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ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS 

2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I. 2013–2014 IR 2014-2015 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR 

UŢDAVINIAI 2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METAMS 

 

 2013–2015 metais mokykloje mokėsi 112 mokinių. Ugdymo planą įgyvendino 31 

mokytojas. 

1. 2013–2015 metais buvo siekiama įgyvendinti tokius „Santarvės“ vidurinės mokyklos 

ugdymo plano uţdavinius:  

1.1. nustatyti pamokų skaičių pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms 

įgyvendinti; 

1.2. numatyti gaires ugdymo procesui vidurinėje mokykloje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti 

pagal mokinių mokymosi poreikius; 

1.3. patenkinti dabarties visuomenės lūkesčius: ugdyti išsilavinusią, savo tautinį tapatumą 

suvokiančią, pilietišką asmenybę, puikiai mokančią ne tik gimtąją, bet ir valstybinę kalbą, 

organizuojant ugdymą dvikalbiu būdu; 

1.4. kurti savitą mokyklos įvaizdį, tobulinant tas mokyklos sritis, kurias nurodė mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė; 

1.5. tęsti mokymosi aplinkos modernizavimą, plačiai panaudojant šiuolaikines mokymo 

priemones, informacines technologijas, kurti saugią aplinką; sudaryti sąlygas organizuoti 

ugdymo(si) procesą kitose edukacinėse erdvėse; 

1.6. taikyti metodus, kryptingai ugdančius mokinių savarankiškumą, padedančius mokiniams 

ugdytis mokymosi mokytis kompetenciją bei skatinantį mokymosi paţangos įsivertinimą. 

2. 2013–2015 metais pavyko įgyvendinti visus su ugdymo turiniu susijusius uţdavinius. Buvo 

sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui įgyti kompetencijų, įvardintų Bendrosiose programose. 

Visi mokytojai buvo kompetentingi parengti dalyko mokymo planus pagal Bendrųjų programų 

reikalavimus ir dirbti vadovaujantis jais. Sėkmingai vyko ugdymo turinio individualizavimas ir 

diferencijavimas, kuris uţtikrino kokybišką ugdymą(si). 4 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo ţinių 

patikrinime panaudojant standartizuotus testus. Visi 4 klasės mokiniai pasiekė patenkinamą ar 

aukštesnį lygius. Silpnesni mokinių skaitymo įgūdţiai. 8 klasės mokinių ţinių patikrinimas parodė, 

kad silpnesnės ţinios yra gamtos, socialinių mokslų bei skaitymo srityse. Visi 12 klasės mokiniai 

įgijo vidurinį išsilavinimą, išlaikė brandos egzaminus. 10 klasės mokiniai įgijo pagrindinį 

išsilavinimą, pateikė prašymus toliau tęsti mokymąsi „Santarvės“ gimnazijoje. Mokytojai 

organizavo dalykines konsultacijas, tačiau ne visi mokiniai, kurie turėtų, jomis pasinaudojo. 

Ugdymo turinio diferencijavimas, dalykinių konsultacijų pasiūla iš dalies padėjo tenkinti gabiųjų ir 

turinčių ugdymosi spragų iš atskirų dalykų programų poreikius. Gabieji mokiniai buvo atpaţįstami 

dalykinių olimpiadų, kontrolinių darbų, ţinių patikrinimo, panaudojant standartizuotus testus, 

pagalba. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas dvikalbystei bei specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams. Įgyvendinant dvikalbystės metodą lietuviškai buvo dėstoma Lietuvos istorija, dailė, 

kūno kultūra, technologijos. Daugumos neformaliojo ugdymo būrelių uţsiėmimai vyko lietuvių 

kalba. 2014-2015 m. m. įsteigta pirmoji klasė, kurioje ugdymas vykdomas lietuvių kalba ir 



gimtosios kalbos mokymui skiriama tiek pat pamokų, kaip ir lietuvių kalbai, muzikos ir 

choreografijos mokoma rusų kalba. Specialiųjų poreikių mokiniai gavo specialiojo pedagogo ir 

logopedo pagalbą, buvo mokomi pagal bendrąsias, pritaikytas ar individualizuotas programas. 

2013–2015 metais mokykloje toliau aktyviai dirbo Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK). Jos 

nariai inicijavo susitikimus su specialiųjų poreikių mokiniais, jų tėvais (globėjais), mokytojais, 

kartu ieškojo veiksmingų pagalbos mokiniui būdų. Į kiekvieną mokinį buvo ţiūrima individualiai, 

stengiamasi suteikti kuo veiksmingesnę pagalbą, nuolat stebimi mokinio pasiekimai. Mokykloje 

labai aktyviai veikė karjeros paslaugų koordinacinė grupė, vadovaujama karjeros koordinatoriaus. 

Ši grupė veiklą vykdė pagal sudarytą ilgalaikį veiklos planą. Grupė ne tik nuolat teikė konsultavimo 

paslaugas karjeros klausimais, bet ir inicijavo keletą graţių renginių mokyklos ir miesto 

bendruomenei.  Mokyklos metodinės grupės analizavo dalykų programas, aptarė ilgalaikius 

teminius planus, parengtus pagal atnaujintas bendrąsias programas, teikė rekomendacijas Mokytojų 

tarybai dėl mokinių krūvio reguliavimo, inicijavo kontrolinių, namų darbų derinimą. Praėjusiais 

metais didelis dėmesys buvo skirtas įvairių edukacinių erdvių panaudojimui ugdymo procese. 

Mokytojai buvo skatinami vesti pamokas muziejuose, įvairiose įstaigose, dailės galerijose, 

bibliotekose, gamtoje. Įvairiose vietose vedamos pamokos didino mokinių mokymosi motyvaciją, 

todėl kitais mokslo metais sieksime didesnio uţsiėmimų, vedamų ne mokykloje, skaičiaus. 

Praėjusiais mokslo metais didelis dėmesys buvo skirtas sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai. Šios 

veiklos sėkmės kriterijus – rizikos grupių mokinių teigiami mokymosi rezultatai. Dalyvaudami 

neformaliojo ugdymo uţsiėmimuose, mokiniai išsiugdė kompetencijų ir gebėjimų, reikalingų 

bendrajame ugdyme. Dalykų mokytojai vedė integruotas pamokas, laisvas laikas buvo labai 

prasmingai išnaudojamas neformaliojo ugdymo veikloms įgyvendinti. 2015 metais mokykloje buvo 

akredituota viduriniojo ugdymo programa, 2015 m. liepos 2-ąją mokykla oficialiai tapo Šiaulių 

„Santarvės“ gimnazija. 

 2015–2017 m. gimnazijos ugdymo planas parengtas, vadovaujantis 2015–2016, 2016–2017 

mokslo metų Pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. geguţės 6 d. įsakymu Nr. V - 459, 2015–2016  ir 

2016–2017  mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. geguţės 6 d. įsakymu    Nr. 

V-459 (toliau -  BUP), Bendrojo lavinimo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo 

strategija, Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo samprata, Vidurinio ugdymo programos 

aprašu, Lietuvos higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 

22 d. įsakymu Nr. V-60, Mokyklos 2015–2017 metų strateginiu planu, patvirtintu „Santarvės“ 

vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodţio 29 d. įsakymu V-167(1.4) bei „Santarvės“ 

vidurinės mokyklos 2015 metų veiklos programa. 

3. Uţdaviniai 2015–2017  metais: 

3.1. įgyvendinti III –iojo dvikalbio ugdymo modelį 1, 2, 6, 7 klasėse; 

3.2. didinti ugdymo galimybes įvairių polinkių, poreikių ir gebėjimų mokiniams; 

3.3. taikyti metodus, kryptingai ugdančius mokinių savarankiškumą, padedančius mokiniams 

ugdytis mokymosi mokytis kompetenciją bei skatinančius mokymosi paţangos įsivertinimą; 

3.4. ugdyti išsilavinusią, savo tautinį tapatumą suvokiančią, pilietišką asmenybę, puikiai 

mokančią ne tik gimtąją, bet ir valstybinę kalbą; 

3.5. kurti savitą mokyklos įvaizdį; 

3.6. tęsti mokymosi aplinkos modernizavimą, kurti saugią aplinką, sudaryti sąlygas organizuoti 

ugdymo(si) procesą kitose erdvėse. 



II. UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

4. Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 2015–2016  ir 2016–2017  mokslo metų ugdymo planą 

(toliau – „Santarvės“ gimnazijos ugdymo planas) parengė Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos 

direktoriaus 2015 m. geguţės 29 d. įsakymu Nr. V-81 (7.1) „Dėl 2015-2017 metų mokyklos 

ugdymo plano rengimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė. 

5. Rengiant Mokyklos ugdymo planą Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos Mokytojų 

tarybos posėdyje priimti ugdymo turiniui įgyvendinti aktualūs susitarimai (Šiaulių „Santarvės“ 

vidurinės mokyklos 2015 m. birţelio 15 d. Mokytojų tarybos posėdţio protokolas MP-5). 

6. Mokyklos ugdymo plano projektas derinamas su Mokyklos taryba ir Šiaulių miesto 

administracijos švietimo skyriaus vedėju iki 2015 m. rugpjūčio 30 d. 

7. Mokyklos ugdymo planas tvirtinamas „Santarvės“ gimnazijos direktoriaus įsakymu iki  

2015 m. rugsėjo 1 d. 

 

III. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO LAIKOTARPIAI IR FORMOS 
 

8. Ugdymo turinys 1–10/II klasėms planuojamas vieneriems mokslo metams, o 11/III–12/IV       

klasėms -  dvejiems mokslo metams.  

9. Ugdymo turinys planuojamas pagal Mokyklos metodinės tarybos pasiūlytas ir Mokytojų 

tarybos bei Mokyklos tarybos pritartas rekomendacijas: 

9.1.  1–10/II klasių mokytojai rengia ilgalaikius detaliuosius teminius planus metams ir juos 

koreguoja pagal poreikį kiekvieną pusmetį;  

9.2. 11/III–12/IV klasių mokytojai rengia ilgalaikius teminius planus visai vidurinio ugdymo 

programai ir juos koreguoja pagal poreikį kiekvieną pusmetį. 

 

IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 
 

10. 2015–2016 mokslo metais: 

10.1. Ugdymo proceso pradţia 2015 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pabaiga: 

10.1.1. 1–5 klasių mokiniams 2016 m. geguţės 31 d.; 

10.1.2. 6–11/III klasių mokiniams 2016 m. birţelio 3 d.; 

10.1.3. 12/IV klasių mokiniams 2016 m. geguţės 26 d. 

