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                                                                                         PATVIRTINTA
  Gimnazijos direktoriaus 

                                                                                         2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-109

PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS  2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO,
PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
2019–2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

        1.  2019–2020 m. m. ugdymo plano tikslas buvo individuali kiekvieno mokinio pažanga.
Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti uždaviniai:
          1.1. Tobulinti individualios pažangos stebėjimo modelį;
          1.2. Stiprinti suasmenintą mokymąsi;
          1.3. Stiprinti visų bendruomenės narių bendradarbiavimą ir atsakomybę;
          1.4. Tenkinti mokinių saviraiškos poreikius. 
        2. 2019–2020 m. m. pradžioje gimnazijoje mokėsi 214 mokinių (mokslo metų pabaigoje
218) ir 98 vaikai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (35 vaikai – Pumpėnų gim-
nazijos ikimokyklinio ugdymo grupėse, 11 vaikų – Kalno ikimokyklinio ugdymo skyriuje, 35
vaikai Mikoliškio ikimokyklinio ugdymo skyriuje, 17 vaikų – priešmokyklinio ugdymo grupėje).
     Gimnazijoje ugdomi 27 (12,6 proc.) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kurie
mokėsi  pagal  pritaikytas  (16 mokinių)  ar  individualizuotas  (3 mokiniai)  ugdymo programas.
2018-2019 m. m. tokių mokinių buvo 24 (11,4 proc.), o 2017–2018 m. m. – 16 (8,8 proc.). Jiems
specialioji pedagogė, socialinė pedagogė, logopedė  teikė pagalbą, todėl visi šie mokiniai padarė
pažangą ir buvo perkelti į aukštesnę klasę. Nuolatinę mokytojo padėjėjos pagalbą gavo 4 didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.  
     Pradinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 23 mokiniai, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus
– 18,  vidurinio ugdymo programą baigė 12 dvyliktos klasės mokinių. 
        3. Remiantis mokinių pasiekimų metinių ataskaitų duomenimis: 2019–2020 m. m. bendras
gimnazijos pažangumas 99,32 proc. (2018–2019 m. m. – 99,27 proc., 2017–2018 m. m. – 99,58
proc., 2016–2017 m. m. – 99,11proc.). Daugiau nei pusė mokinių mokosi patenkinamu lygme-
niu, t. y. nepilnai išnaudojamos galimybės siekti mokytis aukštesniu lygiu. Planuojame toliau
stiprinti suasmenintą mokymą teikiant 5–2G klasių mokiniams konsultacijas, dalykų modulius
mokymosi spragoms panaikinti ir gabių mokinių rezultatams pagerinti. Atsižvelgdami į tai, kad
dauguma gimnazijos mokinių yra važiojami, panaudodami sukauptą karantino metu patirtį, pla-
nuojame dalį konsultacijų teikti nuotoliniu būdu.
        4. Ugdymo plano uždavinų įgyvendinimas.
        4.1. Įgyvendinant pirmąjį uždavinį Tobulinti individualios pažangos stebėjimo modelį buvo
parengtas  ir  2019  m.  birželio  25  d.  gimnazijos  direktoriaus  įsakymu Nr.  V-101  patvirtintas
Pumpėnų  gimnazijos  mokinių  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo,  individualios  pažangos
stebėjimo ir  fiksavimo tvarkos aprašas.  Jame patikslinta  kaip,  kokiu nuoseklumu ir  dažnumu
mokykloje turėtų būti vertinami ir kaip stebimi mokinių pasiekimai, kaip turėtų būti teikiama
grįžtamoji  informacija  mokiniams  ir  tėvams  apie  mokinio  ugdymą  ir  mokymąsi.   Spalio-
lapkričio mėnesiais   mokiniai  su klasių vadovėmis,  pradinių klasių mokytojomis individualių
pokalbių metu susidarė mokinio individualios pažangos planą, kurį vėliau periodiškai peržiūrėjo
ir atnaujino.  Nuotolinis mokymas padėjo pastebėti individualias kiekvieno mokinio ypatybes bei
išgales, padėjo siekti asmeninės pažangos mokiniui tinkamu tempu. 
          Reikėtų daugiau dėmesio skirti mokinių asmenybės ūgties, tai yra asmeninės brandos
(savivokos,  savivertės,  vertybinio  kryptingumo)  ne  tik  mokymosi  pasiekimų  ir  mokymosi
pažangos (per tam tikrą laiką pasiekto lygio, atsižvelgiant  į bendrosiose ugdymo programose
numatytus reikalavimus) matavimui. 
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              4,2. Įgyvendinant antrąjį uždavinį (Stiprinti suasmenintą mokymąsi ) didesnis dėmesys
buvo kreipiamas į suasmenintą ugdymo(si) procesą, ne vien į rezultatus.  Gimnazija dalyvavo
projekte   Lyderių  laikas  3,  kurio  tikslas  yra  atsakomybės  mokytis  ugdymas.  Mokslo  metų
pradžioje  mokiniai,  padedami  klasių  vadovų,  dalykų  mokytojų  kėlėsi  tikslus  šiems  mokslo
