaromos pagal mokinių pasirinkimus ir 

atsiţvelgiant į gimnazijos galimybes. 

86. Gamtos mokslai: 

86.1. gimnazija uţtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams ugdyti gamtos 

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

mokslo metus; 
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86.2. gamtamoksliniai tyrimai atliekami gimnazijos gamtos mokslų kabinetuose, gamtos 

mokslų laboratorijoje, VILNIUS TECH, VU laboratorijose bei atvirosios prieigos centruose; 

86.3. Gimnazija sudaro mokiniams galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, inţinerijos, 

matematikos ir menų centrų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) 

vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykstant į juos ir / ar nuotoliniu būdu. 

87. Technologijos: 

87.1. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso; 

87.2. I gimnazijos klasių mokiniai privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso 

programą mokosi projektiniu būdu, konsultuojami mokytojo. Šios valandos į tvarkaraštį 

neįtraukiamos. Mokiniai dirba savarankiškai, atsiskaito su mokytoju suderintu laiku;  

87.3. atsiţvelgiant į mokymosi sąlygas gimnazijoje, I-II gimnazijos klasių mokiniams siūloma 

gaminių dizaino ir technologijų programa, universitetinės klasės mokiniams – eksperimento (fizika, 

chemija, IT) technologijos programa, biomedicinos klasės mokiniams - eksperimento (chemija, 

biologija) technologijos programa. 

88. Socialiniai mokslai:  

88.1. siektina, kad, įgyvendinant socialinių mokslų ugdymo turinį, mokinių projektinio darbo 

(tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti būtų skiriama ne maţiau kaip 15 

proc. dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus; 

88.2. pagal galimybes istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų pamokos 

organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos 

savivaldos institucijose ir pan.), taip pat naudojamos virtualios mokymosi aplinkos; 

88.3. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne maţiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

lietuvių kalbos, pilietiškumo ugdymo pagrindų, muzikos pamokas (priedas Nr. 4);  

88.4. dalis pilietiškumo ugdymo pasiekimų įgyjama ne per pamokas, o per kitokią veiklą 

(pilietiškumo akcijas ir pan.). Kai mokiniai akcijose dalyvauja be mokytojo, mokytojui pateikia 

dalyvavimo įrodymus (foto, vaizdo įrašus ir pan.); 

88.5. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama: 

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidţiamos ir aptariamos su 

mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokios 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 kitos panašios temos. 

89. Fizinis ugdymas:  

89.1. fiziniam ugdymui skiriamos 2 valandos per savaitę. Klasės į grupes nedalijamos; 

89.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai gali rinktis vieną iš siūlomų 

fizinio aktyvumo formų: 

89.2.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsiţvelgus į savijautą; 

89.2.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

gimnazijoje. 

89.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdţio negalintiesiems atlikti įprastų uţduočių 

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

gydytojo rekomendacijas. 

89.4. gimnazija mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ar laikinai 

dėl ligos, siūlo rengtis kitoms pamokoms gimnazijos skaitykloje, bibliotekoje ar ţaisti stalo 

ţaidimus sporto salėje, koridoriuose. Išeiti iš gimnazijos patalpų draudţiama. Gimnazija neatsako 

uţ savavališkai išėjusių mokinių saugumą.  
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90. Ţmogaus sauga. Ţmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje 

organizuojamas vadovaujantis Ţmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.  

91. Meninis ugdymas. Meninio ugdymo dalykai gimnazijoje yra muzika ir dailė. 

92. Projektinė veikla. I gimnazijos klasės mokiniams privaloma atlikti ir apginti mokslo metų 

trukmės projektinį darbą (priedas Nr. 7). II klasių mokiniai atlieka projektinius darbus laisvės kovų 

ir pasipriešinimo tema. 

93. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per mokslo metus (per 

savaitę): 

 

Dalykai 

Dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų pamokų skaičius per mokslo 

metus ir per savaitę 

I klasė II klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 37 (1) 37 (1) 

Lietuvių kalba ir literatūra 185 (5) 185 (5) 

Uţsienio kalba (1-oji) 111 (3) 111 (3) 

Uţsienio kalba (2-oji) 74 (2) 74 (2) 

Lotynų kalba (m klasė) 37 (1) 37 (1) - pasirinktinai 

Danų kalba (d klasė) 37 (1) 37 (1) - pasirinktinai 

Matematika 185 (5) 185 (5) 

Informacinės technologijos 37 (1) 37 (1) 

Biologija  37 (1) 74 (2)  

Fizika 74 (2) 74  (2) 

Chemija 74 (2) 74 (2) 

Istorija   74 (2) 74 (2) 

Pilietiškumo pagrindai  37 (1) 37 (1) 

Socialinė-pilietinė veikla 10 per m. m. 10 per m. m.  

Geografija 74 (2) 37 (1) 

Ekonomika ir verslumas 0 37 (1) 

Dailė 37 (1) 37 (1) 

Muzika 37 (1) 37 (1) 

Technologijos 55,5 (1,5) 37 (1) 

Fizinis ugdymas 74 (2) 74 (2) 

Ţmogaus sauga 18,5 (0,5) 0 

Projektinė veikla  privaloma 

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pagalbai teikti  
518 (14) 

Neformalusis vaikų švietimas 148  (4) 

       

IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

94. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.  

95.Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: 

95.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, pvz., 

dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas; 

95.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji 

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

96. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir 

atsiţvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius 
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renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendţia dėl vieno brandos darbo rengimo 

ir kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia individualų ugdymo 

planą.  

97. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripaţįstama, kad jis jo nesimokė.  

98. Individualaus ugdymo plano forma kiekvienais mokslo metais tvirtinama gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

99. Mokinio individualaus ugdymo planas keičiamas gimnazijos nustatyta tvarka (priedas Nr. 

3). 

100. Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai mokyti sudaromos iš mokinių, kurie 

pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį 

dalyką. 

101. Jeigu mokinys pageidauja, gimnazija sudaro sąlygas pagerinti pasirinktų ugdymo sričių 

ar atskirų dalykų kompetencijas, papildomai rengtis brandos egzaminams ar tolesniam mokymuisi 

baigus vidurinio ugdymo programą. 

102. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija uţtikrina galimybes įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius.  

103. Vidurinio ugdymo programoje gimnazija siūlo mokiniui: 

103.1. jo mokymosi poreikius atliepiančius pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius; jų 

sąrašas gali būti keičiamas atsiţvelgiant į mokinių poreikius;  

103.2. rinktis brandos darbą. 

 104. Lietuvių kalbai ir literatūrai bei matematikai išplėstiniu kursu mokytis skiriama po 6 

savaitines valandas kiekvienam dalykui III ir IV gimnazijos klasėje; matematikai mokytis 

bendruoju kursu IV klasėje skiriamos 4 savaitinės valandos; anglų kalbai – po 4 savaitines valandas 

III ir IV gimnazijos klasėje. 

105. Gimnazija uţtikrina, kad minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų 

skaičius mokinio individualiame plane būtų ne maţesnis nei 8, o minimalus pamokų skaičius per 

savaitę – 28. Didinant pamokų skaičių per savaitę privalu laikytis Higienos normoje numatyto 

pamokų skaičiaus per dieną.  

106. Gimnazija sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina 

mokinius jomis uţsiimti, padeda mokiniams susipaţinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo 

galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą.  

107. Ţmogaus saugos dalykas integruojamas į kitų dalykų (gamtos mokslai, informacinės 

technologijos, technologijos) ugdymo turinį. 

108. Brandos darbo organizavimo pagrindiniai principai: 

108.1. brandos darbas yra neprivalomas, mokiniai jį renkasi savanoriškai; 

108.2. gimnazija sudaro sąlygas mokytojams įgyti reikalingų ţinių ir kompetencijų vadovauti 

brandos darbo rengimui; 

108.3. gimnazija suteikia informaciją mokiniams ir jų tėvams apie brandos darbo pasirinkimo 

ir įgyvendinimo pagrindinius principus, teikia konsultacijas; 

108.4. įgyvendinant brandos darbą vadovaujamasi Brandos darbo programa patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-893  

(2017 m. birţelio 15 d. įsakymo Nr. V-491 redakcija) bei brandos darbo vykdymo instrukcija, 

tvirtinama Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu. 

109. Mokinių mokymas namuose organizuojamas pagal šio plano II skyriaus dvyliktąjį skirsnį 

„Mokinių mokymo namie ir ugdymosi šeimoje organizavimas“ 

 110. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis gimnazijos ugdymo plano 89.2.1. ir 89.2.2. papunkčiais. 

111. Vidurinio ugdymo programai skiriamų pamokų skaičius: 

 

 

Ugdymo sritys, dalykai 

Bendrasis kursas Išplėstinis kursas 

Metinių 

pamokų 

Savaitinių pamokų 

skaičius 

Metinių 

pamokų 

Savaitinių pamokų  

skaičius 
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skaičius III IV skaičius III IV 

Dorinis ugdymas     

Tikyba 70 1 1 - - - 

Etika 70 1 1 - - - 

Kalbos  

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

280 4 4 420 6 6 

Uţsienio kalba 

 (anglų) 
 

280 4 

kursas, 

orientuotas į 

B1 mokėji- 

mo lygį 

4 
kursas, 

orientuotas į 

B1 mokėji -

mo lygį 

280 4 
kursas, 

orientuotas į 

B2 mokėjimo 

lygį 

4 
kursas, 

orientuotas į 

B2 mokėjimo 

lygį 

Uţsienio kalba (rusų,  

vokiečių, prancūzų) 

210 3 
kursas, 

orientuotas į 

B1 mokėji -

mo lygį 

3 
kursas, 

orientuotas į 

B1 mokėji -

mo lygį 

 3 
kursas, 

orientuotas į 

B2 mokėjimo 

lygį 

3 
kursas, 

orientuotas į 

B2 mokėjimo 

lygį 

Socialinis ugdymas  

Istorija  140 2 2 210 3 3 

Geografija  140 2 2 210 3 3 

Matematika 280 4 4 420 6 6 

Informacinės technologijos 70 1 1 140 2  2 

Gamtamokslinis ugdymas  

Biologija 140 2 2 210 3  3 

Fizika  140 2  2 243 3  4 

Chemija 140 2 2 210 3  3 

Meninis ugdymas ir 

technologijos  

    

Dailė 140 2 2 210 3 3 
Muzika 140 2 2 210 3 3 
Teatras 140 2 2 210 3 3 
Fotografija 140 2 2 210 3 3 
Tekstilė ir apranga  140 2 2 210 3 3 
Robotika 140 2 2 210 3 3 

Fizinis ugdymas     

Fizinis ugdymas 140 2  2 - - 

Pasirinkta sporto šaka 

(krepšinis, tinklinis,  

sportinis šokis, kt.) 

140 2  2 - - 

Ţmogaus sauga 

(integruojama į kt. dalykų 

ugdymo turinį) 

35 0,5
 

 0,5 

Pasirenkamieji dalykai 

(savaitinių valandų 

skaičius per 2 metus) 

 

      Danų kalba (4)   

(programa, orientuota į 

A1 mokėjimo lygį) 

 

      Lotynų kalba (2)  

      Psichologija (2)  

      Ekonomika ir verslumas 

(4) 

 

Moduliai (valandų sk.)  

      Istorijos (1)  

      Biologijos (1)  

Brandos darbas  0,5-1  

Mokinio pasirinktas Iki 26 Iki 26  
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mokymo turinys 

Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų skaičius 

klasei) 

210 (6) 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę 

Po 28 pamokas III ir IV gimnazijos klasėje 

Mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti 

840 pamokų dvejiems mokslo metams 

Maksimalus pamokų 

skaičius klasei 

51 pamoka per savaitę 

 

V SKYRIUS 

 MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

112. Gimnazija, organizuodama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, 

vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

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

įsakymu Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

113. Gimnazija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia 

individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas 

ugdymosi procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymosi veiksmingumą. 

114. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi pasiekimų ir paţangos 

vertinimas: 

115. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir 

paţanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 28 punkto nuostatomis. 

116. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi paţanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus 

individualios paţangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais 

pasiekimais, 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). 

117. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą arba 

socialinių įgūdţių programą, mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo 

susitariama gimnazijoje. Susitarimai priimami, atsiţvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, 

specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą paţangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. 

Vertinimo būdus renkasi mokykla (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, paţymai ir 

kt.). 

118. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, atsiţvelgdama į 

konkrečią situaciją, organizuoja vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 131-149 p. nuostatomis. 

 

 

PRITARTA 

Vilniaus Simono Daukanto 

gimnazijos tarybos 

2021 m. birţelio 17  d. 

Protokolo Nr. V2- 6 
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    Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

    2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų  

    ugdymo plano 

     Priedas Nr. 1       

 
 

PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO 

PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT 

APLINKYBĖMS GIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI 

ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 
 

 
 

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei  laikotarpiu (toliau – 

ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, 

vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai 

stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – 

nuotolinis mokymo būdas). 
 

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

2.1. minus 25 °C ar ţemesnė; 
 

2.2. 30 °C ar aukštesnė. 
 

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

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

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti 

sprendimus, maţinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 
 
 

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių gimnazijos aplinkoje 

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

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

elektros tinklų tiekimui ir kt. ugdymo procesas gimnazijos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

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

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar 

jos įgaliotu asmeniu;  
 

3.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti 

ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Gimnazijos vadovas sprendimą ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu priima Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

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

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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 
 

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar gimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo dalį 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu gimnazija: 
 

4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, 

atsiţvelgdama į Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;  
 

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

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

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

patvirtinimo“; 
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4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

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

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

galimybių ugdymo proceso organizuoti gimnazijoje, ugdymo proceso organizavimas laikinai 

perkeliamas į kitas saugias patalpas;  
 

4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 
 

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne maţiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 

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

procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.; 
 

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas;  
 

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsiţvelgdama į 

mokinių amţių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 
 

4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl uţduočių, 

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

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

atsiţvelgdama į mokinių amţių; 
 

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

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

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

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

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

gimnazijos tinklalapyje;  
 

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandţiai grįţti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo; 

4.12. numato, kaip esant poreikiui, dalį ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo būdu 

ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 
 

__________________________ 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų 

ugdymo plano  

Priedas Nr. 2 

 

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMA 

 
1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Ţmogus nori mylėti ir būti mylimas. 

Išrinktoji meilė.  

Sąmoningai ir atsakingai kurti šeimą: 

suprasti, kad gyvenimas įprasminamas 

darant sprendimus čia ir dabar, 

įvertinti savo  dabarties galimybes 

(etika, kovas). 

 

Tabakas. Analizuoti rūkymo 

pasekmes fizinei ir psichinei 

sveikatai. Ugdyti teigiamą poţiūrį į 

nerūkantį asmenį, stiprinti nuostatą – 

nerūkyti (katalikų tikyba, lapkritis). 

 

Atsakomybė uţ savo santykius. 

Pagrįsti šeimos sukūrimo svarbą 

asmens gyvenimui ir visuomenės 

ateičiai (etika, gruodis). 

Sveika gyvensena. Analizuoti 

sveikatos poţymius, gyvenimo būdo 

įtaką sveikatai. Nurodo sveikatą 

stiprinančias veiklas, nurodo galima 

kliūtis ir jų įveikimo būdus 

(biologija, geguţė). 

 

 

Alkoholis. Ugdyti gebėjimus kritiškai 

vertinti elgesį susijusį su alkoholio 

vartojimu. Ugdyti teigiamą poţiūrį į 

blaivų gyvenimo būdą ir alkoholio 

nevartojantį asmenį (katalikų tikyba, 

gruodis).  

 

Kaip meilė išaukština ţmogaus orumą 

ir gyvenimo vertę? Meilės rūšys. Vyrai 

ir moterys kine.  

Analizuoti vyro ir moters, tėvų ir vaikų 

santykius, jų įtaką darniam šeimos 

funkcionavimui (etika, balandis-geguţė). 

 

Raidos psichologija. Analizuoti ţmogaus 

raidą nuo gimimo iki senatvės, 

akcentuojant šeimos ir auklėjimo įtaką 

vaiko raidai, aptarti teigiamus ir 

neigiamus faktorius raidai, ugdyti 

atsakingą poţiūrį į šeimą ir vaikų 

auklėjimą (psichologija, kovas-geguţė). 

 

Asmenybės psichologija. Motyvacija, 

jausmai ir emocijos. Savivertė ir Aš 

Kokią įtaką asmenybės dorinei raidai 

turi vaikų ir tėvų santykiai? Tėvų ir 

vaikų santykiai.  

Kuo grindţiama pagarbos tėvams 

nuostata?  

Šiuolaikinės šeimos modelis. Kuo 

grindţiami moters ir vyro įvaizdţiai? 

Moters ir vyro įvaizdţiai ţiniasklaidoje 

ir kine. 

Vyro ir moters santykių problemos.  

Svarstyti ir interpretuoti įvairias šeimos 

sampratas, suprasti šeimos formų 

įvairovę. 

Ţinoti įvairių sričių moksliniuose 

darbuose pateikiamas šeimos sampratas. 

Suprasti ne tik etinį, bet ir esminį poţiūrį į 

šeimą. 

Mokėti apibūdinti įvairias šeimos formas. 

Ţinoti, kas yra branduolio tipo, išplėstinė 

ir nepilna šeima. 

 Analizuoti šeimos instituciją kultūros, 

valstybės ir visuomenės kontekste. 

Aptarti, kas yra tradicinė lietuvių šeima, 

lyginti jos bruoţus su dabartine šeimos 
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vaizdas. Suprasti asmenybės 

sudėtingumą, motyvacijos sistemą. Gebėti 

atpaţinti jausmus ir emocijas, ţinoti 

tinkamus išraiškos būdus. Paţinti savo 

stipriąsias ir tobulintinas puses, gebėti 

vertinti save adekvačiai, pozityviai. 

(psichologija, lapkritis - sausis) 

samprata. 

Argumentuoti, kodėl šeima yra vertybė. 

Gebėti formuluoti ir pagrįsti savo 

individualų poţiūrį į šeimos instituciją. 

Suprasti šeimos kaip pagrindinio 

socializacijos instituto reikšmę. 

Analizuoti vyro ir moters, tėvų ir vaikų 

santykius, jų įtaką darniam šeimos 

funkcionavimui. 

Suprasti šeimos santykius kaip kintamą 

procesą, reikalingą visų šeimos narių 

pastangų ir kūrybingumo. 

Paaiškinti tėvų ir vaikų santykių 

problemas, jų prieţastis ir įveikimo būdus 

(etika, rugsėjis – lapkritis). 

Tarpasmeniniai santykiai. konfliktai. 

Analizuoti tarpasmeninius santykius, jų 

raidą, atsiskleidimo svarbą bei pavojus, 

aptarti sklandţių santykių ypatumus, 

gebėti analizuoti savo asmeninius 

santykius. Suprasti konfliktų eigą bei 

ţinoti sprendimo būdus. gebėti analizuoti 

savo konfliktus (psichologija, lapkritis - 

sausis) 

Psichohigiena. stresas. Suprasti 

psichohigienos svarbą bei efektyvius 

atsipalaidavimo, motyvacijos, 

nusiraminimo, emocijų raiškos būdus, 

gebėti juos panaudoti praktiškai. 

(psichologija, vasaris - balandis) 

2. Fizinė sveikata 

2.1. Fizinis aktyvumas  

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Fizinis aktyvumas. Paaiškinti fizinio Taisyklinga laikysena. Ugdyti įprotį Fizinis aktyvumas. Grūdinimas. Fizinis aktyvumas. Taisyklinga 
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aktyvumo naudą visų organizmo 

sistemų normaliam vystymuisi, jėgai, 

ištvermei, lankstumui didinti, 

optimaliai kūno masei ir formoms 

palaikyti. Ugdyti įprotį kasdien 

mankštintis (fizinis ugdymas).   

kasdien mankštintis. Paaiškinti 

taisyklingos laikysenos principus, 

poveikį sveikatai ir laikysenos 

lavinimo būdus. Taisyklingai atlikti 

pratimus laikysenai koreguoti, ugdyti 

įprotį taisyklingai sėdėti, stovėti, 

judėti (fizinis ugdymas).  

Savarankiškai mankštinantis taikyti 

pratimų kompleksus įvairioms raumenų 

grupėms lavinti. Pakankamai grūdintis 

atvirame ore, paaiškinti gamtinės aplinkos 

ir grūdinimosi naudą (fizinis ugdymas). 

 

Sportas ir sveikata. Taisyklinga 

laikysena ir aktyvus gyvenimo būdas. 
Paaiškinti taisyklingos laikysenos 

principus, poveikį sveikatai, veiksnius 

nuo kurių ji priklauso. Įsivertinti savo 

laikyseną (biologija, geguţė).  

laikysena, kvėpavimas. Išmanyti fizinių 

ypatybių lavinimo pagrindinius principus, 

būdus, ypatumus. Apibūdinti kelias 

veiksmingas pratimų sistemas, 

leidţiančias darniai lavinti kūną. Turi 

įprotį taisyklingai sėdėti, judėti, stovėti 

(taisyklingai atlikti pratimus laikysenai). 

Išmanyti  taisyklingo kvėpavimo 

principus ir kvėpavimo poveikį sveikatai 

(fizinis ugdymas).  

 

2.2. Sveika mityba 
I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Maisto medţiagos.  

Praktinis darbas „Maisto sudėties 

nustatymas“ arba „Maisto produktų 

etikečių tyrimas“. Paaiškinti maisto 

produktus sudarančių medţiagų vertę 

organizmui, apibūdinti sveikos 

mitybos rekomendacijas, įtraukia 

sveikatai naudingus maisto produktus į 

paros racioną (biologija, sausis). 

Genetiškai modifikuoti organizmai. 
Diskutuoti apie genetiškai modifikuotų 

organizmų poveikį sveikatai 

(biologija, geguţė). 

 

 

Ţarnyno mikrobiota ir 

organizmas. Kaip ţarnyno 

mikroorganizmai daro įtaką visam 

kūnui, sveikatai, emocijoms 

(visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistas) 

Mityba ir sveikata. Kas yra tinkama 

mityba. Pagrįsti sveikos mitybos 

taisykles, jų poveikį sveikatai (biologija, 

kovas). 

Maisto medţiagų ir energijos poreikis. 

Energija ir mityba. Paaiškina, maisto 

medţiagų biologinę svarbą, analizuoja 

koks maistas ir koks jo kiekis reikalingas 

įvairaus amţiaus ţmogui (biologija, 

kovas). 

Badavimas, anoreksija ir nutukimas. 

Virškinimo sistemos sutrikimai. 

Diskutuoti, kaip išvengti mitybos 

sutrikimų. Paaiškinti, kaip netinkamas 

maisto produktų pasirinkimas ir 

vartojimas susijęs su įvairiais sveikatos 

sutrikimais (biologija, kovas). 

Sveikatą stiprinanti mityba. Kaip 

palaikyti sveikatinančios mitybos įpročius, 

kodėl svarbu tuo uţsiimti visą gyvenimą 

(visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistė) 

Mitybos tendencijos ateityje. Kaip ir kuo, 

didėjant populiacijai, bus maitinama 

ţmonija. Alternatyvos tradicinei mitybai. 

(visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Veikla ir poilsis 
I klasė II klasė III klasė IV klasė 
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Mokinių veiklos ir poilsio reţimas. 
Išanalizuoti racionalios dienotvarkės 

reikšmę gerai savijautai. Racionalios 

dienotvarkės pavyzdţių nagrinėjimas. 

(visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistas, lapkritis). 

 

Laikas dirbti ir laikas ilsėtis. 
Išanalizuoti kaip derinti miego, 

mokymosi ir laisvalaikio veiklas, būti 

darbingam ir gerai jaustis (etika, 

geguţė). 

Mokinių veiklos ir poilsio reţimas. 
Išanalizuoti racionalios dienotvarkės 

reikšmę gerai savijautai (visuomenės 

sveikatos prieţiūros specialistas, 

gruodis). 

Rekreacinė veikla. Kalbėti apie 

sveikatai palankią ir sveikatai 

nepalankią rekreacinę veiklą. 

Aktyvus laisvalaikis, meditacija, 

tinkamo draugų rato formavimas. 

 

Šviesos jutimas, rega ir jos sutrikimai. 
Išanalizuoti regos sutrikimų prieţastis ir 

prevencines priemones (biologija, 

geguţė). 

Psichohigiena. Pagrįsti poilsio svarbą 

psichinei sveikatai ir protiniam 

darbingumui, aptarti įvairius 

atsipalaidavimo ir poilsio būdus, pasiūlyti 

juos išbandyti ir aptarti jų asmeninį 

poveikį (psichologija, balandis – geguţė). 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Švaros ir aplinkos įtaka sveikatai.  

Oro uţterštumas, vandens sauga 

Uţkrečiamųjų ligų prevencija. 
(visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistas, sausis). 

Populiarioji kultūra. Globalizacija. 

Vartotojiškumas. Pirmiausiai 

nepakenkti. Įsitikinti globalių 

problemų aktualumu kasdienybėje. 

Analizuoti įvairius globalių problemų 

aspektus ir poţiūrius (pvz., skurdo 

maţinimo, aplinkos uţterštumo ir kt.). 

Apibūdinti globalizacijos ir 

vartotojiškumo sampratą. Paaiškinti, 

kur ir kaip pasireiškia ir kokių 

problemų kelia šie visuomeniniai 

reiškiniai (etika, geguţė - birţelis). 

Švaros ir aplinkos įtaka sveikatai.  

Oro uţterštumas, vandens sauga 

Uţkrečiamųjų ligų prevencija 

(visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistas, vasaris). 

Globalizacijos procesai. Ekologinės 

problemos. 

Analizuoti įvairius globalių problemų 

aspektus ir poţiūrius (pvz. aplinkos 

uţterštumo ir kt.) 

(etika, geguţė).  

Bakterijų dauginimąsi lemiantys 

veiksniai. Virusinės ir bakterinės ligos. 
Išanalizuoti uţkrečiamųjų ligų 

prevencijos būdus ir priemones (biologija, 

sausis). 

 

 

 

 

Gyvoji aplinka ir industrinė kultūra. 

Ekologinės problemos kine.  

Apmąstyti, kad asmens būtis prasminga, 

jei ţmogus gyvena palikdamas teigiamą 

pėdsaką aplinkoje. Rūpintis aplinkosauga 

(etika, kovas). 

2.5. Lytinis brendimas 
I klasė II klasė III klasė IV klasė 



27 

 

Brendimas. Paaiškinti brendimo metu 

vykstančius pokyčius ir kaip jiems 

įtaką daro lytiniai hormonai (biologija, 

balandis – geguţė). 

 

Šeimos planavimo būdai. Diskutuoti 

apie įvairius šeimos planavimo būdų 

pranašumus ir trūkumus (biologija, 

balandis – geguţė). 

 

Pagarbus poţiūris ir elgesys. Lygios 

galimybės.  

Pagarbiai ţvelgti į kitos lyties 

bendraamţius ir kritiškai vertinti su 

lytiškumu susijusius stereotipinius 

įvaizdţius. 

Pripaţinti lygių galimybių ir teisių 

įgyvendinimo svarbą. 

Analizuoti problemas, kurių kyla 

siekiant lygių galimybių ir teisių. 

Atpaţinti ir kritiškai vertinti 

diskriminacijos dėl lyties, amţiaus, 

etninės priklausomybės ar rasės 

atvejus (etika, vasaris-kovas). 

 

Lytinė branda, lytinis dimorfizmas 

ir hormonai (visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistas) 
 

Vyriškumas ir moteriškumas. 

Suvokti lytiškumo raišką, paaiškinti 

vyriškumo ir moteriškumo sampratą 

(etika, gruodis). 
Teigiamas savo kūno priėmimas, 

ţmonių įvairovė visuomenės 

sveikatos prieţiūros specialistė) 

Brendimas. Paaiškinti brendimo 

metu vykstančius pokyčius ir kaip 

jiems įtaką daro lytiniai hormonai 

(biologija, geguţė – birţelis). 

 

Šeimos planavimo būdai. 
Diskutuoti apie įvairius šeimos 

planavimo būdų pranašumus ir 

trūkumus (biologija, geguţė – 

birţelis). 

 

Meilės rūšys pagal filosofijos klasikus 

ir psichoanalitikus. 

Ţinoti postmodernių teoretikų (Z. 

Bauman, A. Giddens ir kt.) poţiūrius į 

meilę, intymumą, geismą  

(etika, geguţė). 

 

Lytiniu keliu plintančių ligų prevencija 

(N16) 

VŠĮ Vilniaus gimdymo namai. Jaunimo 

sveikatos centras (visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistas, spalis). 

 
Kūno (išvaizdos) įvairovė, netiksli vyro ir 

moters kūnų reprezentacija visuomenėje 

(visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistas) 

 

Paauglystė Analizuoti paauglystės 

pokyčius ir iššūkius, suprasti elgesio 

prieţastis bei galimas pasekmes 

(psichologija, geguţė) 

 

Ţmogaus gemalo ir vaisiaus raida iki 

gimimo. Įvardinti šeimos planavimo 

svarbą, nurodyti įvairių šeimos planavimo 

metodų (biologija, lapkritis). 

 

Ţalingų veiksnių poveikis ţmogaus 

gemalo ir vaisiaus raidai. Nusakyti 

nėščios moters fizinius ir psichikos 

pokyčius, diskutuoti apie besilaukiančios 

gyvenimo būdą, būsimo tėvo vaidmenį. 

Įvardinti priešlaikinio gimdymo 

prieţastis, gimdymo poţymius, gimdymo 

eigą  (biologija, lapkritis). 

 

Nevaisingumas ir šeimos planavimas. 
Diskutuoti apie nevaisingumo prieţastis, 

nurodyti šios problemos sprendimo 

būdus, jų pranašumus ir trūkumus 

(biologija, lapkritis). 

 

 Šiuolaikinės šeimos modelis. 

Auklėjimas. 

Palyginti reprodukcinę ir ugdomąją 

šeimos funkcijas. 

Paaiškinti sąmoningos motinystės ir 

tėvystės svarbą. 

Aptarti ir įvertinti šeimos funkcijas 

šeimos narių poreikių tenkinimo ir 

vaidmenų atlikimo aspektais 

(etika, spalis). 
Teigiamas kūno paţinimas, lytinių 

santykių ir psichologijos sąsaja 

(visuomenės sveikatos prieţiūros 

specialistas) 
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3. Psichikos sveikata  

3.1. Savivertė 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Savojo “aš” paieška. Autoriteto 

paieška. Mokytis ir suprasti savo 

pašaukimą. Ieškome savo 

pašaukimo. Pasitikėti savo 

gebėjimais mokytis ir ieškoti savojo 

pašaukimo. 

Paţinti savo galimybes renkantis 

pašaukimą ir profesinę veiklą, 

interpretuoti ją kaip savikūrą. 

Įvertinti, kokią įtaką man daro 

autoritetai ir kiek stengiuosi būti 

autoritetas kitiems (etika, rugsėjis, 

lapkritis). 

 

Kitos psichiką veikiančios 

medţiagos. Padėti apmąstyti ir 

kritiškai įvertinti narkotikų ir kitų 

psichiką veikiančių medţiagų 

vartojimą skatinančius veiksnius 

(katalikų tikyba, kovas).  

 

Tapatumo paieška. Asmenybės 

savastis ir tapsmas. Kaip būti 

autoritetu. Profesinė veikla kaip 

savikūra. 

Paţinti savo galimybes renkantis 

pašaukimą ir profesinę veiklą, 

interpretuoti ją kaip savikūrą. 

Įvertinti, kokią įtaką man daro 

autoritetai ir kiek stengiuosi būti 

autoritetas kitiems (etika, rugsėjis – 

spalis).  

Tapatumo paieškos. Kasdienis ir 

filosofinis gyvenimas. 

Gerbti save ir pasitikėti savimi; vertinti 

save kaip asmenybę (etika, lapkritis, 

sausis). 

„Aš“ vaizdas, savivertė. Analizuoti 

savojo „aš“ formas, suprasti jų įtaką 

savivertei, gebėti naudoti savivertę 

stiprinančias technikas (psichologija, 

gruodis). 

Kitos psichiką veikiančios medţiagos. 
Padėti apmąstyti ir kritiškai įvertinti 

narkotikų ir kitų psichiką veikiančių 

medţiagų vartojimą skatinančius 

veiksnius (katalikų tikyba, vasaris).  

 

Filosofų poţiūris į ţmogaus 

egzistenciją, 

Egzistencinis nerimas. 

Gerbti save ir pasitikėti savimi; vertinti 

save kaip asmenybę (etika, sausis). 

3.2. Emocijos ir jausmai 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Kartu ištverti lengviau. Ţmogus nori 

mylėti ir būti mylimas. Tiesiu 

pagalbos ranką. Kartu ištverti 

lengviau. 

Analizuoti  konstruktyvius  netekties 

skausmo įveikimo būdus (etika, 

gruodis). 

 

 

Skirtingi, bet vienodai vertingi. 

Moterų ir vyrų lygiavertiškumas ir 

lygiateisiškumas. Analizuoti moterų 

ir vyrų emocijų raišką (katalikų 

tikyba, sausis). 

 

Vienatvė ar vienišumas.  

Pozityviai vertinti vienatvę kaip 

ţmogaus egzistencinę ir kartais 

pasirinktą būseną. 