10.2. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.  

10.3. 1–12/IV klasių mokinių atostogos: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2015-10-26 2015-10-30 

Ţiemos (Kalėdų)  2015-12-28 2016-01-08 

Ţiemos                             2016-02-15     

Papildomos atostogos (1-5 kl.) 2016-02-15 2016-02-22 

Pavasario (Velykų)* 2016-03-21 2016-03-25 

Papildomos atostogos (1-5  kl.) 2016-03-29 2016-04-04 

Vasaros:   

1-5  klasėms 2016-06-01 2016-08-31 

6-11/III  klasėms 2016-06-03 2016-08-31 

12/IV klasėms  2016-05-27 2016-08-31  
 * 12/IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 03-26 ir  

03-29.  



11. 2016–2017  mokslo metais: 

11.1. Ugdymo proceso pradţia 2016 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso pabaiga: 

11.1.1. 1–5  klasių mokiniams 2017 m. geguţės 30 d.; 

11.1.2. 6–11/III  klasių mokiniams 2017 m. birţelio 2 d.; 

11.1.3. 12/IV klasių mokiniams 2017 m. geguţės 25 d. 

11.2. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. 

11.3. 1–12/IV  klasių mokinių atostogos: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2016-10-27 2016-10-31 

Rudens  2016-10-27 2016-10-31 

Ţiemos (Kalėdų) 2016-12-29 2017-01-09 

Ţiemos 2017-02-17 2017-02-20 

Papildomos atostogos (1-5 kl.) 2017-02-17 2017-02-23 

Pavasario (Velykų)* 2017-04-10 2017-04-14 

Papildomos atostogos (1-5 kl.) 2017-04-18 2017-04-24 

Vasaros:   

1-5 klasėms 2017-05-31 2017-08-31 

6-11/III klasėms 2017-06-05 2017-08-31 

12/IV klasės 2017-05-26 2017-08-31 

  *12/IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 2017-04-18 

ir 2017-04-19.  
 

12. Ugdymo proceso trukmė savaitėmis: 

 

Klasės 2015-2016  m. 2016-2017 m. 

1-5  klasių mokiniams 32 32 

6-11/III  klasių mokiniams 34 34 

12/IV klasių mokiniams 33 33 

 

13. 1-12/IV klasių mokslo metai skirstomi pusmečiais: 

 

Pusmečiai 2015-2016 m. 2016 – 2017 m. 

Prasideda Baigiasi Prasideda Baigiasi 

I pusmetis 2015-09-01 2016-01-22 2016-09-01 2017-01-16 

II pusmetis     

12/IV klasėms 2016-01-25 2016-05-26 2016-01-20 2017-05-25 

1-5  klasėms 2016-01-25 2016-05-31 2016-01-20 2017-06-02 

6-11/III klasėms 2016-01-25 2016-06-03 2016-01-20 2017-06-05 

 

14. Pamokos pradedamos 8.30 val. 

15. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar ţemesnei į mokyklą neina  1–5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar ţemesnei – 6–12  klasių mokiniai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.  

16. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, gimnazijos 

direktorius priima sprendimą dėl ugdymo proceso koregavimo. Siekiant išeiti visą Bendrosiose 

ugdymo programose numatytą kursą, mokiniams skiriami savarankiški darbai. Tai fiksuojama 

dienyne. Šiais atvejais teminis planas koreguojamas. 

 



V. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

17. Gimnazijoje vykdomos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.  Gimnazijos 

ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 

m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos) 

ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios 

programos), 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  ir atsiţvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas. 

18. Kultūrinei, meninei, paţintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei, 

profesinio orientavimo, karjeros planavimo veiklai 1–12  klasėse skiriama 10 ugdymo proceso 

dienų, 12 klasėje 2 dienos skiriamos ţmogaus saugos mokymui. 

 

Eil.

Nr. 

Pavadinimas Data 1–5  

kl. 

6–11  

kl. 

12  

kl. 

1 Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir ţinių diena 2015 m. rugsėjo 1 d. 

2016 m. rugsėjo 1 d. 

+ + + 

2 Šiaulių miesto dienos 2015 m. rugsėjis 

2016 m. rugsėjis 

+ + + 

3 Sveikatingumo diena 2015 m. spalis 

2016 m. spalis 

+ + + 

 

4 Kalėdiniai renginiai 2015 m. gruodis 

2016 m. gruodis 

+ + + 

5 Karjeros diena  2016 m. vasaris 

2017 m. vasaris 

+ + + 

 

6 Socialinė veikla – aplinkos tvarkymas 2016 m. balandis 

2017 m. balandis 

+ +  

7 Prevencinės veiklos diena  2016 m. balandis 

2017 m. balandis 

+ +  

8 Ekskursijų ir išvykų diena 2016 m. geguţė 

2017 m. geguţė 

+ +  

9 100 dienų iki egzaminų  2016 m. vasaris 

2017 m. vasaris 

  + 

10 Paskutinio skambučio šventė (12 klasė) 

 

Mokslo metų pabaigos šventė 

1-5 klasės 

 

6-11  klasės 

2016 m. geguţės 26 d. 

2017 m. geguţės 25 d. 

 

2016 m. birţelio 1 d. 

2017 m. geguţės 31 d. 

2016m. birţelio 3 d. 

2017 m. birţelio 5 d. 

+ + + 

11  Klasių auklėtojų planuojama veikla  2015-2016  m. m. 

2016-2017  m. m. 

+ + + 

 Iš viso: 10 10 8 

 

 

 



VI. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

19. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pagal mokyklos 

siūlomą formą pasirengia individualų ugdymo planą dvejiems metams. Jį suderina su mokyklos 

galimybėmis.  

20. Mokiniui, kuris mokomas namie, sudaromas individualus ugdymo planas. Jame numatomi 

mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indėlis, mokymosi dalykai, jiems skirtų pamokų skaičius, 

atsiskaitymo būdai.  Mokinys mokosi pagal mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio 

tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį.  

21. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, kuriems kyla 

mokymosi sunkumų arba jie itin sėkmingai mokosi, sudaromi individualūs ugdymo planai, 

kuriuose nurodomas dalykas, dėl kurio kyla mokymosi sunkumų, jų prieţastis, uţdaviniai, kaip bus 

šalinami iškilę mokymosi sunkumai, sėkmės kriterijai, numatoma pagalba. Mokinių individualūs 

ugdymo planai mokykloje nuolat perţiūrimi. Mokiniui, kuris mokosi itin sėkmingai, 

individualus ugdymo planas turi padėti siekti aukštesnių mokymosi tikslų. Uţ gabaus mokinio 

individualaus ugdymo plano rengimą atsakingas Vaiko gerovės komisijos pirmininkas. Uţ 

individualaus ugdymo plano rengimą mokiniui, turinčiam mokymosi sunkumų, yra atsakingas 

specialusis pedagogas. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas 

bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), mokyklos 

direktoriui ir mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, švietimo pagalbos specialistams. 

 

VII. SVEIKATA IR GEROVĖ GIMNAZIJOJE 

 

22. Gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas: 

22.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ (toliau higienos norma); 

22.2. kuria fiziškai, psichologiškai, dvasiškai ir socialiai saugią ir sveiką besimokančiajam 

aplinką, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, uţtikrina higienos 

reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį; 

22.3. sudaro sąlygas mokiniams įgyti šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje būtinų 

kompetencijų, gebėjimų ir nuostatų, ugdymo turinį įgyvendinant ne tik mokykloje, bet ir kitose 

aplinkose: gamtoje, muziejuose, parkuose, bibliotekose, įvairiose įstaigose, tėvų darbovietėse ir 

kt., koreguojant ugdymo procesą, pamokų tvarkaraštį; 

22.4. suteikia galimybių mokytojams dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymosi 

technologijas: interaktyvią lentą, spartųjį internetą, modernią įrangą, biblioteką. Mokiniai gali 

mokytis individualiai, vykdyti praktinę, eksperimentinę veiklą. 

23. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 

„Dėl sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“, kuri integruojama į kitų dalykų turinį, 

įgyvendinama per neformaliojo švietimo veiklas. 

24. Gimnazijos klasių vadovai kartu su visuomenės sveikatos specialistu ir darbuotoju, 

atsakingu uţ neformalųjį švietimą, planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius. 



VIII. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

25. Gimnazija, diferencijuodama ugdymą, sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau 

mokytis. 

26. Mokytojai, rengdami teminius planus, atsiţvelgia į tai, kad mokiniai skiriasi turima 

patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi stiliumi, pasiekimų lygiu ir kt., o 

tai lemia skirtingus mokymosi poreikius. Diferencijuodami ugdymą mokytojai  pritaiko mokiniui 

individualius mokymosi uţdavinius ir uţduotis, ugdymo turinį, metodus, mokymo(si) priemones, 

tempą ir skiriamą laiką.  

27. Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas atsispindi ilgalaikiuose planuose. 

28. Diferencijavimas taikomas:  

28.1. mokiniui individualiai; 

28.2. mokinių grupei;  

28.3. pasiekimų skirtumams maţinti, gabumams plėtoti;  

28.4. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės), kai 

grupes galima sudaryti iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių.  

29. Mokytojų tarybos posėdţiuose specialusis pedagogas, metodinių grupių pirmininkai 

analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti 

dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų. 

 

IX. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI  

PAGALBOS TEIKIMAS 

 

30. Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir pasiekti kuo 

aukštesnius pasiekimus. 

31. Gimnazijoje veikiančios Vaiko gerovės komisijos pirmininkas atsakingas uţ mokymosi 

pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą, kuris aprėpia ne tik priimamus 

sprendimus ir įgyvendinamas priemones, bet ir tų priemonių poveikio analizę. 

32. Mokinių pasiekimai gimnazijoje nuolat stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami 

kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojai informuoja 

Vaiko gerovės komisiją, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kartu tariamasi dėl mokymosi 

pagalbos suteikimo. Teikiamos pagalbos poveikis nuolat analizuojamas, esant reikalui keičiamas jos 

pobūdis. Mokiniui suteikiama mokymosi pagalba, kai jam nesiseka pasiekti  bendrosiose  

programose  numatytų  konkretaus  dalyko  pasiekimų,  po  nepatenkinamo kontrolinio darbo 

įvertinimo, po ligos ir pan. 

33. Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias. Mokymosi 

pagalbos teikimo daţnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsiţvelgus į 

mokančio mokytojo rekomendacijas. Uţ mokymosi pagalbos suteikimą ir jos organizavimą 

atsakingas specialusis pedagogas. 