metams. Po pirmo pusmečio įsivertino, kaip sekėsi pasiekti išsikeltus tikslus, juos koregavo ar
kėlėsi naujus.
          Karantino metu pagrindine mokymo(si) aplinka tapo  interaktyvi klasė, sudaranti sąlygas
mokytojui  efektyviau  dirbti  su  skirtingų  gebėjimų  vaikais.  Virtualioje  mokymosi  aplinkoje
esantis  turinys  mokytojui  leido  lengviau  analizuoti  mokinio  mokymo  progresą,  skirti
diferencijuotas užduotis, skatinant mokinius stiprinti savo žinias bei pasiekti aukštesnį įmanomą
gebėjimų lygį. Nuotolinis mokymasis iš mokinių reikalavo išmokti planuoti laiką, savo tempu
atlikti  užduotis,  pasirinkti  mokymosi  strategijas.  Tai  pavyko  ne  visiems  mokiniams.  Daliai
mokinių  iškylusius  sunkumus  padėjo  išspręsti  klasių  vadovai,  dalykų  mokytojai,  pagalbos
mokiniui specialistai, tėvai.
            4.3  Trečias  uždavinys  Stiprinti  visų  bendruomenės  narių  bendradarbiavimą  ir
atsakomybę buvo įgyvendintas vykdant įvairias projektines veiklas. Siekiant palaikyti glaudžius
mokyklos  bendruomenės  narių,  miestelio bendruomenės,  socialinių  partnerių  santykius  vyko
Vasario 16 dienai, Kovo 11 dienai skirti renginiai, Kaziuko mugė.  Mokykla vykdo  Erasmus+
projektą  “Connecting  Communities  to  the  Labour  Market”,  koordinuoja  “Standing  Against
Violence  and Dicrimination”.  Pumpėnų gimnazija  bendradarbiauja  su Kazickų šeimos fondu
vykdydama programos Jaunimas gali veiklas. Programa skirta vaikams iš socialiai jautrių šeimų.
Per sportinę veiklą ugdomas pasitikėjimas savo gebėjimais, mokoma bendradarbiauti bei siekti
savo  išsikeltų  tikslų.  Veiksmingas  visų  ugdymo  rezultatais  suinteresuotų  grupių  (mokinių,
mokinių  tėvų,  mokytojų)  bendradarbiavimas  išryškėjo  karantino  metu  vykdant  nuotolinį
mokymą.  2019–2020 mokslo metais visose klasėse sėkmingai naudotas elektroninis dienynas,
kuris  suteikė  galimybę  mokinių  tėvams  kasdien  matyti  savo  vaikų  pažymius  bei  pamokų
tvarkaraštį, taip pat bendrauti su kitais klasės tėvais ir dėstančiais mokytojais. Karantino metu
buvo  naudojamas  ir  kitos  platformos,  tai  pradžioje  sukėlė  šiek  tiek  sunkumų.   Sustiprėjo
mokytojų,  mokinių  ir  tėvų  bendradarbiavimas.  Mokiniai,  jų  tėvai,  mokytojai  įgijo  naujų
skaitmeninio raštingumo kompetencijų
          4.4. Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį Tenkinti mokinių saviraiškos poreikius buvo siekta,
kad  renginių  gausa  ir  formų  įvairovė  skatintų  mokinius  aktyviai  juose  dalyvauti,  reiškiant
kūrybines idėjas ir jas realizuojant, padėtų mokiniams formuoti pilietinę sąmonę. Deja ne visi
numatyti  renginiai  įvyko.  Nuotoliniu  būdu paskutines dvi  mokslo metų savaites  5–2G klasių
mokiniai vykdė individualią projektinę veiklą. Parengtus projektus pateikė dalykų mokytojams
vertinti.  Reikėtų  projektinei  veiklai  skirti  daugiau  laiko,  organizuoti  pristatymus,  tai  ugdytų
mokinių viešojo kalbėjimo gebėjimus.
          Neformaliajam švietimui mokykla panaudojo apie 76 procentus pagal ugdymo planą
skirtų valandų (20,5 val.).  Neformaliojo švietimo valandos klasėms paskirstytos atsižvelgiant į
ugdymo poreikius, klasių komplektų skaičių, mokyklos tradicijas, veiklos tikslingumą, turimas
Mokymo lėšas. Geriausių rezultatų pasiekė sportinės krypties būreliai: laimėtos prizinės vietos
rajoninėse, respublikinėse ir tarptautinėse varžybose.
       Apie 84 % mokinių buvo ugdomi  ir kitose ugdymo aplinkose: muziejuose, edukacinėse,
pažintinėse  išvykose.  Kiekvienas  pradinių  klasių  mokinys  dalyvavo  3–5  veiklose  kioje
edukacinėje aplinkoje. Vyresnių klasių mokiniams yra sudėtingiau organizuoti gamtos, tiksliųjų
mokslų patyriminį mokymą kitose aplinkose, nes reikia vykti į didžiuosius miestus.
          5. Mokinių ugdymo prastesniems rezultatams didelę įtaką turėjo kai kurių mokinių
mokymosi  motyvacijos  stoka  ir  blogas  pamokų  lankymas.  Mokykloje  sistemingai  buvo
analizuojamas  mokinių  pažangumas  ir  pamokų lankymas.  Šie  klausimai  aptarti  metodinėse
grupėse, mokytojų tarybos posėdžiuose, tėvų susirinkimuose, Vaiko gerovės komisijoje.
          6. 2020–2021 m. m. ugdymo plano tikslas: užtikrinti kokybišką ugdymą. Šiam tikslui
įgyvendinti iškelti uždaviniai:
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          6.1.Taikyti individualios pažangos stebėjimo modelį;
          6.2. Stiprinti suasmenintą mokymąsi;
          6.3. Stiprinti taikytų priemonių naudingumo įsivertinimą.