Suprasti, kad vienatvė yra pozityvi 

Kodėl jaučiu atsakomybę ir kaltę prieš 

kitą ţmogų?  

Apibūdina romantiškosios ir brandţiosios 

meilės komponentus: emocingumą, 

erotiškumą, nekasdieniškumą, partnerio 

idealizavimą, susiliejimą su partneriu / 

atsakomybę, rūpinimąsi, pagalbą, 

išklausymą, supratimą, įvertinimą, 

dalijimąsi patirtimi, autonomijos ir 

priklausomybės pusiausvyrą (etika, 

lapkritis). 

Netektis. Kaip suprasti mirtį arba tam 

tikro laikotarpio/santykių baigtį. Netektis 

ir baigtis, kaip natūralus procesas, apie 

kurį turime mokėti kalbėti ir gebėti su juo 

tvarkytis.  

 

Psichohigiena. Stresas. Suprasti 

psichohigienos svarbą bei efektyvius 

atsipalaidavimo, motyvacijos, 

nusiraminimo, emocijų raiškos būdus, 

gebėti juos panaudoti praktiškai. 
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egzistencinė ir kartais pasirinkta 

būsena, o vienišumas – neigiama 

psichologinė ţmogaus būsena. 

Analizuoti vienišumo prieţastis, 

ieškoti išeities iš šios būsenos (etika, 

lapkritis). 

 

Emocijos ir jausmai. Suprasti emocijų 

funkcijas, gebėti atpaţinti jas bei reikšti 

tinkamais būdais (psichologija, lapkritis) 

(psichologija, vasaris - balandis) 

3.3. Savitvarda 
I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Mąstyti - tai gyventi. Savojo “aš“ 

paieška”. Poreikių prioritetai. 

Laisvas pasirinkimas ir atsakomybė. 

Sąţinės veiksmingumas. Autoriteto 

įtaka. 

Analizuoti pamatinius asmens 

poreikius saugumo, priklausomybės, 

savigarbos, saviraiškos, prasmės ir 

tikslų siekimo poţiūriu, remiantis savo 

patirtimi – kuriems iš jų teikiu 

prioritetą. 

Analizuoti kaip saviugdos procese 

tapti laisvam ir atsakingam. Sieti savo 

laisvę su apsisprendimu ir atsakomybe. 

Numatyti, kokiose situacijose gali 

pasireikšti mano valios laisvė, o 

kokiose esu ribojamas; kokiais 

poelgiais realizuoju savo laisvę arba 

pasiduodu aplinkos įtakai. 

 Spręsti pasirinkimo dilemas, svarstyti 

alternatyvas. 

Analizuoti, kaip suprantama „asmens 

laisvė ir jos ribos“. 

Vadovautis savo sąţine ir moralinėmis 

vertybėmis. 

 Išvardyti savybes, būdingas lyderiams 

ir autoritetams (etika, rugsėjis-

Tapatumo paieška, Asmenybės 

savastis ir tapsmas. Gyventi 

sąţiningai. 

Analizuoti pamatinius asmens 

poreikius saugumo, priklausomybės, 

savigarbos, saviraiškos, prasmės ir 

tikslų siekimo poţiūriu, remiantis 

savo patirtimi – kuriems iš jų teikiu 

prioritetą. 

Vadovautis savo sąţine ir 

moralinėmis vertybėmis 

(etika, rugsėjis – spalis). 

 

Kaip pasakyti „ne“ ir nesijausti 

kaltam? Teigiamas savęs vertinimas, 

savigarba ir ją sąlygojantys veiksniai. 

Analizuoti neigiamo savęs vertinimo 

prieţastis ir pasekmes (katalikų tikyba, 

kovas). 

 

 

Konfliktai.  Suprasti konfliktų eigą bei 

ţinoti sprendimo būdus. Gebėti analizuoti 

savo konfliktus (psichologija, sausis) 
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lapkritis). 

3.4. Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Gyvenimo prasmės paieška. 

Autoriteto įtaka. Mokytis suprasti 

savo pašaukimą. Ieškome savo 

pašaukimo. 

Ieškoti savo gyvenimo prasmės, 

suvokti mokymosi ir asmeninio 

dalyvavimo kultūros kūrimo procese 

prasmę. 

Paaiškinti skirtingas gyvenimo 

prasmės sampratas (mokslas, kūryba, 

darbas, šeima, dvasinis pašaukimas) ir 

jomis pagrįstas vertybes. 

Svarstyti savo galimybes ir idealus. 

Kelti ir apmąstyti savęs įprasminimo 

klausimą profesinės veiklos srityje. 

Adekvačiai suvokti savo galimybes ir 

norų ribas, juos derinti (etika, spalis – 

lapkritis, geguţė). 

Tapatumo paieška. Asmenybės 

savastis ir tapsmas. 

Kelti tapatumo paieškos problemas, 

nurodyti būdus, kaip jas spręsti. 

Suprasti, kad gyvenimas 

įprasminamas darant sprendimus čia 

ir dabar, įvertinti savo dabarties 

galimybes (etika, rugsėjis). 

 

Gebėjimai, troškimai ir galimybės. 

Kelti ir apmąstyti savęs įprasminimo 

klausimą profesinės veiklos srityje. 

Adekvačiai suvokti savo galimybes ir 

norų ribas, juos derinti (etika, 

rugsėjis). 

Gyvenimo tikslai. Vertybės. 

Motyvacija. Analizuoti asmeninius 

gyvenimo tikslus, vertybes, suprasti jų 

įtaką elgesiui. Gebėti rasti įvairius 

motyvaciją stiprinančius būdus 

skirtingoms situacijoms, formuoti 

atsakomybės jausmą į savo pasirinkimus 

gyvenime (psichologija, lapkritis). 

 

Gyvenimo įprasminimas. Gyvenimo 

vertė ir prasmė. Laimė kaip gyvenimo 

įprasminimo galimybė. Hedonizmas ir 

eudemonizmas. 

Gebėti nurodyti skirtingus gyvenimo 

įprasminimo tikslus (etika, sausis). 

 

Rizikinga elgsena. Vertybės ir nuostatos, 

sąlygojančios gyvenimo būdo 

pasirinkimą.  Analizuoti asmenines ribas, 

intymumo santykį. Sunkumai laisvai 

rinktis – išoriniai ir vidiniai veiksniai 

(katalikų tikyba, balandis). 

 

 

4. Socialinė sveikata 

4.1. Draugystė ir meilė  

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Kraujo donorystė. Paaiškina, kodėl 

donorystė prasmingi ţmogui bei 

svarbūs visuomenės gerovei (biologija, 

donorystės centro darbuotojų paskaita, 

lapkritis). 

 

Draugystė ir bičiulystė. Ţmogus nori 

mylėti būti mylimas. Išrinktoji 

meilė. Atsakomybė ne tik uţ save. 

Suprasti draugystės vertę ir ją 

Šeimos ir draugų vaidmuo mano 

gyvenime. Analizuoti santykius 

šeimoje: mitai ir realybė (katalikų 

tikyba, lapkritis). 

 

Draugų lūkesčiai ir draugystės 

motyvai. Vyriškumas ir 

moteriškumas. Asmeninių santykių 

apţvalga. Atsakomybė uţ savo 

santykius.  

Buberio ţmogiškasis santykis. Kokia 

yra draugystės ir bičiulystės etinė 

vertė? Draugiški ir dalykiški santykiai. 

Išklausyti kitą. Kaip meilė išaukština 

ţmogaus orumą ir gyvenimo vertę?  

Įvertinti meilės reikšmę šeimos ir asmens 

gyvenimui. Nagrinėti draugystės prasmę. 

Aptarti „draugystės“ sąvoką, jos svarbą, 

tikslą. 

Paaiškinti draugystės palaikymo principus 

Socialiniai santykiai, jų raida. Suprasti 

santykius kaip procesą, gebėti juos 

analizuoti, pastebėti santykius 

stiprinančius ir ardančius faktorius, 

suprasti baimes, trukdančias uţmegzti 

artimus santykius su kitu ţmogumi, 

atsiverti jam. Formuoti atsakingą poţiūrį į 

santykių išlaikymą, lygiavertiškų santykių 

svarbą. (psichologija, sausis – vasaris) 

Tarpasmeniniai santykiai.  
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branginti. 

Gebėti uţmegzti draugystę, stengtis 

kuo ilgiau ją išsaugoti, palankiai 

vertinti draugą net tokiu atveju, jeigu 

poţiūris, interesai skiriasi.  

Ţinoti, kas padeda ir kas trukdo 

išlaikyti draugystę; kodėl turiu būti 

empatiškas ir neabejingas draugui tiek 

išgyvenant dţiaugsmą, tiek patyrus 

nesėkmę 

(etika, sausis – vasaris). 

 

Išsiaiškinti draugų lūkesčius, 

analizuoti skirtingus vaikinų ir 

merginų poţiūrius į draugystę, 

partnerystę. 

Paaiškinti, kokios savybės svarbios 

norint būti geru draugu, partneriu. 

Analizuoti įvairias meilės sampratas: 

meilę kaip simpatiją, draugystę, 

išrinktąją meilę kaip santuokinę 

ištikimybę ir atsakomybę kitam. 

 Suprasti ir paaiškinti, kas yra meilė, 

kuo ji skiriasi nuo lytinio potraukio, 

trumpalaikio susiţavėjimo ar 

seksualinio priekabiavimo 

(etika, lapkritis – gruodis). 

Kraujo donorystė. Paaiškina, kodėl 

donorystė prasmingi ţmogui bei 

svarbūs visuomenės gerovei 

(biologija, donorystės centro 

darbuotojų paskaita, lapkritis). 

 

ir jos iširimo padarinius. 

Remiantis mokslo, literatūros ir meno 

pavyzdţiais analizuoti ir paaiškinti 

draugystės, meilės, intymumo, 

ištikimybės, įsipareigojimo ir kt. vertybes 

(etika, sausis). 

Analizuoti tarpasmeninius santykius, jų 

raidą, atsiskleidimo svarbą bei pavojus, 

aptarti sklandţių santykių ypatumus, 

gebėti analizuoti savo asmeninius 

santykius. (psichologija, lapkritis - 

gruodis) 

 

4.2. Atsparumas rizikingam elgesiui 
I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Lytiniu keliu plintančios ligos. 
Nurodo galimas nepageidaujamas 

lytinių santykių pasekmes – lytiniu 

keliu plintančias ligas, ţino kaip nuo to 

apsisaugoti (biologija, balandis – 

geguţė). 

 

Kartu išgyventi lengviau. 

Paaiškinti galimas psichologines 

saviţudybės grėsmės prieţastis ir 

ţinoti, kur kreiptis pagalbos siekiant 

jos prevencijos (etika, gruodis). 

Pareiga sau. Atsakomybė uţ savo 

santykius. 

Paaiškinti galimas psichologines 

saviţudybės grėsmės prieţastis ir 

ţinoti, kur kreiptis pagalbos siekiant 

jos prevencijos 

Numatyti, kaip mano santykius su 

kitu gali paveikti pavydas, 

neapykanta, bendraamţių spaudimas, 

seksualinis priekabiavimas, 

pasidavimas reikalavimui uţmegzti 

intymius santykius, tėvų kritika ir kt. 

Kur slypi agresijos, kovos, 

destruktyvaus elgesio, pavydo ir 

neapykantos šaknys? Gebėti apibūdinti 

ir palyginti filosofinius samprotavimus 

apie blogio kilmę, pyktį, pavydą ir 

neapykantą, priešiškumą, susvetimėjimą; 

krikščionybės ir Rytų filosofijos 

(induizmo, budizmo, dzenbudizmo) 

nuostatas apie pasipriešinimą blogiui be 

prievartos (etika, geguţė). 

 

Pokalbiai apie sunkias gyvenimo 

Stresas ir egzaminų baimė. Suprasti stresą 

didinančius faktorius, gebėti juos valdyti. 

Ţinoti veiksmingus ir ţalingus streso 

maţinimo būdus, gebėti pasirinkti 

asmeniškai veiksmingiausius. Ţinoti 

pagalbos galimybes, jei streso valdymo 

būdai neveiksmingi. (psichologija, vasaris - 

kovas) 
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Netoleruoti ţalingų įpročių. 

Gebėti suprasti ţalingų įpročių 

moralinę, visuomeninę ţalą. 

Išsiaiškinti, kaip jie kenkia sveikatai. 

Gebėti įvardinti  keletą ţalingų įpročių 

prevencijos būdų (etika, geguţė). 

 

Bendravimas virtualioje erdvėje. 

Saugus bendravimas internete. 

Saugiai naudotis internetu ir 

bendravimo virtualioje aplinkoje 

priemonėmis. 

Papasakoti apie ţalingos informacijos 

prevencijos programą 

„Saugesnis internetas“ (etika, sausis). 

 

Saugus internetas (pamoka – 

diskusija gimnazijos mok. apie saugų 

internetą, socialinius tinklapius 

(socialinis pedagogas, vasaris). 

 

 

(etika, lapkritis-gruodis). 

 

Gyvenimas be ţalingų įpročių. 

Suprasti kodėl turime netoleruoti 

ţalingų įpročių ir saugoti gyvybę bei 

sveikatą (etika, geguţė). 

 

Interneto nauda ir grėsmė, 

Priklausomybė nuo interneto. 

Paaiškinti, kaip modernios IKT 

priemonės keičia ţmonių bendravimą 

šiuolaikiniame pasaulyje. 

Ţinoti bendravimo internete 

priemonių naudojimo tikslus ir 

problemas (socialinė pedagogė, 

vasaris) 

 Įvertinti bendravimo internete 

priemonių teikiamas galimybes – 

naudą ir grėsmes. Pranešti apie 

aptiktą ţalingą informaciją internete 

(pornografinio, pedofilinio, rasinę ir 

tautinę nesantaiką, smurtą ar patyčias 

kurstančio pobūdţio). Laikytis 

„saugesnio interneto“ taisyklių 

(etika, gruodis). 

Lytiniu keliu plintančios ligos. 
Nurodo galimas nepageidaujamas 

lytinių santykių pasekmes – lytiniu 

keliu plintančias ligas, ţino kaip nuo 

to apsisaugoti (biologija, geguţė-

birţelis) 

situacijas. Suprasti psichologinių krizių 

atsiradimo prieţastis, reagavimo būdus, 

pagalbos galimybes, kuo galima padėti 

artimam, patekusiam į krizinę situaciją ir 

kuomet reikalinga profesionali pagalbą 

psichologija, vasaris). 

_______________________________________________ 
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 Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų 

ugdymo plano 

 Priedas Nr. 3 

 

KARJEROS UGDYMO PROGRAMA 

 

Dvidešimt pirmojo amţiaus  darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė 

kelia gausybę iššūkių ţmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, kurias taikytų 

ir tobulintų mokymosi ir laisvalaikio veiklose visą gyvenimą. 

Gimnazijos Karjeros ugdymo programos paskirtis – ugdyti mokinių gyvenimo ir 

profesinės karjeros ilgalaikio planavimo gebėjimus, reikalingus karjeros konstravimui 

besikeičiančioje visuomenėje, atsiţvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes. 

Šia programa siekiama, kad mokiniai paţintų save ir socialinę aplinką, rastų ir 

efektyviai naudotų karjeros informaciją adekvatiems karjeros sprendimams, pasinaudotų mokymosi 

visą gyvenimą galimybėmis ir būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) 

aplinką. 

             Gimnazijos Karjeros ugdymo programa remiasi Ugdymo karjerai programa, patvirtinta 

LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72. 

 
TIKSLAS – SUDARYTI SĄLYGAS KRYPTINGAI MOKINIŲ KARJEROS 

KOMPTENCIJŲ PLĖTOTEI, LAIDUOJANČIAI VISAVERTĮ PASIRENGIMĄ MOKYTIS 

VISĄ GYVENIMĄ IR SĖKMINGAI REALIZUOTIS PASIRINKTOJE VEIKLOJE 

UŢDAVINYS 1. UGDYTI MOKINIŲ SAVIŢINOS IR SOCIALINĖS APLINKOS 

PAŢINIMO KOMPETENCIJAS, ĮGALINANČIAS JUOS SĄMONINGAI VALDYTI 

KARJERĄ. 
 

Priemonės 
Planuojamas rezultatas, 

poveikis mokiniams  
Klasės Atsakingi  

1.1. Mokinių savęs paţinimo 

tyrimų, saviţinos uţsiėmimų 

gimnazijoje organizavimas 

Mokiniai tikslingai 

rinksis mokymosi kryptį, 

sies savo asmenybės 

ypatumus su karjeros 

sprendimais 

 I -II Psichologas, profesinio 

informavimo 

konsultantas, klasių 

auklėtojai 

1.2. Bendradarbiavimas su 

institucijomis, teikiančiomis 

karjeros planavimo paslaugas 

I II Profesinio informavimo 

konsultantas, 

klasių auklėtojai 

1.3. Ugdymo karjerai kaip 

pasirenkamojo dalyko/ 

modulio pasiūlymas vidurinio 

ugdymo lygmenyje 

Remiantis ţiniomis apie 

save ir socialinę aplinką 

mokiniai gebės koreguoti 

savo karjeros tikslus, 

ugdys pozityvią nuostatą 

mokymosi, darbo ir 

karjeros atţvilgiu 

III -IV Profesinio informavimo 

konsultantas, 

psichologas, socialinis. 

pedagogas 

1.4. Mokinių ir jų tėvų 

informavimas apie gimnazijos 

ir kitų institucijų teikiamas 

paslaugas, susijusias su 

saviţina 

Informavimo priemonės 

uţtikrins įvairiapusės  

informacijos pateikimą 

I IV Profesinio informavimo 

konsultantas, 

psichologas,  

klasių auklėtojai 



34 

 

UŢDAVINYS 2. UGDYTI MOKINIŲ KARJEROS GALIMYBIŲ PAŢINIMO 

KOMPETENCIJAS, LAIDUOJANČIAS SĖKMINGĄ KARJEROS KELIĄ. 

Priemonės 
Planuojamas rezultatas, 

poveikis mokiniams  
Klasės  Atsakingi  

2.1. Išvykų į profesinę-

darbinę aplinką 

organizavimas per 

neformalųjį ugdymą, 

projektinę, socialinę veiklas ir 

klasių valandėles 

Darbo aplinkos, darbo 

pobūdţio paţinimas 

skatins mokinius 

apgalvotai rinktis būsimą 

profesiją. 

3-4 išvykos per metus 

visose klasėse 

I - IV Profesinio informavimo 

konsultantas, klasių 

auklėtojai, būrelių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

2.2. Ugdymo karjerai 

programos turinio 

integravimas į mokomųjų 

dalykų pamokas 

 

Mokiniai suvoks 

mokomojo dalyko ir 

ateities veiklos sąsajas. 

2-3 ugdymo karjerai 

pamokos, integruotos į 

kiekvieną dalyką, per 

metus 

I - IV Metodinė taryba, dalykų 

metodinės grupės, dalykų 

mokytojai 

2.3. Gimnazijos mokinių tėvų 

įtraukimas į ugdymo karjerai 

veiklas 

Sėkmės istorijų ir patirties 

pasidalijimas leis 

mokiniams objektyviau 

įvertinti ir sėkmingiau 

pasirinkti karjeros kelią. 

4-5  mokinių susitikimai 

su gimnazijos 

bendruomenės nariais 

(tėvais ir buvusiais 

gimnazijos mokiniais) per 

metus. 

I - IV Administracija,  

klasių auklėtojai,  

profesinio informavimo 

konsultantas 

 2.4. Buvusių gimnazijos 

mokinių įtraukimas į ugdymo 

karjerai veiklas: 

2.4.1. Buvusių gimnazijos 

mokinių duomenų bazės 

kūrimas 

2.4.2. Buvusių gimnazijos 

mokinių „Sėkmės pamokų“ 

organizavimas 

2.4.3. Bendradarbiavimas su 

VSDG Alumni klubo nariais 

organizuojant renginius 

I - IV 

2.5. Vidurinio ugdymo bei 

tolesnio mokymosi krypties 

pasirinkimo galimybių sklaida 

gimnazijoje 

Visi II-IV klasių mokiniai 

bus informuoti apie 

mokymosi gimnazijoje ir 

ją baigus galimybes; 

2- 3 karjeros valdymo 

renginiai per metus. 

II - IV Administracija,  

klasių auklėtojai 

2.6. Tolesnio mokymosi 

krypties pasirinkimo renginių 

(susitikimų su įvairių 

mokymosi įstaigų atstovais, 

išvykų į jas ir į studijų 

parodas) organizavimas 

Informacijos 

kryptingumas skatins 

atsakingai rinktis 

mokymosi ir veiklos 

kryptį; 

5-6 susitikimai ir/ar 

išvykos per metus. 

III - IV Profesinio informavimo 

konsultantas,  

Klasių  auklėtojai 

2.7. Informacijos apie 

karjeros galimybių paţinimą 

pateikimas (internetinė 

Savalaikis informacijos 

pateikimas sudarys 

sąlygas dalyvauti karjeros 

I - IV Profesinio informavimo  

konsultantas,  

pagalbos mokiniui 
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svetainė, socialinė FB 

paskyra, TAMO, dalomoji 

medţiaga, stendai) 

galimybių paţinimo 

veiklose. 

specialistai 

UŢDAVINYS 3. TOBULINTI MOKINIŲ KARJERAI SVARBIAUSIAS BENDRĄSIAS 

KOMPETENCIJAS, SIEJANT JAS SU ASMENINIU KARJEROS PLANU. 

Priemonės Planuojamas rezultatas Klasės Atsakingi 

3.1. Asmeninių konsultacijų 

apie karjeros pasirinkimo 

sprendimus teikimas 

mokiniams 

Mokiniai sėkmingiau 

priims sprendimus dėl 

asmeninės karjeros; 

Konsultacijų pagal 

poreikį skaičius. 

I - IV Pagalbos mokiniui 

specialistai 

3.2. Uţsiėmimų apie stresą ir 

emocinį intelektą  karjeros 

valdymo kontekste 

organizavimas 

Mokiniai gebės taikyti 

tinkamus streso valdymo 

būdus sudėtingose 

situacijose.  

1-2  uţsiėmimai per 

metus kiekvienoje klasėje 

 

I - IV Pagalbos mokiniui 

specialistai 

3.3. Komandinio darbo 

formavimas 

bendradarbiaujant mokymosi 

ir kitose įvairiose veiklose 

Mokiniai gebės dirbti 

komandose, 

bendradarbiauti ir priimti 

bendrus sprendimus 

I - II Pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

 

 

______________________________________________ 
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 Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų 

ugdymo plano 

Priedas Nr. 4 

 

LAISVĖS IR PASIPRIEŠINIMO KOVŲ ISTORIJOS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

PROGRAMOS PASKIRTIS IR TIKSLAI  
 

1. Programos paskirtis: 

● atskleisti svarbiausius Lietuvos pasipriešinimo istorijos bruoţus; 

● parodyti ryškiausias rezistencinio judėjimo asmenybes ir jų didvyriškumą; 

● išryškinti bendras krašto ir išeivijoje atsidūrusių rezistentų pastangas išlaikyti valstybingumo 

tradicijas ir atkurti Lietuvos nepriklausomybę. 
 

2. Pasipriešinimo istorijos pamokos turi padėti: 

● ugdyti mokinių pagarbą savo krašto praeičiai, tautinėms tradicijoms, Tėvynei ir jos 

gynėjams; 

● ţadinti norą plačiau domėtis rezistencine Lietuvos praeitimi, fiksuoti ir rinkti rezistentų, 

tremtinių prisiminimus, įvairią su šiuo laikotarpiu susijusią dokumentinę, ikonografinę ir kt. 

medţiagą. 
 

3. Siektina, kad mokiniai suvoktų: 

● tautos ir asmens vaidmenį pasipriešinimo laikotarpiu; 

● asmeninę atsakomybę uţ nepriklausomybės, demokratijos puoselėjimą bei išsaugojimą. 
 

4. Pagrindiniai pasipriešinimo istorijos mokymo pagal šią programą principai: 

● įvykių ir faktų pateikimo objektyvumas, paliekant mokiniams teisę formuluoti savo 

vertinimus ir išvadas; 

● ypatingas dėmesys nagrinėjamo laikotarpio šaltiniams; 

● laisvės kovotojų, rezistentų, disidentų ir kitų iškilių asmenybių gyvenimo ir veiklos 

nagrinėjimas. 

5. Siektina, kad mokiniai per Lietuvos pasipriešinimo istorijos pamokas plačiau susipaţintų su 

vietos istorine praeitimi, pasipriešinimo dalyviais, ţinotų, kaip su pasipriešinimu ar tremtimi 

susijusi jo šeima.  

 6. Siektina, kad mokiniai individualiai ar organizuotai būtų: 

●   susipaţinę su savo šeimos ar giminės istorija, ţinotų, kas iš jo artimųjų susiję su rezistencija, 

laisvės kovomis, tremtimi; 

● surinkę kraštotyrinę medţiagą arba buvusių rezistentų, tremtinių prisiminimus (rašytinius, 

garso ar vaizdo įrašus); 

● ţinotų ir būtų aplankę gyvenamoje vietovėje esančias rezistencinės atminties vietas (kovų 

vietas, partizanų slėptuves, kapines, paminklus, muziejus ir kt.); 

● sukaupę bent keleto rezistencinės tematikos knygų bibliotekėlę, įvairių straipsnių, kitos 

dokumentinės ar ikonografinės medţiagos; 

● perskaitę kelias mokslinės, memuarinės ar groţinės literatūros knygas rezistencine tema; 

● išmokę kelis su partizanais, Lietuvos gynėjais, Tėvyne ir tremtiniais susijusius eilėraščius 

bei dainas. 

 
 

II SKYRIUS 

PAGRINDINĖS PROGRAMOS TEMOS 

 7. Įvadinė dalis. 

Pasipriešinimo istorijos mokymo(si) prasmė ir tikslingumas. Programos dėstymo tikslai ir 

uţdaviniai. Rezistencijos termino apibrėţtis ir samprata. Pasipriešinimo istorijos šaltiniai ir 

tyrinėjimai. Pasipriešinimo istorijos paveldas. Laisvės kovų ir rezistencijos įamţinimas. Muziejai, 
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atmintinos vietos, paminklai. Lietuvos rezistentų, partizanų, politinių kalinių ir tremtinių 

organizacijos. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 

 8.  Lietuvos laisvės kovos (1944 –1953 m.) 

8.1. Laisvės kovų raida ir etapai. Partizanų kovų prieţastys. Kovos tikslai. Partizanavimo 

motyvų įvairovė. Socialinė Partizanų sudėtis. Pirmieji partizanų būriai ir kovos taktika. Partizaninio 

karo etapai ir jų ypatumai. 

8.2. Partizanų veiklos kryptys. Kova su okupacine valdţia. Kovos taktika, ginkluotė. 

Okupacinės valdţios rinkimų trukdymas. Priešinimasis ūkininkų terorizavimui, kolchozų kūrimui. 

Priešinimasis trėmimams. Nukentėjusiųjų šelpimas. Kova su sovietiniais pareigūnais ir 

provokatoriais. Visuomenės informavimo ir informacinė veikla. Periodinės spaudos leidimas ir 

platinimas. Leidinių tematika. 

8.3. Vyriausios karinės ir politinės vadovybės kūrimas ir partizanų struktūrų centralizacija. 

Bendros kovojančio krašto vadovybės idėja. Politinės ir karinės vadovybės problema. Apygardų 

kūrimasis ir naujos vadovybės formos. Ryšiai su Vakarais. Bendrų veiksmų su uţsienio lietuviais 

derinimas ir organizavimas. Lietuvos tikinčiųjų laiškas popieţiui Pijui XII. 

8.4. Partizanų gyvenimas ir laisvalaikis. Partizanų buitis. Bunkeriai ir slėptuvės. Tarpusavio 

santykiai. Drausmė. Dvasinis pasaulis ir kūryba. Tautinės ir religinės šventės. Partizanų santykiai su 

gyventojais. Partizaninis judėjimas tautos sąmonėje ir liaudies kūryboje. 

8.5. Lietuvos laisvės kovos sąjūdţio sukūrimas. Pasipriešinimo silpnėjimas. Represijos. 

Partizaninio judėjimo organizacinio centro perkėlimas į Pietų Ţemaitiją. 1949 m. visos Lietuvos 

partizanų vadų suvaţiavimas. 1949 02 16 d. Deklaracija. Partizaninio judėjimo slopinimas. 

Represinių organų veikla. Stribai. Provokatoriai ir agentai smogikai. Partizanų suėmimai, tardymai 

ir bausmės. Partizanų artimųjų persekiojimai, tardymai, kalinimas ir trėmimai. Lietuvos laisvės 

kovotojų aukos 1944 – 1953 metais. Skaičiai ir galimybės juos patikrinti. 

8.6. Partizanų apygardos,  pasipriešinimo vadovai ir svarbiausi jų veiklos bruoţai. Pietų 

Lietuvos partizanų srities Tauro ir Dainavos apygardos. Vakarų Lietuvos partizanų srities Kęstučio, 

Ţemaičių, Prisikėlimo apygardos. Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų srities Vytauto, Vyčio, 

Didţiosios Kovos, Algimanto apygardos. Ţymiausi partizanų vadai: Juozas Lukša - Skrajūnas, 

Daumantas ir kt., Jonas Noreika -Generolas Vėtra, Adolfas Ramanauskas – Vanagas, Kazys 

Veverskis - Senis, Juozas Vitkus - Kazimieraitis, Jonas Ţemaitis - Vytautas ir kt. 

8.7. Partizaninio karo pabaiga. Laisvės kovų reikšmė. Partizaninio karo pabaiga. Vadovybės 

sunaikinimas. Paskutiniai partizanai (Antanas Kraujelis-Siaubūnas, Pranas Končius-Adomas, 

Kostas Liuberskis-Ţvainys, Stasys Guiga-Tarzanas). Ginkluoto pasipriešinimo reikšmė. 

Partizaninio karo traktavimas sovietinėje istoriografijoje. Uţsienio ir kai kurių lietuvių istorikų 

Lietuvos pokario ir pasipriešinimo istorijos vertinimas po atkūrus Nepriklausomybę. Poţiūrių ir 

argumentų skirtumai. 

8.8. Rezistentų ir disidentų kalinimo, kankinimo ir naikinimo vietos. NKVD ir vėlesnių 

sovietinio saugumo struktūrų štabai, stribų, milicijos būstinės. Ginkluoto pasipriešinimo slopintojai, 

partizanų naikintojai ir aktyviausi represijų vykdytojai. Partizanų naikinimo ir niekinimo metodika, 

nukautų partizanų palaikų niekinimo ir uţkasimo vietos. Suimtų rezistentų kalinimas, kankinimas ir 

naikinimas LSSR NKGB-MGB-KGB vidaus kalėjimo rūsiuose Vilniuje, Tuskulėnų dvaro parke. 

Kirovo ir Butyrkų kalėjimai Rusijoje. Šiuose kalėjimuose kalinti ir nuţudyti ţymiausi Lietuvos 

politikos, visuomenės veikėjai, rezistentai. 

 

III SKYRIUS 

LIETUVIŲ NEGINKLUOTAS PASIPRIEŠINIMAS IR DISIDENTINĖ  

VEIKLA (1953–1987 M.) 

 

9. Pilietinis nepaklusnumas (atsisakymas kalbėti rusiškai, dalyvauti sovietiniuose renginiuose, 

nurodymų nevykdymas, atsisakymas stoti į komjaunimą, spontaniškos manifestacijos, 

demonstracijos (po sporto rungtynių, koncertų, religinių švenčių)). Antisovietinės akcijos (tautinės 

vėliavos iškėlimas, proklamacijų platinimas, antisovietinių šūkių rašymas ir kt.).   
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 10. Septintojo - aštuntojo dešimtmečių pogrindinės organizacijos (Lietuvos laisvės lyga, 

Tikinčiųjų teisių gynimo komitetas, Lietuvos Helsinkio grupė, Tarptautinės ţmogaus teisių 

asociacijos Lietuvos skyrius ir kt.). Nelegali spauda (LKB Kronika ir kt.), spaudos tematika, 

leidyba, platinimas. 

11. Kultūrinė rezistencija ir jos pobūdis (V. Mykolaitis-Putinas, A. Miškinis, J. Jurašas, T. 

Venclova, M. Lukšienė, V. Zaborskaitė, A. Zalatorius ir kt.).  

12. Slaptosios kunigų seminarijos, vaikų katekizacija, baţnyčiose organizuojamos šventės, 

eitynės. Atlaidai Šiluvoje, Varduvoje (Ţemaičių Kalvarijoje). Kryţių kalnas.  

13. Ţymiausi 1953 - 1987 m. disidentai, politiniai procesai, sąţinės ir politiniai kaliniai (P. 

Cidzikas, B. Gajauskas, kun. R. Grigas, V. Petkus, N. Sadūnaitė, J. Sasnauskas, V. Skuodis, kun. A. 

Svarinskas, kun. S. Tamkevičius, A. Terleckas, kun. J. Zdebskis ir kt.).  

 
 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

14. Laisvės ir pasipriešinimo kovų istorijos programa įgyvendinama per istorijos, pilietiškumo 

pagrindų, lietuvių kalbos ir muzikos pamokas I-II gimnazijos klasėse.  

 

Pagrindiniai šaltiniai ir literatūra 

Anušauskas A. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958 m. Vilnius, 1996.  

Ašmenskas V. Generolas Vėtra. Vilnius, 1997.  