34. Gimnazija, keldama uţdavinį pagerinti mokinių pasiekimus konkrečiose srityse, 

atsiţvelgia į mokinių poreikius, tėvų lūkesčius, gimnazijos kontekstą, parenka veiksmingas 

priemones šiems uţdaviniams įgyvendinti. 

35. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, 

pritaikydamas tinkamas mokymo(si) uţduotis, metodikas ir kt. 

36. Gimnazijoje pagal sudarytą tvarkaraštį organizuojamos mokytojų konsultacijos mokinių 

mokymosi pasiekimams gerinti, kurių metu mokiniai gali atlikti namų darbų uţduotis. 



37. Gimnazijoje teikiama savanorių mokinių pagalba kitiems mokiniams. 

38. Teikiant mokymosi pagalbą, sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdţio 

pagalbos, grupės. Šios grupės sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. Išskirtiniais atvejais 

mokymosi pagalba skiriama ir individualiai. 

39. Pagalba pirmiausia teikiama tiems mokiniams, kurių pasiekimai ţemi arba aukščiausi. 

40. Gimnazijoje stiprinama mokinių motyvacija kryptingai veikti, siekiant mokymosi tikslų 

įgyvendinimo: mokiniai skatinami pagyrimais, padėkos raštais. 

41. Gimnazija tobulina mokyklos mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, itin daug 

dėmesio skiria formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui. 

42. Gimnazija sudaro sąlygas mokytojams tobulinti ugdymo individualizavimo metodiką, 

prireikus pasitelkiami švietimo pagalbos specialistai ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, 

atsiţvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius. 

43. Mokytojams gimnazija suteikia galimybę tobulinti profesines ţinias, ypač dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, organizuojant ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. 

44. Gimnazijos klasių vadovai aktyviau įtraukia į vaikų ugdymo procesą mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus), ne tik sprendţiant vaikų ugdymosi problemas, bet ir teikiant įvairią 

mokymosi pagalbą, supaţindinant su darbo ir profesijų pasauliu, organizuojant gimnazijos 

gyvenimą. 

45. Gimnazijoje numatytos darbo su gabiais mokiniais gairės, jie atpaţįstami atsiţvelgiant į 

mokymosi pasiekimus, nacionalinių ir tarptautinių mokinių tyrimo duomenis, jiems rengiami 

individualūs  planai. 

46. Pamokas, skirtas mokinių ugdymo poreikiams gerinti, mokymosi pagalbai teikti, 

naudojamos konsultacijoms, pasirenkamiesiems dalykams - vokiečių kalbai 1-8 kl. mokyti ir 

matematikos moduliui 10 kl. 

 

X. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

47. Sudarant gimazijos ugdymo planą yra atsiţvelgiama į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

rekomendacijas ir siūlymus.  

48. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklos elektroniniame tinklapyje informuojami 

apie organizuojamą ugdymo procesą, mokymo pagalbos teikimą; elektroniniame dienyne nuolat 

gali stebėti mokymosi pasiekimus.  

49. Gimnazija, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį, esant poreikiui 

konsultuoja mokinių tėvus šiais klausimais: 

49.1. kaip sukurti mokiniams tinkamą edukacinę aplinką namuose; 

49.2. kaip savo pagrįstais lūkesčiais motyvuoti vaiką mokytis; 

49.3. kaip padėti vaikams mokytis namuose; 

49.4. sudaro galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, išsako gimnazijos 

tobulinimo lūkesčius. 

 

XI. DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

50. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą intensyvinamas dorinio ugdymo mokymas, t. y. 

visas kursas išdėstomas 11/III klasėje. 

51. Ţmogaus saugos mokymas intensyvinamas 12/IV-oje vidurinio ugdymo programos 

klasėje, visą programą įgyvendinant per dvi dienas iš kultūrinei, paţintinei ir kt. veiklai skirtų 

valandų. 



XII. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

52. Į ugdymo turinį (mokomieji dalykai: gamta ir ţmogus, biologija, dorinis ugdymas, kalbos), 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas, klasių valandėles integruojama Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.      

vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179 „Dėl Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos 

patvirtinimo“, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494 „ Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“, Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

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

programos patvirtinimo“. Mokant pagal vidurinio ugdymo programą ţmogaus saugos (Civilinės 

saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms ir Priešgaisrinės saugos mokymo 

programa bendrojo lavinimo mokykloms) temos integruojamos į mokomuosius dalykus (geografiją, 

fiziką, chemiją, biologiją), praktinei veiklai skiriamos 2 dienos iš paţintinei veiklai skirtų dienų. 

53. Į bendrųjų programų ugdymo dalykų programų turinį, neformaliojo vaikų švietimo veiklas 

gimnazijoje integruojama etninės kultūros bendroji programa. 

54. Integruojamų į dalyko turinį programų apskaitai uţtikrinti integruojamos temos 

fiksuojamos dalykui skirtame elektroninio dienyno skyriuje. Jei integruojamas kelių dalykų turinys 

ir pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų 

dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

55. Metodinių grupių posėdţių metu analizuojama, kaip įgyvendinama integruojamoji 

programa ir priimami sprendimai dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo ar tolesnio turinio 

integravimo, stebima kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytus rezultatus, priima sprendimus 

dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo. 

 

XIII. MOKINIŲ PAŢANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

56. Mokinių, ugdomų pagal Pradinio ugdymo programą, pasiekimai ir paţanga vertinami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo 

programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų 

panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa. Mokinių pasiekimai vertinami taikant formuojamąjį, 

diagnostinį ir apibendrinamąjį vertinimus. Pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. 

Informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ar kitų uţduočių atlikimo) mokiniams, 

tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais.  

57. Mokinių, ugdomų pagal Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programas, paţangos ir 

pasiekimų vertinimas vykdomas pagal Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos mokinių paţangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos direktoriaus 

2013 m. birţelio 14 d. įsakymu Nr. V-75 (1.4) ir „Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo 

samprata“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. 256. Vertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne TAMO. 

58. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis formuojamasis vertinimas, t. y. stebimas 

mokinio mokymasis, laiku teikiamas atsakas (grįţtamasis ryšys) ir ugdymo turinio pritaikymas. 

Diagnostinis vertinimas turi padėti nustatyti mokinio pasiekimus ir paţangą tam tikro mokymosi 

etapo pradţioje ir pabaigoje, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi ţingsnius, suteikti 



mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Vidurinio ugdymo programoje taikomas formuojamasis ir 

diagnostinis vertinimas. Mokiniai mokomi vertinimo ir įsivertinimo.  

59. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais ugdymo procese atliekamas 

reguliariai, kaip reikia pagal dalyko mokymosi logiką ir Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos 

mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą: mokiniai atlieka kontrolinius darbus, 

testus, kurie parodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinami paţymiais ar kaupiamaisiais 

balais. Diagnostinio vertinimo informacija būtina remtis, analizuojant mokinių paţangą ir poreikius, 

keliant tolesnius mokymo(si) tikslus. 

60. Dalykų mokytojai, siekdami padėti kiekvienam mokiniui pagal galias pasiekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų, pritaiko mokymą pagal mokinio gebėjimus, uţtikrina mokinių paţangos ir 

pasiekimų vertinimo formų dermę, informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių 

mokymosi paţangą ir pasiekimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu, prireikus koreguoja mokinio individualų ugdymo planą. Kartu su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisija aptaria mokinių daromą paţangą, mokymosi 

pasiekimus ir numato, kaip juos gerinti ir pritaikyti turinį. 

61. Dorinio ugdymo pasiekimai 1–4  klasėse vertinami nurodant padarytą paţangą (p. p.) arba 

nepadarytą paţangą (n. p). Dorinio ugdymo, ţmogaus saugos ir modulių pasiekimai 5–12/IV  

klasėse vertinami įskaitomis (rašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“). Dalykų modulių, 

integruojamųjų programų vertinimai įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą. 

Specialiosios ir parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu 

mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą, įrašas 

„neatestuota“, jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti. 

62. Kūno kultūros, menų, technologijų ir pasirenkamųjų dalykų pasiekimai 5–12/IV klasėse 

vertinami taikant 10 balų sistemą. 

 

XIV. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

63. Mokinių mokymosi krūvis: 

63.1. mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas negali būti 

daugiau 7 pamokų per dieną; 

63.2. mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Penktadieniais 

organizuojama maţiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

64. Tausojant mokinių sveikatą, optimizuojant mokymosi krūvius gimnazijoje vykdoma 

mokinių mokymosi krūvio ir skiriamų namų darbų stebėsena: 

64.1. metodinių grupių posėdţių metu aptariami mokinių mokymosi krūvių optimizavimo, 

paţangos gerinimo, ugdymo turinio integravimo klausimai; 

64.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas 

daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau 

kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po ligos, atostogų ir šventinių dienų. 

65. Penktos klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos    

I-ąją dalį, rekomenduojama skirti minimalų privalomų pamokų skaičių.  

66. Atsiţvelgiant į mokinių mokymosi galias, mokymosi pagalbai organizuoti skiriamos 

konsultacijos, kurių metu mokiniai turi galimybę atlikti namų darbų uţduotis. Mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu, raštiškai, telefono skambučiu klasių vadovų, dalykų 

mokytojų, specialiojo pedagogo informuojami apie mokinio daromą paţangą, jam suteiktą 



mokymosi pagalbą. Trumpos konsultacijos teikiant pagalbą neįskaitomos į mokinio mokymosi 

krūvį. 

67. Mokiniai, kurie mokosi ar yra baigę menų mokyklas ar mokosi sporto srities neformaliojo 

švietimo įstaigose, iki rugsėjo 5 dienos pateikę mokyklos direktoriui prašymą, menų mokyklos 

baigimo paţymėjimą, direktoriaus įsakymu gali nelankyti menų ir kūno kultūros pamokų, jei tos 

pamokos pagal tvarkaraštį yra pirmos arba paskutinės. Mokytojai pusmečio pradţioje pasirašytinai 

supaţindina šiuos mokinius su programos reikalavimais ir Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos 

direktoriaus 2011 m. birţelio 14 d. įsakymu Nr. V-149(1.4) patvirtinta  Mokinių, besimokančių 

dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose, sportinės krypties neformaliojo švietimo 

įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, 

atsiskaitymo uţ jį ir saugumo uţtikrinimo tų pamokų metu tvarka.“ 

68. Mokiniai, atleisti nuo atitinkamų dalykų pamokų ar dėl ligos, tuo metu uţsiregistruoja 

skaityklos lankytojų apskaitos ţurnale ir dirba savarankiškai gimnazijos skaitykloje ar kompiuterių 

klasėje. 