II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

7. Pasvalio r.  Pumpėnų gimnazijos  (toliau – Gimnazijos)  2020–2021 mokslo metų
pradinio,  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo  programų  ugdymo  planas  (toliau  –  ugdymo  planas)
reglamentuoja pradinio,  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų, specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams pritaikytų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų ir su šiomis programomis
susijusių  neformaliojo  vaikų  švietimo  programų  įgyvendinimą.  Gimnazijos  ugdymo  planas
sudaromas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo  programų  bendraisiais  ugdymo  planais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos  švietimo
mokslo ir sporto  ministro  2019 m. balandžio 15 d. įsakymais Nr. V-413, Nr. V-417 (su aktualiais
pakeitimais),   Pasvalio  r.  Pumpėnų  gimnazijos  2020–2022  metų  strateginiu  veiklos  planu,
patvirtintu  Pasvalio  r.  Pumpėnų gimnazijos  direktoriaus  2020-02-26 d.  įsakymu Nr.  V-43 „Dėl
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Pasvalio
r.  Pumpėnų  gimnazijos  2020  m.  veiklos  planu,  patvirtintu  Pasvalio  r.  Pumpėnų  gimnazijos
direktoriaus 2020-03-03 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 2020 m. veiklos
plano patvirtinimo“, Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 2018–2020 metų veiklos tobulinimo planu,
patvirtintu Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus 2018-07-05 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 2018–2020 metų veiklos tobulinimo plano patvirtinimo“. 

8. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:
8.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.

  8.2.  Kontrolinis  darbas –  žinių,  gebėjimų,  įgūdžių  parodymas  arba  mokinio  žinias,
gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau
kaip 30 minučių.

8.3. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis
dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

8.4.  Mokyklos  ugdymo  planas –  mokykloje  vykdomų  ugdymo  programų  įgyvendinimo
aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

8.5.  Pamoka –  pagrindinė  nustatytos  trukmės  nepertraukiamo  mokymosi  organizavimo
forma.

8.6.  Specialioji  pamoka –  pamoka mokiniams,  turintiems  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,
skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.

8.7.  Specialiosios  pratybos –  švietimo  pagalbos  teikimo  forma  mokiniams,  turintiems
specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  skirta  įgimtiems ar  įgytiems sutrikimams kompensuoti,  plėtojant
gebėjimus ir galias.

9. Ugdymo planas rengiamas vieneriems metams.
 

.
III SKYRIUS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

10. Ugdymo organizavimas 2020–2021 m. m.: 

2020–2021 mokslo metai

Klasės 1–4 5–8, 1G–3G 4G

Ugdymo proceso
pradžia

09-01

Pusmečių trukmė 1-asis 09-01–01-22 1-asis 09-01–01-22 1-asis
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09-01–01-15
2-asis

01-18–05-24  
2-asis 01-25–06-09 2-asis 01-27–06-23

Rudens atostogos 10-26–10-30
Žiemos (Kalėdų) 
atostogos 

12-23–01-05

Žiemos atostogos 02-15–02-19
Pavasario  (Velykų)
atostogos

04-06–04-09*

Ugdymo proceso
pabaiga

06-09 06-23 05-24

Ugdymo proceso trukmė
savaitėmis 

35 (175 d.) 37 (185 d.) 33 (163 d.)