Baliukevičius L. Partizano Dzūko dienoraštis. Vilnius, 2002.  

Gaškaitė N. Pasipriešinimo istorija 1944-1953 m. Vilnius, 1997.  

Gaškaitė N., Kuodytė D., Kašėta A., Ulevičius B. Lietuvos partizanai 1944-1953 m. Kaunas, 1996.   

Gaškaitė-Ţemaitienė N. Žuvusiųjų prezidentas. Vilnius, 1998. 

Girnius K. K. Partizanų kovos Lietuvoje. Vilnius, 1990.  

Jonušauskas L. Likimo vedami. Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla. Vilnius, 2003.  

Kaselis G., Kraujelis R., Lukšys S., Streikus A., Tamošaitis M. Istorijos vadovėlis 12 klasei. Vilnius, 

2008, dalis II.   

Kasparas K. Lietuvos karas. Kaunas, 1999.  

Kraujelis R., Streikus A., Tamošaitis M. Istorijos vadovėlis 10 klasei. Serija „Raktas“. Vilnius, 2010, II 

dalis.  

Lelešius-Grafas J. Partizanų kapeliono dienoraštis. Vilnius, 2006.  

Lietuva 1009–2009. Elektroninė knyga. Vilnius, 2009.  

Lietuvos naikinimas ir tautos kova (1940-1998) (sud. I. Ignatavičius). Vilnius, 1999.  

Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius, 2005.  

Lukša-Daumantas J. Partizanai. Vilnius, 1990.  

Ramanauskas-Vanagas A. Daugel krito sūnų…Vilnius, 1991.  

Vitkus V. Pulkininkas Kazimieraitis. Vilnius, 2001.  

 

_____________________ 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų  

ugdymo plano 

Priedas Nr. 5 

                

ETNINĖS KULTŪROS PROGRAMA 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

Etninės kultūros ugdymas yra integrali bendrojo ugdymo dalis. Pasitelkiant etninę kultūrą, 

ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos, lietuvių tautos kultūrine patirtimi grindţiamas 

kūrybingumas, tradicinės dorovės normos, tautinė ir pilietinė savimonė, pagarba gyvenamajai 

aplinkai ir Lietuvai, šeimos, bendruomenės ir tautos tradicijoms, savo ir kitų tautų kultūrinėms 

vertybėms, dvasinis ir fizinis tautos sveikatingumas.  

Etninės kultūros ugdymas plėtoja mokinių istorinę kultūrinę atmintį, padeda asmeniui suvokti 

save kaip konkrečios tautos, šeimos, giminės ir etnografinės srities atstovą, stiprina tautines 

tradicijas gimnazijoje. 

Etninės kultūros ugdymo tikslas – padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį 

raštingumą, paţinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir 

nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip tos kultūros 

puoselėtoją, ugdytis pasididţiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.  

Etninė kultūra gimnazijoje ugdoma: 

● integruojant etninę kultūrą į įvairių mokomųjų dalykų turinį bei projektinę veiklą; 

● rengiant gyvosios tradicijos renginius – kalendorines ir kitas šventes; 

● organizuojant neformalųjį švietimą (dailės, teatro, muzikos, keramikos būreliai ir kt.); 

● įvairiomis formomis ir būdais integruojant į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, socialinę 

veiklą. 

II SKYRIUS 

ETNINĖS KULTŪROS INTEGRAVIMAS Į MOKOMŲJŲ DALYKŲ TURINĮ 

 
 

Eil. Nr.  Tema/Etnokultūrinio ugdymo aspektai Dalykas Klasė 

1.  Etninės kultūros samprata  Etika III 

2.  Pasaulėţiūra, mitologija ir religija  Etika, tikyba III 

3.  Ţmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir apeigos  Etika, tikyba III 

4.  Kalendorinės šventės ir papročiai  Etika, tikyba III 

5.  Tradiciniai amatai, verslai ir darbai  Etika III 

6.  
Pasaulio medţio įprasminimas lietuvių liaudies 

dainose ir XX a. literatūroje 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 
I 

7.  
Ciklinis laikas ir jo įprasminimas lietuvių klasikos 

kūriniuose 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 
I 

8.  
Archajinė  pasaulėjauta V.Krėvės apsakyme 

„Skerdţius“ 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 
I 

9.  
Lietuvių kalbos tarmės Lietuvių kalba ir 

literatūra 
II 

10.  
Lietuvio buitis (darbai, valgiai, apranga) ir būtis 

K. Donelaičio poemoje „Metai“ 

Lietuvių kalba ir 

literatūra  
III 

11.  
Lietuvių tradicinės buities ir gyvenimo būdo 

poetizavimas XIX a. lietuvių romantikų 

veikaluose 

Lietuvių kalba ir 

literatūra  III 

12.  
Archetipinės pasaulėjautos aktualizavimas S. 

Parulskio ir M. Martinaičio eseistikoje ir poezijoje 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 
IV 
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13.  
Tautinės, etninės savimonės ypatumai XIX a. ir 

jos įtaka tautinės valstybės formavimui 
Istorija  I 

14.  
Tradicinė pasaulėţiūra, mitologija, kalendorinės ir 

šeimyninės šventės ir jų atspindţiai šiandieninėje 

visuomenėje 

Pilietiškumo 

pagrindai  
II 

15.  
Pagrindinių savo tautos kalendorinių švenčių 

lyginimas su kitų tautų šventėmis 

Pilietiškumo 

pagrindai 
II 

16.  Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų kraštovaizdis 
Pilietiškumo 

pagrindai 
II 

17.  Etninės kultūros paveldo tyrimų raida Lietuvoje Istorija  II 

18.  Etninės kultūros paveldo tyrimų raida Lietuvoje Istorija  II 

19.  
Vandens savybės/Lietaus vandens naudojimas 

skalbimui ir plaukų trinkimui 
Chemija  I 

20.  

Rūgštinės ir bazinės medţiagų savybės/ Pelenai – 

seniausia skalbimo priemonė; tradiciniai rūgštieji 

maisto produktai: rūgpienis, grietinė, varškė, 

sūris; darţovių konservavimas rauginant; 

margučių daţymas augaliniais daţais 

Chemija  I 

21.  
Druskų savybės ir taikymas/Mėsos ir grybų 

konservavimas sūdant 
Chemija  I 

22.  Deguonis, jo savybės/Drobės balinimas saulėje Chemija II 

23.  
Nafta. Degimo produktų įtaka aplinkai/ Tradicinis 

kuras Lietuvoje: durpės ir mediena 

Chemija 
II 

24.  Alkoholiai/Aludarystės tradicijos Lietuvoje Chemija II 

25.  
Maisto medţiagos/ Lašiniai ir duona – energijos 

šaltinis artojui 

Chemija 
II 

26.  
Etanolio gavimas ir naudojimas/ Alkoholinių 

gėrimų gamybos ir vartojimo tradicijos 

Chemija 
III 

27.  
Organinės rūgštys/Actas ir pieno rūgštis 

tradicinėje virtuvėje 

Chemija 
III 

28.  Riebalai /Kaip muilą gamino mūsų protėviai Chemija III 

29.  
Baltymai/ Apie vilnones kojines  ir vilnos 

teikiamą šilumą 

Chemija 
III 

30.  
Polimerai/ Tradiciniai pluoštiniai augalai: linas ir 

kanapės 

Chemija 
III 

31.  
Vidinė energija. Šiluminis judėjimas/ Senieji ir 

dabartiniai grūdinimosi būdus, tradicinės pirties 

ypatybes 

Fizika  I 

32.  
Šilumos kiekis. Kuro degimo šiluma/ Šiltas 

tradicinis gyvenamasis  namas, naudojamas kuras   
Fizika  I 

33.  
Savitoji šiluma/ I–XVI a. baltų genčių aprangos 

bruoţais (kokias medţiagas naudojo, kokios 

medţiagų fizikinės savybės) 

Fizika  I 

34.  
Ţemės magnetinis laukas/ Smulkioji  architektūra  

ir tradicinės sodybos aplinka (kaip orientuoti 

pastatus pagal pasaulio šalis) 

Fizika  I 

35.  

Garso prigimtis. Garso sklidimo ypatybės. Garso 

apibūdinimas/ Su įvairiais papročiais susijusių 

liaudies dainų, sutartinių, raudų, giesmių ir kitų 

kūrinių stilistines ypatybes (daţnis, ritmas, 

tembras) 

Fizika  II 

36.  Astronomijos samprata/Dangaus šviesulių ir Fizika  II 
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astronominių reiškinių aiškinimas bei supratimas 

tradicinėje kultūroje (liaudies dainos, 

pasakojimai, sakmės ir kt.; ornamentika, 

tautodailė, tradiciniai dirbiniai) 

Liaudies sukurti dangaus šviesulių stebėjimo 

įrenginiai 

Paleoastronominės stebyklos 

37.  
Saulės sistema/ Dangaus šviesulių- senųjų ir 

dabar vartojamų- vardų palyginimas 
Fizika  II 

38.  
Mėnulio ir Saulės uţtemimai/ Dangaus šviesulių 

įtaka gamtai, augalams, gyvuliams ir ţmonėms 
Fizika  II 

39.  

Regimasis kūnų judėjimas/ Liaudies astronomijos  

sąsajos su kalendorinėmis šventėmis ir ūkio 

darbais 

Liaudies sukurti laiko matavimo būdai, dirbtiniai 

laiko matavimo prietaisai (smėlio, saulės 

laikrodţiai ir kt.) 

Lietuviškasis ”zodiakas” 

Fizika  II 

40.  

Regimasis kūnų judėjimas/ Liaudies astronomijos  

sąsajos su kalendorinėmis šventėmis ir ūkio 

darbais 

Liaudies sukurti laiko matavimo būdai, dirbtiniai 

laiko matavimo prietaisai (smėlio, saulės 

laikrodţiai ir kt.) 

Lietuviškasis ”zodiakas” 

Fizika  II 

41.  

Astronomijos mokslo objektas ir tyrimo metodai/ 

Tradicinė dangaus šviesulių poveikio gamtai ir 

ţmonėms samprata. Mitologijos šaltinių ir 

šiuolaikinių mokslo tyrimų rezultatų 

panaudojimas, apibūdinant veiksnius, darančius  

įtaką pasaulėţiūros formavimuisi, mitologijos ir 

religijos raidai 

Fizika  IV 

42.  
Ţmogaus kūno danga/ Organizmo grūdinimasis. 

Tradicinės pirties ypatybės 

 Biologija  
II 

43.  
Ţmogaus atramos ir judėjimo sistema/ Senolių 

patarimai kaip gydytis nuo kaulų ir raumenų ligų. 

Vaistaţolės, gydomosios jų savybės 

Biologija  II 

44.  

Ţmogaus kraujotaka/ Tradicinė medicina 

kraujotakos ligoms gydyti. 

Imuniteto stiprinimas. 

Antgamtinės kraujo savybės 

Biologija  II, III 

45.  

Ţmogaus kvėpavimo organų sistema/Tradicinė 

medicina kvėpavimo takų ligoms gydyti. 

Vaistinių augalų panaudojimas liaudies 

medicinoje. Ţolelių antpilų degustacija.  

Ţalingų įpročių poveikis sveikatai. 

Senolių patarimai gydantis nuo peršalimo ligų. 

Medaus gydomosios savybės 

Biologija  
 

II, III 

46.  

Kaip išsaugoti sveikatą/ Tradicinė liaudies 

medicina ţalingų įpročių gydymui. Sveikatos 

tausojimo ir higienos laikymosi papročiai 

tradicinėje bendruomenėje, jų svarba šiandien 

Biologija  II 

47.  Ekologija/ Besikartojantys gyvosios ir negyvosios Biologija  I 
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gamtos sezoniniai reiškiniai, ţmogaus ir gamtos 

tarpusavio priklausomybė 

48.  
Genetiškai modifikuoti organizmai/ Tradicinė 

virtuvė prieš GMO. Sveikos gyvensenos principai 

pagal Vydūną 

Biologija  I 

49.  
Ţmonių veiklos poveikis aplinkai/ Senovės ir 

šiuolaikinio ţmogaus poveikio oro, vandens, 

ţemės taršai, palyginimas 

Biologija  I 

50.  

Mityba ir sveikata/ Lietuvos tradicinių švenčių 

patiekalai ir jų maistinės savybės. Metų laikų 

įtaka mitybos racionui ir valgymo įpročiams: 

kalendorinės šventės 

Biologija  II, III 

51.  

Sportas ir sveikata/ Ţemdirbystėje naudojamos 

fizinės jėgos palyginimas su šiandieninio 

ţmogaus fizine veikla. 

Sveikatos tausojimo papročiai ir gydymas 

Biologija  III 

52.  

Ţmogaus nervų sistema/ Tradicinė medicina 

nervų ligoms gydyti. 

Aludarystės tradicijos Lietuvoje, alkoholio 

poveikis ţmogaus organizmui 

Biologija  II,III 

53.  Lietuvos etnografiniai regionai  Geografija  I, IV  

54.  
Matiniai skaičiai/skaičiavimo sistemų reikšmė, 

archajiškų kalendorių matavimų patirtis; liaudiški 

matai ir saikai 

Matematika  II 

55.  Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė architektūra  Dailė  I 

56.  Baltų palikimas kultūriniame kraštovaizdyje Dailė  I 

57.  
Kelsime etnografinių kaimų ir sodybų 

išsaugojimo problemas, palyginti su kitų šalių 

tradicinės architektūros puoselėjimo pavyzdţiais 

Dailė  I 

58.  Liaudies kūryba Fotografija  III-IV 

59.  Pasaulėţiūra, mitologija ir religija Fotografija  III-IV 

60.  Etnografiniai regionai; Tradicinė architektūra Fotografija  III-IV 

61.  Tradiciniai amatai Fotografija  III-IV 

62.  Archeologinis ir tautinis kostiumas Fotografija  III-IV 

63.  
Pirmosios mokyklos. Muzika Vilniaus 

akademijoje 
Muzika  II 

64.  Pirmieji Lietuvos kompozitoriai ir atlikėjai Muzika  II 

65.  Muzikiniai vaidinimai, opera, baletas Muzika  II 

66.  
Lietuvos muzikinis gyvenimas XVIII-XIX 

amţiuje 

Muzika  
II 

67.  
Tautinės muzikos gimimas. Lietuvybės atgimimo 

apraiškos 

Muzika  
II 

68.  
Pirmieji lietuviai muzikai profesionalai V.Kudirka 

ir Vydūnas 

Muzika  
II 

69.  Klojimų gadynė. Tautinės kultūros atgimimas Muzika  II 

70.  Klojimų gadynė. Didieji dainų kūrėjai Muzika  II 

71.  
Lietuvybės pradmenys. „Birutė“- pirmoji 

lietuviška opera 

Muzika  
II 

72.  M.K.Čiurlionis – lietuvių tautos genijus Muzika  II 

73.  Muzikinis gyvenimas 1918-1940 m. Muzika  II 

74.  Tarpukario Lietuvos kompozitorių kūryba Muzika  II 

75.  V.Klovos „Pilėnai“ – tautinė herojinė opera Muzika  II 
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76.  E.Balsio „Eglė ţalčių karalienė“ –  tautinis baletas Muzika  II 

77.  
Tragiškoji tėvynės ilgesio tema lietuvių išeivijos 

kūryboje.  Lietuvių tautinis kostiumas. 

Muzika  
II 

78.  
Tautos istorinių dvasinių ištakų atspindys 

dabartinių kompozitorių kūryboje 

Muzika  
II 

79.  
Apie ką dainavo lietuviai? Lopšinės. Ţaidimai. 

Vaikų ir ganymo dainos 

Muzika  
II 

80.  Dainos apie gamtą. Šeimos ir darbo dainos Muzika  II 

81.  Jaunimo ir meilės dainos Muzika  II 

82.  Raudos ir giesmės Muzika  II 

83.  Liaudies instrumentinė muzika Muzika  II 

84.  
Etnokultūra – pamokos struktūrinė dalis: 

skudučiavimas, sutartinės, liaudies dainos, šokiai, 

ţaidimai  

Muzika  I,II 

85.  Etnokultūros reikšmė teatrui Teatras III,IV 

86.  Klojimo teatras Teatras III,IV 

87.  Rezistencinis lietuvių teatras  Teatras III,IV 

88.  Karpiniai. Medţio motyvas liaudies mene  Technologijos  I 

89.  
Projektas „Etninio tapatumo išraiška šiuolaikinėje 

tekstilėje“ 
Technologijos III 

90.  Projektas „Iš senelės skrynios“ Technologijos I 

91.  Uţgavėnių kaukių gamyba  Technologijos II 

92.  Lietuvių liaudies ţaidimai  Kūno kultūra  I 

93.  Virvės traukimas  Kūno kultūra  I, II 

94.  Tradicijos ir šventės  Rusų kalba  I 

95.  Pagoniški dievai Rusų kalba  I 

96.  Teatrai Rusų kalba  I 

97.  Maistas. Tradiciniai patiekalai Rusų kalba  I 

98.  Šalies suvenyrai Rusų kalba  I 

99.  Suvenyrai. Rusiški ir lietuviški suvenyrai Rusų kalba  II 

100.  
Valstybės simbolika. Lietuvos ir Rusijos valstybių 

simbolika 

Rusų kalba  
II 

101.  Įţymūs Rusijos ir Lietuvos ţmonės Rusų kalba  II 

102.  Tikrosios ir menamos vertybės Rusų kalba  III 

103.  Vilniaus istorija Rusų kalba  III 

104.  Vilniaus baţnyčios Rusų kalba  III 

105.  Kuo įdomi Lietuva Rusų kalba  IV 

106.  Poilsis Lietuvos nacionaliniuose parkuose Rusų kalba  IV 

107.  Tradicinės šventės. Joninės Rusų kalba  IV 

108.  Tradicijos ir papročiai Prancūzų kalba  I 

109.  Tradiciniai patiekalai Prancūzų kalba I-IV 

110.  Šventės Lietuvoje ir Prancūzijoje  Prancūzų kalba II, IV 

111.  Kalėdos ir Velykos Prancūzų kalba III 

112.  Namai tradicinėje kultūroje Vokiečių kalba I 

113.  Ţmogaus gyvenimo ciklas, svarbiausi jo tarpsniai Vokiečių kalba I, IV 

114.  Įţymūs Vokietijos ir Lietuvos ţmonės Vokiečių kalba I, III, IV 

115.  Tauta Vokiečių kalba II, IV 

116.  Kalendoriniai papročiai Vokiečių kalba II, III 

117.  Tradiciniai amatai ir verslai Vokiečių kalba II 

118.  Elgesys ir vertybės Vokiečių kalba II, III 

119.  Tradicinis kraštovaizdis ir architektūra  Vokiečių kalba III 

120.  Maitinimosi ir sveikatos tausojimo papročiai, Vokiečių kalba III, IV 
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kulinarinis paveldas  

121.  
Jaunimo laisvalaikis, kasdienybė, dvasinės 

vertybės  

Vokiečių kalba 
IV 

122.  Praeitis iš arčiau  Vokiečių kalba IV 

123.  

Kalendorinės šventės ir papročiai: Kūčios ir 

Kalėdos Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje ir 

Amerikoje (šventės ištakos, tarpkultūriniai 

panašumai ir skirtumai) 

Anglų kalba I-II 

124.  
Ţmogaus gyvenimo ciklas, svarbiausi jo tarpsniai 

ir apeigos (tarpkultūriniai panašumai ir skirtumai) 
Anglų kalba III-IV 

 

 

EDUKACINĖS IŠVYKOS, PARODOS, SUSITIKIMAI 

Eil. Nr. Renginio pavadinimas  Atsakinga mokytojų 

grupė  

1. Etnografinių Lietuvos regionų paţinimas – išvykos:  

● dzūkų buities paţinimas (Zervynos, Marcinkonys); 

●  literatūrinis Kaunas.  

Lietuvių kalbos ir 

literatūros  

2. Pamokos Lietuvos Nacionaliniame muziejuje: 

●  „Baltų ir kitų kultūrų pasaulėţiūros, mitologijos ir 

religijos ypatybės“;  

● “Lietuvių aprangos ypatumai. Tautinio kostiumo 

bendrieji bruoţai, regioniniai skirtumai ir raida”; 

● “Įvairiatautis, įvairiakultūris Vilnius”.  

Istorijos ir pilietiškumo 

pagrindų  

3. Edukacinės pamokos Vilniaus Etnokultūros centre ir 

Liaudies kultūros centre  
Menų ir technologijų 

4. Mokinių darbų parodos gimnazijoje 

 
Menų ir technologijų 

5. Susitikimai su etnologais Geografijos, menų ir 

technologijų 

6. Ekskursija „Senieji Vilniaus amatai“ Geografijos  

7. Stendų Vėlinėms, šv. Kalėdoms ir šv. Velykoms 

parengimas  

Dorinio ugdymo, menų 

ir  technologijų  

__________________ 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų 

ugdymo plano  

Priedas Nr. 6 
 

PREVENCINĖ PROGRAMA 
 

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų  vartojimo prevencijos programos 

integravimas į mokomųjų dalykų turinį  

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

1.1 Dorinis ugdymas 

Netoleruoti ţalingų įpročių. Ugdomas 

gebėjimas kritiškai vertinti elgesį, 

susijusį su alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medţiagų vartojimu bei juos 

vartoti skatinančius veiksnius (reklamą, 

socialinį ir bendraamţių spaudimą, kt.). 

Gyventi be ţalingų įpročių. Ugdomas 

teigiamas poţiūris į nevartojantį 

psichiką veikiančių medţiagų asmenį. 

Tabako poveikis jaunam organizmui. 

Ugdomas teigiamas poţiūris į 

nevartojantį psichiką veikiančių 

medţiagų asmenį. 

Skatinama nuostata rūpintis savo draugų 

ir šeimos narių fizine ir psichine 

sveikata. 

Gyventi be ţalingų įpročių. Ugdomas 

teigiamas poţiūris į nevartojantį 

psichiką veikiančių medţiagų asmenį 

Atsakomybė uţ savo santykius. 

Tabako poveikis jaunam organizmui. 

Ugdomas teigiamas poţiūris į 

nevartojantį psichiką veikiančių 

medţiagų asmenį. 

Skatinama nuostata rūpintis savo draugų 

ir šeimos narių fizine ir psichine 

sveikata.  

Asmens laisvė. Ugdomas atsakingumas uţ 

savo elgesį  

Alkoholio poveikis jaunam organizmui. 

Ugdomas teigiamas poţiūris į blaivų 

gyvenimo būdą ir alkoholio nevartojantį 

asmenį. 

Egzistencinis nerimas. Ugdoma nuostata 

vengti pačiam ir padėti kitiems išvengti 

psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

rizikos.  

Alkoholio poveikis jaunam organizmui. 

Ugdomas teigiamas poţiūris į blaivų 

gyvenimo būdą ir alkoholio nevartojantį 

asmenį. 

1.2. Chemija  

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Ţalingas psichiką veikiančių 

medţiagų poveikis ţmogui ir 

visuomenei. Formuojamas tvirtas 

neigiamas poţiūris į psichiką veikiančių 

medţiagų vartojimą, platinimą ir 

eksperimentavimą jomis. 

Rūkymo pasekmės fizinei ir psichikos 

Ţalingas psichiką veikiančių 

medţiagų poveikis ţmogui ir 

visuomenei. Formuojamas tvirtas 

neigiamas poţiūris į psichiką veikiančių 

medţiagų vartojimą, platinimą ir 

eksperimentavimą jomis. 

Rūkymo pasekmės fizinei ir psichikos 

Ţalingas psichiką veikiančių medţiagų 

poveikis ţmogui ir visuomenei. 

Formuojamas tvirtas neigiamas poţiūris į 

psichiką veikiančių medţiagų vartojimą, 

platinimą ir eksperimentavimą jomis. 

Alkoholio ţala ţmogaus organizmui ir 

visuomenei, socialiniai piktnaudţiavimo 

Alkoholis ir karjera. Socialiniai 

piktnaudţiavimo alkoholiu padariniai. 

Formuojama nuostata, 

kad  priklausomybė nuo alkoholio – liga, 

kurią būtina ir galima  įveikti. 
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sveikatai. Skatinama nuostata rūpintis 

savo draugų ir šeimos narių fizine ir 

psichine sveikata. Stiprinama nuostata 

nerūkyti. 

 

sveikatai. Skatinama nuostata rūpintis 

savo draugų ir šeimos narių fizine ir 

psichine sveikata. Stiprinama nuostata 

nerūkyti. 

Alkoholio vartojimo pasekmės fizinei 

ir psichinei veiklai. Formuojama 

nuostata, kad  priklausomybė nuo 

alkoholio – liga, kurią būtina ir 

galima  įveikti. 

 

alkoholiu padariniai. Formuojama 

nuostata, kad  priklausomybė nuo alkoholio 

– liga, kurią būtina ir galima  įveikti. 

1.3. Biologija 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Rūkymo poveikis kvėpavimo sistemai. 

Ţalingi įpročiai. Rūkymo keliami 

pavojai. Skatinama nuostata rūpintis 

savo draugų ir šeimos narių fizine ir 

psichine sveikata. Stiprinama nuostata 

nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų. 

Ugdomas teigiamas poţiūris į nerūkantį, 

nevartojantį psichiką veikiančių 

medţiagų asmenį, blaivų gyvenimo 

būdą. Ugdomas atsakingumas uţ savo ir 

draugų, šeimos narių elgesį, gebėjimas 

diskutuoti ţalingų įpročių prevencijos 

klausimais. 

Rūkymo keliami pavojai. Skatinama 

nuostata rūpintis savo draugų ir šeimos 

narių fizine ir psichine sveikata. 

Stiprinama nuostata nerūkyti, nevartoti 

alkoholinių gėrimų. Ugdomas teigiamas 

poţiūris į nerūkantį, nevartojantį 

psichiką veikiančių medţiagų asmenį, 

blaivų gyvenimo būdą. Ugdomas 

atsakingumas uţ savo ir draugų, šeimos 

narių elgesį, gebėjimas diskutuoti 

ţalingų įpročių prevencijos klausimais. 

 

 

Narkotinių medţiagų poveikis nervų 

sistemai. Ugdoma nuostata rūpintis savo ir 

kitų fizine ir psichine sveikata. Ugdomas 

teigiamas poţiūris į nerūkantį asmenį. 

Ugdomas atsakingumas uţ savo elgesį. 

Ugdomas įsitikinimas, kad yra veiksmingų 

priemonių, padedančių ţmonėms atsisakyti 

ţalingų įpročių. 

 

 

Ţalingų veiksnių poveikis 

ţmogaus  gemalo ir vaisiaus raidai. 

Ugdomas atsakingumas uţ savo elgesį. 

 

1.4. Dailė 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Gyvenkime be ţalingų įpročių. Motyvuojama sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų. Ugdomas kritinis mąstymas, atsakomybė uţ 

savo veiksmus ir elgesį. 

1.5. Istorija 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Alkoholio gamyba, prekyba ir 

vartojimas Lietuvos Didţiojoje 

Kunigaikštystėje. Ugdomas supratimas 

apie gėrimo kultūros raidą Lietuvoje. 

Blaivybės sąjūdis XIX a. vidurio 

Sovietinės Lietuvos visuomenės 

kasdienybė. Ugdomas kritiškas poţiūris 

į tabako ir svaiginamų gėrimų vartojimą 

Sovietų Lietuvos visuomenėje.  

Alkoholio gamyba, prekyba ir vartojimas 

Lietuvos Didţiojoje Kunigaikštystėje. 

Ugdomas supratimas apie gėrimo kultūros 

raidą Lietuvoje. 

Blaivybės sąjūdis XIX a. vidurio 

Alkoholio gamyba, prekyba ir 

vartojimas Lietuvos Didţiojoje 

Kunigaikštystėje. Ugdomas supratimas 

apie gėrimo kultūros raidą Lietuvoje. 

Blaivybės sąjūdis XIX a. vidurio 
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Lietuvoje. Formuojamos blaivybės ir 

saikingo alkoholio vartojimo nuostatos. 

Lietuvoje. Formuojamos blaivybės ir 

saikingo alkoholio vartojimo nuostatos. 

 

Lietuvoje. Formuojamos blaivybės ir 

saikingo alkoholio vartojimo nuostatos. 

Sovietinės Lietuvos visuomenės 

kasdienybė. Ugdomas kritiškas poţiūris į 

tabako ir svaiginamų gėrimų vartojimą 

Sovietų Lietuvos visuomenėje. 

1.6. Fizinis ugdymas 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Rūkymo  netoleravimas. Ugdomas 

teigiamas poţiūris į nerūkantį asmenį. 

Ugdoma atsakomybė uţ savo elgesį.  

Sveikos gyvensenos ir sveikatos 

stiprinimo būdai. Ugdoma nuostata 

sveikai gyventi ir stiprinti sveikatą. 

Rūkymo  netoleravimas. Ugdomas 

teigiamas poţiūris į nerūkantį asmenį. 

Ugdoma atsakomybė uţ savo elgesį. 

Sveikos gyvensenos ir sveikatos 

stiprinimo būdai. Ugdoma nuostata 

sveikai gyventi ir stiprinti sveikatą. 

Sveikos gyvensenos ir sveikatos 

stiprinimo būdai. Ugdoma nuostata 

sveikai gyventi ir stiprinti sveikatą. 

Sveikos gyvensenos ir sveikatos 

stiprinimo būdai. Ugdoma nuostata 

sveikai gyventi ir stiprinti sveikatą. 

1.7. Psichologija 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

   Psichoaktyvių medţiagų ţala 

prenatalinio vystymosi stadijoje. 
Formuojamas atsakomybės jausmas uţ savo 

ir būsimos kartos sveikatą 

Priklausomybių ligos. Supaţindinama su 

priklausomybių ligomis, simptomais, eiga, 

gydymo būdais. Ugdomas psichologinis 

atsparumas bei sveika gyvensena. 

1.8. Sveikatingumo ugdymas 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Asmens higiena ir uţkrečiamųjų ligų 

profilaktika. Ugdomas atsakingas 

poţiūris į COVID-19 infekcijos kontrolę 

ir vakcinavimą 

Sveikatinanti mityba. Ugdomi 

sveikatai naudingos ir tausojančios 

mitybos įpročiai.  

Onkologinių ligų prevencija. 
Skatinama atkreipti dėmesį į odos vėţio 

atsiradimo prieţastis, apsisaugojimas 

nuo UV spindulių. 

Burnos higiena. Formuojami teisingos 

burnos higienos įgūdţiai. 

Asmens higiena ir uţkrečiamųjų ligų 

profilaktika. Ugdomas atsakingas 

poţiūris į COVID-19 infekcijos kontrolę 

ir vakcinavimą 

Sveikatinanti mityba. Ugdomi 

sveikatai naudingos ir tausojančios 

mitybos įpročiai. 

Psichikos sveikata. Skatinama nagrinėti 

pozityvų savęs ir kitų asmenų priėmimą, 

akcentuojant įvairovę. 

Kraujotakos sistemos ligų 

profilaktika. Skatinama uţsiimti ŠKL 

prevencija jauname amţiuje formuojant 

Asmens higiena ir uţkrečiamųjų ligų 

profilaktika. Ugdomas atsakingas poţiūris 

į COVID-19 infekcijos kontrolę ir 

vakcinavimą 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir LPI 

prevencija.  Ugdomas teigiamas poţiūris į 

kontracepciją, saugią emocinę ir fizinę 

aplinką, kūno paţinimą. 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija. Ugdomas atsakingas elgesys 

viešumoje, siekiant išvengti traumų. 

Fizinis aktyvumas. Ugdyti fizinio 

aktyvumo įpročius, skatinti rūpintis fizine 

Asmens higiena ir uţkrečiamųjų ligų 

profilaktika. Ugdomas atsakingas 

poţiūris į COVID-19 infekcijos kontrolę 

ir vakcinavimą 

Lytiškumo ugdymas, AIDS ir LPI 

prevencija. Ugdomas teigiamas poţiūris į 

kontracepciją, saugią emocinę ir fizinę 

aplinką, kūno paţinimą. 

Rūkymo, alkoholio ir psichoaktyvių 

medţiagų vartojimo prevencija. 
Formuojami teigiami rekreaciniai įgūdţiai 

Psichikos sveikata. Formuojami 

pozityvaus ryšio su savimi įgūdţiai, streso 
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Civilinė sauga Skatinamas atsakingas 

elgesys prie vandens telkinių, ir su 

pirotechnika. 

Traumų ir nelaimingų atsitikimų 

prevencija. Pirmosios pagalbos 

mokymai. 

Rūkymo, alkoholio ir psichoaktyvių 

medţiagų vartojimo prevencija. 

Formuojami teigiami rekreaciniai 

įgūdţiai 

Lyčių lygybė ir tolerancija. Ugdyti 

sąmonę apie lygybę, seksualinių ir 

tautinių maţumų poziciją visuomenėje. 

sveikatinančius įgūdţius 

Rūkymo, alkoholio ir psichoaktyvių 

medţiagų vartojimo prevencija. 
Formuojami teigiami rekreaciniai 

įgūdţiai 

sveikata.  valdymo būdai. 

2.1. Socialinio emocinio intelekto ugdymo programos integravimas į mokomųjų dalykų turinį 

2.1.1. Dorinis ugdymas 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

Santykis „Aš-aš. Mąstyti - tai gyventi. 

Savojo "Aš" paieška.  