69. Mokiniai, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, tvarkaraštyje turi ne daugiau 

kaip tris „langus“, o pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – vieną „langą“ per savaitę. 

Jų metu mokiniai uţsiima savišvieta.  

 

XV. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO  

ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 
 

70. Neformalusis švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas pagal mokyklos 

siūlomas neformaliojo švietimo programas, skatinančias pasirinkusių mokinių asmenines, 

socialines, edukacines ar profesines kompetencijas ugdyti (1 priedas). 

71. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – ne maţesnis kaip 5. 

72. Neformaliojo švietimo veiklos laikas įrašomas į neformaliojo švietimo tvarkaraštį. 

73. Neformaliojo švietimo organizavimas: 

73.1. neformaliojo švietimo organizavimo kryptys: meninė ir  sportinė; 

73.2. mokiniams siūlomi tokie neformaliojo švietimo organizavimo būdai: teorinis ir praktinis; 

tiriamasis, eksperimentinis; veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir uţ jos ribų; 

73.3. neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš 1-4, 5-10/II ir 11/III-12/IV klasių mokinių.  

74. Mokiniai, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir turi vienos ar kelių pamokų 

trukmės laisvo laiko tarpą, tuo metu gali dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje. 

75. Mokinių atostogų metu neformaliojo švietimo uţsiėmimai vyksta pagal poreikį, mokiniai 

turi galimybę sportuoti sporto salėje, leisti laiką skaitykloje ar neformaliojo švietimo kabinete. 

76. Etninės kultūros ugdymas integruojamas į neformaliojo švietimo programas. 

 

XVI. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS DVIKALBIU BŪDU 

 

77. Dvikalbis ugdymas gimnazijoje vykdomas vadovaujantis Ugdymo lietuvių kalba bendrojo 

ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1856 (Ţin., 2011, Nr.127-

6046), atsiţvelgiant į Vaikų ugdymo maţumų kalbomis ir tautinių maţumų kalbų mokymo 

tobulinimo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 

15 d. įsakymu Nr. V-1569, pritarus Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos ir mokytojų taryboms. 

78. Pradinio ugdymo 3 ir 4 klasėse (2015-2016 m. m.) ir 4 klasėje (2016-2017 m. m.) visi 

dalykai, išskyrus etiką ir pasaulio paţinimą, mokomi dvikalbiu būdu (dalį pamokos laiko skiriant 

terminų įsisavinimui lietuviškai, pratybų sąsiuviniai ir uţduotys parengti lietuvių kalba ir kt.). Etika 

ir pasaulio paţinimas mokomi lietuviškai. 



79. Pradinio ugdymo 1 ir 2 klasėse (2015-2016 m. m.) ir 1, 2, 3 klasėse (2016-2017 m. m.) 

ugdymo procesas organizuojamas pagal dvikalbio ugdymo trečiąjį modelį (mokymo procesas 

organizuojamas lietuvių kalba, mokoma lietuvių kalba ir tautinės maţumos (rusų) kalbos). 

80. Pagrindinio ugdymo visi dalykai, išskyrus dailę, technologijas, kūno kultūrą, temas, 

susijusias su Lietuvos istorija ar geografija, mokomi dvikalbiu būdu (dalis pamokos laiko skiriama 

terminų įsisavinimui lietuviškai, pratybų sąsiuviniai ir uţduotys parengti lietuvių kalba ir kt.). 

Temos, susijusios su Lietuvos istorija ar geografija dėstomos lietuviškai. Muzika ir šokis dėstomi 

tautinės maţumos (rusų) kalba.  

81. Pagrindinio ugdymo 6 ir 7 klasėse ugdymo procesas organizuojamas pagal dvikalbio 

ugdymo trečiąjį modelį (mokymo procesas organizuojamas lietuvių kalba, mokoma lietuvių kalba ir 

tautinių maţumų (rusų) kalbos). 

82. Vidurinio ugdymo programos branduolio dalykai: istorija, geografija, matematika, 

informacinės technologijos, biologija, fizika, chemija mokomi lietuviškai, kiti dalykai - dvikalbio 

ugdymo būdu. 

83. Dvikalbio ugdymo taikymo principai išdėstomi mokytojų parengtuose teminiuose 

planuose. 

 

XVII. UGDYMO ORGANIZAVIMAS ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŢSIENIO VALSTYBĖS AR 

TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO VIDURINIO UGDYMO 

PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

84. Gimnazija apie atvykusį mokinį, baigusį uţsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

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

tarptautinė bendrojo ugdymo programa), informuoja Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyrių. 

85. Jei atvykęs mokinys neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, organizuojamas 

jo ţinių patikrinimas siekiant nustatyti mokinio mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi 

pasiekimams, numatytiems Pradinio, Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose. 

86. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kartu su Vaiko gerovės komisija parengia atvykusio 

mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą, integracijos į 

mokyklos bendruomenę planą, išanalizuoja, kokia pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai, 

prireikus – mokinio individualų ugdymo planą: 

86.1. atvykusio mokinio adaptacinis laikotarpis – vienas mėnuo; 

86.2. siekiant kuo geresnės mokinio integracijos į mokyklos bendruomenės gyvenimą jam 

skiriamas mokinys savanoris iš mokykloje veikiančio VO „Gelbėkit vaikus“; 

86.3. klasės vadovas sudaro atskirą bendradarbiavimo su mokytojais, atvykusiu mokiniu ir 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) planą vieneriems mokslo metams, kuriame numato 

bendradarbiavimo formas, daţnumą, informacijos pateikimą Vaiko gerovės komisijai apie padarytą 

paţangą;  

86.4. atvykęs mokinys turi galimybę lankyti mokytojų konsultacijas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

87. Atvykusiam mokiniui, baigusiam tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą, yra sudaroma galimybė individualiai mokytis lietuvių kalbos lankant lietuvių kalbos 

mokytojų organizuojamas konsultacijas, pamokas, skirtas papildomam lietuvių kalbos mokymui.  

 

XVIII. MOKINIŲ MOKYMAS NAMUOSE 

 

88. Mokinių mokymasis 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 (Ţin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

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

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

būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokomi mokiniai tik pritarus gydytojų 

konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, Vaiko gerovės komisija, suderinusi su 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsiţvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos 

rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

90. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu                 

1-3  klasėse skiriama - 11 savaitinių pamokų, 4 klasėje – 13,  5–6 klasėse – 12, 7–8 klasėse – 13,      

9/I–10/II klasėse – 15, 11/III–12/IV klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos 

leidimu mokinys, jei pageidauja, lanko mokykloje arba mokosi nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu.  

91. Suderinus  su  mokinio  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  mokyklos  vadovo įsakymu 

mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir 

mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. 

Dalis pamokų, gydytojo  leidimu  lankomų  mokykloje,  įrašoma  į  mokinio  individualų  

ugdymo  planą.   

 

XIX. LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

92. Gimnazija, atsiţvelgdama į skirtas mokymo lėšas, įgyvendindama Pradinio, Pagrindinio ir 

Vidurinio ugdymo programas, laikinąsias grupes sudaro: 

92.1. moduliams, skirtingiems vidurinio ugdymo dalykams bei kursams (2, 3 ir 4 priedai);  

92.2. pasirenkamajam dalykui - uţsienio kalbai (vokiečių) mokyti 5-10/II klasėse. 

93. Gimnazija, atsiţvelgusi į jai skirtas mokymo lėšas, įgyvendindama Pradinio ir Pagrindinio 

ugdymo programas, laikinąsias grupes sudaro jungdama gretutines klases: 

93.1. per dorinio ugdymo pamokas nesusidarius 10 mokinių grupei;   

93.2. per kūno kultūros, gamtos ir ţmogaus, dailės, technologijų, muzikos, pasaulio paţinimo 

pamokas nesusidarius 15 mokinių grupei. 

 

XX. PRADINIS UGDYMAS 

 

94. Pradinio ugdymo programa organizuojama vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo 

metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. geguţės 6 d. įsakymu Nr. V-459.  

95. Pirmoje klasėje pamokos trukmė 35 minutės, antroje – ketvirtoje klasėse – 45 minutės. 

96. Dorinis ugdymas. Tėvai (globėjai) mokiniui parenka vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą 

(tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės) arba etiką. Dalyką mokinys gali keisti kiekvienais 

mokslo metais, jo tėvams (globėjams) iki rugpjūčio 30 d. parašius prašymą. 

97. Nesusidarius mokinių grupei ( 10 mokinių) etikai ar tikybai mokytis, sudaroma laikinoji 

grupė iš kelių klasių mokinių. 

98. Kalbinis ugdymas: 

98.1. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos (valstybinės) vartojimo ţodţiu ir raštu 

pasiekimus, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 3 ir 4 klasėse visi dalykai, išskyrus etiką ir pasaulio paţinimą, 



mokomi dvikalbiu būdu (dalį pamokos laiko skiriant terminų įsisavinimui lietuviškai, pratybų 

sąsiuviniai ir uţduotys parengti lietuvių kalba ir kt.) Etika ir pasaulio paţinimas mokomi lietuviškai. 

1 ir 2 klasėse ugdymo procesas organizuojamas pagal dvikalbio ugdymo trečiąjį modelį (mokymo 

procesas organizuojamas lietuvių kalba, mokoma lietuvių kalba ir tautinių maţumų (rusų) kalbos). 

98.2. Atsiţvelgiant į tėvų prašymus ir pritarus mokyklos tarybai, siekiant pagerinti lietuvių 

kalbos vartojimo kompetenciją pradinių klasių mokiniams,  lietuvių kalbos įgūdţiams įtvirtinti 

skiriama 2 papildomos valandos per savaitę iš valandų, skirtų neformaliajam švietimui.  

98.3. Gimtosios kalbos (rusų) mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintą programą. Jos mokymui skiriamas Pradinio ugdymo programos 

bendrajame ugdymo plane nurodytas pamokų skaičius. 

98.4. Uţsienio kalbos (anglų) mokoma nuo antros klasės. Jos mokymui skiriama po 2 ugdymo 

valandas per savaitę. Sudarius laikinąją grupę iš pirmos - ketvirtos klasės mokinių, siekiant gerinti 

uţsienio kalbos mokėjimo kompetencijas, skiriama 1 papildoma valanda per savaitę iš valandų, 

skirtų neformaliajam švietimui.  

99. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

99.1. Gamtamoksliniams gebėjimas ugdytis skiriama 1/2 pasaulio paţinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. ¼ dalykui skirto laiko organizuojama tyrinėjimams palankioje aplinkoje (parke, prie 

vandens telkinių, specializuotose įstaigose ir t. t.). 

99.2. Socialiniams gebėjimams ugdytis 1/4 pasaulio paţinimo dalyko laiko skiriama  

socialinės, kultūrinės aplinkos paţinimui palankioje aplinkoje (teatre, bibliotekoje, įvairiose 

įstaigose, tėvų darbovietėse ir t. t.). 

100. Kūno kultūra: 

100.1. 1–4 klasėse kūno kultūrai skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę.  

100.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose  

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

101. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis): 

101.1. 1 ir 3 klasėse viena pamoka iš kūno kultūrai skirtų pamokų skiriama šokiui. 

101.2. Technologiniam ugdymui skiriama 1/3 dalykui skirto laiko, t. y. 1 ir 2 klasėse – 24 

valandos, 3-4 – 12 val. 

102. Ţmogaus saugos, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymo programų 

pagrindai, Sveikatos ugdymo bendroji, Etnokultūros ugdymo programos integruojamos į 

mokomuosius dalykus: gimtąją kalbą, lietuvių (valstybinę) kalbą, pasaulio paţinimą, kūno kultūrą, 

matematiką,  dailę ir technologijas. 

103. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 

priemonė pasaulio paţinimo, matematikos, dailės ir technologijų, muzikos pamokose. Pamokų metu  

mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų. 

104. Mokytojai, aptarę metodinėje grupėje, pasirenka ir, siekdami tęstinumo, visus ketverius 

metus  dirba pagal pasirinktų autorių vadovėlius. Ugdymo turinį gali papildyti kitų vadovėlių 

medţiaga ar uţduotimis. 

105. Planuodamas darbą dienai, savaitei, mokytojas individualizuoja, konkretina ugdymo 

tikslus, turinį, atsiţvelgdamas į atskirų klasės mokinių, gimnazijos ypatumus. 

106. Kontroliniai darbai  rengiami baigus temą mokytojų, jų grupių iniciatyva, ne rečiau kaip 

kartą per mėnesį. Jų paskirtis – įsivertinti savo (mokytojo) darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių 

pasiekimus, numatyti, kokią pagalbą reikia suteikti mokiniams. 

107. Mokinio daromą paţangą ar ugdymosi sunkumus mokytojas aptaria su mokiniu kasdien. 



108. Mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, rezultatus mokytojas aptaria individualiai su 

kiekvieno vaiko tėvais (globėjais) ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus (spalio, sausio, 

balandţio mėn.), pasikonsultavęs su Vaiko gerovės komisija. Kitų mokinių daromą paţangą 

mokytojas aptaria su kiekvieno mokinio tėvais ar globėjais ne rečiau kaip du kartus per mokslo 

metus: lapkričio ir balandţio mėnesiais. 

 

XXI. PAGRINDINIS UGDYMAS 

 

109. Pagrindinio ugdymo programa organizuojama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, pagrindinio ugdymo 

programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro.   

110. Naujai atvykusiems ir pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 

mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių paţanga ir 

pasiekimai paţymiais nevertinami. 

111. Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme mokiniui yra privaloma. Jai skiriama  

per mokslo metus: 5 klasei- 5 val., 6, 7 ir 8 klasėms- 10 val., 9/I ir 10/II klasėms- 15 val.     

Socialinę - pilietinę veiklą mokinys gali atlikti savarankiškai ir/ar bendradarbiaudamas su 

asociacijomis bei savivaldos institucijomis. 

112. Rekomenduojamos šios socialinės - pilietinės veiklos kryptys: 

 

Darbinė 

veikla 

1. Kabinetų, kitų mokyklos patalpų smulkus remontas. 

2. Mokyklos inventoriaus remontas. 

3. Dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas. 

Ekologinė 

veikla 

1. Mokyklos teritorijos prieţiūra.  

2. Kapinių, parkų tvarkymas. 

3. Gėlių ir ţeldinių prieţiūra. 

Pilietinė 

veikla 

1. Pagalba organizuojant pilietines akcijas, miesto, valstybinių švenčių 

paminėjimus. 

2.Renginių, parodų organizavimas. 

Karitatyvinė 

veikla 

1. Gerumo akcijos.  

2. Globos namų lankymas. 

Kita veikla 1. Pagalba klasės auklėtojui. 

2. Darbas mokyklos bibliotekoje, muziejuje. 

3. Įvairūs maketavimo, teksto rinkimo darbai. 

4. Mokyklos atstovavimas visuomeninėje veikloje (dalyvavimas olimpiadose, 

miesto kultūriniuose, sporto renginiuose). 

5. Dalyvavimas koncertinėse programose.  

6.Budėjimas mokykloje. 

7.Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių problemų. 

8.Dalyvavimas įvairiuose projektuose, mokyklos savivaldos darbe. 

 

113. Pagrindinio ugdymo programoje iki 10 procentų pamokų organizuojamos ne pamokų 

forma, o projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne gimnazijos aplinkoje. Ši veikla 

įtraukiama į mokytojų ilgalaikius dalykų planus. 

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

mokymosi pagalbai teikti panaudojamos dorinio ugdymo, pasirinkto dalyko- vokiečių kalbai          

5-10/II klasių mokiniams mokytis bei matematikos moduliui 10/II klasėje. Vokiečių kalbai mokytis 

sudaromos jungtinės 5-7ir 8-10/II klasių grupės. 



115. Pagrindinio ugdymo programoje vykdomas mokinių profesinis informavimas ir 

konsultavimas organizuojant informacinius renginius mokykloje, tiesiogiai susipaţįstant su įvairių 

profesijų atstovais jų darbo vietose, klasių valandėlių metu. 

116. Siekiant geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams, dalyko turinys 

diferencijuojamas toje pačioje pamokoje skiriant atitinkamas individualias ar grupines uţduotis. Per 

šias pamokas mokiniams taikomi motyvuojantys, poreikius atitinkantys mokymo(-si) metodai ir 

uţduotys. 

 

XXII. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

117. Dorinis ugdymas. Dorinį ugdymą (tikybą arba etiką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai 

(globėjai, rūpintojai), o nuo 14 mokiniai renkasi patys. Esant maţam mokinių skaičiui klasėse ir 

atsiţvelgus į mokyklai skirtas lėšas, mokyti dorinį ugdymą sudaromos laikinosios grupės iš kelių 

klasių mokinių.   

118. Kalbos: 

118.1. Lietuvių kalba (valstybinė): 

118.1.1. Lietuvių kalbai (valstybinei) mokyti skiriamas bendruosiuose ugdymo planuose 

nurodytas pamokų skaičius. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos (valstybinės) vartojimo ţodţiu 

ir raštu pasiekimus, visi dalykai, išskyrus dailę, technologijas, kūno kultūrą, temas, susijusias su 

Lietuvos istorija ar geografija, mokomi dvikalbiu būdu (dalį pamokos laiko skiriant terminų 

įsisavinimui lietuviškai, pratybų sąsiuviniai ir uţduotys parengti lietuvių kalba ir kt.). Dailė, 

technologijos, kūno kultūra, temos, susijusias su Lietuvos istorija ar geografija, yra mokamos 

lietuviškai. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 6 ir 7 klasių mokiniai ugdomi pagal dvikalbio ugdymo III-iąjį 

modelį, t. y. mokymo procesas organizuojamas lietuvių kalba, mokoma lietuvių kalba ir tautinių 

maţumų kalbos. 

118.1.2. Mokytojų tarybai pritarus rašto darbai lietuvių kalba įteikiami rašyti ranka. 

118.1.3. Mokykla sudaro sąlygas mokiniams likviduoti lietuvių kalbos (valstybinės) ir 

gimtosios kalbos (rusų) programų skirtumus dalykinių konsultacijų metu. 

118.1.4. Į lietuvių kalbos pamokų temas, susijusias su laisvės kovų istorija, integruojamas 

pilietiškumo pagrindų mokymas. 

118.2. Pirmosios uţsienio kalbos (anglų) toliau mokomasi 5 klasėse: 

118.2.1. Atsiţvelgus į tėvų (globėjų) prašymus, 5–10 klasių mokiniams yra sudaroma galimybė 

mokytis pasirenkamojo dalyko - uţsienio kalbos (vokiečių), orientuotos į A2 lygį. Kalbos mokymui 

yra sudaromos 2 laikinosios grupės, skiriant po 1 savaitinę pamoką iš valandų, skirtų mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti.  

118.2.2. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, kurioje jis bent vienerius metus mokėsi kitos 

uţsienio kalbos ir norinčiam keisti uţsienio kalbą, kurią mokėsi, vienerius mokslo metus sudaromos 

sąlygos išlyginti programų skirtumus dalykinių konsultacijų metu. 

118.2.3. Iki vidurinio ugdymo programos vykdymo pradţios mokinys nekeičia pradėtos 

mokytis uţsienio kalbos.   

118.2.4. Baigiant pagrindinio ugdymo programą organizuojamas uţsienio kalbos (anglų) 

pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS).  

119. Matematika: 

119.1. Mokinių mokymosi motyvacijai skatinti naudojamos Nacionalinio egzaminų centro 

parengtos matematinio raštingumo uţduotys. 



119.2. Mokinių pasiekimai stebimi remiantis kontrolinių darbų, pasiekimų patikrinimo, 

panaudojant standartizuotus testus, rezultatais. Mokiniams, kurių pasiekimai ţemi, numatoma 

dalyko mokytojo, specialiojo pedagogo pagalba įveikiant spragas. 

119.3. Ugdant gabius matematikai vaikus naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso 

„Kengūra“ uţduotimis ir sprendimų rekomendacijomis, kitais šaltiniais. 

119.4. Dalyko pamokose mokytojams sudarytos sąlygos naudoti informacines komunikacines 

technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones. 

120. Informacinės technologijos:  

120.1. Informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 5 klasėje, kursas tęsiamas 

6, 7, 9/I ir 10/II klasėse. 

120.2. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir programavimo 

pradmenų modulis: 9 klasėje mokoma privalomoji dalis, o 10 klasėje – programavimo pradmenų 

modulis. 

121. Gamtamokslis ugdymas: 

121.1. Mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindţiamas tiriamojo pobūdţio 

metodais, dialogais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir 

panaudojant informacines komunikacines technologijas. 