Savimonė. Geras savo emocijų ir 

vertybių, kurios tarnautų atsparumui ir 

gebėjimui save apriboti, ţinojimas. 

Poreikių prioritetai. Laisvas 

pasirinkimas ir atsakomybė. 

Sąmoningas ir pasąmoningas 

pasirinkimas. Savitvarda. Emocijų ir 

elgesio valdymas siekiant savo tikslų. 

Savastis ir tapatybė. Sąţinė. Sąţinės 

veiksmingumas. Autoriteto įtaka. 

Socialinis sąmoningumas. Supratimas ir 

empatiškumas kitų atţvilgiu. 

Tiesiu pagalbos ranką. Kartu 

išgyventi lengviau. Draugystė ir 

bičiulystė. Bendravimas virtualioje 

erdvėje. Saugus bendravimas 

internete. Tarpusavio santykiai. 

Pozityvių santykių formavimas, darbas 

Aš - tu. Santykis su pasauliu. 

Šiuolaikinio pasaulio pokyčiai.  

Asmenybės savastis ir tapsmas. 

Ţmogus ir kultūra. Tapatumo 

problema. Gyvenimas yra vertybė. 

Savimonė. Geras savo emocijų ir 

vertybių, kurios tarnautų atsparumui ir 

gebėjimui save apriboti, ţinojimas. 

Donorystė. Socialinis sąmoningumas. 

Supratimas ir empatiškumas kitų 

atţvilgiu. 

Draugų lūkesčiai ir draugystės 

motyvai. Interneto nauda ir grėsmė. 

Vyriškumas ir moteriškumas. 

Asmeninių santykių apţvalga. 

Atsakomybė uţ savo santykius. Būsi 

palankus - laimingiau gyvensi. 

Tarpusavio santykiai. Pozityvių santykių 

formavimas, darbas komandoje, 

veiksmingas konfliktų sprendimas. 

Kas esu ir kuo noriu būti?  

Tapatumo paieškos.  

Kaip ugdyti charakterį? Savimonė. Geras 

savo emocijų ir vertybių, kurios tarnautų 

atsparumui ir gebėjimui save apriboti, 

ţinojimas. 

Savistaba, savirefleksija. Savitvarda. 

Emocijų ir elgesio valdymas siekiant savo 

tikslų. 

Kaip asmens laisvė susijusi su 

vertybėmis? Laisvė. Asmens laisvė.  

Kasdienis ir filosofinis gyvenimas. 

Socialinis sąmoningumas. Supratimas ir 

empatiškumas kitų atţvilgiu. 

Aš ir kitas. Buberio ţmogiškasis santykis. 

Kodėl išgyvename vienatvę?  

Vienatvė ir vienišumas. Kokia yra 

draugystės ir bičiulystės etinė vertė? 

Draugiški ir dalykiški santykiai. 

Išklausyti kitą. Kaip meilė išaukština 

Ţmogaus prigimtis: sociali ar 

egocentriška? Savimonė. Geras savo 

emocijų ir vertybių, kurios tarnautų 

atsparumui ir gebėjimui save apriboti, 

ţinojimas. 

Laimė kaip gyvenimo įprasminimo 

galimybė. Hedonizmas ir 

eudemonizmas. Laimė man. 

Filosofų poţiūris į ţmogaus 

egzistenciją. Egzistencinis nerimas. 

Kančios kilmė, prasmė ir ţmogaus etinė 

laikysena su ja susidūrus.  

Gyvenimo įprasminimas.  

Gyvenimo vertė ir prasmė.  

Gyvenimo prasmės poreikis.  

Mano gyvenimo prasmė. Savitvarda. 

Emocijų ir elgesio valdymas siekiant savo 

tikslų. 

Kaip filosofiškai grindţiamos ţmogaus 
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komandoje, veiksmingas konfliktų 

sprendimas. 

Mokytis ir suprasti savo pašaukimą. 

Ieškome savo pašaukimo. Pagarbus 

poţiūris ir elgesys. Atsakingas 

sprendimų priėmimas. Moralūs ir 

konstruktyvūs sprendimai, susiję su 

asmeniniu ir socialiniu elgesiu. 

Lygių galimybių ir teisių 

įgyvendinimas. Lyderystė.  

Pagarba savo kultūrai. Tautiškumas. 

Pilietinė atsakomybė. Bausmė. 

Pareiga kitiems. Gebėti būti sveiku. 

Atsakingas sprendimų priėmimas. 

Moralūs ir konstruktyvūs sprendimai, 

susiję su asmeniniu ir socialiniu elgesiu. 

Sąţinė. Laisvas ir sąmoningas 

pasirinkimas. Gyventi sąţiningai. 

Kaip būti autoritetu. Gebėjimai, 

troškimai ir galimybės. Profesinė 

veikla kaip savikūra. Vienatvė ir 

vienišumas. 

Savitvarda. Emocijų ir elgesio valdymas 

siekiant savo tikslų. 

ţmogaus orumą ir gyvenimo vertę? 

Meilės rūšys. Vyrai ir moterys kine.  

Kodėl jaučiu atsakomybę ir kaltę prieš 

kitą ţmogų? Tarpusavio santykiai. 

Pozityvių santykių formavimas, darbas 

komandoje, veiksmingas konfliktų 

sprendimas. 

Atsakingas sprendimų priėmimas. Moralūs 

ir konstruktyvūs sprendimai, susiję su 

asmeniniu ir socialiniu elgesiu. 

teisės ir teisingumo principas?  

Ţmogaus teisės filosofijoje. Kaltė ir 

atsakomybė. Socialinis sąmoningumas. 

Supratimas ir empatiškumas kitų 

atţvilgiu. 

Kokią įtaką asmenybės dorinei raidai 

turi vaikų ir tėvų santykiai?  

Tėvų ir vaikų santykiai.  

Kuo grindţiama pagarbos tėvams 

nuostata? Šiuolaikinės šeimos modelis. 

Kuo grindţiami moters ir vyro 

įvaizdţiai? Moters ir vyro įvaizdţiai 

ţiniasklaidoje ir kine.  

Vyro ir moters santykių problemos. 

Tarpusavio santykiai. Pozityvių santykių 

formavimas, darbas komandoje, 

veiksmingas konfliktų sprendimas. 

Propaganda. Gebėti atpaţinti šališkus 

ir nešališkus pranešimus. 

Ekologinės problemos kine. 

Atsakingas sprendimų priėmimas. 

Moralūs ir konstruktyvūs sprendimai, 

susiję su asmeniniu ir socialiniu elgesiu. 

2.1.2. Psichologija 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

  Vertybės ir gyvenimo tikslai, motyvacija, 

emocijos ir jausmai, „aš“ vaizdas, 

savivertė. Savęs paţinimas ir priėmimas, 

mentalizacijos kompetencija, savivertės 

stiprinimas, iniciatyvumas ir tolerancija. 

Komunikacija, socialinis suvokimas, 

santykiai, konfliktai. Mentalizacijos 

kompetencija, humaniškumas, 

teisingumas, pagarba kitiems, meilė ir 

partnerystė, iniciatyvumas ir tolerancija. 

Psichinė sveikata, psichohigiena, 

stresas, krizės, priklausomybės. Savęs 

paţinimas ir priėmimas, mentalizacijos 

kompetencija, savivertės stiprinimas, 
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sveiko gyvenimo būdo kompetencija, 

humaniškumas, pagarba kitiems, 

iniciatyvumas ir tolerancija. 

2.2. Socialinio emocinio intelekto ugdymo programos integravimas į klasių auklėtojų veiklą 

I klasė II klasė III klasė IV klasė 

LIONS QUEST programos “Raktai į 

sėkmę” uţsiėmimai 

 

Socialinių įgūdţių formavimo 

praktiniai uţsiėmimai. Sukuriamos 

palankios sąlygos gerai mokinių 

savijautai gimnazijoje, stiprėja mokinių 

savivoka, jie  išmoksta atpaţinti savo 

būsenas, valdyti jas. 

● Įvaizdţio kūrimas klasėje;  

● Klasės poţiūris į patyčias; 

● Tolerancija. 

 

Socialinės emocinės pagalbos modelis 

„Antrokas- pirmokui“ 

 

Klasių sutelktumo uţsiėmimai. 

Stiprinamos klasių bendruomenės, 

kiekvienas jaučiasi vertingas, reikalingas 

ir saugus (atskira programa). 

Klasių sutelktumo uţsiėmimai, 

kuriuos veda gimnazijos Alumnai 
(atskira programa). 

Mokinių ir jų tėvų klasių 

bendruomenių sutelktumo renginys 

„Naktis gimnazijoje”.  

Mokinių ir jų tėvų klasių 

bendruomenių išvykos, renginiai. 

Gimnazijoje kuriama ir palaikoma 

aplinka, orientuota į visų jos narių 

tarpusavio bendravimo, supratingumo, 

pagalbos vaikui ir vienas kitam 

LIONS QUEST programos “Raktai į 

sėkmę” uţsiėmimai 

 

Socialinių įgūdţių formavimo 

praktiniai uţsiėmimai Sukuriamos 

palankios sąlygos gerai mokinių 

savijautai gimnazijoje, stiprėja mokinių 

savivoka, jie  išmoksta atpaţinti savo 

būsenas, valdyti jas. 

● Lyderystė klasėje. 

● Mokinių tarpusavio santykiai. 

● Konfliktai ir jų sprendimo būdai. 

 

Socialinės emocinės pagalbos modelis 

„Antrokas- pirmokui“ 

 

Klasių sutelktumo uţsiėmimai. 

Stiprinamos klasių bendruomenės, 

kiekvienas jaučiasi vertingas, reikalingas 

ir saugus (atskira programa). 

Mokinių ir jų tėvų klasių 

bendruomenių sutelktumo renginys 

„Naktis gimnazijoje”.  

Mokinių ir jų tėvų klasių 

bendruomenių išvykos, renginiai. 

Gimnazijoje kuriama ir palaikoma 

aplinka, orientuota į visų jos narių 

tarpusavio bendravimo, supratingumo, 

pagalbos vaikui ir vienas kitam 

stiprinimą.    

Klasės mokinių, juos mokančių 

mokytojų ir tėvų „Apskrito stalo“ 

LIONS QUEST programos “Raktai į 

sėkmę” uţsiėmimai 

 

Socialinių įgūdţių formavimo praktiniai 

uţsiėmimai Sukuriamos palankios sąlygos 

gerai mokinių savijautai gimnazijoje, 

stiprėja mokinių savivoka, jie  išmoksta 

atpaţinti savo būsenas, valdyti jas. 

 

●  Krizės. Įveikimo būdai 

●  Streso valdymas 

●  Psichologinio atsparumo ugdymas 

 

Mokinių ir jų tėvų klasių bendruomenių 

išvykos, renginiai. Gimnazijoje kuriama ir 

palaikoma aplinka, orientuota į visų jos 

narių tarpusavio bendravimo, 

supratingumo, pagalbos vaikui ir vienas 

kitam stiprinimą.    

 

Klasės mokinių, juos mokančių mokytojų 

ir tėvų „Apskrito stalo“ diskusijos. 

Emociškai saugios ir palaikančios aplinkos 

mokinio asmenybės augimui sukūrimas, 

švietimo pagalbos kokybės gerinimas.    

 

 

 

Socialinių įgūdţių formavimo 

praktiniai uţsiėmimai Sukuriamos 

palankios sąlygos gerai mokinių savijautai 

gimnazijoje, stiprėja mokinių savivoka, jie  

išmoksta atpaţinti savo būsenas, valdyti 

jas. 

●  Krizės. Įveikimo būdai 

●  Streso valdymas 

●  Psichologinio atsparumo ugdymas 

 

Mokinių ir jų tėvų klasių 

bendruomenių išvykos, renginiai. 

Gimnazijoje kuriama ir palaikoma 

aplinka, orientuota į visų jos narių 

tarpusavio bendravimo, supratingumo, 

pagalbos vaikui ir vienas kitam stiprinimą. 

    

Klasės mokinių, juos mokančių 

mokytojų ir tėvų „Apskrito stalo“ 

diskusijos. Emociškai saugios ir 

palaikančios aplinkos mokinio asmenybės 

augimui sukūrimas, švietimo pagalbos 

kokybės gerinimas.    



51 

 

stiprinimą.    

Klasės mokinių, juos mokančių 

mokytojų ir tėvų „Apskrito stalo“ 

diskusijos. Emociškai saugios ir 

palaikančios aplinkos mokinio 

asmenybės augimui sukūrimas, švietimo 

pagalbos kokybės gerinimas.    

diskusijos. Emociškai saugios ir 

palaikančios aplinkos mokinio 

asmenybės augimui sukūrimas, švietimo 

pagalbos kokybės gerinimas.    

3. Kita veikla 

3.1. Dalyvavimas Vilniaus visuomenės sveikatos biuro psichoaktyvių medţiagų vartojimo prevencijos projekte “Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos 

raštingumo ugdymas Vilniaus mieste” 

3.2. Individualios psichologinės, socialinės, pedagoginės pagalbos mokiniams, tėvams (rūpintojams) bei mokytojams teikimas. 

3.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas. 

3.4. Tėvų švietimo organizavimas. 

3.5. Konkursų, akcijų, konferencijų, projektų gimnazijoje ir Vilniaus mieste organizavimas. 

3.6. Mokinių iniciatyvinės grupės „Bendraamţiai bendraamţiams veikla“ gimnazijoje ir Vilniaus Simono Daukanto bei kunigaikščio Gedimino  progimnazijose. 

3.7. Pamokos- susitikimai gimnazijoje ir pamokų kitose edukacinėse erdvėse organizavimas. 

3.8. Sveikatingumo skatinimo renginių gimnazijoje ir Vilniaus mieste organizavimas. 

3.9. Informacinės medţiagos (stendinė medţiaga, gimnazijos e.laikraštis, lankstinukai, gimnazijos internetinė svetainė) kūrimas ir sklaida. 

 

Rekomenduojama literatūra ir internetinės nuorodos skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje www.daukanto.vilnius.lm.lt 

 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų  

ugdymo plano 

Priedas Nr. 7 

 

METINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Metinių projektinių darbų nuostatų paskirtis – apibrėţti metinių projektinių darbų sampratą, 

tikslus, uţdavinius, struktūrą, rengimą ir vertinimą. 

2. Metinį projektinį darbą rengia bei pristato visi I ir III klasių mokiniai.  

3. II klasių mokiniai rengia maţesnės apimties socialinių mokslų (istorija, geografija, 

pilietiškumo pagrindai) projektinį darbą, kurį atsiskaito dalyko mokytojui.  

4. Metiniam projektiniam darbui įgyvendinti galima pasitelkti mokslo ir studijų institucijas, 

profesinio mokymo įstaigas, kitas įmones, įstaigas, organizacijas. 
 

II SKYRIUS 

PROJEKTINIO DARBO SAMPRATA, TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 
 

5. Metinis projektinis darbas – I ir III klasės mokinio ar kelių mokinių ilgalaikis darbas, 

rengiamas ugdymo procese. 

6. Metinis projektinis darbas rengiamas tik iš to dalyko (dalykų), kurių mokinys mokosi 

gimnazijoje. 

7. Metinio projektinio darbo tikslas – ugdyti(s), patikrinti ir įvertinti mokinio pasirinkto 

dalyko (dalykų) kompetencijas. 

8. Metinio projektinio darbo uţdaviniai: 

8.1. sudaryti galimybę mokiniui pagal gebėjimus ir poreikius pasirinkti projektinio darbo 

temą, savarankiškai tyrinėti, analizuoti, kurti, parengti ir pristatyti savo veiklos rezultatus.  

8.2. sudaryti sąlygas mokiniui įgyti įvairios prasmingos patirties, teorines ţinias pritaikyti 

praktikoje, stebėti ir apmąstyti asmeninę paţangą. 
 

III SKYRIUS 

METINIO PROJEKTINIO DARBO STRUKTŪRA IR JO RENGIMAS 

 

9. Metiniai projektiniai darbai pagal veiklos pobūdį gali būti tiriamieji arba kūrybiniai: 

9.1. tiriamojo darbo metu atliekamas ir aprašomas teorinis arba empirinis tyrimas; 

9.2. kūrybinio darbo metu sukuriamas ir aprašomas produktas (meno kūrinys, kompiuterinė 

programa, modelis ir pan.). 

10. Metiniai projektiniai darbai gali būti individualūs arba komandiniai (komandą sudaro 2-3 

mokiniai). 

11. Metinį projektinį darbą sudaro trys dalys: procesas, rezultatas ir pristatymas. 

12. Metinių projektinių darbų temų formulavimas: 

12.1. gimnazijos metodinė taryba numato einamųjų mokslo metų projektinės veiklos kryptis ir 

teikia rekomendacijas metodinėms grupėms; 

12.2. visi mokytojai, dirbantys I ir III klasėse, siūlo tiek projektinių darbų temų, kiek turi 

mokomų grupių ( klasių). Vienas mokytojas negali vadovauti daugiau nei 8 projektiniams darbams. 

12.3. projektinių darbų temas mokytojai pateikia metodinės grupės pirmininkui iki einamųjų 

mokslo metų rugsėjo 15 d. (1 priedas); 

12.4. iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 30 d. temos apsvarstomos metodinėse grupėse ir 

teikiamos tvirtinti gimnazijos metodinei tarybai; 

12.5. metodinės tarybos patvirtintos temos skelbiamos mokiniams gimnazijos skelbimų 

lentoje ir elektroniniame dienyne iki einamųjų mokslo metų spalio 10 d. 

12.6. metinio projektinio darbo temą mokinys gali pateikti ir savarankiškai. 
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13. Rekomenduojama rengti ir integruotus, keletą mokomųjų dalykų apjungiančius, 

projektinius darbus. 

14. Metinių projektinių darbų temų pasirinkimas: 

14.1. mokiniai renkasi tik juos mokančių mokytojų projektus; 

14.2. apie pasirinktą projektinį darbą raštu informuoja klasės auklėtoją iki einamųjų mokslo 

metų spalio 20 d. (2 priedas);  

14.3. klasės auklėtojas mokinių pasirinktų metinių projektinių darbų temų sąrašą pateikia  

gimnazijos metodinės tarybos pirmininkui iki einamųjų mokslo metų spalio 25 d. (3 priedas); 

14.4. mokinių pasirinktas metinių projektinių darbų temas metodinės tarybos pirmininkas 

teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui  įsakymu iki einamųjų mokslo metų spalio 30 d. 

15. Mokinys: 

15.1. nuo lapkričio 1 d. iki geguţės 5 d. rengia projektą, konsultuodamasis su projekto 

vadovu: renka, analizuoja medţiagą, koreguoja, įgyvendina sumanymą (tiria, modeliuoja, kuria, 

gamina), fiksuoja darbo eigą, rengia aprašą bei pristatymą; 

15.2. iki einamųjų mokslo metų geguţės 10 d. darbo vadovui elektroniniu paštu atsiunčia 

projektinio darbo aprašą, iki geguţės 15 d., jei reikia, jį koreguoja; 

15.3. iki einamųjų mokslo metų geguţės 20 d. darbo vadovui elektroniniu paštu atsiunčia 

galutinį (jei reikia, pakoreguotą)  projektinio darbo aprašą bei pristatymo skaidres; 

15.4. projektinio darbo pristatymo dieną vertinimo komisijai pateikia brandos darbo aprašą 

(popierinį arba elektroninį variantą), sukurtą produktą bei pristato savo darbą. 

16. Metodinės grupės pirmininkas: 

16.1. iki geguţės 20 d. sudaro projektinių darbų vertinimo komisiją, pristatomų darbų 

eiliškumo sąrašą, numato komisijos darbo vietą ir informaciją perduoda gimnazijos tarybos 

pirmininkui; 

16.2. vadovauja projektinių darbų vertinimo komisijai ir uţtikrina sklandų jos darbą; 

16.3. per 2 darbo dienas po projektinių darbų pristatymo visų darbų įvertinimus, paţymint į 

pristatymą neatvykusius ar darbo neparengusius mokinius, bei išskiriant tris geriausius darbus, 

pateikia metodinės tarybos pirmininkui. 

17. Metodinės tarybos pirmininkas: 

17.1. koordinuoja ir priţiūri šių nuostatų vykdymą; 

17.2. iki geguţės 25 d. organizuoja metodinės tarybos posėdį, kuriame tvirtinamos vertinimo 

komisijų sudėtys, pristatomų darbų sąrašai; protokolas perduodamas gimnazijos direktoriui, kuris 

rengia įsakymą dėl projektinių darbų pristatymo tvarkos;  

17.3. per 3 darbo dienas po projektinių darbų gynimo susistemina visų metodinių grupių 

pateiktus mokinių darbų įvertinimus, teikia gimnazijos administracijai geriausių projektinių darbų  

ir mokinių, neatlikusių projektinių darbų, sąrašą.   

18. Kitų mokslo metų lapkričio mėn. gimnazijos metodinė taryba organizuoja geriausių 

projektinių darbų konferenciją, į kurią susipaţinti su projektų rengimo tvarka kviečiami I klasių 

mokiniai. Gali būti organizuojama geriausių projektinių darbų konferencija, į kurią kviečiami 

mokinių tėvai.    

19. Geriausius projektinius darbus parengę mokiniai skatinami dalyvauti miesto, 

respublikinėse konferencijose, konkursuose  ir ten pristatyti savo darbus. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

20. Organizuojami tarpiniai ir galutinis projekto vertinimai. 

21. Tarpinius vertinimus organizuoja mokytojas-projekto vadovas iki einamųjų mokslo metų 

balandţio 15 d.. 

22. Tarpinis vertinimas – neformalus: pokalbis, aptarimas, susipaţinimas su darbo eiga. 

23. Galutiniam vertinimui sudaroma vertinimo komisijos, kurių sudėtį iki einamųjų mokslo 

metų  geguţės 20 d. tvirtina gimnazijos metodinė taryba. 

24. Mokinio kompetencijos vertinamos rengiant projektinį darbą ir pristatant rezultatus 

vertinimo komisijai. 



54 

 

25. Galutinis projektinio darbo vertinimas yra kriterinis. Projektinio darbo veiklos sritys, 

vertinimo kriterijai pateikiami 4 priede. 

26. Taškai, skiriami uţ projektinio darbo dalis, skirstomi taip: 

26.1. uţ procesą skiriama 15 taškų (uţ darbo planavimą, darbo atlikimo ir pristatymo 

rengimą);  

26.2. uţ rezultatą skiriama 25 taškai (uţ tyrimo atlikimą ar produkto sukūrimą, informacijos 

rinkimą ir pateikimą bei aprašo parengimą); 

26.3. uţ pristatymą skiriama 10 taškų (uţ pristatymo turinį, komunikacinę raišką ir 

įsivertinimą. 

27. Projektinį darbą vertina darbo vadovas ir vertinimo komisija: 

27.1. projektinio darbo vadovas vertina procesą ir rezultatą; 

27.2. vertinimo komisija vertina darbo rezultatą ir pristatymą; 

27.3. galutinį projektinio darbo įvertinimą taškais sudaro darbo vadovo skirtų taškų uţ 

procesą, vadovo ir vertinimo komisijos skirtų taškų uţ rezultatą vidurkio ir vertinimo komisijos 

narių skirtų taškų uţ pristatymą suma; 

27.4. Maksimalus skiriamų taškų skaičius – 50. Taškai konvertuojami į paţymį pagal šią 

atitiktį: 

Taškai 0-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-50 

Paţymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

28. Galutinis įvertinimas įrašomas į atitinkamo dalyko dienyną. 

29. Integruotų projektinių darbų įvertinimas įrašomas į atitinkamų dalykų dienynus. 

30. Neatlikus projektinio darbo įrašomas nepatenkinamas dalyko (dalykų) įvertinimas bei 

fiksuojamas ugdymo(si) sutarties paţeidimas. 

_________________________________________ 
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1 priedas 

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

_______________________  projektinių darbų temos 
 (dalykas) 

_______  klasės mokiniams 

 

Nr.  Temos pavadinimas Tikslas Darbo pobūdis 

(tiriamasis/kūrybinis) 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
                     (mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

APROBUOTA 

_________________________________ 

metodinės grupės susirinkime 

20______ m.  ________________ mėn. _______d.         

Protokolo Nr. __________ 

 

 

PATVIRTINTA 

_________________________________ 

metodinės tarybos susirinkime 

20______ m.  ________________ mėn. _______d.         

Protokolo Nr. __________ 
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2 priedas 
 

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

 

__________       __________________________________ 
(klasė)    (mokinio vardas, pavardė) 

Mano pasirinktas projektas: 

 

  

 

_______________________________  _______________________________ 
(Projekto vadovo parašas)

   
(vardas, pavardė)

 

 

 

 _____________  _________________________________ 

  
(Data)

    
(mokinio parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tema 
darbo pobūdis 

(tiriamasis/kūrybinis) 
darbo vadovas 
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3 priedas 

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

_________ klasės mokinių pasirinktos projektinių darbų temos  

___________________________ m. m. 
 

Klasės auklėtojas  _______________________   ____________________________ 

Eil. 

Nr. 
Mokinio pavardė, vardas Tema Pobūdis 

(tiriamasis/kūrybinis) 

Dalykas Projekto vadovas 
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4 priedas 
 

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

PROJEKTINIO DARBO GALUTINIS VERTINIMAS 

 

 1. Projektinio darbo aprašas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba (uţsienio kalbų – 

uţsienio kalba, tik anotacija rašoma lietuvių kalba). 

 2. Aprašo struktūrinės dalys: 

 titulinis lapas (viršelis); 

 turinys; 

 įvadas; 

 teorinė dalis (literatūros, kitų naudotų šaltinių ar priemonių apţvalga); 

 tiriamoji ar kūrybinė dalis (tyrimo ar kūrybinio proceso eiga, rezultatai, jų analizė); 

 išvados; 

 literatūra (naudotų šaltinių, literatūros ir iliustracijų sąrašas); 

 0,5 psl. anotacija; 

 priedai 

3. Projektinio darbo vertinimo kriterijai: 

Vertinimo kriterijai Maksimalus taškų skaičius 

Projektinio darbo rengimas (procesas): 

 darbo planavimas; 

 darbo atlikimas; 

 pristatymo rengimas. 

Vertina mokytojas, vadovavęs darbui. 

15 

Tyrimo atlikimas ar kūrybinio produkto sukūrimas: 

 kaip darbas atitinka temą, jam keltus tikslus ir 

uţdavinius; 

 tikslingas šaltinių, medţiagų, priemonių, prietaisų 

panaudojimas; 

 kūrybingų idėjų, originalių teiginių iškėlimas, 

pagrindimas ir įgyvendinimas; 

 pritaikomumo ir aktualumo atskleidimas. 

Vertina darbo vadovas ir komisija 

10 

Informacijos pateikimas ir aprašo parengimas: 

 tinkama aprašo struktūra; 

 kalbos taisyklingumas; 

 tinkama informacijos šaltinių analizė; 

 tinkamas tyrimo atlikimo ar produkto kūrimo aprašymas; 

 išvadų, apibendrinimų formulavimo pagrįstumas. 

Vertina darbo vadovas ir komisija 

15 

Darbo pristatymas: 

 aiškumas ir logiškumas; 

 konkretumas ir nuoseklumas; 

 tinkama komunikacinė raiška (kalbos ir laikysenos 

kultūra, bendravimas su klausytojais); 

 tinkamas vizualinis pateikimas; 

 tinkamas dalykinių sąvokų ir terminų vartojimas; 

 įsivertinimas. 

Vertina komisija 

10 

Iš viso             50 

____________________________ 
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 Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų 

ugdymo plano 

 Priedas Nr. 8 

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) 

socialinės-pilietinės veiklos organizavimo Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje principus: 

veiklos tikslą, uţdavinius, organizavimą ir vykdymą, veiklos kryptis, atlikimo būdus bei trukmę. 

 2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Gimnazijos nuostatais. 

3. I–II klasių mokiniams socialinė-pilietinė veikla yra privaloma. Ji yra neatskiriama 

bendrojo pagrindinio ugdymo dalis ir įtraukiama į gimnazijos ugdymo planą, siejama su gimnazijos 

tikslais, bendruomenės poreikiais, kultūrinėmis ir savirealizacijos programomis, tradicijomis. 

4. Tikslas – ugdyti mokinių socialines pilietines kompetencijas, skatinti kūrybiškumą, 

altruizmą, savanorystę, plėtoti socialinę partnerystę. 

5. Uţdaviniai:  

5.1. ugdyti ir puoselėti mokinių pilietinį suvokimą; 

5.2. didinti mokinių visuomeninį ir pilietinį aktyvumą; 

5.3. formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, komunikacinius, socialinius, 

komandinio darbo ir veiklos gebėjimus. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

6. Socialinė-pilietinė veikla I–II gimnazijos klasių mokiniams yra privaloma. Veiklai 

mokiniai privalo skirti ne maţiau kaip 10 val. per mokslo metus. 

7. Socialinė-pilietinė veikla yra laisvai pasirenkama iš socialinės- pilietinės veiklos krypčių 

sąrašo. 

8. Veiklą organizuoja visi gimnazijos darbuotojai: administracija, pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, bibliotekos vedėja ir kt., veiklą koordinuoja 

socialiniai pedagogai.  

9. Klasių auklėtojas supaţindina mokinius ir jų tėvus (globėjus/rūpintojus) su Tvarkos 

aprašu.  

10. Socialinę-pilietinę veiklą mokinys pildo apskaitos lape (toliau – Apskaitos lapas), 

kuriame pasirašo konkrečią veiklą skyręs asmuo (socialinis pedagogas, klasės vadovas, mokytojas, 

bibliotekos vedėja ir kt.); mokinys atsako uţ savo Apskaitos lapo pildymą. 

11. Mokinys socialinę-pilietinę veiklą gali atlikti savarankiškai. Veiklos atlikimą uţ 

gimnazijos ribų patvirtina atitinkama institucija, pateikdama raštą su atsakingo asmens parašu ir 

spaudu arba pildydama mokinio Apskaitos lapą. 

12. Mokinys gali vykdyti metinį projektinį darbą siedamas su pasirinkta socialine-pilietine 

veikla. 

13. Klasės auklėtojas vykdo veiklos apskaitą ir kontrolę: 

13.1. fiksuoja valandas elektroniniame dienyne skiltyje ,,Socialinė-pilietinė veikla” 

(perkelia iš Apskaitos lapų); 

13.2. likus 1 mėnesiui iki pusmečio ir/ar mokslo metų pabaigos, perţiūri auklėtinių 

socialinės- pilietinės veiklos suvestinę, mokinių Apskaitos lapus, kartu su socialiniu pedagogu 

ugdymo proceso metu neatlikusiems socialinės- pilietinės veiklos mokiniams padeda ją pasirinkti.   
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III SKYRIUS 

 VEIKLOS ORGANIZAVIMO KRYPTYS 

 

14. Socialinė - pilietinė veikla apima šias kryptis: pilietinę, ekologinę-aplinkosauginę, 

socialinę ir savanorišką, kultūrinę: 

14. 1. Pilietinė kryptis:  

14.1.1. aktyvi veikla mokyklos savivaldoje (gimnazijos savivaldos rinkimų organizavimas; 

gimnazijos atstovavimas miesto ir Lietuvos mokinių savivaldos institucijose, Europos jaunimo 

parlamento veikloje); 

14.1.2. pilietinių iniciatyvų (Antakalnio, Rasų kapinių tvarkymo, valstybinių švenčių ir  

atmintinų datų gimnazijoje minėjimo) organizavimas/aktyvus dalyvavimas; 

14.1.3. aktyvus dalyvavimas gimnazijos Tolerancijos centro bei Tarptautinės komisijos 

nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir kitų institucijų 

organizuojamose akcijose bei renginiuose.  

14.2. Ekologinė–aplinkosauginė veikla: 

14.2.1. aktyvus dalyvavimas ekologinėje akcijoje „DAROM“; 

14.2.2. gimnazijos vidaus ir išorės aplinkos puoselėjimas ir tvarkymas; 

14.2.3. Vilniaus miesto ţaliųjų erdvių tvarkymas pagal poreikį ir susitarimą; 

14.3. Socialinė ir savanoriška veikla:  

14.3.1. aktyvi pagalba klasės auklėtojui organizuojant klasės veiklą; 

14.3.2. dalyvavimas mokyklos interjero atnaujinime, svetingos aplinkos kūrime; 

14.3.3. prevencinių, socialinių, profesinio informavimo renginių gimnazijoje ir uţ jos ribų 

inicijavimas, organizavimas; 

14.3.4. savanoriškas darbas vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, 

dalyvavimas labdaros akcijose;  

14.3.5. savitarpio pagalba mokiniams, turintiems mokymosi, adaptacijos ar kitokių 

sunkumų; 

14.3.6. bendradarbiavimas su šeimoje apsigyvenusiais mainų programų mokiniais.  

14.4. Kultūrinė veikla: 

14.4.1. renginių organizavimas gimnazijoje ir uţ jos ribų, dalyvavimas juose; 

14.4.2. gimnazijos mediatekos pildymas, foto kronika, e. laikraščio, sienlaikraščio leidyba; 

14.4.3. savanoriškas darbas meno ir kultūros įstaigose, viešosiose bibliotekose, miesto 

renginiuose; 

14.4.4. pagalba eksponuojant mokinių darbų parodas; 

14.5. kita mokinio pasirinkta ir atliekama veikla.  