121.2. Siekiant gerinti mokinių eksperimentinius ir praktinius įgūdţius, planuojant ugdymo 

turinį, tam skiriama 30-40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  

121.3. Gamtamoksliams pasiekimams gerinti, kad būtų geriau suprantamos visuomenės 

raidos tendencijos, mokslo ir technologijų paţanga ir inovacijų vaidmuo, mokiniams siūloma kaip 

neformaliojo švietimo veikla – robotika. 

122. Technologijos: 

122.1. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medţiagų ir elektronikos technologijų programų. 

122.2. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, pradedami 

mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso programą. 

Integruotas mokymas vykdomas 9 klasėje pirmą pusmetį, organizuojant ekskursijas į Šiaulių 

profesinio rengimo centrą, susitikimus su darbdaviais, profesijų atstovais. Taip mokiniai 

supaţindinami su įvairiomis ūkio šakomis. Po to jie renkasi vieną technologijų programą (mityba, 

tekstilė, konstrukcinės medţiagos, gaminių dizainas ir technologijos). Pasirinktą technologijų 

programą mokinys gali keisti po II pusmečio ir/ar 10 klasės mokslo metų pradţioje. 

123. Socialinis ugdymas: 

123.1. Mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindţiamas tiriamojo pobūdţio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas. 

123.2. Siekiant gerinti Šiaulių krašto ir Lietuvos valstybės paţinimą, atsiţvelgus į esamas 

galimybes, istorijos ir geografijos mokymą mokytojams siūloma organizuoti netradicinėse 

aplinkose. 

123.3. 9–10/II klasėse mokinių projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės 

veiklos) gebėjimams ugdyti per mokslo metus skiriama 20 proc. dalykui skirtų pamokų laiko. 

123.4. Pilietiškumo pagrindų mokomasi  9–10  klasėse skiriant po 1 valandą per savaitę. 

Dalyvavimas akcijose fiksuojamas kaip pilietiškumo pamoka. 

123.5. Laisvės kovų istorijos temos integruojamos į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo 

pagrindų pamokas. Šioms temoms skiriama 18 valandų. 



123.6. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama: 

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios nuolat ir sistemingai 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, kitos panašios temos. 

124. Kūno kultūra: 

124.1. Remiantis Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 2015–2016  ir 2016–2017  mokslo metų 

ugdymo plano  93.2 punktu, atsiţvelgus į mokyklai skirtas lėšas, yra sudaromos laikinosios grupės 

per kūno kultūros pamokas, jungiant 5 ir 6, 7 ir 8, 9/I ir 10/II klases. 

124.2. Kūno kultūrai skiriamos dvi valandos per savaitę. Visiems mokiniams sudaromos 

sąlygos 1 valandą per savaitę lankyti aktyvaus judėjimo pratybas neformalaus švietimo grupėse 

mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Mokinys 2 kartus per metus (2015-10-01 

ir 2016-02-01) pateikia klasių auklėtojams paţymas iš lankomų neformaliojo švietimo įstaigų  

neformalaus ugdymo apskaitai tvarkyti. 

124.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas. Dėl ligos 

pobūdţio negalintiems atlikti įprastų uţduočių mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo uţduotis, 

kurios atitinka mokinių fizines galimybes. 

124.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsiţvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie 

gali skatinti ligų paūmėjimą. 

124.5. Mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

siūloma kita veikla (pvz.: stalo ţaidimai, veikla kompiuterių klasėje, skaitykloje, mokomųjų dalykų 

konsultacijos, socialinė veikla). 

125. Menai: 

125.1. 5–10/II  klasėse mokoma privalomųjų dailės ir muzikos dalykų. 

125.2. Technologijų dalykas yra intensyvinamas 10/II klasės antrą pusmetį skiriant 2 ugdymo 

valandas per savaitę. 

125.3. Mokiniams sudaroma galimybė papildomai mokytis šokio, dailės ir chorinio dainavimo 

pagrindų įgyvendinant neformaliojo švietimo programas.  

126. Ţmogaus sauga. Ţmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ţmogaus 

saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Ţin., 2012, Nr. 89-4668): 

126.1. Ţmogaus saugos mokymui 5–10/II  klasėse yra skiriamos 2,5 val., t. y. 6 ir 8 klasėms – 

1 val., o 10/II klasėje – 0,5 val.  

126.2. Ţmogaus saugos mokymas 10/II klasėje yra intensyvinimas ir išdėstomas per I-ą 

pusmetį. 

127. Sveikatos ugdymas. Mokykla, organizuodama sveikatos ugdymą, vadovaujasi 

Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Ţin., 2012, Nr. 105-5347). Sveikatos ugdymo 

programos temos integruojamos į mokomuosius dalykus, neformalų švietimą. Mokykloje uţ 

sveikatos programos įgyvendinimo prieţiūrą yra atsakingi kūno kultūros mokytojai ir visuomenės 

sveikatos prieţiūros specialistas.  



XXIII. VIDURINIS UGDYMAS 
 

128. Vidurinio ugdymo programa 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metais įgyvendinama 

vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis. Ugdymas organizuojamas 

vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2006 m. birţelio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 „Dėl Vidurinio ugdymo 

programos aprašo patvirtinimo“ , mokymosi formų aprašu, bendraisiais ugdymo planais 

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

Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašu.  

129. 2016-2017 mokslo metais gimnazija siūlo rinktis pasirenkamąjį dalyką „Krašto gynyba“, 

kurio turinys siejamas su nacionalinio saugumo temomis.  

130. Gimnazija mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro 

sąlygas įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekia, kad jis pagilintų ir praplėstų pasirinktų 

sričių ţinias, gebėjimus bei kompetencijas, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolesnį 

mokymąsi. Keisti dalyką, kursą, dalyko modulį mokinys gali pagal Šiaulių „Santarvės“ vidurinės 

mokyklos direktoriaus 2013 m. birţelio 14 d. įsakymu Nr. 75. patvirtintą „Šiaulių „Santarvės“ 

vidurinės mokyklos dalyko, kurso, dalyko modulio keitimo tvarką“. 

131. Mokiniui, besimokančiam savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu (pavienio mokymosi forma), individualioms konsultacijoms skiriama iki 15 procentų 

Bendrųjų ugdymo planų 187 punkte nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus. 

132. Atsiţvelgus į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birţelio 3 d. 

įsakymą nr. V-475 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birţelio 30 d. įsakymo Nr.          

ISAK-1387 „Dėl vidurinio ugdymo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.7 punktą ir 

turimas mokyklos lėšas, vienoje laikinojoje mokinių grupėje to paties bendrojo ugdymo dalyko 

mokomi skirtingus programos kursus (bendrąjį ar išplėstinį) pasirinkę mokinai. Uţsienio kalbų 

ugdymas organizuojamas laikinoje grupėje, kuriose visi arba dauguma mokinių siekia to paties 

pasirinkto B1 ar B2 uţsienio mokėjimo lygio. 

133. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį pagal vidurinio 

ugdymo bendrąsias programas:  

133.1. Vokiečių kalbos ir tinklinio dalykai mokomi sudarant laikinąsias grupes iš III-IV klasių 

mokinių. Laikinoji grupė sudaroma esant ne maţiau kaip 5 mokiniams;  

133.2. Integruoja ţmogaus saugos (Civilinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo 

mokykloms ir Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms) temas į 

mokomuosius dalykus (geografiją, fiziką, chemiją, biologiją), praktinei veiklai skiriant 2 dienas iš 

paţintinei veiklai skirtų dienų.  

133.3. Mokiniams siūlo rinktis jų polinkius ir interesus atitinkančius pasirenkamuosius 

dalykus, dalykų modulius.  

134. Mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia individualų 

ugdymo planą, suderintą su mokyklos galimybėmis, pagal mokyklos parengtą ir patvirtintą formą. 

135. Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokiniams savanoriškai uţsiimti socialine- pilietine ar 

kita visuomenei naudinga veikla. 

136. Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo 

vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu                             

Nr. V-1090/A1-314. Gimnazijos karjeros ugdymo koordinatorius supaţindina mokinius su 



profesinės veiklos įvairove, jiems suteikiama galimybė planuoti savo tolesnį mokymąsi ir darbinę 

veiklą (t. y. karjerą). 

 

XXIV. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

137. Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką – stačiatikių tikybą arba etiką. Dorinis 

ugdymas intensyvinamas ir visas kursas išdėstomas 11/III klasėje. 

138. Siekiant pagerinti lietuvių kalbos vartojimo kompetenciją vidurinio ugdymo programos 

branduolio dalykai: istorija, geografija, matematika, informacinės technologijos, biologija, fizika, 

chemija mokomi lietuviškai, kiti dalykai -  dvikalbio ugdymo būdu. 

139. Kalbos: 

139.1. Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija siūlo mokiniams rinktis lietuvių kalbos ir 

literatūros programą papildantį lietuvių kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos modulį. 

139.2. Uţsienio kalbos: 

139.2.1. Mokinys tęsia pradėtą mokytis Pagrindinio ugdymo programoje uţsienio (anglų) kalbą 

B1 ar  B2 kalbos mokėjimo lygiu. Kalbai mokyti 2015-2016 mokslo metais 11/III klasėje skiriamos 

3 pamokos per savaitę, 12/IV klasėje – 4 pamokos. Mokinys privalo mokytis ne maţiau kaip vieną 

uţsienio kalbą. 

139.2.2. Uţsienio kalbos modulio programa papildo B2 kurso programą. Gimnazijoje siūlomas 

anglų kalbos modulis „Verslo kalba“. 

139.2.3. Gimnazija siūlo mokytis vokiečių kalbą A2 kalbos mokėjimo lygiu kaip pasirenkamąjį 

dalyką, tam skiriant 1 val. per savaitę. 

140. Matematika. Mokant matematikos mokytojams rekomenduojama naudoti informacines 

komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias programas. 

141. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų kursas yra pasirenkamasis. 

142. Socialiniai mokslai. Iš pasirenkamųjų dalykų mokinys gali rinktis: ekonomiką ir 

verslumą, psichologiją ir Rusijos istoriją. 

143. Menai. Mokinys renkasi ne maţiau kaip vieną iš meninio ugdymo programų: dailės, 

muzikos, teatro. 

144. Technologinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną iš technologijų programos krypčių: 

tekstilė ir apranga; taikomasis menas, amatai ir dizainas. Mokinys mokosi pasirinktos technologijų 

krypties pasirinktą modulį dvejus metus.  

145. Mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, yra sudaroma galimybė 

pagilinti menų ir technologijų ţinias mokantis pagal neformaliojo švietimo programas. 