 

IV SKYRIUS 

 SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 

 

15. Mokinio atlikta socialinė-pilietinė veikla pusmečių pabaigoje elektroniniame dienyne 

fiksuojama įrašu „įskaityta/neįskaityta“. 

15.1 Socialinei-pilietinei veiklai atlikti mokiniui atlikus 3 ir daugiau valandų pirmajame 

pusmetyje ir ne maţiau kaip 10 valandų per mokslo metus, elektroniniame dienyne fiksuojamas 

įrašas ,,įskaityta“. 

15.2. Elektroniniame dienyne įrašas ,,neįskaityta” rašomas, jei: 

             15.2.1. mokinys socialinei-pilietinei veiklai atlikti skyrė maţiau nei 3 valandas pirmajame 

pusmetyje ar maţiau nei 10 valandų per mokslo metus; 

        15.2.2. mokinys visiškai neatlieka socialinės-pilietinės veiklos. 

16. Neatlikusio socialinės-pilietinės veiklos mokinio kėlimo į aukštesnę klasę, papildomo  

darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys.         

17. Pagrindinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų 

atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, metinius įvertinimus ir atlikęs 

socialinę-pilietinę veiklą, laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. 
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18. Socialinė-pilietinė veikla, kaip sudėtinė mokinio ugdymo plano dalis įrašoma į 

mokymosi pasiekimų ir pagrindinio išsilavinimo paţymėjimą. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Klasių auklėtojai: 

19.1. mokiniams baigus pagrindinio ugdymo programą, Veiklos apskaitos lapus įsega į 

mokinių asmeninius aplankus/bylas; 

19.2. mokiniui keičiant mokyklą mokslo metų eigoje ar jiems pasibaigus, sutvarko veiklos 

Apskaitos lapą ir jį atiduoda mokiniui. 

20. Mokiniai, aktyviai dalyvavę (socialinei ir pilietinei veiklai skyrę 40 ir daugiau 

valandų/pamokų) skatinami gimnazijos direktoriaus Padėkos raštais, pagal galimybes 

organizuojama edukacinė veikla.  

21. Veiklos prieţiūrą vykdo klases kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

_________________ 
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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

 

_____ klasės mokinio(-ės) __________________________________________________________ 
 

SOCIALINĖS IR PILIETINĖS VEIKLOS 20__ / 20__ m. m. APSKAITOS LAPAS  

 

Eil.

Nr. 

Veikla Data Valandų 

skaičius 

Asmens, atsakingo uţ veiklos 

organizavimą ir/ar vykdymą  
vardas, pavardė, parašas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Iš viso valandų: _____________  

 

Data: _______________ Klasės auklėtojas____________________________________________ 
           (vardas, pavardė, parašas) 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų  

ugdymo plano 

Priedas Nr. 9 

 

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, FIZINIO UGDYMO 

IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ PAMOKŲ TVARKA 

 

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

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

1.1. mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, dailės, menų, 

sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ar yra jas baigęs; 

1.2. mokosi pagal kitas neformaliojo švietimo programas; 

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

metais. 

2. Mokinys nuo menų ir fizinio ugdymo pamokų atleidţiamas, jeigu: 

2.1. atitinkamo dalyko mokytojui pristato prašymą gimnazijos direktoriaus vardu (prašymo 

forma pridedama) ir paţymą/paţymėjimą su dalykų įvertinimais apie lankomą (ar baigtą) mokyklą 

iki einamųjų mokslo metų spalio 1 d. Paţyma apie lankomą mokyklą pakartotinai pristatoma likus 2 

savaitėms iki kiekvieno pusmečio pabaigos; 

2.2. kartu su prašymu pristato formalųjį švietimą papildančias ar neformaliojo švietimo 

programas ar jų nuorodas, pagal kurias mokėsi/mokosi.  

3. Prašymus, paţymas ir programas dalyko mokytojas perduoda pavaduotojui ugdymui, 

kuruojančiam atitinkamą dalyką. Pavaduotojas ugdymui rengia įsakymo dėl mokinių atleidimo nuo 

dalyko pamokų projektą. Atleidimas įteisinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu. Prašymai ir 

paţymos saugomi pavaduotojo kabinete iki mokinys baigs pagrindinio/vidurinio ugdymo programą.  

4. Skatintina, kad nuo atitinkamo dalyko pamokų atleisti mokiniai aktyviai dalyvautų 

gimnazijos kultūriniame ir sportiniame gyvenime, atstovautų gimnaziją konkursuose, varţybose ir 

pan.  

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

neformaliojo švietimo įstaigos trenerio įvertinimą apie mokinio sportinę veiklą pagal gimnazijos 

nustatytą formą (pridedama). 

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

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

pasiekimų uţskaitymas aptariamas dalyvaujant mokiniui, mokytojui ir dalyką kuruojančiam 

pavaduotojui. 

7. Mokiniai dėl sveikatos būklės ar laikinai dėl ligos atleidţiami nuo fizinio ugdymo pamokų 

lankymo gimnazijos direktoriaus įsakymu ir esant gydytojo rekomendacijai. Įsakymą kartą per 

savaitę rengia gimnazijos visuomenės sveikatos prieţiūros specialistas. 

8. Sprendimus dėl menų ir fizinio ugdymo dalykų, o išimtiniais atvejais – ir kitų dalykų 

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

konvertavimo į paţymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę, priima atitinkamo dalyko mokytojas.  

9. Per pamokas, nuo kurių mokiniai atleisti, mokiniams rekomenduojama pasirengti kitų 

dalykų pamokoms gimnazijos skaitykloje, bibliotekoje ar kitose gimnazijos patalpose, skaityti 

groţinę, mokslinę literatūrą ir pan. Išeiti iš gimnazijos patalpų neleidţiama, išskyrus tuos atvejus, 

kai pamokos, nuo kurių mokinys atleistas, yra pirmos ar paskutinės. 

10. Gimnazija uţtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą, jei jie neišeina iš gimnazijos 

patalpų. 

___________________________________ 
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(mokinio vardas, pavardė) 

 

(klasė) 

 

 

 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL ATLEIDIMO NUO MOKOMOJO DALYKO PAMOKŲ LANKYMO 

______________ 

(data) 

Vilnius 

 

 1. Prašau atleisti mane nuo _______________________________________________ 
    (nurodyti dalyką) 

pamokų lankymo. 

 

 2. Lankau /esu baigęs ___________________________________________________ 
     (apibraukti reikalingą)   (nurodyti mokyklą) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

  

    3. Pridedama: 

3.1. paţyma/paţymėjimas su dalykų įvertinimais apie lankomą (ar baigtą) mokyklą  

 

__________________________________________________________________________- 
                        (nurodyti mokyklos  pavadinimą) 

 

3.2. programa ar nuoroda į programą 

________________________________________________________________________ 

 

                       4. Su Mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir kitų privalomųjų dalykų 

pamokų tvarka esu susipaţinęs.  

 

_________________________ 
                                                                                   (mokinio parašas) 

                            _____________________________________________________ 
                                                                (bent vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas) 

 

Direktoriaus pavaduotojas _________                                                        _____________________ 

ugdymui                                (parašas)                                                                                      (vardas, pavardė) 

 

 
________________________________________________________________________________ 

(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas) 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriui 

 

 

 

PRANEŠIMAS 

DĖL FIZINIO UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMO 

 

________________ 

(data) 

 

 Pranešame Jums, kad Jūsų gimnazijos mokinys (-ė)  

________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, gimimo data) 

 

lanko___________________________________________________________________________ 

       (uţsiėmimo rūšis) 

 

Uţsiėmimai vyko___________ kartus per savaitę po ________ val. 

Treneris _______________________________________________ 

       (vardas, pavardė) 

 

Siūlome šio mokinio (-ės) fizinio ugdymo pasiekimus vertinti  ___________________ 

(nurodyti siūlomą įvertinimą  10 balų sistemoje) 

Direktorius  __________________              ____________________________ 

                  (parašas)               (vardas, pavardė) 

 

A. V.  

 

 

 

Pastaba. Pranešimas be neformaliojo švietimo įstaigos antspaudo negalioja. 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

 Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų 

ugdymo plano 

 Priedas Nr. 10 

 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŢANGOS STEBĖJIMO IR VERTINIMO APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių individualios paţangos stebėjimo ir vertinimo aprašas (toliau - Aprašas) 

parengtas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2433, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. Nr. V-269, Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. 1309, 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birţelio 2 d. įsakymu Nr. V-442, gimnazijoje priimtais 

susitarimais, edukologijos literatūra. 

2. Apraše naudojamos sąvokos: 

2.1. Individuali mokinio paţanga - pokytis, įvykęs akademinėje, kognityvinėje, 

socialinėje, emocinėje ir kt. mokinio gyvenimo srityje (kriterijus - asmens pastangos). 

2.2. Įsivertinimas - paties mokinio atliekamas ugdymosi proceso, pasiekimų ir paţangos 

akademinėje ir kt. veikloje stebėjimas ir apmąstymas, numatant tolesnius ţingsnius. 

2.3. Formuojamasis vertinimas - vertinimas, grįstas mokytojo ir mokinio sąveika, 

palaikantis mokymąsi, kai mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, 

pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir atitinkamai reaguoja, padeda suprasti mokiniui, kaip 

įveikti sunkumus ir kokie mokymosi būdai yra veiksmingi. 

2.4. Mokinio mokymosi rezultatai - mokinio įgytų ţinių ir gebėjimų visuma fiksuotu laiku, 

kuri pamatuojama ir palyginama su Bendrosiose ugdymo programose aprašytais rezultatais ir jų 

siekiniais. 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŢANGOS STEBĖJIMO IR VERTINIMO  

TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 

 

3. Mokinių individualios paţangos stebėjimo ir vertinimo tikslai: 

3.1. padėti mokiniui planuoti savo mokymosi ir asmenybės augimą, išsikelti tikslus, 

įvardinti sunkumus, ieškoti reikiamos pagalbos, numatyti savo indėlį į mokymosi gerinimą ir 

bendrųjų kompetencijų ugdymą(si); 

3.2. sudaryti sąlygas mokytojams stebėti, ar mokinio pasiekimų ir kompetencijų lygis 

optimalus, atitinkantis jo individualias galias, siekius bei patirtį, teikti veiksmingą grįţtamąjį ryšį 

ir pagalbą; 

3.3.  suteikti tėvams (kitiems įstatyminiams atstovams) informaciją apie mokinio pastangas, 

pasiekimus ir paţangą, tartis dėl bendrų su gimnazija veiksmų, pagalbos teikimo. 

4. Mokinių individualios paţangos stebėjimo ir vertinimo uţdaviniai: 

4.1. skatinti mokinį prisiimti atsakomybę uţ savo mokymąsi ir kitą prasmingą veiklą 

(socialinę, pilietinę, kultūrinę), mokytis įvertinti savo ir kitų bendramokslių darbus, padėti 

mokiniams pastebėti ir likviduoti savo mokymosi spragas, ieškoti reikiamos pagalbos, 

savarankiškai mokytis; 

4.2. padėti mokytojui įţvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

individualizuoti ugdymo turinį ir metodus, nukreipti mokinį kitai prasmingai veiklai. 
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III SKYRIUS 

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŢANGOS STEBĖJIMO IR VERTINIMO  

DALYVIAI BEI STRATEGIJOS 

 

5. Pagrindiniai mokinių individualios paţangos stebėjimo ir vertinimo proceso dalyviai yra: 

mokinys, mokytojas, bendraklasiai. 

6. Kiti šio proceso dalyviai yra: pagalbos mokiniui specialistai, tėvai, gimnazijos 

administracija. 

7. Gimnazijoje stebint ir vertinant mokinio paţangą taikomos šios penkios strategijos: 

7.1. susitarimas dėl ugdymosi lūkesčių, tikslų, siekių ir sėkmės kriterijų; 

7.2. sąlygų mokiniams parodyti tai, ką jie išmoko, sudarymas; 

7.3. grįţtamojo ryšio, kuris skatina mokytis, teikimas; 

7.4. mokinių skatinimas mokytis vieniems iš kitų; 

7.5. mokinių skatinimas prisiimti atsakomybę uţ savo mokymąsi. 

8. Strategijų aprašymas: 

8.1. Susitarimas dėl ugdymosi lūkesčių, tikslų, siekių ir sėkmės kriterijų. 

Susitarimas vyksta mokslo metų pradţioje, prieš pradedant nagrinėti naują temą ir 

kiekvienoje pamokoje. 

Mokslo metų pradţioje mokytojas parengtą metinį dalyko planą išsiunčia el. dienyne 

visiems savo grupės / klasės mokiniams ir aptaria per pirmąsias pamokas. 

Mokslo metų pradţioje mokytojas aptaria su mokiniais dalyko vertinimo sistemą, sėkmės 

kriterijus.  

 

Prieš kiekvieną temą ugdymo siekiai tikslinami, konkretinami. 

Kiekvieną pamoką formuluojamas mokymosi uţdavinys, orientuotas į rezultatą, kurį turi 

pasiekti mokinys. 

Rekomenduojama mokymosi uţdavinį formuluoti pagal pasiekimų lygmenis (patenkinamas, 

pagrindinis, aukštesnysis). Mokymosi uţdavinys teikiamas mokiniams suprantamomis sąvokomis. 

Formuluojant mokymosi uţdavinį pamokai, svarbu numatyti, iš ko mokinys galės spręsti, 

kad mokymosi uţdavinys pasiektas. 

8.2. Sąlygų mokiniams parodyti tai, ką jie išmoko, sudarymas. 

Siekiama, kad mokytojai naudotų ne tik tradicinius vertinimo metodus ir formas 

(kontroliniai darbai, testai, apklausos), bet vertintų mokinių pasiekimus įvairiais būdais 

(projektiniai, kūrybiniai, praktiniai, teoriniai darbai, individualūs ir grupiniai darbai ir kt). 

Kiekvienam mokiniui sudaroma daugiau ir įvairesnių galimybių atskleisti savo potencialą. 

8.3. Grįţtamojo ryšio, skatinančio tolesnį mokymąsi, teikimas.  

Grįţtamasis ryšys - ţodţiu ir raštu perteikiama informacija apie tai, kaip mokiniui sekasi, bei 

neverbalinis atsakas. Grįţtamąjį ryšį teikia mokytojas, klasės draugas, pats mokinys. Grįţtamasis 

ryšys teikiamas: pamokos metu, atliekant uţduotis bei patikrinant, kaip mokiniai suprato tai, kas 

buvo numatyta pamokoje; taisant mokinių rašto darbus ir pateikiant komentarus apie darbo 

tobulinimą: 

● patvirtinant, ką mokiniai atliko teisingai; 

● pagiriant mokinio pastangas ir pasirinktus darbo būdus; 

● identifikuojant padarytas klaidas; 

● sudarant sąlygas darbą tobulinti; 

● informuojant tėvus apie taikomus vertinimo būdus ir paaiškinant, kodėl taip daroma. 

8.4. Mokinių skatinimas mokytis vieniems iš kitų („prieš klausdamas mokytojo, 

paklausk dviejų draugų“). 

Mokytojai pamokas organizuoja, skatindami mokinius aktyviai bendradarbiauti tarpusavyje: 

dirbti porose, prieš klausiant mokytojo, paklausti bent dviejų draugų, diskutuoti, tartis, dalintis 

ţiniomis. Mokiniai skatinami vertinti kito mokinio darbą pagal nustatytus kriterijus, identifikuoti 

stipriąsias ir silpnąsias vietas, paaiškinti, patarti, ką reiktų daryti kitaip. 

8.5. Mokinių skatinimas prisiimti atsakomybę uţ savo mokymąsi. 
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Gimnazijoje mokiniai atlieka įsivertinimą, taip sudaromos sąlygos jiems prisiimti 

atsakomybę ir patiems valdyti savo mokymąsi. Mokiniai įsivertina: savo atliktą uţduotį / darbą, 

pasiekimus ir paţangą, mokymosi procesą, asmenines savybes, kompetencijas. 

Mokytojai skatina įsivertinimo procesą pamokose, nustato jo daţnumą, parenka įsivertinimo 

formas ir metodus. Svarbu atliktą įsivertinimą aptarti su mokiniu. Pagal poreikį rekomenduojama, 

kad mokytojai mokymosi proceso, rezultatų ir paţangos įsivertinimą organizuotų bent du kartus 

per mokslo metus. 

Po I ir II pusmečių organizuojamas apibendrinamasis įsivertinimas. Mokiniai uţpildo 

įsivertinimo anketas (1 priedas, 2 priedas). 

Uţpildytas anketas (1 priedas) analizuoja klasių auklėtojai: su auklėtiniais aptaria mokymosi 

sėkmes ir sunkumus, svarsto, kaip juos pašalinti; kartu su mokiniu priima atitinkamus sprendimus; 

organizuoja bendradarbiavimą su kolegomis, pagalbos mokiniui specialistais, tėvais; teikia 

nurodytas ataskaitas kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

Bendrųjų kompetencijų įsivertinimo anketą (2 priedas) pildo ir analizuoja mokinys. Jei nori, 

mokinys aptaria ją su mokytojais, klasės auklėtoju, pagalbos mokiniui specialistais. 

 

IV SKYRIUS 

INFORMAVIMAS APIE INDIVIDUALIĄ MOKINIŲ PAŢANGĄ 

 

9. Tėvai apie individualią mokinių paţangą informuojami: 

9.1. du kartus per metus visiems dalykų mokytojams elektroniniame dienyne rašant 

komentarus apie kiekvieno mokinio mokymąsi, paţangą ir kt. (signaliniai pusmečiai); 

9.2. tėvų susirinkimų metu, vykstant tėvų, mokytojo ir mokinio pokalbiui; 

9.3. elektroninio dienyno sistemoje - mokytojams rašant komentarus, esant reikalui; 

9.4. tariantis dėl pagalbos teikimo su dalyko mokytoju, klasės auklėtoju ar Vaiko gerovės 

komisijos nariais tėvų ar gimnazijos iniciatyva. 

10. Dalykų mokytojai apie mokinių pasiekimus ir paţangą informuoja: 

10.1. klasių auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus - esant būtinybei; 

10.2. klasių auklėtojus, pagalbos mokiniui specialistus ir gimnazijos administraciją - 

direkcinių pasitarimų ir mokytojų tarybos posėdţių metu (aptariant signalinių pusmečių, 

pusmečių, diagnostinių kontrolinių darbų rezultatus ir pan.); 

10.3. kiekvieno pusmečio pabaigoje kuruojantį pavaduotoją - apie mokinius, nepadariusius 

paţangos. 

11. Klasių auklėtojai apie mokinių pasiekimus ir paţangą informuoja gimnazijos 

administraciją, teikdami nurodytas ataskaitas ir informuodami ţodţiu. 

12. Gimnazijos administracija informuoja apie mokinių pasiekimų pokyčius, individualią 

paţangą Mokytojų tarybos posėdţiuose (kartą per pusmetį). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Paţymėtina, kad individualios paţangos stebėjimas ir vertinimas yra veiksmingas tik 

tada, kai kiekvienas dalyvis atsakingai priima savo vaidmenį: 

13.1. mokinys - prisiima atsakomybę uţ savo mokymąsi, laiku atlieka jam pavestas 

uţduotis, siekia daryti paţangą, stengdamasis suprasti ir taisyti daromas klaidas, priima siūlomą 

mokytojų ir bendraklasių pagalbą, atlieka įsivertinimą, dalyvauja pokalbiuose su klasės auklėtoju, 

mokytojais ir tėvais; 

13.2. dalykų mokytojai - taiko formuojamojo vertinimo strategijas pamokose, su kolegomis 

aptaria kiekvieno mokinio paţangą, ieško bendrų sprendimų, teikia informaciją apie mokinį jo 

tėvams, gimnazijos administracijai, teikia įvairią mokymosi pagalbą mokiniams; 

13.3. gimnazijos administracija - sudaro sąlygas mokytojams bendradarbiauti, atlieka 

besimokančiųjų mokymosi rezultatų pokyčių analizę ir jos pagrindu numato veiklos tobulinimą, 

sudaro sąlygas mokiniams gauti reikiamą pagalbą, padeda mokytojams spręsti iškilusius 
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klausimus ir teikia jiems pagalbą, uţtikrina tinkamą informacijos sklaidą visiems gimnazijos 

bendruomenės nariams. 

14. Šis aprašas gali būti koreguojamas ar keičiamas pagal būtinybę. 

________________________________ 
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       1 priedas 
 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija 
 

______________  m. m. ____ pusmetis 
 

_____ klasės mokinio (-ės) _________________________________________ 
               (vardas, pavardė) 
 

 Įsivertinimas / Vertinimas      
    

1. Tavo savijauta klasėje:                  1                      2                        3       4 
                   Bloga               Patenkinama                  Gera Labai gera 

Komentaras  __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

2. Tavo savijauta gimnazijoje:            1                      2                        3       4 
                                            Bloga                Patenkinama                Gera  Labai gera 

Komentaras _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

3. Ar tave dţiugina ___ pusmečio rezultatai? 

         1           2                     3        4 
    Ne        Labiau                            Labiau                           Taip 

                                                                                  nedţiugina                       dţiugina 
 

4. Mokomieji dalykai, kurie sekėsi geriausiai: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

5.1. Mokomieji dalykai, kurie labiausiai nesisekė:  _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 
 

5.2. Nesėkmių prieţastys: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

6. Norėčiau pagerinti šių mokomųjų dalykų rezultatus: ___________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

7. Ką pats darysiu, kad pasiekčiau geresnių rezultatų ? ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

8. Kokios pagalbos reikėtų: 

8.1. siekiant geresnių mokymosi rezultatų______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

8.2. kitos pagalbos (psichologinės ir pan.) ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                  ___________________                                 (mokinio parašas) 
                        

 

 

                                     2 priedas  
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazija 

 

 

 Mokinio (-ės) _________________________________________ 
   (vardas, pavardė) 

 

Bendrųjų kompetencijų įsivertinimas 

 

   Vertinimas:                         1           2                    3        4 
                         niekada          retai                            daţnai                       labai daţnai 

 

Kompetencijų dėmenys 

I kl. II kl. III kl. IV kl. 

Pusmečiai 

I II I II I II I II 

Mokymosi kompetencija 

Prisiimu atsakomybę uţ savo mokymąsi ir rezultatus         

Laiku atlieku man paskirtas uţduotis         

Stengiuosi suprasti ir taisyti daromas klaidas         

Priimu siūlomą mokytojų ir bendraklasių pagalbą *         

Atlieku savo mokymosi įsivertinimą, numatau 

tolesnius mokymosi ţingsnius 

        

Kalbuosi su mokytojais, klasės auklėtoju apie savo 

mokymosi paţangą 

        

Socialinė, komunikavimo kompetencija 

Noriai padedu bendramoksliams         

Siūlau idėjas klasės, gimnazijos veiklai         

Gebu dirbti įvairiose grupėse         

Pagarbiai bendrauju su įvairiais ţmonėmis         

Gebu valdyti savo emocijas         

Uţsiimu savanoriška veikla         

Kūrybiškumo, asmeninė kompetencija 

Pasitikiu savimi         

Elgiuosi sąţiningai ir atsakingai         

Aktyviai veikiu įgyvendinant idėjas         

Nepasimetu neįprastose situacijose         

Sveikai gyvenu, atsispiriu neigiamai įtakai         

 

* jei pagalba nereikalinga, nepildyti 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų  

ugdymo plano 

Priedas Nr. 11 

 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vertinant mokinių mokymosi pasiekimus vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, 

Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi 

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

mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimą. 

2. Vertinimo tikslas – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją 

apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir paţangą, priimti pagrįstus sprendimus. 

3. Vertinimo uţdaviniai: 

 3.1. padėti mokiniui paţinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

 3.2. padėti mokytojui įţvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, numatyti ir suteikti reikalingą pagalbą; 

 3.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, kartu priimti 

sprendimus dėl tėvų ir gimnazijos teikiamos mokymosi pagalbos; 

 3.4. padėti gimnazijai planuoti ir koreguoti ugdymo turinį bei procesą. 

 4. Vertinimo nuostatos ir principai: 

 4.1. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių ţinios ir supratimas, 

bendrieji ir dalyko gebėjimai ir kt.;  

 4.2. vertinimas skirtas padėti mokytis – mokinys laiku gauna grįţtamąją informaciją apie savo 

mokymosi patirtį, pasiekimus ir paţangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti; 

4.3. vertinimas atviras ir skaidrus – mokiniai supaţindinami su vertinimo kriterijais, su jais 

tariamasi dėl vertinimo procedūrų; 

 4.4. vertinimas objektyvus ir veiksmingas – siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo, 

remiamasi bendrosiomis programomis. 

5. Gimnazijos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas. 

6. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįţtamąjį ryšį, 

stebėti daromą paţangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus. 

7. Diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir paţanga, kad būtų galima 

tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Mokinio 

pasiekimų diagnostinis vertinimas gimnazijoje atliekamas reguliariai, pagal mokymo(si) logiką, 

aiškius vertinimo kriterijus, gimnazijos susitarimus. Diagnostinio vertinimo metu mokinio 

pasiekimai įvertinami paţymiais. Gauta informacija remiamasi analizuojant mokinių paţangą ir 

poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 
 

II SKYRIUS 

BENDROJI DIAGNOSTINIO VERTINIMO TVARKA 
 

8. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas grindţiamas aiškiais, mokiniams suprantamais ir 

ţinomais kriterijais, susietais su Bendrosiomis programomis.  

          9. Mokinių mokymosi pasiekimai fiksuojami įrašu arba balu, taikant 10 balų vertinimo 

sistemą: 

           9.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „įskaityta“ („įsk.“), „atleista“ („atl.“), 4-10 balų 

įvertinimas; 

 9.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašas „neįskaityta“ („neįsk.“), 1-3 balų įvertinimas. 
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   10. Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į mokinių pasiekimų lygius, 

apibrėţtus Bendrosiose programose: nepatenkinamą (1-3 balai), patenkinamą (4-5 balai), pagrindinį 

(6-8 balai) ir aukštesnįjį (9-10 balų).  

11. Jeigu mokinys: 

11.1. neatliko gimnazijoje numatytos vertinimo uţduoties (kontrolinio darbo ar kt.), mokantis 

mokytojas numato laiką, per kurį mokinys turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, 

iki mokiniui atsiskaitant. Rekomenduojamas atsiskaitymo laikas - iki dviejų savaičių. Jeigu 

mokinys per numatytą laiką neatsiskaitė ar nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ir 

Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami ţemiausiam 10 balų sistemos 

įvertinimui „labai blogai“, t. y. įrašomas 1 (vienetas); 1 gali būti įrašomas elektroniniame dienyne ir 

tuo atveju, kai mokinys neatvyksta į atsiskaitymą sutartu laiku, t. y. dienyne tą pačią dieną gali būti 

du įrašai – „n“ ir 1, komentaruose parašant, kad 1 įrašytas uţ neatsiskaitytą darbą sutartu laiku; jei 

mokinys numatytą atsiskaitymo dieną nedalyvavo pamokoje dėl pateisintų prieţasčių, jam 

atsiskaitymo laikas mokytojo nuoţiūra yra nukeliamas;  

11.2. neatliko gimnazijos numatytu laiku vertinimo uţduočių (kontrolinių ir kt.) dėl svarbių, 

gimnazijos direktoriaus įsakymu pateisintų prieţasčių (pvz., ligos), pusmečio pabaigoje fiksuojamas 

įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįţusiems į ugdymo procesą, suteikiama mokymosi 

pagalba. 

12. Įrašas „atleista“ rašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

gimnazijos direktoriaus įsakymą nuo daugiau kaip 50 procentų pamokų per pusmetį. 

13. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo 

pamokose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

          14. Šių dalykų pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“: pasirenkamųjų dalykų, 

išskyrus ekonomiką  (III-IV klasėse), fizinio ugdymo (I-IV klasėse), pasirinktos sporto šakos (III-IV 

klasėse), sportinio šokio (III-IV klasėse), specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės (I-IV 

klasėse), danų kalbos ir lotynų kalbos (I-II klasėse), ţmogaus saugos I klasėje.   

15. Mokinių pasiekimai vertinami sistemingai. Minimalus mokomojo dalyko paţymių 

skaičius per pusmetį yra savaitinių valandų, skirtų dalykui, skaičius ir dar vienas paţymys, bet ne 

maţiau kaip trys paţymiai per pusmetį, lietuvių kalbos ir literatūros III-IV klasėse –  ne maţiau kaip 

5 paţymiai per pusmetį.  

16. Mokinių atsiskaitomųjų darbų planavimas ir vykdymas: 

16.1. mokinių savarankiški, kontroliniai darbai, apklausos ir pan. vykdomos reguliariai, kaip 

to reikalauja dalyko mokymosi logika (baigus temą, skyrių, jų dalį ir pan.); 

 16.2. I-II klasių mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas, III- IV klasių 

mokiniams – daugiau kaip 2 kontroliniai darbai; apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne 

vėliau kaip prieš savaitę elektroniniame dienyne (kontrolinis darbas – ţinių, gebėjimų, įgūdţių 

parodymas arba mokinio ţinias, gebėjimus, įgūdţius patikrinantis ir formaliai vertinimas darbas, 

kuriam atlikti skiriama ne maţiau kaip 30 minučių); 

16.3. mokinys, praleidęs kontrolinį darbą ar kitą atsiskaitymą dėl pateisintos prieţasties,  

atsiskaito su mokytoju sutartu laiku. Laiku neatsiskaičiusiam mokiniui įrašomas 1; 

16.4. mokiniui, neatvykusiam į kontrolinį darbą ar kitą atsiskaitymą be pateisintos prieţasties, 

įrašomas 1; 

16.5.  jei kontroliniame darbe nedalyvauja trečdalis klasės/grupės mokinių, mokytojas skiria 

kitą kontrolinio darbo datą; 

16.6. mokinių savarankiškus, kontrolinius darbus, apklausas mokytojas ištaiso ir grąţina 

mokiniams ne vėliau kaip po 10 kalendorinių dienų; 

16.7. gretimose klasėse ar grupėse dirbantys mokytojai derina kontrolinių darbų turinį ir 

vertinimo normas. 

 17. Kaupiamasis vertinimas: 

 17.1. gimnazijos mokytojai gali naudoti kaupiamąjį vertinimą, kai rašomi „+“ , „-“ arba kiti 

ţenklai uţ tokias veiklas: klasės ir namų darbus, trumpas apklausas, diktantus, dialogus, dalyvavimą 

diskusijose, savarankiškų darbų pristatymus, dalyvavimą olimpiadose, varţybose, renginiuose ir kt.; 

 17.2. surinkti „+“ ir „-“ ar kiti ţenklai mokytojo nustatyta tvarka konvertuojami į paţymį;  



 

 

74 

 17.3. apie kaupiamojo vertinimo taikymą/netaikymą mokytojas informuoja 

mokinius mokslo metų pradţioje, aptardamas ir konvertavimo į paţymį būdus; 

 17.4. kaupiamuoju paţymiu vertinami dalykų moduliai I-IV klasėse – modulio vertinimas 

įtraukiamas į dalyko vertinimą. Dalykų moduliai gali būti vertinami „įskaityta/neįskaityta“.  

 18.  Mokytojas gali individualiai numatyti ir vertinti tam tikrus tęstinius darbus (pvz., 

trumpalaikius projektus, kūrybinius darbus ir pan.). 

 19. Mokiniai, laimėję prizines vietas miesto ar šalies olimpiadose, konkursuose, gauna 

įvertinimą 10 balų. 

 20. Gimnazijoje netoleruojamas nusirašinėjimas, naudojimasis kita neleistina pagalba:  

 20.1. mokytojas, nustatęs nesąţiningą mokinio elgesį atsiskaitomųjų darbų metu, jo darbą 

įvertina vienetu; 

 20.2. mokiniui uţduotas savarankiškai namuose atlikti darbas, nustačius plagiatą, vertinamas 

vienetu.  

 21. Gimnazijos mokytojai gali taikyti suminį vertinimą, t. y. tokį vertinimą, kai kelios 

trumpesnės uţduotys įvertinamos vienu paţymiu. 

 22. Mokiniui pusmečio dalyko įvertinimas fiksuojamas iš visų to pusmečio paţymių, 

skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei vidurkis yra 6,5-7,4 balo, 

vedama 7, jei vidurkis yra 5,5-6,4 balo, vedama 6). 

 23. Metinio įvertinimo fiksavimas: 

 23.1. metinis įvertinimas fiksuojamas iš I ir II pusmečių paţymių, skaičiuojant jų aritmetinį 

vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio paţymys – 7, II pusmečio – 6, tai 

metinis įvertinimas – 7; jei I pusmečio paţymys-5, II pusmečio-2, tai metinis įvertinimas - 4 ); 

 23.2. jei mokinys per visą pusmetį neatliko visų vertinimo uţduočių (pvz., kontrolinių darbų 

ir kt.) be pateisinamos prieţasties, nepademonstravo pasiekimų numatytų pagrindinio ar vidurinio 

ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai prilyginami ţemiausiam 10 

balų sistemos įvertinimui „labai blogai“, t. y. įrašomas 1 (vienetas); 

 23.3. jei mokinys per visą pusmetį neatliko visų vertinimo uţduočių dėl svarbių gimnazijos 

direktoriaus pateisintų prieţasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“; 

 23.4. dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra 

„įsk.“ ir „įsk.“ arba „įsk.“ ir „neįsk.“ arba „neįsk.“ ir „įsk.“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas 

įrašu „neįsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“. 