146. Kūno kultūra: 

146.1. Mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą arba tinklinį. 

146.2. Nuo kūno kultūros atleisti mokiniai kito dalyko pasirinkti negali. 

146.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams kūno kultūros ugdymas 

organizuojamas taip, kaip nurodyta gimnazijos ugdymo plano 124.3, 124.4, punktuose.  

146.4. Mokinių, atleistų nuo kūno kultūros, uţimtumas organizuojamas taip, kaip numatyta 

ugdymo plano 68, 124.5 punktuose. 

147. Ţmogaus sauga. Ţmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ţmogaus 

saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 ir vykdomas kaip nurodyta gimnazijos ugdymo plano 18 

ir 51 punktuose.  



148. Sveikatos ugdymas. Gimnazija, organizuodama sveikatos ugdymą, vadovaujasi 

Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Ţin., 2012, Nr. 105-5347) ir vykdomas kaip nurodyta 

gimnazijos ugdymo plano 23 punkte.  

149. Ugdymas karjerai. Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio 

orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr. V-1090/A1-314  ir vykdomas kaip nurodyta gimnazijos ugdymo plano 136 punkte.  

 

XXV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ (IŠSKYRUS  

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

150. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, lavintis ir 

mokytis pagal gebėjimus ir galias, teikia pagalbą ir paslaugas, kurios padėtų didinti ugdymosi 

veiksmingumą, įveikti ugdymosi sunkumus ir plėtotų mokinio gebėjimus.  

151. Gimnazija mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

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

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsiţvelgia į: 

151.1. mokinių specialiųjų poreikių pobūdį, lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai dideli), 

galimai jas sukėlusiais prieţastis (negalias, sutrikimus, aplinkos veiksnius); 

151.2. specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, švietimo pagalbos specialistų, 

gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų 

rekomendacijas; 

151.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

151.4. ugdymo programą (pritaikytą ar individualizuotą); 

151.5. esamas gimnazijos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinkos, mokymo 

ir švietimo pagalbos lėšos). 

152. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniui mokomam pagal pritaikytą ar individualizuotą 

programą, grupine mokymosi forma kasdieniu mokymosi proceso organizavimo būdu yra skiriamas 

bendruosiuose ugdymo planuose nustatytas mokymo(si) valandų skaičius per savaitę. 

153. Vaiko gerovės komisijos ar Pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pritarimu mokinys, turintis vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių: 

153.1. Dėl klausos sutrikimo, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, 

skaitymo ir/ar rašymo sutrikimų, intelekto (taip pat ir turintis nepatikslintą intelekto sutrikimą), 

judesio ir padėties sutrikimą, kochlearinių implantų, dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų, taip pat 

turintis mokymosi sunkumų dėl nepalankios aplinkos, suderinus su mokinio tėvais (globėjais) 

pradeda uţsienio kalbos mokytis vėliau arba jos visai nesimoko. 

153.2. Besimokantieji pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, suderinus su 

mokinių tėvais (globėjais), šioje programoje prasidedančius dalykus gali mokytis metais vėliau. 

153.3. Judesio ir padėties sutrikimų turintis mokinys, suderinus su mokinių tėvais (globėjais), 

gali nesimokyti technologijų. 



153.4. Mokinys, atleistas nuo dalyko mokymosi pagal Bendrųjų ugdymo planų 143.2. punktą, 

laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, jei kitų ugdymo plano dalykų įvertinimai yra 

patenkinami. 

154. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) 

mokykloje teikiama švietimo pagalba pagal Vaiko gerovės komisijos sudarytą ir direktoriaus 

įsakymu patvirtintą tvarkaraštį. Visa informacija apie Vaiko gerovės komisijos teikiamą pagalbą 

skelbiama mokyklos tinklapyje.  

155. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, paţangos ir pasiekimų vertinimas: 

155.1. Mokinio, kuris mokosi pagal Bendrojo ugdymo programą, mokymosi paţanga ir 

pasiekimai vertinami pagal „Santarvės“ gimnazijos 2015– 2016 ir 2016–2017 mokslo metų ugdymo 

plano XIII skyrių. 

155.2. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, mokymosi 

paţanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus 

pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais. Mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimas vykdomas ne 

rečiau kaip tris kartus per mokslo metus, stebima kaip pasiekimai dera su bendrosiose 

programose numatytais pasiekimų lygiais. 

155.3. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

atsiţvelgus į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, 

planuojamą paţangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus, mokymosi pasiekimai vertinami 

„įskaityta“, „neįskaityta“. 

156. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

156.1. Vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 8 d. įsakymu Nr.V- 1228, 

Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių „Santarvės“ vidurinės mokyklos direktoriaus 2013 

m. birţelio 14 d. įsakymu Nr. V-75(1.4). 

156.2. Ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui. 

156.3. Specialiųjų pratybų forma: individualios, grupinės (5–8 mokiniai).  

156.4. Mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

specialiąją pagalbą teikia mokytojo padėjėjas. 

156.5. Specialioji pedagoginė pagalba, specialiosios pratybos mokiniams teikiamos per 

pamokas, o logopedinės pratybos, suderinus su mokiniu, atliekamos ne pamokų metu. 

157. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie organizuojamas pagal 

Vaiko gerovės komisijos ar Pedagoginės psichologinės tarnybos, gydytojų rekomendacijas 

sudarant individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

158. Mokiniui, kuris mokosi namie pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

mokyti namie skiriamos 8 valandos per savaitę: 

158.1.  Turintį vidutinį, ţymų ir labai ţymų intelekto sutrikimą namie ugdo specialusis 

pedagogas. 

158.2. Turintį klausos sutrikimą (išskyrus neţymų) namie ugdo  logopedas. 

158.3. Specialusis pedagogas, atsiţvelgęs į individualius gebėjimus, kartu su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) sudaro individualų ugdymo planą, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). 

159. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo ar bendrojo ugdymo pritaikytą 

programą ir turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, individualus ugdymo planas sudaromas 



vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 137 punkte dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

savaitinių pamokų skaičių maţinant iki 20 procentų. 

160. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

neţymaus intelekto sutrikimo, individualus ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 123 punkte dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, 

kuris, atsiţvelgus į mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, suderinus su mokinio 

tėvais (globėjais) maţinamas iki 25 procentų. 

 

XXVI. PAMOKŲ PASKIRSTYMAS I–XII  KLASĖSE 

 

161. Pradinio ugdymo pamokų paskirstymas 2015-2016 m. m.: 

* Pamokos vedamos kartu 3 – 4 klasių mokiniams; 

**pamokos skirtos klasių dalijimui į grupes. 

 

162. Pagrindinio ugdymo pamokų paskirstymas 2015-2016 m. m.: 

 

   Dalykas \ Klasė 1 2 3 3-4* 4 

 

Iš 

viso 

Dorinis ugdymas etika 1 1   2 

tikyba 1** 1** 2** 

Rusų kalba (gimtoji) 5 6 5 2* 5 23 

Lietuvių kalba (valstybinė) 5 5 2 2* 3 17 

Anglų kalba  2 1 1* 1 5 

Matematika                                                                    4 4 2 2* 3 15 

Pasaulio paţinimas 2 2  2*  6 

Dailė ir technologijos 2 2 1 1*  6 

Muzika 2 2  2*  6 

Kūno kultūra 2 2  2*  6 

Šokis 1  1   2 

Iš viso 24 26 27  27 90 

Valandos skiriamos mokinių ugdymosi 

poreikiam tenkinti pagal  BUP 
      

Valandos skiriamos mokinių 

ugdymosi poreikiam tenkinti  

 1 liet.k.    1 

Neformalusis švietimas pagal  BUP 2 2 2  2 8 

Neformalusis švietimas 2 2 2  2 8 

Dalykas \ Klasė 5 6 6-7 7 8 9 10 Iš 

viso 

Dorinis ugdymas 

Etika 1* 1* 2 

Tikyba 1** 1** 2 

 Kalbos 

Rusų kalba 5 3 2* 3 5 4 4 26 

Lietuvių kalba (valstybinė) 5 3 2* 3 5 4 5 27 

Anglų kalba 3 2 1* 2 3 3 3 17 

Matematika 4 3 1* 3 4 3 4 22 

Informacinės technologijos 1  1*  - 1 1 4 



163. Vidurinio ugdymo programos vykdymo lentelė 11 klasei: 

Dalykas \ Klasė 5 6 6-7 7 8 9 10 Iš 

viso 

B. Gamtamokslinis ugdymas 

Gamta ir ţmogus 2 - - - - - 2 

Biologija - - - 2 1 2 1 6 

Fizika - - - 1 2 2 2 7 

Chemija - - - - 2 2 2 6 

C. Socialinis ugdymas 

Istorija 2 1 1* 1 2 2 2 11 

Geografija - 1 1* 1 2 2 1 8 

Ekonomika ir verslumas      1  1 

Pilietiškumo pagrindai      1 1 2 

D. Meninis ir technologinis ugdymas 

Dailė 1  1 1 3 

Muzika 1  1 1 3 

Technologijos 2 2 1 1 1,5 7,5 

Kūno kultūra 2  2 2 6 

Ţmogaus sauga  1   1  0,5 2,5 

Iš viso 29 32  32 33 33 33 166 

Pasirenkamieji dalykai ir moduliai 

Vokiečių kalba 1 1 2 

Matematikos modulis       1 1 

Lietuvių kalba (naujai atvykusiems)       1 1 

Valandos skiriamos mokinių ugdymosi 

poreikiam tenkinti pagal BUP 
3 3 

- 
3 3 5 5 22 

Valandos skiriamos mokinių 

ugdymosi poreikiam tenkinti  
1  

 
1   2 4 

Nepanaudotos valandos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti 
2 3 

 
2 3 5 3 18 

Neformalusis švietimas pagal  BUP 2 2  2 2 3 2 13 

Neformalusis švietimas 2 2  2 2 1 1 13 

Nepanaudotos neformaliojo švietimo 

valandos 

- -  - - 2 
1 3 

 

Dalykai 

Mokslo metai 

2015-2016 2016-2017 

A B A B 

Dorinis ugdymas     

Etika  2   

Stačiatikių tikyba  2   

Kalbos 

Gimtoji kalba (rusų) 5 4 5 4 

Lietuvių kalba ir literatūra 7 6 6 5 

Uţsienio  kalba (anglų)  4 3 4 3 

Socialinis ugdymas * 

Istorija  3 2 3 2 

Geografija  3 2 3 2 



 