 23.5. fiksuojant pusmečio dalyko vertinimą įrašais „įsk.“ arba „neįsk.“, atsiţvelgiama į tai, 

kokių įrašų per ugdymo laikotarpį yra daugiau. 

 23.6. jei pasibaigus ugdymo procesui, mokiniui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo 

darbo įvertinimas laikomas metiniu. 

 24. Mokiniui, kuriam mokantis pagal Vidurinio ugdymo programą, pusmečio pabaigoje 

dalyko kurso programa buvo pakeista:  

24.1. iš bendrojo (B) kurso į išplėstinį (A), pusmečio ar metiniu įvertinimu laikomas 

mokymosi pasiekimų patikrinimo (įskaitos) įvertinimas; 

24.2. iš išplėstinio (A) kurso į bendrąjį (B), pusmečio ar metiniu įvertinimu laikomas 

mokymosi pasiekimų patikrinimo, jei mokinys jį pasirenka, įvertinimas. Jei mokinys patikrinimo 

nesirenka, paliekamas turimas išplėstinio kurso įvertinimas ir parašomas bendrasis kursas (B).  

25. Mokinys, kuris mokosi pagal Vidurinio ugdymo programą ir pusmečio pabaigoje 

pasirenka naują mokomąjį dalyką, privalo atsiskaityti uţ nesimokytą programos dalį. Jo pasiekimai 

vertinami įskaita. Mokiniui pageidaujant gali būti įvertinama paţymiu.  

 26.  Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo sveikatos prieţiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje, 

teikiančioje medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vieną pusmetį kai kurių dalykų 

nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsiţvelgus į kitą pusmetį  pasiektus mokymosi 

pasiekimus. 

27. Mokiniui, kuris bendrojo ugdymo programos dalį laikinai mokėsi kitos šalies mokykloje 

pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą (dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo (judumo), 

mainų programoje), mokymosi laikotarpio rezultatų pripaţinimą, įskaitymą Lietuvoje numato ir 
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vykdo gimnazija. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų nesimokė, 

sudaromos sąlygos mokytis ir atsiskaityti.  

28. Mokiniui prieš išvykstant iš mokyklos, kuri vykdė mokinio mokymą medicininės 

reabilitacijos, sanatorinio gydymo sveikatos prieţiūros, stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros 

įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, išduodama paţyma apie mokymosi pasiekimus (pagal 

poreikį gali būti pateikiama ir mokinio laikino gydymo laikotarpiu). Mokytojas perkelia gautus 

paţymius į elektroninį dienyną. 

 29. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo apibendrinami 

baigiantis trimestrui, pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami, gavus tos mokyklos paţymą apie 

mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų įvertinimai baigiantis 

pusmečiui. 
 

III SKYRIUS 

KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ. UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS.  

UGDYMO PROGRAMOS KARTOJIMAS. 
 

  30. Gimnazijos I ir III klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus 

metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. 

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

darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos 

ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese 

dalyvavę asmenys (toliau – Mokytojai). 

32. Mokytojai: 

33.1. pasibaigus ugdymo procesui gimnazijos direktoriui siūlo: arba skirti mokiniui 

papildomą darbą, arba kelti į aukštesnę klasę, arba palikti kartoti ugdymo programos;  

32.2. mokiniui skiriant papildomą darbą, susitaria dėl galimos pakartotinio svarstymo dėl 

kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti ugdymo programos datos, papildomo darbo atlikimo 

trukmės, konsultacijų formų ir būdų, jų laiko, mokinio atsiskaitymo datos, atsiţvelgia į mokinio 

tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymą ir kitas aplinkybes; 

32.3. pakartotinai svarsto mokinio mokymosi pasiekimus, jei mokinio papildomas darbas 

buvo įvertintas nepatenkinamu įvertinimu arba praėjo nustatytas laikas, kada mokinys turėjo 

atsiskaityti (atlikti papildomą darbą). Išklauso mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimą ir 

teikia siūlymą gimnazijos direktoriui. 

33. Sprendimą dėl papildomo darbo skyrimo mokiniui, jo kėlimo į aukštesnę klasę ar 

palikimo kartoti ugdymo programą, atsiţvelgęs į Mokytojų siūlymą, ne vėliau nei paskutinė 

einamųjų mokslo metų darbo diena priima gimnazijos direktorius. Sprendimas įforminamas 

gimnazijos direktoriaus įsakymu. Su įsakymu gimnazija supaţindina mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus). 

34. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios, t. y. II gimnazijos klasės mokinys, turintis 

patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, mokinio 

individualiame ugdymo plane, metinius įvertinimus ir atlikęs socialinę pilietinę veiklą, į aukštesnę 

klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą. 

35. II gimnazijos klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, 

paliekamas kartoti II gimnazijos klasės ugdymo programos. Nenorintis kartoti visų tos klasės 

ugdymo programos dalykų programos, gali Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis 

įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti. 

36. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios, t. y. IV gimnazijos klasės, mokinys, tik dėl 

svarbių, gimnazijos direktoriaus pateisintų prieţasčių (pvz., ligos) einamaisiais mokslo metais 

nutraukęs mokymąsi, kitais mokslo metais gali mokytis pagal tą pačią ugdymo programos dalį 

(kartoti tos klasės ugdymo programą) arba tęsti nutrauktą mokymąsi. 

37. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieną 

nepatenkinamą dalyko metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, nepaliekamas 

kartoti ugdymo programos vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Asmuo gali Lietuvos 

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=82784&Zd=nuosekliojo%2Bmokymo%2Btvarko&BF=4#25z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=82784&Zd=nuosekliojo%2Bmokymo%2Btvarko&BF=4#25z
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Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytomis mokymosi formomis mokytis tų 

ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti. 

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

(mokslo metų) dalykų metiniai įvertinimai laikomi negaliojančiais. 
 

IV SKYRIUS 

MOKOMŲJŲ DALYKŲ VERTINIMO NUOSTATOS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

DORINIS UGDYMAS (ETIKA, KATALIKŲ TIKYBA) 
 

39. I-IV klasių mokinių dorinio ugdymo pasiekimai vertinami paţymiu, atsiţvelgiant ne į 

dorovingumą ar tikėjimo lygmenį, bet į mokinių pasiekimų lygį:  
 

Pasiekimų lygis Paţymys 

Aukštesnysis 9-10 

Pagrindinis 6-8 

Patenkinamas 4-5 

Nepatenkinamas 1-3 
 

40. Paţymiu vertinama:  

● aktyvus darbas pamokoje (atsakinėjimas į klausimus nagrinėjant temą, klausimų 

formulavimas ir uţdavimas pamokoje);  

● dalyvavimas debatuose ir diskusijose; 

● savarankiški darbai (darbas su Šventuoju Raštu, filosofiniais tekstais, kūriniais, internetinių 

portalų informacinėmis bazėmis, prezentacijų paruošimas ir pristatymas, filmuotos medţiagos 

paruošimas, kokybiškos informacijos rinkimas);  

● atsiskaitomieji darbai baigus temą (kartą per mėnesį); 

● metiniai ir trumpalaikiai projektiniai darbai; 

● rezultatyvus dalyvavimas dalyko olimpiadose ir konkursuose („10“ balų vertinami I-III 

vietų miesto, respublikos olimpiadų, konkursų dalyvių pasiekimai). 

41. Atsiskaitomieji darbai baigus temą/skyrių vertinami pagal tokius kriterijus: 
 

 

Kriterijai Taškai 

Iškelti probleminiai klausimai 2 

Pateikti moralinių dilemų sprendimo 

variantai 

2 

Sprendimo variantų argumentacija 2 

Argumentavimas remiantis 

teorijomis, autoriais 

2 

Cituojami autoriai 2 

Padaryta išvada – korektiškas 

moralinis sprendimas 

2 

Rišli kalba, nėra kalbos klaidų 3 
 

42. Paţymys rašomas pagal šią lentelę: 

Paţymys 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Taškų 

skaičius  
0 1-2 3-4 5 6 7 8 9-10 11-15 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA 
 

43. Paţymiu vertinamos uţduotys, kurios padeda nustatyti, kaip mokinys išmoko tam tikrą 

temą (pvz., kontrolinis testas baigus temą), kaip jam sekasi ugdytis tam tikrus gebėjimus (pvz., 

rašinys ar teksto suvokimo uţduotis). 
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44. Kad būtų stebimas bei vertinamas visų kalbinės veiklos rūšių gebėjimų ugdymasis, 

mokytojai planuoja vertinimą taip, kad būtų atliekamos įvairaus pobūdţio uţduotys: teksto 

skaitymas ir suvokimas, teksto kūrimas raštu, kalbėjimas (teksto kūrimas ţodţiu) ir klausymasis, 

kalbos vartojimas ir nagrinėjimas. 

45. Siekiant stiprinti kalbėjimo, kaip vienos iš esminių kalbinių kompetencijų, reikšmę 

ugdymo procese, lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaitos įvertinimą siūloma rašyti į II 

pusmetį. 

45.1. Uţ atskiras fragmentiškas, nedidelės apimties uţduotis (pvz., pratimus) į dienyną 

paţymiai nerašomi. Mokytojas gali taikyti suminį vertinimą uţ kelias tokio pobūdţio uţduotis.  

45.2. Sutartu / nurodytu laiku neperskaitytas programinis kūrinys traktuojamas kaip 

nepasiruošimas pamokai ir gali būti mokytojo įvertintas nepatenkinamai (vienetu).  

45. I – IV klasių mokinys, atlikdamas rašymo (teksto kūrimo raštu) uţduotis, gali naudotis tik 

groţiniais kūriniais. 

46. Nesąţiningai atliktas (naudojantis mobiliaisiais telefonais, medţiaga iš interneto, 

nusirašytas ir pan.) rašymo (teksto kūrimo), projektinis, kontrolinis ar namų darbas netaisomas ir 

vertinamas nepatenkinamai (vienetu).  

47.  Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, rekomenduojamos / siūlomos lietuvių kalbos 

ir literatūros konsultacijos, nurodomi papildomi šaltiniai, skirti savarankiškai mokytis.  

48. Teksto skaitymo ir suvokimo, rašymo (teksto kūrimo raštu) bei kalbos vartojimo, rašybos 

ir skyrybos testai vertinami kriteriniu būdu: kad gautų minimalų patenkinamą įvertinimą, mokinys 

turi surinkti ne maţiau kaip 30 proc. galimų taškų. Paţymys rašomas pagal šią atitikties lentelę: 

 

Pasiekimų 

lygiai 
Nepatenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 

Paţymys 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procentai 0-24 25-29 30-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100 

Normos gali būti koreguojamos atsiţvelgiant į konkrečią situaciją. 

48.1. I – II klasių mokinių rašymo (teksto kūrimo raštu) uţduotys vertinamos pagal pateiktą 

vertinimo instrukciją.  

 

I – II KLASIŲ MOKINIŲ RAŠYMO VERTINIMO INSTRUKCIJA (iš viso 32 taškai) 

TEKSTO TURINIO VERTINIMAS (maks. 13 taškų) 
 

Aspektas Aprašai Taškai 

Temos suvokimas 

ir plėtojimas 

Tema suvokta, plėtojama puikiai, pasirinkti aspektai išryškina jos 

aktualumą, siedami su dabarties problemomis. 
5 

Tema suvokta, plėtojama tinkamai, jos esmei atskleisti pasirinkti tinkami 

aspektai.  
4 

Tema iš esmės suvokta, aspektai pasirinkti tinkamai, jie analizuojami, 

tačiau ne visur pavyksta išvengti paviršutiniškumo.  
3 

Tema suvokta paviršutiniškai, pasirinkti temos aspektai ne visi išplėtoti 

arba prieštarauja vienas kitam.  
2 

Tema suvokta iš dalies, pasirinkti aspektai nepadeda atskleisti temos / 

negebama išskirti aspektų.  
1 

Tema nesuvokta / rašoma apie dalykus, nesusijusius su tema.  0 

Teiginių 

pagrindimas, 

argumentų 

tinkamumas ir 

vertė 

Visi teiginiai puikiai pagrindţiami, remiantis literatūros (kultūros) 

ţiniomis ir savo patirtimi. Argumentai parinkti taikliai; jų parinkimas rodo 

mokinio brandą, išprusimą, konteksto išmanymą. 
5 

Visi teiginiai pagrindţiami, remiantis literatūros (kultūros) ţiniomis ir 

savo patirtimi. Argumentų pakanka. Jie svarūs, įtikinami, atskleidţiama 

kūrinių prasmė, remiamasi kūrinių idėjomis.  

4 

Visi teiginiai pagrindţiami, remiantis literatūros (kultūros) ţiniomis ir 

savo patirtimi. Didţioji dalis argumentų yra tinkami, bet kartais 

nepavyksta išvengti jų atsitiktinumo, argumentuojama siuţetiniu 

lygmeniu. 

3 

Argumentai simuliuojami, formalūs, paviršutiniški / ne visi teiginiai 2 
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pagrįsti, pasitaiko siuţeto netikslumų. 

Dominuoja bendro pobūdţio aiškinimas.   1 

Neargumentuojama / tuščiaţodţiaujama.  0 

Mokinio 

individualybės 

atsiskleidimas  

Rašinyje ryškiai atsiskleidţia mokinio mąstymo ir raiškos individualumas; 

idėjos perteikiamos kūrybiškai, originaliai komponuojant tekstą.  
3 

Rašinyje atsiskleidţia mokinio mąstymo / raiškos individualumas.  2 

Rašinyje yra individualaus mokinio mąstymo apraiškų.  1 

Rašinyje neatsiskleidţia individualus mokinio mąstymas.  0 

Bendra taškų suma 13 

 

TEKSTO STRUKTŪROS IR KALBINĖS RAIŠKOS VERTINIMAS (maks. 7 taškai) 

Aspektas Aprašai Taškai 

Teksto struktūra ir 

nuoseklumas 

Struktūra tinkama pasirinktam ţanrui, tekstas nuoseklus.  2 

Bandoma paisyti struktūros reikalavimų, tekstas nuoseklus / struktūra 

tinkama, tačiau yra nuoseklumo trūkumų.  
1 

Nepaisoma struktūros ir nuoseklumo reikalavimų.  0 

Stiliaus, ţodyno ir 

sintaksinių formų 

tinkamumas 

 

 

 

 

 

 

 

Rašydamas mokinys atskleidţia savo iškalbą ir erudiciją. Atskleidţiamas 

gebėjimas pasinaudoti visais reikalingais kalbos klodais. Kalba aiški, 

sklandi. Ţodynas turtingas; sakinių struktūra įvairi. 1 – 2 trūkumai.  
5 

Kalba aiški, sklandi. Ţodynas turtingas, sakinių struktūra įvairi. 3 – 4 

trūkumai.  
4 

Kalba iš esmės aiški, sklandi. Ţodynas nepakankamai turtingas, sakinių 

sandara maţai įvairuoja. Pasitaiko tikslumo trūkumų. 5 – 6 trūkumai.  
3 

Pasitaiko aiškumo, sklandumo, sakinių struktūros trūkumų. Ţodynas 

ribotas. Sakinių sandara neįvairi. 7 – 10 trūkumų.  
2 

Yra daug aiškumo trūkumų, nejaučiamos sakinio ribos, sakiniai 

elementarios struktūros, ţodynas skurdus / ţodţiai vartojami netinkama 

reikšme. 11 – 14 trūkumai.  

1 

Kalba neaiški, nerišli, sunku suprasti turinį. Sakiniai neaiškios struktūros, 

ţodynas skurdus arba ţodţiai vartojami netinkama reikšme. 15 ir daugiau 

trūkumų.  

0 

Bendra taškų suma 7 

 

RAŠTINGUMO (GRAMATIKOS, ŢODYNO, RAŠYBOS, SKYRYBOS) VERTINIMAS 

(maks. 12 taškų) 
 

Klaidų skaičius Taškai Klaidų skaičius Taškai 

0 12 9 – 10 6 

1 11 11 – 12 5 

2 10 13 – 14 4 

3 – 4 9 15 – 16 3 

5 – 6 8 17 – 18 2 

7 – 8 7 19 – 20 1 

 

48.2. I ir II klasėse maţesnės apimties (150 – 180 ţodţių) teksto kūrimo uţduotys  

(pastraipos (-ų), rašinio fragmento ir pan. rašymas) vertinamos pagal pateiktą vertinimo instrukciją.  

 
Kriterijai 

 

 

 

Taškai 

Temos suvokimas ir 

plėtojimas, pagrindinės 

minties formulavimas 

Teiginių 

pagrindimas, 

argumentų 

tinkamumas ir 

vertė 

Teksto stilius, ţodyno 

turtingumas, 

sintaksinių formų 

įvairovė 

Raštingumas: 

ţodynas, 

gramatika, 

rašyba, 

skyryba 

3 

Tema suprasta, jai atskleisti 

pasirinkti tinkamas(-i) 

aspektas(-ai), pagrindinė 

mintis aiški, analizė 

pagrįsta. 

Kultūriniai 

(literatūriniai) 

argumentai parinkti 

taikliai; jų pakanka, 

jie svarūs ir 

Kalba aiški, rišli; 

ţodţiai parenkami 

tiksliai ir pagal situaciją; 

ţodynas turtingas; 

sakinių struktūra įvairi. 

0–3 klaidos 
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įtikinami, tikslingai 

remiamasi kontekstu. 

0 – 2 stiliaus trūkumai.  

2 

Tema suprasta 

paviršutiniškai / iš dalies; 

pasirinktas(-i) aspektas(-ai) 

ne visi išplėtoti arba 

prieštarauja vienas kitam, 

pagrindinę mintį galima 

suprasti.  

Didţioji dalis 

kultūrinių 

(literatūrinių) 

argumentų yra 

tinkami, bet kartais 

nepavyksta išvengti 

jų atsitiktinumo.  

Kalba aiški, rišli; 

sakinių struktūra įvairi; 

ţodţiai vartojami 

tinkama reikšme.  

3 – 4 stiliaus trūkumai.  

4–5 klaidos 

1 

Tema suprasta tik iš dalies; 

pasirinktas(-i) aspektas(-ai) 

nepadeda atskleisti temos / 

negebama išskirti aspektų, 

pagrindinė mintis neaiški. 

Bandoma 

argumentuoti: 

argumentai formalūs, 

paviršutiniški / 

teiginys(-iai) 

nepagrįstas(-i); 

dominuoja bendro 

pobūdţio aiškinimas. 

Pasitaiko aiškumo, 

rišlumo, sakinių 

struktūros trūkumų; 

ţodţiai ne visada 

vartojami tinkama 

reikšme. 5 – 6 stiliaus 

trūkumai. 

6–8 klaidos 

0 
Tema nesuprasta / rašoma 

apie dalykus, nesusijusius 

su tema. 

Neargumentuojama / 

tuščiaţodţiaujama. 

Yra daug aiškumo, 

rišlumo trūkumų; 

daţniausiai nejaučiamos 

sakinio ribos arba 

sakiniai elementarios 

struktūros; ţodynas 

skurdus arba ţodţiai 

vartojami netinkama 

reikšme. Daugiau kaip 7 

stiliaus trūkumai. 

9 ir daugiau 

klaidų 

 

48.3. Diktantų vertinimas I – IV klasėse: 

Pasiekimų 

lygiai 

Klaidų 

skaičius 

 

 

Paţymys 

I – IV klasės 

Rišlaus / sakinių diktanto 
Ţodţių  

diktanto Rašybos 

klaidos 

Skyrybos 

klaidos 

Bendras 

klaidų 

skaičius 

Aukštesnysis 
10 1 1 1 1 

9 1 2 2 – 3 2 

Pagrindinis 

8 2 – 3 3-4 4 – 5 3 

7 4 5 6 – 7 4 

6 5 6 8 – 10 5 

Patenkinamas 
5 6 7 – 8 11 – 13 6 

4 7 – 8 9 – 10 14 – 15 7 – 8 

– 

3 9 – 10 11 – 12 16 – 18 9 – 10 

2 11 – 12 13 – 15 19 11 – 12 

1 13 ir 

daugiau 

16 ir 

daugiau 

20 ir 

daugiau 

13 ir 

daugiau 

 

49. III – IV klasių mokinių rašiniai (samprotavimo, literatūrinis) vertinami pagal 49.1.1, 49.1.2 

ir 49.1.3 punktuose pateiktą vertinimo instrukciją, koreliuojančią su Bendrojoje lietuvių kalbos ir 

literatūros ugdymo programoje aprašytais pasiekimų lygiais. 
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 49. 1.1. III – IV klasių mokinių literatūrinio rašinio turinio vertinimas (42 taškai (21x2)) 
 

Lygis Taškai Temos supratimas Taškai Struktūra 

aukštesnysis 7 

Tema suprasta. Visas tekstas rodo išskirtinius gebėjimus analizuoti, 

vertinti ir apibendrinti
1
. Atskleidţiamas literatūrinis (kultūrinis) 

išprusimas. Motyvuotai išskirti ir išnagrinėti temos aspektai, 

atskleidţiamos jų sąsajos
2
.  

4 

Pasirinkta ypač tinkama struktūra turinius perteikti: tema 

plėtojama kryptingai, pagrindinė mintis aiškiai 

suformuluota, idėjos perteikiamos kūrybiškai, originaliai 

komponuojant tekstą
3
.  

3 

Pasirinkta tinkama struktūra turiniui perteikti: tema plėtojama 

kryptingai, pagrindinė mintis aiškiai suformuluota, įţanga 

motyvuota, baigiamosios išvados pagrįstos.  

pagrindinis 

6 
Tema suprasta. Motyvuotai išskirti ir išnagrinėti temos aspektai, 

atskleidţiamos jų sąsajos.  

2 

Struktūra ne visai tinkama turiniui perteikti: tema iš esmės 

plėtojama kryptingai, pagrindinė mintis aiški, įţanga turi 

trūkumų ar/ir baigiamosios išvados iš dalies pagrįstos  
5  

4 Tema suprasta. Motyvuotai išskirti temos aspektai, bet ne visi 

išnagrinėti.  

patenkinamas 

3 
Tema suprasta iš dalies (per siaurai / per plačiai / ne visi aspektai 

motyvuotai išskirti ir išnagrinėti.) 
1 

Struktūra maţai tinkama turiniui perteikti: temos plėtotei 

trūksta kryptingumo, pagrindinė mintis ne visai aiški, įţanga 

/ baigiamosios išvados netinkamos.  
2  

1 Tema menkai suvokta (tik teksto fragmentai susiję su tema.)  

– 0 Ţr. pastabą.  0 
Struktūra netinkama turiniui perteikti: pagrindinė mintis 

neaiški, įţanga ir išvados netinkamos.  

 

Lygis Taškai Kūrinių analizė, interpretavimas
4
 Taškai Rėmimasis kontekstu 

aukštesnysis 7 

Privalomo ir kito (-ų) autoriaus (-ių) kūrinys (-iai) pasirinkti 

tinkamai. Kūrinių interpretacija išsami, pagrįsta ne tik turinio 

analize, bet ir dėmesiu raiškai.  
3 Tikslingai ir tinkamai remiamasi kūrinių kontekstu

5
.  

pagrindinis 6 

Kūriniai pasirinkti tinkamai. Kūrinių interpretacija išsami, 

pagrįsta analize. (ne daugiau kaip 1 interpretavimo / fakto klaida, 

nenaikinantys interpretacijos pagrįstumo.) 
2 

Ne visai tikslingai ir tinkamai remiamasi kūrinių kontekstu.. 

(Ne daugiau kaip 1 fakto klaida.)  

 

                                                 
1 Išskirtiniai gebėjimai analizuoti, vertinti ir apibendrinti – kūrėjų novatoriškumo / kūrybos tradicijos / tendencijų atskleidimas / gilesnės kūrinių analizės / originalios įţvalgos lyginant ir vertinant kūrinius pasirinktu aspektu / netikėtų 

sąsajų su kitais kūriniais pateikimas ir pan.  
2 Kūriniai siejami teminiu / probleminiu / idėjų / įvaizdžių /motyvų / meniniu ar kitais aspektais.  
3 Kūrybiškas idėjų perteikimas ir originalus teksto komponavimas – tai išskirtiniai gebėjimai, kurie vertinant samprotavimo ir literatūrinius rašinius atpaţįstami iš minties plėtotei, samprotavimui tinkamų epigrafų parinkimo, 

nestandartinių įţangų (citatų, pavyzdţių pateikimas ir komentavimas) / teksto komponavimo pagal idėjų perteikimo logiką (lyginimas, analogija, akumuliacija), retoriškai pagrįsto teksto skaidymo poskyriais su pavadinimais, teksto 

skirstymo pastraipomis, kuriančiomis, stiprinančiomis įtaigą ir pan.  
4
 Literatūros teorijos sąvokų vartojimas būtinas teksto analizei ir interpretacijai. Netinkamas jų vartojimas laikomas fakto klaidomis.  

5
 Kontekstas (čia) – kultūrinis istorinis ir (ar) biografinis. 
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5   

 

 
4 

Kūriniai pasirinkti tinkamai. Kūrinių interpretacija pagrįsta 

analize. (ne daugiau kaip 3 interpretavimo / fakto trūkumai.)  

Patenkinamas 

3 

Pasirinkta tik vieno privalomo autoriaus kūrinys (-iai) / ne visi kūriniai 

pasirinkti tinkamai. Kūrinių interpretacija paviršutiniška, bet yra 

analizės elementų arba  ne daugiau kaip 4 interpretavimo trūkumai / 

fakto klaidos.  

1 
Bandoma remtis kūrinių / kūrinio kontekstu. / Kontekstas tik 

paminėtas. (ne Daugiau kaip 2 fakto klaidos).  
2  

1 

Pasirinkta tik vieno privalomo autoriaus kūrinys (-iai) / netinkamai 

pasirinktas kūrinys (-iai). Bandoma interpretuoti kūrinius, bet 

didţiojoje teksto dalyje atpasakojamas siuţetas arba ne daugiau kaip 6 

interpretavimo trūkumai / fakto klaidos.  

– 0 

Kūriniai neinterpretuojami, tik atpasakojamas siuţetas / iškraipomas 

kūrinio (-ių) turinys. (7 ir daugiau interpretavimo trūkumų / fakto 

klaidų).  
0 

Kontekstu remiamasi netinkamai / nesiremiama. (3 ir 

daugiau fakto klaidų).  

 

PASTABA. Nuliu visas rašinys vertinamas, jei neanalizuojama nė vieno iš privalomų autorių kūrinys (-iai) arba rašinys parašytas savo sugalvota tema. 

Kitu atveju, uţ temos supratimo, kūrinių analizės, interpretavimo ir rėmimosi kontekstu kriterijus skyrus nulį, darbas toliau vertinamas pagal visus 

likusius kriterijus.  

 

49. 1. 2. III –IV klasių mokinių samprotavimo rašinio turinio vertinimas (42 taškai (21x2)) 

 

Lygis Taškai Temos, problemos supratimas Taškai Struktūra 

Aukštesnysis 7 

Tema, problema suprastos. Visas tekstas rodo išskirtinius gebėjimus 

analizuoti, vertinti ir apibendrinti
6
. Atskleidţiamas kultūrinis 

(literatūrinis) išprusimas
7
. Motyvuotai išskirti ir išnagrinėti aspektai, 

atskleidţiamos jų sąsajos.  

4 

Pasirinkta ypač tinkama struktūra turinius perteikti: tema 

plėtojama kryptingai, pagrindinė mintis aiškiai atskleista, 

idėjos perteikiamos kūrybiškai, originaliai komponuojant 

tekstą
8
.  

3 
Pasirinkta tinkama struktūra turiniui perteikti: tema plėtojama 

kryptingai, pagrindinė mintis aiškiai atskleista, įţanga 

                                                 
6
 Išskirtiniai gebėjimai analizuoti, vertinti ir apibendrinti – kūrėjų novatoriškumo / kūrybos tradicijos / tendencijų atskleidimas / gilesnės kūrinių analizės / originalios įţvalgos lyginant ir vertinant kūrinius 

pasirinktu aspektu / netikėtų sąsajų su kitais kūriniais pateikimas ir pan.  
7 Literatūrinis (kultūrinis) išprusimas – gilus kūrinio išmanymas / kontekstinių autorių paţinimas / platesnio apsiskaitymo pateikimas ir pan.  
8
 Kūrybiškas idėjų perteikimas ir originalus teksto komponavimas – tai išskirtiniai gebėjimai, kurie vertinant samprotavimo ir literatūrinius rašinius atpaţįstami iš minties plėtotei, samprotavimui tinkamų 

epigrafų parinkimo, nestandartinių įţangų (citatų, pavyzdţių pateikimas ir komentavimas) / teksto komponavimo pagal idėjų perteikimo logiką (lyginimas, analogija, akumuliacija), retoriškai pagrįsto teksto 

skaidymo poskyriais su pavadinimais, teksto skirstymo pastraipomis, kuriančiomis, stiprinančiomis įtaigą ir pan.  
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motyvuota, baigiamosios išvados pagrįstos.  

Pagrindinis 

6 Tema, problemos suprastos. Motyvuotai išskirti ir išnagrinėti 

aspektai, atskleidţiamos jų sąsajos.  

2 

Struktūra ne visai tinkama turiniui perteikti: tema iš esmės 

plėtojama kryptingai, pagrindinė mintis aiški, įţanga turi 

trūkumų ar/ir baigiamosios išvados iš dalies pagrįstos  
5  

4 
Tema, problema suprastos. Motyvuotai išskirti aspektai, bet ne visi 

išnagrinėti.  

Patenkinamas 

3 
Tema ir/ar problema suprastos iš dalies (per siaurai / per plačiai / 

ne visi aspektai motyvuotai išskirti ir išnagrinėti).  
1 

Struktūra maţai tinkama turiniui perteikti: temos plėtotei 

trūksta kryptingumo, pagrindinė mintis ne visai aiški, įţanga 

/ baigiamosios išvados netinkamos.  2  

1 Tema menkai suprasta (tik teksto fragmentai susiję su tema).  

– 0 Ţr. pastabą.  0 
Struktūra netinkama turiniui perteikti: pagrindinė mintis 

neaiški, įţanga ir išvados netinkamos.  
 

Lygis Taškai Argumentavimas, pagrindimas Taškai Rėmimasis privalomu autoriumi
9
 ir jo kontekstu 

Aukštesnysis 7 

Argumentai tinkami
10

, svarūs
11

 ir įtaigūs
12

. Rašančiojo poţiūris 

pagrįstas kultūrine
13

 (literatūrine
14

) patirtimi. Kur dera, pristatomas 

kitoks poţiūris ir su juo polemizuojama, ieškoma tiesos. Išlaikomas 

tinkamas idėjų ir pagrindimo santykis. 

3 

Tikslingai ir tinkamai remiamasi
15

 vieno iš nurodytų autorių 

kūrinių (-iais) ir kultūriniu / istoriniu / biografiniu 

kontekstu
16

.  

Pagrindinis 

6 

Argumentai tinkamai, svarūs. Rašančiojo poţiūris pagrįstas 

kultūrine (literatūrine) patirtimi. Išlaikomas tinkamas idėjų ir 

pagrindimo santykis. (ne daugiau kaip 1 argumentavimo klaida.) 

2 

Ne visai tikslingai ir tinkamai remiamasi vieno iš nurodytų 

autorių kūriniu (-iais) ir kontekstu / Tikslingai ir tinkamai 

remiamasi vieno iš nurodytų autorių kūriniu (-iais), tačiau 

kultūrinis / istorinis / biografinis kontekstas ne visai 

tinkamas. (ne daugiau kaip 1 fakto klaida.) 
5  

4 

Argumentai tinkami, bet ne visi svarūs. Rašančiojo poţiūris 

pagrįstas kultūrine (literatūrine) patirtimi. Išlaikomas tinkamas idėjų ir 

pagrindimo santykis. (ne daugiau kaip 3 argumentavimo klaidos.)  

                                                 
9
 Rėmimasis privalomu autoriumi vertinamas, jei, pagrindţiant samprotavimo rašinio temos teiginį, yra įvardytas autoriaus kūrinys ir remiamasi jo medţiaga (siuţetu / veikėjais ir pan.) 

10
 Tinkamas argumentas – tas, kuris pagrindžia teiginį, kuriam yra skirtas. Argumento tinkamumas – jo santykis su konkrečiu teiginiu (teiginys turi atitikti nagrinėjamą problemą – priešingu atveju jį 

pagrindžiantis argumentas negali būti įskaitytas). 
11

 Svarus argumentas – tas, kuris skatina patikėti, paremia ar net verčia priimti pagrindinę mintį. Argumento svarumas – jo santykis su tema.  
12

 Įtaigus argumentas – darantis emocinį ir (ar) estetinį poveikį. 
13

 Kultūrinė patirtis – istorinė / biografinė / laikotarpio reiškinių / idėjų / meno ar kita.  
14

 Literatūrinė patirtis – kūrinio problematikos / idėjų / veikėjo charakterio ar kita.  
15 Bandymu remtis nelaikoma, jei autorius ir (ar) kūrinys tik paminėti.  
16

 Kontekstas (čia) – kultūrinis / istorinis / biografinis. 
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Patenkinamas 

3 

Ne visi argumentai tinkamai ir svarūs. Rašančiojo poţiūris iš dalies 

pagrįstas kultūrine (literatūrine) patirtimi (ne daugiau 4 

argumentavimo klaidos.)  

1 

Bandoma remtis vieno iš nurodytų autorių kūriniu (-iais), 

tačiau ne visai tinkamai, kultūrinis / istorinis / biografinis 

kontekstas tik paminėtas. Tikslingai ir tinkamai remiamasi 

vieno iš nurodytų autorių kūriniu (-iais), tačiau kultūriniu / 

istoriniu / biografiniu kontekstu remiamasi netinkamai / 

nesiremiama.  

(ne daugiau kaip 2 fakto klaidos.) 

2  

1 
Bandoma argumentuoti. Samprotavimas paviršutiniškas, dominuoja 

bendro pobūdţio aiškinimas. (6 argumentavimo klaidos.) 

– 0 
Argumentai netinkami / neargumentuojama. (7 ir daugiau 

argumentavimo klaidų.)  
0 

Bandoma remtis vieno iš nurodytų autorių kūriniu (-iais), 

tačiau netinkamai įrodomo teiginio atţvilgiu. Kultūriniu / 

istoriniu / biografiniu kontekstu remiamasi netinkamai / 

nesiremiama / Privalomu autoriumi nesiremiama
17

. (ţr. 

pastabą) 

 

49.1.3.III – IV klasių mokinių samprotavimo ir literatūrinio rašinio kalbos taisyklingumo vertinimas (38 taškai) 

 

Lygis Taškai Gramatika ir leksika Taškai Rašyba Taškai Skyryba 

Aukštesnysis 9 0 - 1 

15 0 – 1 14 0 – 1 

14 2 
13 2 

13 3 

Pagrindinis 

8 2 12 4 12 3 

7 3 
11 5 11 4 

10 6 10 5 

6 4 
9 7 9 6 

8 8 8 7 

5 5 7 9 7 8 

Patenkinamas 

4 6 6 10 6 9 

3 7 
5 11 5 10 

4 12 4 11 

2 8 
3 13 3 12 

2 14 2 13 

1 9 1 15 1 14 

- 0 10 ir daugiau 0 16 ir daugiau 0 15 ir daugiau 

 

                                                 
17

 Visas rašinys nevertinamas, jei uţduotis neatlikta /  parašytas rašinys ne ta tema / neanalizuojamas nė vienas iš nurodytų autorių.  
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III – IV klasių mokinių samprotavimo ir literatūrinio rašinio raiškos vertinimas (20 taškų) 
 

Lygis Taškai Teksto raiška, stilius, logika 
A

u
k

št
es

n
y
si

s 

20 

Raiška atitinka rašymo situaciją ir ţanrą. Tekstas stilistiškai vientisas. Rašoma aiškiai, tiksliai, sklandţiai, logiškai. Leksika tinkama ir 

efektyvi. Minčių santykiams išreikšti tinkamai ir tikslingai vartojamos įvairios sintaksinės struktūros.  

Yra 0 – 1 stiliaus, logikos trūkumas.  

19 2 trūkumai 

18 3 trūkumai 

17 4 trūkumai 

P
a
g
ri

n
d

in
is

 

16 5 trūkumai 

15 6 trūkumai 

14 7 trūkumai 

13 8 trūkumai 

12 9 trūkumai 

11 10 trūkumų 

10 11 trūkumų 

9 12 trūkumų 

P
a

te
n

k
in

a
m

a
s 

8 13 trūkumų 

7 14 trūkumų 

6 15 trūkumų 

5 16 trūkumų 

4 17 trūkumų 

3 18 trūkumų 

2 19 trūkumų 

1 20 trūkumų 

– 0 Yra 21 ir daugiau trūkumų 
 

Jei mokinys parašė maţiau nei 500 ţodţių, uţ kiekvienus 30 trūkstamų ţodţių atimama po 1 tašką iš bendro įvertinimo.  

Trūkstamų ţodţių skaičius Atimami taškai Trūkstamų ţodţių skaičius Atimami taškai 

11 – 40 1 131 – 160 5 

41 – 70 2 161 – 190 6 

71 – 100 3 191 – 220 7 

101 – 130 4 221 – 250 8 
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50. III ir IV klasėse maţesnės apimties (180 – 200 ţodţių) teksto kūrimo uţduotys 

(literatūrinio / samprotavimo pastraipos (-ų), rašinio fragmento ir pan. rašymas) vertinamos pagal 

pateiktą vertinimo instrukciją.  

 

Literatūrinio / samprotavimo rašinio pastraipos / maţesnės apimties fragmento vertinimo 

aprašas 

 

Aspektai Taškai Aprašas 

1. Tema, pagrindinė mintis. 

Problema, teiginys, požiūris. 

3 

Tema suvokta, išplėtota. Aiški pagrindinė mintis. Struktūra 

puiki. Problema puikiai suprasta, aiškus teiginys, įtikinamas 

rašančiojo požiūris.  

2 
Tema suvokta. Pagrindinė mintis pakankamai aiški. 

Tinkama struktūra. Problema suvokta, teiginys pakankamai 

aiškus, rašančiojo požiūris aiškus.  

1 

Bent pusė parašyto teksto susijusi su tema / neaiški 

pagrindinė mintis. Tinkama struktūra. Problema ne visai 

aiškiai suformuluota, stinga aiškumo, prasminių akcentų 

teiginiui, rašančiojo požiūris ne visai aiškus. 

0 
Tema nesuvokta, daugiau nei pusė teksto parašyta kita 

tema. Problema nesuvokta, nėra teiginio, rašančiojo požiūris 

nepagrįstas. 

2. Interpretavimas ir 

kūrinio analizė 

Teiginių argumentavimas, 

aiškinimas 

3 

Interpretuojama ir analizuojama tuo aspektu, kurio 

reikalauja tema. Interpretavimas rodo labai gerą kūrinio 

supratimą. Nėra fakto klaidų. Pateikiami tinkami, svarūs 

argumentai, kuriais pagrindžiamas pagrindinis teiginys. 

2 

Kūrinių idėjos suprantamos, bet interpretuojamos 

paviršutiniškai. Argumentai tinkami, bet ne visi svarūs, 

požiūris grindžiamas literatūrine (kultūrine) patirtimi. 

1 
Kūrinys bandomas analizuoti ir interpretuoti, kartais 

iškreipiama kūrinio esmė. Dominuoja bendro pobūdžio 

aiškinimas, nesistengiama argumentuoti. 

0 
Atpasakojamas kūrinio siuţetas. Pagrindinis teiginys 

nepagrindžiamas, argumentai netinkami. 

3. Rėmimasis kontekstu 

2 

Tikslingai ir tinkamai remiamasi kūrinio kontekstu. Nėra 

fakto klaidų. Remiamasi nurodyto / privalomo autoriaus 

kūrinio (-ių) kontekstu. 

1 Bandoma remtis kontekstu / kontekstas tik paminėtas. 

0 
Kontekstu remiamasi netinkamai įrodomo teiginio atţvilgiu. 

Kontekstu nesiremiama.  

4. Stiliaus normų 

laikymasis 

3 Kalba tiksli, aiški, sklandi, logiška. 0-2 stiliaus trūkumai. 

2 3-4 stiliaus trūkumai 

1 5-6 stiliaus trūkumai. 

0 7 ir daugiau stiliaus trūkumų. 

5. Kalbos normų laikymasis 

3 0 – 3 klaidos  

2 4 – 5 klaidos 

1 6 – 7 klaidos 

0 8 ir daugiau klaidų 

IŠ VISO 14 taškų 
 

51. Jeigu neparašyta daugiau kaip du trečdaliai nurodytos apimties, pastraipa vertinama 

nepatenkinamai. 

52. Jei IV klasės mokinio bandomojo egzamino bei signalinio ir metinio įvertinimai 

nepatenkinami, mokiniui skiriamos papildomos teksto skaitymo ir suvokimo, nedidelės apimties 

(200 – 250 ţodţių) rašymo (teksto kūrimo raštu) bei kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos 

uţduotys, kurias vertina sudaryta komisija. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

UŢSIENIO KALBOS  
 

 53. Mokydamiesi pirmosios uţsienio kalbos, I-II klasės mokiniai orientuojami į ET B1 kalbos 

mokėjimo lygį, III-IV klasės – į ET B2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis. Mokydamiesi antrosios uţsienio kalbos, I-II klasės mokiniai orientuojami į ET A2 

kalbos mokėjimo lygį.  

 Į kalbos mokėjimo B2 lygį orientuoto kurso pasiekimai apima ir B1 kurso pasiekimus.  
 

       54. Paţymiu vertinama: 

● kontroliniai darbai raštu baigus temą/skyrių; 

● patikrinamieji darbai (gramatikos, ţodyno), baigus temos/skyriaus dalį; 

● diagnostiniai testai mokslo metų pabaigoje; 

● metiniai ir trumpalaikiai projektiniai darbai; 

● kontroliniai darbai pagal VBE formatą; 

● 3 – 5 min. trukmės teminiai atsiskaitymai ţodţiu (pasakojimas/monologas; 

pokalbis/dialogas); 

● rašymo uţduotys (laiškai; rašinys/esė) pagal pateiktą temą. 

 55. Kontroliniai ir patikrinamieji darbai (gramatikos, ţodyno) raštu baigus temą/skyrių ar jo 

dalį, diagnostiniai testai vertinami pagal šią atitikties lentelę: 

 

Paţymys 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Taškų 

skaičius 

(proc.) 

0 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 -74 75 - 84 85 - 94 95 - 

100 

 

Normos gali būti koreguojamos atsiţvelgiant į uţduočių sudėtingumą. 
 
 

56. I-II klasės mokinių kalbėjimo ir rašymo gebėjimai vertinami pagal ţemiau lentelėse 

pateiktus kriterijus. 

 

KALBĖJIMO GEBĖJIMŲ VERTINIMO LENTELĖS 

I – II KLASĖMS 
 

PASISAKYMAS/MONOLOGAS  
 

KRITERIJUS TAŠKAI APTARTYS 

1. Turinys 3 Turinys išsamus, tema atskleista pilnai, atsakyta į visus užduotyje 

nurodytus punktus, kurie puikiai argumentuoti. 

2 Turinys ne visai išsamus, atsakyta ne į visus užduotyje nurodytus 

punktus. Teiginiams trūksta argumentų bei pagrįstumo. 

1 Turinys siauras, tema neišplėtota, atsakyta tik į kelis užduotyje 

nurodytus punktus, pateikti teiginiai silpnai argumentuoti ir nepagrįsti. 

2. Pasisakymo 

struktūravimas, 

rišlumas 

3 Pasisakymas rišlus, nuoseklus, sklandus tinkamai struktūruotas (įžanga, 

dėstymas, išvados). Gausu teisingai vartojamų jungiamųjų žodžių bei 

išsireiškimų, suteikiančių pasisakymui gyvumo bei natūralumo.  

2 Pasisakymas ne visuomet rišlus ir nuoseklus, trūksta sklandumo, mintys 

„šokinėja“, jungiamųjų žodžių bei išsireiškimų vartoja nedaug, dažnai 

netiksliai.  

1 Pasisakymas dažnai nerišlus, struktūra nenuosekli, (įžanga, dėstymas, 

išvados neišskirti). Mintys padrikos, jungiamųjų žodžių beveik 

nevartoja arba vartoja juos netaisyklingai.  

3. Ţodyno 

turtingumas, 

kalbos 

priemonių 

(leksinių bei 

gramatinių 

3 Žodynas turtingas, įvairus, vartoja daug sinonimų. Leksinės ir 

gramatinės struktūros pakankamai sudėtingos, jos vartojamos 

taisyklingai. Pasitaiko viena kita nešiukšti klaida. 

2 Žodynas ribotas, dažnai kartojami tie patys žodžiai bei išsireiškimai. 

Nors prasmė išlieka aiški, leksinės ir gramatinės struktūros dažnai 

vartojamos netaisyklingai. Nemažai klaidų gramatinėse struktūrose. 
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struktūrų) 

įvairovė bei 

taisyklingumas 

1 Žodynas labai skurdus. Leksinės bei gramatinės struktūros paprastos ir 

dažnai vartojamos netaisyklingai. Daro daug šiurkščių žodyno bei 

gramatinių struktūrų klaidų, todėl prasmė dažnai neaiški. 

4. Tarimas, 

intonavimas 

1 Tarimas ir intonavimas iš esmės taisyklingi. Pasitaiko viena kita tarimo 

ar intonavimo klaida vartojant sudėtingesnes struktūras bei retesnius 

žodžius. 

0 Daug tarimo ir intonavimo klaidų, trukdančių suprasti pasisakymą. 

        Iš viso:                   10 
 

TAŠKŲ IR PAŢYMIŲ ATITIKMENŲ LENTELĖ  
 

Taškai 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Paţymys 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

POKALBIS/DIALOGAS 
 

KRITERIJUS TAŠKAI APTARTYS 

1. Turinys. 

Komunikacinio 

tikslo pasiekimas, 

komunikacinių 

intencijų 

realizavimas 

3 Komunikacinis tikslas puikiai pasiektas. Komunikacinės intencijos 

realizuojamos tinkamai. Atskleisti visi užduotyje nurodyti punktai. 

Argumentai, skirti įtikinti pašnekovą, parinkti tikslingai ir tinkamai. 

2 Komunikacinis tikslas pasiektas tik dalinai, kadangi neatskleisti visi 

užduotyje nurodyti punktai. Argumentai ne visuomet parinkti 

tikslingai ir tinkamai, dažnai skamba neįtikinamai. 

1 Komunikacinis tikslas nepasiektas, kadangi pašnekovai negeba 

argumentuoti. Argumentai reiškiami padrikai, skamba neįtikinamai. 

2. Pokalbio 

organizavimas, 

struktūravimas 

3 Pokalbis/dialogas sėkmingai organizuojamas, inicijuojamas ir 

tinkamai reaguojama į pašnekovo argumentus/replikas. Taisyklingai 

ir tikslingai vartojami jungiamieji žodžiai bei išsireiškimai, 

suteikiantys pokalbiui/dialogui gyvumo bei natūralumo. 

2 Nepakankamai inicijuojamas ir palaikomas pokalbis/dialogas. 

Jungiamųjų žodžių vartojama nedaug, dažnai netaisyklingai. 

Daroma daug netikslingų pauzių, „ieškant“ žodžių.  

1 Pokalbis/dialogas beveik neinicijuojamas ir nepalaikomas. 

Netinkamai  reaguojama į pašnekovo argumentus bei replikas. 

Pauzių daugiau negu pokalbio. 

3. Kalbos priemonių 

(leksinių bei 

gramatinių 

struktūrų) įvairovė, 

jų taisyklingumas  

bei atitikimas 

situacijai/adresatui 

3 Žodynas turtingas, įvairus, vartoja daug sinonimų. Leksinės ir 

gramatinės struktūros pakankamai sudėtingos, jos vartojamos 

taisyklingai. Gali pasitaikyti viena kita klaida. Kalba visiškai atitinka 

pateiktą situaciją ir pritaikyta adresatui. Kalbos priemonės 

vartojamos taisyklingai.  

2 Žodynas ribotas, dažnai kartojami tie patys žodžiai bei išsireiškimai. 

Nors prasmė išlieka aiški, leksinės ir gramatinės struktūros dažnai 

vartojamos netaisyklingai. Nemažai klaidų gramatinėse struktūrose. 

Kalba ne visada atitinka pateiktą situaciją ir adresatą.  

1 Žodynas labai skurdus. Leksinės bei gramatinės struktūros paprastos 

ir dažnai vartojamos netaisyklingai. Daro daug šiurkščių žodyno bei 

gramatinių struktūrų klaidų, todėl prasmė dažnai neaiški. Kalba 

minimaliai atitinka pateiktą situaciją. 

4. Tarimas, 

intonavimas 

1 Tarimas ir intonavimas iš esmės taisyklingi. Pasitaiko viena kita 

tarimo ar intonavimo klaida vartojant sudėtingesnes struktūras bei 

retesnius žodžius. 

0 Daug tarimo ir intonavimo klaidų, trukdančių suprasti pasisakymą. 

        Iš viso:                           10 
 

 

 

TAŠKŲ IR PAŢYMIŲ ATITIKMENŲ LENTELĖ  
 

Taškai 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Paţymys 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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RAŠYMO GEBĖJIMŲ VERTINIMO LENTELĖS 

I – II KLASĖMS 
 

LAIŠKAS (Formalus/Asmeninio pobūdţio)  
 

KRITERIJUS TAŠKAI   APTARTYS 

1. Turinys  3 Pilnai atsakyta į visus užduoties punktus.  

2 Atsakyta ne į visus užduoties punktus arba atsakyta nepilnai (apie 70 

proc.). 

1 Atsakyta ne į visus užduoties punktus arba atsakyta nepilnai (apie 50 

proc.). 

0 Neatsakyta į daugumą užduoties punktų. 

2. Teksto 

išdėstymas. Teksto 

ir minties rišlumas 

3 Turinys nuoseklus, rišlus ir logiškas. Laiškas tinkamai suskirstytas į 

pastraipas. Teksto siejimo žodžių vartojama pakankamai ir tinkamai. 

2 Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai, rišliai ir logiškai. Teksto 

siejimo žodžiai  kai kada vartojami netinkamai (ne daugiau kaip 2 

klaidos). Gali būti 1 – 2 teksto išdėstymo netikslumai. 

1/0 Turinys išdėstytas nenuosekliai ir nelogiškai. Teksto siejimo žodžiai 

dažnai vartojami netinkamai. Laiškas nesuskirstytas į pastraipas. 

3.Leksinių bei 

gramatinių 

struktūrų įvairovė, 

ţodyno 

tinkamumas. 

Registras 

3 Visi žodžiai vartojami tinkamai (ne daugiau kaip 1 klaida). Leksinės 

ir gramatinės struktūros įvairios, jos nesikartoja, vartojama sinonimų.  

Nuosekliai laikomasi tinkamo registro.  

2 Beveik visi žodžiai vartojami tinkamai (ne daugiau kaip 3 klaidos). 

Tačiau žodynas ribotas, dažnai kartojami tie patys žodžiai bei 

išsireiškimai. Vienas kitas žodis pažeidžia registro vientisumą (ne 

daugiau kaip 2 registro klaidos). 

1 Žodynas labai skurdus. Nemažai žodžių vartojami netinkamai (ne 

daugiau kaip 5 klaidos), jie nuolat kartojami. Leksinės bei gramatinės 

struktūros paprastos, kartojamos tos pačios formos. Registro raiška 

nenuosekli (ne daugiau kaip 4 registro klaidos). 

0 Žodynas labai ribotas. Jį sudaro pagrindiniai pavieniai žodžiai ir 

frazės. Daug žodžių vartojami netinkamai (daugiau kaip 5 klaidos). 

Nuolat painiojama formalaus ir asmeninio laiškų registrų leksika. 

4. Leksinių ir 

gramatinių 

struktūrų 

taisyklingumas. 

Rašyba ir skyryba 

3 Nėra/beveik nėra gramatikos klaidų (ne daugiau kaip 2 klaidos). 

Rašyba ir skyryba – klaidų nėra. 

2 Beveik visos gramatikos struktūros vartojamos taisyklingai (ne 

daugiau kaip 4 klaidos). Rašyba ir skyryba (ne daugiau kaip 2 

klaidos). 

1 Nemažai gramatikos struktūrų vartojamos netaisyklingai (ne daugiau 

kaip 6 klaidos). Rašyba ir skyryba (ne daugiau kaip 4 klaidos). 

0 Daug gramatikos struktūrų vartojamos netaisyklingai (daugiau kaip 6 

klaidos). Rašyba ir skyryba (daugiau kaip 6 klaidos). 

         Iš viso:                      12 
 

Laiško apimtis: maţiausiai 80 ţodţių. 

 
 

TAŠKŲ IR PAŢYMIŲ ATITIKMENŲ LENTELĖ  

 

Taškai 0-2 3-4 5 6 7 8   9-10 11 12 

Paţymys 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

RAŠINYS/ESĖ 
 

KRITERIJUS TAŠKAI   APTARTYS 

1. Turinys 5 Visas turinys atitinka temą. Mintys reiškiamos aiškiai, logiškai ir 

nuosekliai. Pagrindiniai teiginiai paremti tinkamais argumentais, 

detalėmis bei pavyzdžiais. Į temą atsakyta išsamiai. 

4 Turinys atitinka temą. Tačiau nors pagrindiniai teiginiai paremti  

argumentais, detalėmis bei pavyzdžiais, turiniui trūksta išsamumo.  

3 Beveik visas turinys atitinka temą, tačiau pasitaiko nukrypimų nuo 
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temos. Mintys reiškiamos tiesmukai, jos dažnai neparemtos 

argumentais, detalėmis bei pavyzdžiais. 

2/1 Tik dalis turinio atitinka temą. Mintys nerišlios, sunku atskirti 

pagrindinius teiginius nuo paremiamųjų detalių ir pavyzdţių.  

2. Teksto struktūra 4 Turinys nuoseklus, rišlus ir logiškas. Tinkamai vartojami teksto 

siejimo žodžiai ir išsireiškimai, tekstą sujungiantys į rišlią minčių 

seką. Tekstas tinkamai suskirstytas į pastraipas. 

3 Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai, rišliai ir logiškai. Teksto 

siejimo žodžiai  kai kada vartojami netinkamai (ne daugiau kaip 2 

klaidos).  

2/1 Turinys išdėstytas padrikai, nenuosekliai, todėl sunku suprasti 

pagrindines mintis. Teksto siejimo žodžiai dažnai vartojami 

netinkamai (daugia kaip 3 klaidos). Tekstas nesuskirstytas į 

pastraipas. 

3. Leksinių bei 

gramatinių 

struktūrų įvairovė. 

Registras 

5 Žodynas turtingas, leksinės ir gramatinės struktūros įvairios, jos 

nesikartoja, vartojama daug sinonimų.  Nuosekliai laikomasi tinkamo 

registro.  

4 Žodynas gana platus, tačiau pasitaiko pasikartojančių gramatinių 

struktūrų, žodžių ir išsireiškimų. Viena kita struktūra ar  žodis 

pažeidžia registro vientisumą (ne daugiau kaip 2 registro klaidos). 

3 Žodynas gana ribotas. Vartojamos paprastos leksinės ir gramatinės 

struktūros. Jos dažnai pasikartoja. Vartojama ta pati leksika, 

nebandoma ieškoti sinonimų. Dažnos registro klaidos (ne daugiau 

kaip 5 registro klaidos). 

2/1 Žodynas labai skurdus. Jį sudaro dažniausi pavieniai žodžiai ir 

frazės. Nuolat pasikartoja tos pačios gramatinės ir leksinės 

struktūros. Vartojama daug buitinės kalbos žodžių. Nesilaikoma 

tinkamo registro.  Daug žodžių vartojami netinkamai (daugiau kaip 

10 klaidų).  

4. Leksinių ir 

gramatinių 

struktūrų 

taisyklingumas. 

Rašyba ir skyryba. 

4 Nėra/beveik nėra gramatikos klaidų (ne daugiau kaip 2 klaidos). 

Rašyba ir skyryba – klaidų nėra. 

3 Beveik visos gramatikos struktūros vartojamos taisyklingai. (ne 

daugiau kaip 4 klaidos). Rašyba ir skyryba (ne daugiau kaip 1- 2 

klaidos). 

2 Nemažai gramatikos struktūrų vartojamos netaisyklingai (ne daugiau 

kaip 7 klaidos). Rašyba ir skyryba (ne daugiau kaip 3 - 4 klaidos). 

1/0 Daug gramatikos struktūrų vartojamos netaisyklingai (daugiau kaip 8 

klaidos). Rašyba ir skyryba (daugiau kaip 6 klaidos). 

         Iš viso:                           18 

 

Rašinio/esė apimtis: maţiausiai 180 ţodţių. 

 
TAŠKŲ IR PAŢYMIŲ ATITIKMENŲ LENTELĖ  

Taškai 0-4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 

Paţymys 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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57. III-IV klasės mokinių kalbėjimo gebėjimai vertinami pagal ţemiau pateiktus vertinimo kriterijus. 
 

KALBĖJIMO GEBĖJIMŲ VERTINIMO LENTELĖS 

III– IV KLASĖMS 

PASISAKYMAI:  MONOLOGAS IR DIALOGAS 
 MONOLOGAS 

(daugiausia 11 taškų) 
DIALOGAS 

(daugiausia 11 taškų) 
ABI UŢDUOTYS 

(daugiausia 3 taškai) 

T
a

šk
a

i 

Turinio atskleidimas, 

išsamumas 

Ţodyno turtingumas ir 
įvairovė (daugiausia 4 taškai) 

Kalbėjimo 

sklandumas ir 

rišlumas 
(daugiausia 4 taškai) 

Kalbos 

priemonių 

taisyklingumas 
(daugiausia 3 taškai) 

Komunikacinių 

intencijų 

realizavimas 
(daugiausia 4 taškai) 

Sąveika ir lankstumas 

 
 

(daugiausia 4 taškai) 

Kalbos 

priemonių 

taisyklingumas 
(daugiausia 3 taškai) 

Tartis 

ir intonacija 

 

(daugiausia 3 taškai) 

4 Turinys išsamus, pateikiama 

pavyzdţių ir detalių. 

Ţodynas platus: mintys 

reiškiamos aiškiai, beveik 

nepastebima, kad kalbėjimas yra 

ribojamas kalbinių išteklių, 

vartojama įvairių (tarp jų ir 

retesnių leksinių bei 

sudėtingesnių gramatinių) 

struktūrų. Laisvai 
perfrazuojama. 

Komunikuojama 

spontaniškai, natūraliu 

tempu. Mintys 

reiškiamos laisvai ir 

lengvai. 

Veiksmingai vartojama 

diskurso ţymiklių ir 

teksto siejimo ţodţių, 

siekiant parodyti minčių 

sąsajas ir pabrėţti 
pagrindinę mintį. 

 Komunikacinis tikslas 

pasiekiamas sėkmingai 

realizuojant 

komunikacines 

intencijas: mintys 

dėstomos aiškiai, 

pasveriami pranašumai ir 

trūkumai, vertinamos 

alternatyvos, 

argumentuojama išsamiai 

ir veiksmingai. 

Tinkamai pradedamas, 

palaikomas ir 

pabaigiamas pokalbis, 

veiksmingai imamasi 

iniciatyvos. Vartojama 

įvairių sustabarėjusių 

(gatavų) frazių. 

Įtraukiamas 

pašnekovas, 

komentuojami jo 

pasakymai. 

  

3 Turinys išsamus, bet ne visos 

mintys pagrindţiamos 

pavyzdţiais ir detalėmis. 

Ţodynas platus, bet mintys ne 

visada formuluojamos įvairiai. 

Retesnių leksinių ir gramatinių 

struktūrų vartojama maţiau. Dėl 

ţodyno spragų gali būti 

sudvejojama, perfrazuojama ar 
pasikartojama. 

Kalba gana tolygiu 
tempu, ilgesnių pauzių 

pasitaiko retai. Ilgiau 

kalbant, mintis gali 

šokinėti, trūkinėti 

nuoseklus dėstymas. 

Diskurso ţymikliai ir 

teksto siejimo ţodţiai 

ne visada tinkamai. 

Klaidų, kurios 

sukeltų 

nesusipratimų, 

nedaroma. 

Klystama vartojant 

tik sudėtingesnes 

struktūras, o suklydus 

daţniausiai 

pasitaisoma. 

Komunikacinis tikslas 

pasiekiamas sėkmingai 

realizuojant daugumą 

komunikacinių intencijų: 

mintys dėstomos aiškiai, 

tačiau argumentuojama 

ne visada veiksmingai. 

Pateikiama detalių tik 

pagrindiniams 

argumentams. 

Tinkamai palaikomas 

pokalbis ir reaguojama 

į pasiūlymus, 

apibendrinami pokalbio 

rezultatai, 

nenukrypstama nuo 

temos. Komentuojami 

pašnekovo pasakymai. 

Klaidų, kurios 

sukeltų 

nesusipratimų, 

nedaroma. 

Klystama vartojant 

tik sudėtingesnes 

struktūras, o 

suklydus daţniausiai 

pasitaisoma. 

Tartis ir intonacija 
aiški, kalbos tempas ir 

ritmas natūralūs, 

tinkamai dedami 

loginiai kirčiai 

siekiant veiksmingiau 

perteikti mintis. 
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2 Turinys gali nukrypti nuo 

pagrindinės temos, gali būti 

įterpiama detalių, nesusijusių su 

tema. 

Ţodynas gana siauras: vyrauja 

paprastos leksinės ir gramatinės 

struktūros. Dėl ţodyno spragų 

kartais sudvejojama, 

perfrazuojama ar pasikartojama, 

tačiau tai reikalauja didelių 
pastangų. 

Kalbama ne visada 

tolygiai, kalbos tempas 

sulėtėja. Kalbant 

atsiranda pauzių. 

Vartojami diskurso 

ţymikliai nuolatos 

pasikartoja. 

Klaidų, kurios 
sukeltų 

nesusipratimų, 

nedaroma. 

Klystama vartojant 

tiek sudėtingesnes, 

tiek paprastas 

struktūras. Suklydus 

kartais pasitaisoma. 

Komunikacinis tikslas 

pasiekiamas iš dalies. 

Trumpai komentuojamas 

pašnekovo poţiūris. 

Lyginama viena kita 

alternatyva, svarstant, ką 

daryti. Keičiamasi 

tiesmuka faktine 

informacija, pasitaiko 

viena kita detalė. 

Palaikomas pokalbis, 

tačiau jo sėkmė 

priklauso nuo 

pašnekovo. 

Pakartojama dalis to, 

ką sakė pašnekovas. 

Klaidų, kurios 
sukeltų 

nesusipratimų, 

nedaroma. 

Klystama vartojant 

tiek sudėtingesnes, 

tiek paprastas 

struktūras. Suklydus 

kartais pasitaisoma. 

Tartis ir intonacija 
aiški ir natūrali. 

Tarties klaidos retos. 

 
 MONOLOGAS 

(daugiausia 11 taškų) 
DIALOGAS 

(daugiausia 11 taškų) 
ABI UŢDUOTYS 

(daugiausia 3 taškai) 

T
a

šk
a

i 

Turinio atskleidimas, 

išsamumas 

Ţodyno turtingumas ir 
įvairovė (daugiausia 4 taškai) 

Kalbėjimo 

sklandumas ir 

rišlumas 
(daugiausia 4 taškai) 

Kalbos 

priemonių 

taisyklingumas 
(daugiausia 3 taškai) 

Komunikacinių 

intencijų 

realizavimas 
(daugiausia 4 taškai) 

Sąveika ir lankstumas 

 
 

(daugiausia 4 taškai) 

Kalbos 

priemonių 

taisyklingumas 
(daugiausia 3 taškai) 

Tartis 

ir intonacija 
 

(daugiausia 3 taškai) 

1 Turinys siauras, kalbama 
paviršutiniškai ir apibendrintai, 

be pavyzdţių. 

Ţodynas ribotas: jo pakanka tik 

išdėstyti pagrindines mintis. 

Perfrazuojama nesėkmingai. 

Kalbama nesklandţiai: 

dėl formulavimo 

sunkumų daţnai 

stabtelima, ieškoma 

tinkamo ţodţio. 

Trumpesni paprasti 

elementai siejami į 

rišlią grandininę 

minčių seką. Diskurso 

ţymikliai vartojami 

retai ir/ar netinkamai, 

vietoj jų daromos 

pauzės. 

Klaidų daroma 

daugiau. Daţnai 

klystama vartojant 

paprastas struktūras. 

Komunikacinis tikslas 

pasiekiamas iš dalies. 

Suprantamai, tačiau 

glaustai pasakoma 

asmeninė nuomonė, bet 

pokalbio sėkmė 

priklauso nuo pašnekovo. 

Pateikiama tiesmuka 

faktinė informacija. 

Pokalbyje dalyvaujama 

nerodant iniciatyvos, 

daţniausiai 

(ne)pritariant 

pašnekovo mintims. 

Klaidų daroma 

daugiau. Daţnai 

klystama vartojant 

paprastas struktūras. 

Tartis suprantama, 

nors kitos kalbos 

akcentas akivaizdus ir 

tariant nuolat 

klystama. 

0 Turinys nepakankamas. 

Ţodynas per siauras, kad galėtų 

kalbėti nurodyta tema. 

Vartojamos tik elementarios 

struktūros. 

Daroma daug pauzių, 

vis mėginama iš naujo. 

Vartojami tik daţniausi 

jungtukai paprastiems 

sakiniams ar ţodţiams 

sieti (ir, bet, todėl, 

kad). 

Nuolat daroma 
elementarių klaidų, 

todėl daţnai sunku 

suprasti, kas norima 

pasakyti. 

Komunikacinis tikslas 

nepasiekiamas: tik 

teikiami pasiūlymai ir 

sutinkama ar 

nesutinkama su 

pašnekovo pasiūlymais. 

Pokalbyje dalyvaujama 

tik su pašnekovo 

pagalba. 

Nuolat daroma 
elementarių klaidų, 

todėl daţnai sunku 

suprasti, kas norima 

pasakyti. 

Dėl tarties klaidų 

pašnekovui kartais 

tenka paprašyti 

pakartoti. 

TAŠKŲ IR PAŢYMIŲ ATITIKMENŲ LENTELĖ 

 

Taškai 5-8 9-11 12-13 14-16 18-17 20-21 22-23 24-25 

Paţymys 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 58. III-IV klasės mokinių rašymo uţduotys vertinamos pagal ţemiau pateiktus vertinimo 

kriterijus.  
 