164. Vidurinio ugdymo programos vykdymo lentelė 12 klasė: 

 

 

Dalykai 

Mokslo metai 

2015-2016 2016-2017 

A B A B 

Matematika 5 3 4 3 

Informacinės technologijos 2 1 2 1 

Gamtamokslinis ugdymas* 

Biologija 3 2 3 2 

Fizika  4 2 3 2 

Chemija 3 2 3 2 

Menai ir technologijos* 

Dailė 3 2 3 2 

Muzika - 2 - 2 

Technologijos - 2 - 2 

Kūno kultūra* 

Bendroji kūno kultūra - 2 - 2 

Tinklinis - 2 - 2 

Aerobika - 2 - 2 

Ţmogaus sauga**     

Pasirenkamieji dalykai, moduliai 

Ekonomika ir verslumas - 1 - 1 

Rusijos istorija - 1 - 1 

Matematikos modulis - 1 - 1 

Lietuvių k. modulis - - - 1 

Iš viso pamokų per savaitę 31,5-35 31,5-35 

Neformalusis švietimas 

Muzikinis ansamblis - 1 - 1 

Erdvinis dizainas - 1 - 1 

Teatras - 1 - 1 

 

Dalykai 

Mokslo metai 

2014-2015 2015-2016 

A B A B 

Dorinis ugdymas  2  - 

Kalbos 

Gimtoji kalba (rusų) 5 4 5 4 

Lietuvių kalba ir literatūra 7 4 6 4 

Uţsienio  kalba (anglų)  4 3 4 3 

Socialinis ugdymas * 

Istorija  3 2 3 2 

Geografija  3 2 3 2 

Matematika 4 3 5 3 

Informacinės technologijos 2 1 2 1 

Gamtamokslinis ugdymas* 

Biologija 3 2 3 2 

Fizika  3 2 4 2 

Chemija 3 2 3 2 

Menai ir technologijos* 

Dailė  2  2 



* Mokinys renkasi vieną iš dalykų,  

**Ţmogaus sauga integruojama į mokomuosius dalykus, o praktinei veiklai skiriamos 2 dienos iš 

paţintinei veiklai skirtų dienų. 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos  

tarybos pirmininkas 

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

Andrej Mirnyj 

2015 m. rugpjūčio 27 d. 

 

 

 

SUDERINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėja 

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

Violeta Damskienė 

2015 m. ..................................... d.  

 

Dalykai 

Mokslo metai 

2014-2015 2015-2016 

A B A B 

Muzika  2  2 

Technologijos  2  2 

Kūno kultūra* 

Bendroji kūno kultūra  2  2 

Tinklinis  2  2 

Aerobika  2  2 

Ţmogaus sauga**  0,25  0,25 

Pasirenkamieji dalykai, moduliai 

Ekonomika ir verslumas  1  1 

Rusijos istorija  1  1 

Vokiečių kalba (A1)  2  2 

Psichologija  1  1 

Biznio kalba angliškai (modulis)  1  1 

Lietuvių k. modulis    1 

Iš viso pamokų per savaitę 31,5-35 31,5-35 

Neformalusis švietimas 

Muzikinis ansamblis  1  1 

Erdvinis dizainas  1  1 

Teatras  1  1 



 

 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos  

2015-2016 ir 2015-2017 mokslo metų 

ugdymo plano 

1 priedas  

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VYKDYMAS 1-12 KLASĖSE  

2015–2016 IR 2015-2017 MOKSLO METAIS  

 

_____________________________________ 

 

 

  

Eil. 

Nr. 

Klasė Neformaliojo švietimo veiklos 

pavadinimas 

Val. 

1 1-4 Tautinių šokių būrelis 2 

2 1-4 Plaukimas 1 

3 1-4 Ţaidţiame ir mokomės kalbų (angliškai, 

vokiškai, rusiškai) 

3 

4 1-4 Vaikų ugdymo studija „Domovionok“ 2 

Iš viso 1-4 kl. 8 val. 

5 5-8 Ritminių šokių būrelis 2 

6 7-8 Knygų rišimas ir rankdarbiai iš popieriaus 1 

7 5-8 Muzikinis ansamblis 1 

8 5-8 Robotika 1 

9 5-8 Tapyba ant audinio 1 

10 5-8 Lėlių gamyba 1 

Iš viso 5-8 kl.      7 val. 

11 9/I-10/II Gitaristų būrelis 1 

12 9/I-10/II Ţurnalistų klubas 2 

Iš viso 9/I-10/II kl.       3 val. 

13 11/III-12/IV Ritminių šokių studija „Peremenka“ 2 

14 11/III-12/IV Erdvinis dizainas 1 

15 11/III-12/IV Muzikinis ansamblis  1 

Iš viso 11/III-12/IV kl.  4 val. 

Iš viso 1-12/IV kl. 22 val. 



Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos  

2015-2016 ir 2015-2017 mokslo metų 

ugdymo plano 

 

 

2 priedas  

 

11/III KLASĖS LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS IR PAMOKŲ PASKIRSTYMAS 

2015–2016 MOKSLO METŲ 
 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

Dalykas Valandos Mokinių 

pasirinkimai 

Grupė 

Etika 2 B – 9 mokiniai 1 laikinoji grupė 

Tikyba 1 B – 2 mokiniai  Savarankiškai 

Lietuvių kalba ir literatūra  7 A - 8 mokiniai  

B – 3 mokiniai 

1 laikinoji grupė 

Rusų (gimtoji) kalba  5 A – 5 mokiniai 

B – 6 mokiniai  

1 laikinoji grupė 

Anglų kalba 3 

4 

B1 – 5 mokiniai 

B2 – 6 mokiniai 

2 laikinosios grupės 

Istorija 2 

 

A – 2 mokiniai  

B – 9 mokiniai  

1  laikinoji grupė 

Matematika 

 

4 

 

A - 10 mokiniai  

B - 1 mokinys  

1  laikinoji grupė 

Fizika  3 A – 5 mokiniai 

B – 2 mokiniai  

1 laikinoji grupė 

Chemija  3 A – 4 mokiniai 

B – 1 mokinys 

1 laikinoji grupė 

Biologija 3 A – 2 mokinys 

B – 3 mokiniai 

1 laikinoji grupė 

Dailė  3 A – 5 mokiniai 

B - 1 mokinys 

1 laikinoji grupė 

Muzika** 2 B – 5 mokiniai 1 laikinoji grupė 

Tinklinis**  2 B – 11 mokinių 1 laikinoji grupė 

Iš viso:  44           

Rusijos istorija 1 7 mokiniai  1  laikinoji grupė 

Matematikos modulis  1 10 mokinių 1  laikinoji grupė 

Iš viso:  46         15 laikinųjų grupių 



Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos  

2015-2016 ir 2015-2017 mokslo metų 

ugdymo plano 

3 priedas  

 

12/IV KLASĖS LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS IR PAMOKŲ PASKIRSTYMAS 

2016–2017 MOKSLO METŲ 

 

 

_________________________________________- 

 

 

 

  

Dalykas Valandos Mokinių 

pasirinkimai 

Grupė 

Lietuvių kalba ir literatūra  6 A - 8 mokiniai  

B – 3 mokiniai 

1 laikinoji grupė 

Rusų (gimtoji) kalba  4 A – 4 mokiniai 

B – 7 mokiniai  

1 laikinoji grupė 

Anglų kalba 3 

4 

B1 – 5 mokiniai 

B2 – 6 mokiniai 

2 laikinosios grupės 

Istorija 2 

 

A – 2 mokiniai  

B – 9 mokiniai  

1  laikinoji grupė 

Matematika 

 

5 

 

A - 10 mokiniai  

B - 1 mokinys  

1  laikinoji grupė 

Fizika  4 A – 5 mokiniai 

B – 2 mokiniai  

1 laikinoji grupė 

Chemija  3 A – 4 mokiniai 

B – 1 mokinys 

1 laikinoji grupė 

Biologija 3 A – 2 mokinys 

B – 3 mokiniai 

1 laikinoji grupė 

Dailė  3 A – 5 mokiniai 

B - 1 mokinys 

1 laikinoji grupė 

Muzika** 2 B – 5 mokiniai 1 laikinoji grupė 

Tinklinis**  2 B – 11 mokinių 1 laikinoji grupė 

Iš viso:  41           

Rusijos istorija 1 7 mokiniai  1  laikinoji grupė 

Matematikos modulis  1 10 mokinių 1  laikinoji grupė 

Lietuvių kalbos modulis 1 10 mokinių  1 laikinoji grupė 

Iš viso:  44         15 laikinųjų grupių 



 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos  

2015-2016 ir 2015-2017 mokslo metų 

ugdymo plano 

4 priedas  

 

 

12/IV KLASĖS LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS IR PAMOKŲ PASKIRSTYMAS  

2015–2016 MOKSLO METAMS 

 

 

________________________________________ 

 

Dalykas Valandos 
Mokinių 

pasirinkimai 
Grupė 

Lietuvių kalba  ir literatūra 6 A - 8 mokiniai 

B – 2 mokiniai 

1 laikinoji grupė 

 

Gimtoji kalba (rusų)   4 B – 10 mokinių  1 laikinoji grupė 

Uţsienio kalba (anglų) 4 

 

B2 – 10 mokinių   1 laikinoji grupė 

Istorija 2 

 

A – 2 mokiniai  

B – 6 mokiniai  

1  laikinoji grupė 

Geografija  2 B – 5 mokiniai 1 laikinoji grupė 

Matematika 

 

5 

 

A - 6  mokiniai  

B - 4 mokiniai  

1  laikinoji grupė 

Fizika 2 B – 5 mokiniai  1 laikinoji grupė 

Chemija 3 A – 7 mokiniai  

B – 1 mokinys 

1 laikinoji grupė 

Biologija 3 A – 3 mokiniai 

B – 2 mokiniai 

1 laikinoji grupė 

Technologijos 2 B – 5 mokiniai 1  laikinoji grupė 

Muzika (kartu su 11 klase) 2 B – 5 mokiniai 1 laikinoji grupė 

Tinklinis (kartu su 11klase) 2 B – 10 mokinių 1 laikinoji grupė 

Iš viso:  37           

Biznio kalba angliškai 1 10 mokinių  1  laikinoji grupė 

Rusijos istorija 1 9 mokiniai  1  laikinoji grupė 

Vokiečių kalba (A2) 1 4 mokiniai  1  laikinoji grupė 

Lietuvių kalbos gramatikos modulis 1 10 mokinių 1  laikinoji grupė 

Iš viso:  41         16 laikinųjų grupių 