RAŠYMO GEBĖJIMŲ VERTINIMO LENTELĖS III – IV KLASĖMS 
 

LAIŠKO (Formalaus / Asmeninio pobūdţio) VERTINIMO LENTELĖ 
 

● Visa uţduoties atliktis vertinama 0 taškų, jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos / situacijos.  

  -  Teksto siejimo ţodţių vartojama per daug arba per maţai, gali būti klystama (teksto 

  siejimo ţodţiai vartojami netinkamai). 

  -  Skirstymas į pastraipas netinkamas, pasitaiko įforminimo trūkumų. 

 0 - Turinys išdėstytas nenuosekliai. 
  -  Teksto siejimo ţodţiai vartojami mechaniškai, daţnai netinkamai ir (arba) išvis 

  nevartojami. 

  -  Teksto struktūra ir įforminimas netinkami. 

Leksinių ir 3 

- Ţodyno mokama uţtektinai, kad pavyktų pakankamai tiksliai perteikti informaciją ir 
savo 

gramatinių  mintis tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis (pvz., kultūrinėmis) temomis. 

formų bei  - Vartojamos tiek paprastos, tiek sudėtingesnės leksinės ir gramatinės struktūros. 

struktūrų  

- Pasitaiko klaidų, ypač vartojant sudėtingesnes struktūras, bet visuomet aišku, kas 
norėta 

įvairovė ir  pasakyti. 

taisyklingumas,  - Nuosekliai laikomasi uţduotį atitinkančio registro. 

rašyba ir 

skyryba 2 

- Ţodyno pakanka uţduotyje nurodytiems dalykams perteikti bendrais bruoţais, tačiau 
jo 

  kartais trūksta detalėms apibūdinti. 

Registras  

- Vyrauja paprastos leksinės ir gramatinės struktūros, bet pasitaiko ir viena kita 

sudėtingesnė struktūra ar retesnis ţodis. 

  

- Pasitaiko klaidų vartojant tiek sudėtingesnes, tiek paprastesnes struktūras, bet 
visuomet 

  aišku, kas norėta pasakyti. 

Kriterijai Taškai Aptartys 

Turinys 4 

- Tinkamai realizuotos visos uţduotyje nurodytos komunikacinės intencijos:  
Laisvai ir 

  išsamiai perteikiama informacija, pasakojama ar apibūdinama. 

  - Mintys rišlios (koherentiškos). 

 3 - Dauguma komunikacinių intencijų realizuotos sėkmingai: 
  -  Informacija daţniausiai perteikiama tiesmukai ir paprastai. 

  - Mintys gana rišlios. 

 2 

- Dauguma komunikacinių intencijų realizuotos, bet ne visada sėkmingai: 
Informacija 

  perteikiama gana apibendrintai, daţnai nepakanka detalių, todėl ją galima įvairiai 

  interpretuoti. 

  -  Kai kurios mintys nerišlios. 

 1 

- Komunikacinės intencijos realizuotos tik iš dalies. Pasitaiko esminių nukrypimų 
nuo 

  temos. 

  -  Pasitaiko paminėtų, bet neišplėtotų intencijų. 

  -  Mintis gali būti sunku suprasti dėl nepakankamo rišlumo. 

 0 - Uţduoties tikslas nepasiektas. 
  -  Komunikacinės intencijos iš esmės nerealizuotos. 

  -  Minčių raiška netiksli ar nepakankama, mintys nerišlios. 

Teksto 

struktūra. 

Forma 

3 - Turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai. 
- Teksto siejimo ţodţiais pavieniai elementai veiksmingai jungiami į rišlią minčių 

seką. 

- Laiškas tinkamai suskirstytas į pastraipas ir įformintas. 
2 - Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai. 

-  Teksto siejimo ţodţiais pavieniai elementai jungiami į grandininę seką. 

-  Kai kur skirstymas į pastraipas netinkamas. Gali pasitaikyti įforminimo trūkumų. 

1 - Turinys išdėstytas nenuosekliai. 
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  -  Bandoma laikytis uţduotį atitinkančio registro. 

 1 

- Ţodynas ribotas, jo pakanka tik kai kuriems dalykams perteikti, bet pritrūksta 
detalėms. 

  -  Vartojamos tik paprastos leksinės ir gramatinės struktūros. 

  -  Daroma daug įvairių klaidų, bet iš esmės mintis suprasti galima. 

  - Registro nepaisoma. 

 0 - Ţodyną sudaro pavieniai pagrindiniai ţodţiai ir frazės, jų nepakanka uţduočiai atlikti. 
  -  Vartojamos tik paprastos struktūros ir bendros frazės, jos daţnai kartojasi. 

  -  Daroma daug klaidų, dėl kurių mintys beveik nesuprantamos. 

  - Registro nepaisoma. 

Iš viso taškų 10  

Laiške, jei teksto apimtis maţesnė negu 80 ţodţių, t. y.: 79–75 ţ. – taškai nenuimami; 74–57 ţ. – atimamas 

1 taškas (iš bendros taškų sumos); 56–40 ţ. – atimami 2 taškai; maţiau negu 40 ţ. – uţduotis vertinama 0. 
TAŠKŲ IR PAŢYMIŲ ATITIKMENŲ LENTELĖ 

 

Taškai 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Paţymys 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

RAŠINIO / ESĖ VERTINIMO LENTELĖ 

● Lygis: B2 

● Teksto tipas: Samprotaujamojo tipo apibrėţtos formos rašinys/esė 

● Apimtis: maţiausia 180 ţodţių 

● Visa uţduoties atliktis vertinama 0 taškų, jei teksto turinys neatitinka nurodytos temos / situacijos. 
 

Kriterijai Taškai Aptartys  

Turinys 6 -  Visas turinys atitinka temą. Į temą atsakoma išsamiai.  

  

-  Mintys  formuluojamos  aiškiai,  pakanka  detalių.  Pagrindinės  mintys  išplečiamos  

ir grindţiamos tinkamomis detalėmis bei pavyzdţiais.  

 5 Atliktis atitinka dalį 6 taškų aptarčių ir dalį 4 taškų aptarčių.  

 4 -  Beveik visas turinys atitinka temą. Į temą atsakoma gana išsamiai.  

  

-  Mintys beveik visada formuluojamos aiškiai. Pagrindinės mintys daţniausiai 

išplečiamos ir grindţiamos detalėmis bei pavyzdţiais. Kai kurios detalės ar pavyzdţiai 

gali būti netinkami.  

 3 Atliktis atitinka dalį 4 taškų aptarčių ir dalį 2 taškų aptarčių.  

 2 -  Didesnė dalis turinio atitinka temą, gali pasitaikyti nukrypimų nuo temos.  

  -  Mintys formuluojamos apibendrintai, kartais netiksliai, tačiau jos iš esmės yra  
  suprantamos. Pasitaiko minties trūkių. Pagrindinės mintys gali būti painiojamos su jas  

  pagrindţiančiomis detalėmis ar pavyzdţiais.  

 1 -  Maţesnė dalis turinio atitinka temą, esama ryškių nukrypimų nuo temos.  

  -  Mintys gali būti nerišlios. Detalės ir pavyzdţiai daţnai netinkami arba jų akivaizdţiai  

  stokojama.  

 0 

-  Visas turinys neatitinka temos arba mintys formuluojamos nesuprantamai, jos 

padrikos.  

  -  Detalės ir pavyzdţiai netinkami ar jų nėra.  

Teksto 

struktūra 4 

-  Turinys dėstomas logiškai ir nuosekliai. Visuomet išryškinamos svarbiausios mintys ir 

jas pagrindţiančios detalės.  

  

-  Veiksmingai vartojami įvairūs teksto siejimo ţodţiai ir aiškiai parodomos minčių 

sąsajos.  

  -  Tekstas tinkamai suskirstytas į pastraipas.  

 3 -  Turinys beveik visada dėstomas logiškai ir nuosekliai. Beveik visuomet išryškinamos  

  svarbiausios mintys ir jas pagrindţiančios detalės.  

  

-  Vartojama teksto siejimo ţodţių, parodomos minčių sąsajos, bet ne visada 

veiksmingai.  

  -  Tekstas tinkamai suskirstytas į pastraipas.  

 2 -  Turinio loginė seka daţnai nenuosekli. Svarbiausios mintys ne visada tinkamai  

  išryškinamos.  
  - Pavieniai elementai daţniausiai jungiami į grandininę minčių seką, gali pasitaikyti ir  

  nesusietų minčių.  
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  - Skirstymas į pastraipas suprantamas, bet ne visada tinkamas.  

 1 

- Turinys dėstomas gana padrikai, sunku įţvelgti loginę seką ir pagrindinių minčių 

dėstymo nuoseklumą.  

  

-  Teksto siejimo ţodţių vartojama per daug, per maţai arba jie vartojami iš esmės 

klaidingai.  

  -  Skirstymas į pastraipas daţnai netinkamas arba tekstas nesuskirstytas į pastraipas.  

 0 -  Loginė teksto seka netinkama.  

  -  Teksto siejimo priemonės vartojamos netinkamai.  

  -  Tekstas į pastraipas nesuskirstytas arba tai daroma netinkamai.  

Leksinių ir 

gramatinių 

formų bei 

struktūrų 

įvairovė ir 

taisyklingu 

mas, rašyba 

ir skyryba. 

Registras 

5 -  Bendrasis ir teminis ţodynas platus, kalbinė raiška įvairi. Laisvai perfrazuojama siekiant 

išvengti kartojimosi. 

-  Daţnai vartojami retesni ţodţiai ir sudėtingesnės leksinės ir gramatinės struktūros. 

-  Tinkamai vartojamas neutralus (arba pusiau oficialus) registras. 

-  Pasitaiko atlikties klaidų ir riktų vartojant sudėtingesnes struktūras, tačiau visada aišku, 

kas norėta pasakyti. Rašyba ir skyryba gana taisyklingos, pavienės klaidos netrukdo 

suprasti minties. 

4 -  Bendrasis ir teminis ţodynas gana platus. Kartais bandoma perfrazuoti siekiant išvengti 

pasikartojimo, bet gali pasitaikyti klaidų. 

- Vartojami retesni ţodţiai ir sudėtingesnės leksinės ir gramatinės struktūros. 
- Tinkamai vartojamas neutralus (arba pusiau oficialus) registras.  
- Pasitaiko atlikties klaidų ir riktų, daţniausiai vartojant sudėtingesnes struktūras, kai 

kurios kartojasi, tačiau visada aišku, kas norėta pasakyti. Rašyba ir skyryba gana 

taisyklingos, pavienės klaidos netrukdo suprasti minties. 

 

3 - Bendrasis ir teminis ţodynas pakankamai platus, tačiau dėl ţodyno spragų ne visuomet 
tiksliai išreiškiama mintis ar apibūdinama detalė. 

- Vyrauja kasdienė leksika, pasitaiko vienas kitas retesnis ţodis ar sudėtingesnė leksinė ir 
gramatinė struktūra. 

- Pasitaiko nedidelių formulavimo klaidų, tačiau jos iš esmės nepaţeidţia neutralaus (ar 
pusiau oficialaus) registro vientisumo. 

- Daroma ne tik atlikties, bet ir kompetencijos klaidų, ypač vartojant sudėtingesnes 
struktūras. Vartojant paprastas struktūras pasitaiko riktų. Daroma gana daug rašybos ir 
(ar) skyrybos klaidų. Klaidos netrukdo suprasti, kas norėta pasakyti 

 

2 - Ţodyno pakanka, kad pavyktų paaiškinti svarbiausius dalykus. Dėl ţodyno spragų gali 
nepavykti tiksliai išreikšti vienos kitos minties ar apibūdinti detalių. 

- Iš esmės apsiribojama daţniausia kasdiene leksika, vyrauja paprastos leksinės ir 
gramatinės struktūros, gali pasitaikyti vienas kitas retesnis ţodis ar sudėtingesnė leksinė ir 
gramatinė struktūra. 

- Ne visada laikomasi neutralaus (ar pusiau oficialaus) registro, pasitaiko kelių skirtingų 

registrų ţodţių. 
- Daroma atlikties ir kompetencijos klaidų vartojant tiek sudėtingas (jei jų yra), tiek 

paprastas struktūras. Daroma daug rašybos ir (ar) skyrybos klaidų. Dėl klaidų kartais gali 
būti sunku suprasti mintį 

 

1 - Ţodynas ribotas. Jo pakanka kai kuriems pagrindinėms asmeninėms mintims reikšti, 
tačiau dėl akivaizdţių ţodyno spragų gali nepavykti apibūdinti detalių ir išreikšti kai 
kurių minčių. 

- Vyrauja paprastas kasdienis ţodynas, bendros frazės bei paprastos leksinės ir gramatinės 
struktūros. 

- Registro raiška nenuosekli arba nepakankama. Daţnai vartojami registro poţiūriu 
atsitiktiniai ţodţiai. 

- Daroma daug atlikties ir kompetencijos klaidų vartojant paprastas leksines ir gramatines 
struktūras, taip pat daug rašybos ir (ar) skyrybos klaidų. Klaidos nuolat trukdo suprasti, 
kas norėta pasakyti. 

 

0 - Ţodynas labai ribotas arba nepakankamas, norint įvertinti tekstą pagal šį kriterijų. 
- Ţodyną sudaro paprasti daţniausi pavieniai ţodţiai ir frazės. 
- Painiojama skirtingų registrų leksika, neatsiţvelgiama į ţodţių stilistinius ypatumus arba 

registras yra netinkamas. 
- Dėl labai daţnų atlikties ir kompetencijos klaidų sunku suprasti, kas norėta pasakyti.  

Iš viso taškų 15
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Rašinyje, jei teksto apimtis maţesnė negu 180 ţodţių, t. y.: 179–171 ţ. – taškai nenuimami; 170–

144 ţ. – atimamas 1 taškas (iš bendros taškų sumos); 143–117 ţ. – atimami 2 taškai; 116–90 ţ. – 

atimami 3 taškai; maţiau negu 90 ţ. – uţduotis vertinama 0. 
 

TAŠKŲ IR PAŢYMIŲ ATITIKMENŲ LENTELĖ  
 

Taškai 1-2 3-4 5-6 7 8 9-10 11-12 13-14 15 

Paţymys 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SOCIALINIAI MOKSLAI (ISTORIJA, GEOGRAFIJA, 

PILIETIŠKUMO PAGRINDAI, EKONOMIKA) 
 

59. I-IV klasės mokinių istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų bei ekonomikos 

pasiekimai vertinami paţymiu, atsiţvelgiant į mokinių pasiekimų lygį: 
 

Pasiekimų lygis Paţymys 

Aukštesnysis 9-10 

Pagrindinis 6-8 

Patenkinamas 4-5 

Nepatenkinamas 1-3 

60. Paţymiu vertinami: 

● kontroliniai darbai, kurie rašomi baigus temą (ne rečiau nei kartą per mėnesį); 

● savarankiški darbai (darbas su informaciniais tekstais, ţemėlapiais, schemomis); 

● patikrinimai ţodţiu (temos išaiškinimas klasės draugams, debatų, diskusijos vedimas); 

● metiniai ir trumpalaikiai projektiniai darbai; 

● rezultatyvus dalyvavimas mokomųjų dalykų olimpiadose („10“ balų vertinami I-III vietų 

mokyklinio turo laimėtojai ir aukštesnio lygmens (miesto, respublikos) olimpiadų dalyviai). 

61. Kontrolinių ir savarankiškų darbų uţduotys vertinamos taškais. Paţymys skaičiuojamas 

pagal formulę: (surinkti taškai) x 10 : (visi uţduoties taškai) arba pagal lentelę: 
 

Paţymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procentai 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 
 

 62. Kaupiamasis vertinimas:      

 62.1.  ţinių ir įgūdţių formavimo skatinimui I-II klasėje taikoma ir kaupiamojo vertinimo 

sistema. Kaupiamasis balas rašomas uţ: 

● atsakinėjimą į klausimus ţodţiu frontalios apklausos metu pamokoje; 

● kolektyvinį ir individualų istorinių šaltinių nagrinėjimą klasėje; 

● namų darbų atlikimą raštu pratybose, uţduočių lapuose, kontūriniuose ţemėlapiuose; 

● papildymus ţodţiu, atsakinėjant klasės draugams; 

● klausimų formulavimą ir uţdavimą pamokoje ţodţiu atsakinėjantiems klasės draugams; 

● atsakinėjimą į kartojimo klausimus bei į mokytojo klausimus, kartu kolektyviai 

nagrinėjant naują temą; 

● darbą su internetinių portalų informacinėmis bazėmis pagal mokytojo nurodytą tematiką 

(trumpos apţvalgos; tekstų vertimai iš uţsienio kalbos); 

● mokinio uţrašų sąsiuvinio ir pratybų sąsiuvinio informaciją;  

62.2. mokiniui surinkus 3 kaupiamuosius paţymius, jų vidurkis įrašomas į dienyną. Šį 

vertinimą rekomenduotina (bet nėra privaloma) taikyti ir III bei IV klasės mokiniams. 
 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MATEMATIKA 
 

63. Paţymiu vertinama: 

● kontroliniai darbai baigus skyrių; 

● savarankiški darbai ir apklausos raštu iš svarbesnių temų; 

● kartojimo ir apibendrinamieji kontroliniai darbai; 
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● kontroliniai darbai pagal VBE ir PUPP formatą; 

● projektiniai darbai. 

64. Mokytojas gali naudoti kaupiamąjį balą (darbas klasėje, namų darbai, kūrybinės  

uţduotys, apklausos raštu ir ţodţiu).  

65. Mokytojas gali naudoti suminį paţymį - dviejų ar daugiau maţesnės apimties darbų 

vertinimo taškai sumuojami ir konvertuojami į paţymį.  

66. Kiekvieną kartą sudaroma ir skelbiama taškų ir paţymių atitikties lentelė. Maksimalus 

taškų skaičius keičiasi priklausomai nuo uţduočių sudėtingumo. Teigiamas įvertinimas rašomas 

surinkus ne maţiau kaip 25 proc. visų galimų taškų. 
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 
 

67. Paţymiu vertinama: 

● praktinės kontrolinės uţduotys; 

● testai; 

● savarankiški kūrybiniai darbai; 

● projektiniai darbai. 

68. Uţduotys vertinamos taškais, paţymys rašomas pagal šią atitikties lentelę: 
 

Paţymys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procentai 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 
 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

GAMTOS MOKSLAI (BIOLOGIJA, CHEMIJA, FIZIKA) 
 

69. Paţymiu vertinami: 

69.1. Kontroliniai darbai raštu. Tikrinamos ţinios, gebėjimai bei įgūdţiai, įgyti besimokant 

tam tikrą skyrių, ir jų taikymas.  Kiekvieną kartą sudaroma ir skelbiama taškų ir paţymių atitikties 

lentelė. Maksimalus taškų skaičius keičiasi priklausomai nuo uţduočių sudėtingumo. Teigiamas 

įvertinimas rašomas surinkus ne maţiau kaip  30 proc. visų galimų taškų. 

69.2. Savarankiški darbai bei apklausos raštu. Vertinama, kiek mokinys įgijo ţinių per 1-3 

pamokas,  gebėjimas jas pritaikyti. Apklausa trunka iki 20 min. Tikrinamos esminės sąvokos, 

dėsniai, taisyklės ir apibrėţimai, gebėjimas juos taikyti. 

69.3. Atsakinėjimas ţodţiu. Vertinamas mokinio pasiruošimas pamokai, gebėjimas 

suformuluoti atsakymą į pateiktą klausimą, tinkamas sąvokų vartojimas, gebėjimas argumentuotai 

išsakyti savo nuomonę ir sklandţiai reikšti mintis. 

69.4. Trumpalaikiai projektiniai ir laboratoriniai darbai: 

● trumpalaikių projektinių darbų vertinimo kriterijai – aktyvumas rengiant projektą, renkant 

informaciją, ieškant problemų sprendimų, darbo nuoseklumas ir išbaigtumas, darbo 

apipavidalinimas, pristatymas ir gynimas; 

● laboratorinių darbų vertinimo kriterijai – pasiruošimas darbui, hipotezės kėlimas, darbo 

atlikimo savarankiškumas, gautų rezultatų apdorojimas, tinkamas gautų rezultatų pateikimas, išvadų 

formulavimas. 
 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

TECHNOLOGIJOS, MENAI ( DAILĖ, FOTOGRAFIJA, MUZIKA, TEATRAS) 
 

70. Mokinių pasiekimai vertinami paţymiu, atsiţvelgiant į mokinių pasiekimų lygį ir 

specifinius kiekvieno dalyko pasiekimus ir gebėjimus: 
 

Pasiekimų lygis Paţymys 

Aukštesnysis 9-10 

Pagrindinis 6-8 

Patenkinamas 4-5 

Nepatenkinamas 2-3 
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DEVINTASIS SKIRSNIS 

TECHNOLOGIJOS 
 

71. Mokinių pasiekimų lygių poţymiai iš esmės atitinka Pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose (technologijos) pateiktą aprašymą (8.5.3.2, 8.5.3.3.) ir Vidurinio ugdymo bendrosiose 

programose (technologijos) pateiktą aprašymą (8.3.1., 9.3.1). 

72. Eksperimento technologijos (fizika, chemija, biologija, IT) darbo įvertinimą sudaro – 

pasiruošimas darbui, hipotezės kėlimas, darbo atlikimo savarankiškumas, gautų rezultatų 

apdorojimas, tinkamas gautų rezultatų pateikimas, išvadų formulavimas.  

Teigiamas įvertinimas rašomas surinkus ne maţiau kaip  30 proc. visų galimų taškų. 

73. Be formalaus vertinimo naudojamas ir neformalus mokinio pastangų, paţangos 

vertinimas. Mokiniams taip pat sudaromos sąlygos patiems vertinti ar įsivertinti savo pastangų 

rezultatus – darbų perţiūros, parodos. 
 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DAILĖ, FOTOGRAFIJA 
 

74. Pasiekimų lygių poţymiai iš esmės atitinka Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose 

(dailė) pateiktą aprašymą (8.5.3.3.) ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose (dailė) pateiktą 

aprašymą (5.4.1.3 ir 5.4.2.3). 

75. Mokinių, atleistų nuo dailės ir fotografijos pamokų lankymo, pasiekimai vertinami 

pusmečio pabaigoje. Per pusmetį mokiniams mokytojas pateikia 3 kūrybines uţduotis. Kiekviena iš 

jų vertinama paţymiu. Pusmečio paţymys – gautas uţduočių paţymių vidurkis.  
 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MUZIKA 
 

76. Pasiekimų lygių poţymiai iš esmės atitinka Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose 

(meninis ugdymas, muzika) pateiktą aprašymą (8.5.3.1.) ir Vidurinio ugdymo bendrosiose 

programose (muzika) pateiktą aprašymą (6.4.1, 6.4.2). 

77. Mokinių, atleistų nuo muzikos pamokų lankymo, pasiekimai vertinami pusmečio 

pabaigoje, tačiau rekomenduojama muzikos mokytojo iš anksto pateiktas uţduotis atsiskaityti 

dalimis uţduotis. Uţduotys vertinamos suminiu paţymiu, kuris yra muzikos dalyko pusmečio 

paţymys. 
 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

TEATRAS 
 

78. Pasiekimų lygių poţymiai iš esmės atitinka Vidurinio ugdymo bendrosiose programose 

(teatras) pateiktą aprašymą (8.4.1.3.). 

79. Teatro pamokose mokiniai vertinami paţymiais, atsiţvelgiant į: 

● individualią teatro raiškos gebėjimų paţangą; 

● komandinio darbo gebėjimus; 

● saviraišką ir kūrybiškumą. 
 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

FIZINIS UGDYMAS, PASIRINKTA SPORTO ŠAKA 
 

80. Pagrindinės, parengiamosios ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės 

mokinių pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

81. „Įskaityta“ vertinama, kai mokinys pasiruošia pamokai ir aktyviai dalyvauja ne maţiau 

kaip 2/3 pamokų, geba taisyklingai atlikti sporto šakų (lengvosios atletikos, krepšinio, tinklinio) 

atskirus technikos elementus bei bendrosios gimnastikos pratimų ir pramankštos pratimų 

kompleksus. 

82. Vertinant gali būti atsiţvelgiama į: 

82.1. dalyvavimą tarpmokyklinėse varţybose; 
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82.2. pagalbą mokytojui varţybų metu; 

82.3. mokinio padarytą paţangą. 

83. „Neįskaityta“ vertinama, kai: 

83.1. mokinys be pateisinamos prieţasties praleido, nepasiruošė daugiau nei 1/3 visų 

pusmečio pamokų; 

83.2. neatlieka atskirų sporto šakų technikos elementų, bendrosios gimnastikos pramankštos 

pratimų; 

83.3. aktyviai nedalyvauja pamokoje, nerodo iniciatyvos, pasyviai vykdo ir/ar nedirba 

savarankiškai pagal duotas mokytojo uţduotis. 

84. Informacija, kaip mokiniams sekasi siekti asmeninės paţangos, gaunama atliekant 

mokinių fizinio pajėgumo testus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 

8 d. įsakymas Nr. V-1153 „Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“). 

85. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės pratybos organizuojamos taip: 

85.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir fizinis krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

85.2. mokiniai, pateikę prašymą, pasirašytą tėvų, gali lankyti sveikatos grupes uţ mokyklos 

ribų. 

86. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsiţvelgiant į ligų pobūdį. 

87. Mokiniai, kurie dėl ligos ir/ar sveikatos problemų atleidţiami nuo daugiau kaip 50 proc. 

visų pusmečio pamokų ir yra pristatę gydytojo paţymą, vertinami „atl.“ (atleistas). 

88. Mokiniai, lankantys neformaliojo švietimo ugdymo įstaigas ir pristatę paţymą bei tėvų 

prašymą, gimnazijos direktorės įsakymu atleidţiami nuo fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto 

šakos pamokų lankymo. Mokinių pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“, atsiţvelgiant į 

trenerio rekomendacijas. 

89. IV klasės mokinio pageidavimu, parašius prašymą fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto 

šakos pusmečio ir metiniai pasiekimai gali būti įvertinti paţymiu. 
 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

SPORTINIS ŠOKIS 
 

   90. Mokinių paţanga ir pasiekimai vertinami „įskaityta”, „neįskaityta”.  

   91. Mokinys, kuris dėl ligos, sveikatos problemų atleidţiamas nuo sportinio šokio pamokų 

ilgesniam kaip 50 proc. visų pusmečio pamokų ir yra pristatęs gydytojo paţymą, vertinamas „atl.” 

   92. „Įskaityta“ vertinama, kai: 

   92.1. mokinys pasiruošia ir aktyviai dalyvauja ne maţiau kaip 2/3 visų pusmečio pamokų; 

   92.2. pamokų metu mokinys stengiasi ir išmoksta taisyklingai atlikti atskirus šokio judesius ir 

ţingsnius; 

   92.3. mokinys yra kūrybingas ir iniciatyvus, geba dirbti individualiai ir grupėje. 

   93. Vertinant gali būti atsiţvelgiama į: 

● dalyvavimą gimnazijos koncertinėje popamokinėje veikloje; 

● mokinio padarytą paţangą. 

   94. IV klasės mokinio pageidavimu, parašius prašymą sportinio šokio pusmečio ir metiniai  

pasiekimai gali būti įvertinti paţymiu. 

__________________ 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų  

ugdymo plano 

Priedas Nr. 12 

 

LAIKINOSIOS GRUPĖS KEITIMO TVARKA I-II KLASĖSE  

 

1. Laikinąją grupę I-II klasės mokinys gali keisti tik esant pagrįstiems motyvams (grupės 

mokinių mokymosi pasiekimai ryškiai ţemesni, per pamokas mokinys neišnaudoja savo galimybių 

ir pan.) 

2. Norėdamas keisti laikinąją grupę, I-II klasės mokinys klasės auklėtoją informuoja likus ne 

maţiau kaip 4 savaitėms iki pusmečio pabaigos, pateikdamas nustatytos formos prašymą 

(pridedama). 

3. Klasės auklėtojas keitimo prieţastis aptaria su mokomojo dalyko mokytoju. Dalyko 

mokytojui rekomendavus, laikinosios grupės keitimą auklėtojas aptaria su atitinkamą klasę 

kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

4. Pakeitimai ir jų sąlygos tvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. Įsakymą rengia 

pavaduotojas ugdymui pagal kuruojamas klases. 

5. Laikinųjų grupių pakeitimus dalykų mokytojai ir dienyno administratorius uţfiksuoja 

elektroniniame dienyne.  

_________________________________ 
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(mokinio vardas, pavardė) 

 

(klasė) 

 

 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriui  

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL LAIKINOSIOS GRUPĖS PAKEITIMO 

 

______________ 

(data) 

Vilnius 

 

 

 

Prašau leisti pakeisti laikinąją   ______________________________________________ 
(nurodyti dalyką 

 

________________________________________________________________ grupę. 
ir mokytojo pavardę) 

 

 

Keitimo motyvai__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mokinys         ___________________________________ ___________________ 
  (vardas, pavardė)           (parašas) 

 

Bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų)  _______________________          _________________ 
          (vardas, pavardė)    (parašas) 

 

   _______________________           ________________ 
          (vardas, pavardė)    (parašas) 

 

Dalyko mokytojo rekomendacija _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Dalyko mokytojas  ______________ __________________________ 
          (parašas)               (vardas, pavardė) 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ______________ __________________________
          (parašas)                (vardas, pavardė) 
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Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų  

ugdymo plano 

Priedas Nr. 13 

 

III-IV KLASĖS MOKINIŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO(SI) PLANO KEITIMO TVARKA  
 

1. Apie ketinimą keisti individualų ugdymo(si) planą III klasės mokiniai klasės auklėtoją 

informuoja likus ne maţiau kaip 4 savaitėms iki I ar II pusmečio pabaigos; IV klasės mokiniai – 

likus ne maţiau kaip 4 savaitėms iki I pusmečio pabaigos. 

2. Norėdamas keisti individualų ugdymo(si) planą, mokinys klasės auklėtojui pateikia 

nustatytos formos prašymą (pridedama). 

3. Klasės auklėtojas, numatomą keitimą suderinęs su vidurinio ugdymo programos aprašu ir 

individualaus ugdymo(-si) plano sudarymo reikalavimais, keitimo galimybę aptaria su gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui pagal kuruojamas klases. Suderinti pakeitimai ir jų sąlygos 

tvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. Įsakymą rengia pavaduotojas ugdymui pagal 

kuruojamas klases. 

4. Rinktis naują mokomąjį dalyką ar keisti to paties dalyko bendrąjį kursą į išplėstinį mokinys 

gali išlaikęs įskaitą iš naujo dalyko kurso programos ar bendrojo ir išplėstinio kursų programų 

skirtumo: 

4.1. įskaitai iš naujo dalyko kurso programos ar bendrojo ir išplėstinio kursų programų 

skirtumo mokinys ruošiasi savarankiškai arba konsultuojamas atitinkamo dalyko mokytojo; 

4.2. įskaita organizuojama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki kito pusmečio pabaigos; 

4.3. įskaitos įvertinimas yra atitinkamai pusmečio ar metinis įvertinimas; 

4.4. įskaitą organizuoja gimnazijos direktoriaus įsakyme nurodytas mokytojas. Mokytojas su 

mokiniu suderina terminus kursų programų skirtumui įveikti, konkretų atsiskaitymo laiką ir formą, 

mokiniui pageidaujant jį konsultuoja. Jei reikia, skiriamos papildomos valandos skirtumams 

likviduoti; 

4.5. įskaitos įvertinimą į elektroninį dienyną įrašo mokytojas (įskaitos dieną) ir dienyno 

administratorius; 

5. Mokiniui, keičiančiam mokymąsi pagal dalyko išplėstinio kurso programą į mokymąsi pagal 

bendrojo kurso programą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina turimas išplėstinio kurso 

įvertinimas. 

6. Renkantis dalyko modulį įskaitos laikyti nereikia. 

7. Pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius, meninio, technologinio ir fizinio ugdymo 

dalykus galima keisti tik III klasės pabaigoje esant svariems, pagrįstiems motyvams. 

8. Dorinio ugdymo dalykas (tikyba arba etika) pasirenkamas dvejiems mokslo metams ir nėra 

keičiamas. 

9. Pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, atsiţvelgus į pakeitimus individualiuose mokinių 

ugdymo(-si) planuose, direktoriaus įsakymu įforminami laikinųjų grupių pakeitimai. Įsakymus 

rengia pavaduotojas ugdymui pagal kuruojamas klases. 

10. Laikinųjų grupių pakeitimus dalykų mokytojai ir dienyno administratorius uţfiksuoja 

elektroniniame dienyne.  

__________________________________ 
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(mokinio vardas, pavardė) 

 

(klasė) 

 

 

 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL INDIVIDUALAUS UGDYMO(SI) PLANO KEITIMO  

 

______________ 

(data) 

Vilnius 

 

 

Prašau leisti ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Keitimo motyvai _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

    

 

_______________________________ 
(mokinio parašas) 

 

______________________________________________________________________________ 
(bent vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Su mokinio individualiu ugdymo planu suderinta: 

 

Klasės auklėtoja (-as)                     _____________ ______________________    

       (kuratorius)                                            (parašas)                                                                 (vardas, pavardė) 

 

Direktoriaus pavaduotojas              _____________                                   _____________________ 

ugdymui                                                  (parašas)                                                                (vardas, pavardė) 

 

 