Vasaros atostogos 06-10–08-31 06-24–08-31 Pasibaigus
brandos egzaminų
sesijai  iki   08-
31**

Pastabos:
*gimnazijos 4G klasės mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į artimiausią darbo dieną 
po atostogų;
**gimnazijos 4G klasės mokiniams vasaros  atostogos prasideda pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 
nustatytai brandos egzaminų sesijai. 

11. Mokslo metai 1–8, 1G–3G klasių mokiniams ugdymo procesas bus intensyvinamas per 
mokslo metus 2 d. (Mokyklos dienos renginys, projektinė veikla) atitinkamai bus koreguojama 
mokslo metų pabaiga.
          12. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.  Pamokos trukmė – 45 min.
(1 klasėje 35min).  Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo proceso 
organizavimo forma – specialioji pamoka arba specialiosios pratybos (logopedinės).  Pamokos 
pradedamos 8 valandą 10 minučių. Pamokų laikas:
1 pamoka 8.10–8.55 val.;
2–3 pamokos: 9.05–10.35 val.;
4–5 pamokos: 10.45–12.40 val. (tarp pamokų yra 25 min pertrauka skirta pavalgyti, pailsėti)
6–7 pamokos: 12.50–14.20 val.;
8 pamoka: 14.30–15.15 val.;

13.  Ugdymo procesas  įgyvendinant  pradinio,  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo programą
skirstomas pusmečiais. 
           14. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.
           15. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių
mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8, 1G–4G klasių mokiniai. Oro
temperatūrai  esant  30 laipsnių karščio ar aukštesnei  į  mokyklą gali  nevykti  5–8, 1G–4G klasių
mokiniai.  Atvykusiems  mokiniams  organizuojamas  ugdymas.  Neatvykusiems  mokiniams
informacija skelbiama e. dienyne arba nuotoliniu būdu (9 priedas).  Šios dienos įskaičiuojamos į
mokymosi dienų skaičių.

16. Direktorius, suderinęs su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto
skyriumi, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų
mokinių  sveikatai  ar  gyvybei,  ar  paskelbus  ekstremalią  situaciją.  Tokiu  atveju  ugdymas
organizuojamas nuotoliniu būdu (9 priedas).

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
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17. Gimnazijos ugdymo planą parengė darbo grupė, sudaryta 2020-06-05 d. direktoriaus
įsakymu Nr. V-87 „Dėl darbo grupės sudarymo ugdymo planui parengti“. Grupės darbui vadovavo
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

18. Ugdymo planas parengtas pagal savivaldybės pasiūlytą struktūrą.  
19. Rengiant ugdymo planą gimnazija susitarimo būdu (Mokytojų tarybos posėdžio 2020 m.

birželio 5 d. protokolas Nr.4) priėmė sprendimus dėl:
19.1. 1. ugdymo proceso organizavimo formų;
19.1.2.  prevencinių ir integruojamųjų programų integravimo į ugdymo turinį;
19.1.3.  mokymosi  pasiekimų  gerinimo  priemonių  įgyvendinimo  ir  mokymosi  pagalbos

teikimo vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
19.1.4.  neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo;
19.1.5.  pamokų,  skirtų  mokinio  ugdymo  poreikiams  ir  mokymosi  pagalbai  teikti

panaudojimo;
19.1.6.  projektinio darbo rengimo ir  organizavimo pradiniame ir  pagrindiniame ugdyme,

brandos darbo viduriniame ugdyme;
19.1.7. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių pradiniame ugdyme.
20. Buvo priimti sprendimai dėl:
20.1. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo (gimnazijos direktoriaus 2019-06-25 d.

įsakymas  Nr.  V-101  „Dėl  Pumpėnų  gimnazijos  mokinių  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo,
individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

20.2. švietimo pagalbos teikimo (gimnazijos direktoriaus 2017-08-31 d. įsakymas Nr. V-132
„Dėl  Pumpėnų  gimnazijos  specialiosios  pedagoginės  pagalbos  teikimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“.

21. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, neformaliojo švietimo programas mokytojai
rengia ir siūlo mokiniams iki birželio 1 d. (2 priedas).

22. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei  ir kitai
veiklai skiriamos dienos:
Data Veiklos

pavadinimas
Ugdomos kompetencijos

Klasės
Atsakingi

2020-09-01 Mokslo  ir  žinių
šventė.

Socialinės,  bendravimo  ir
bendradarbiavimo.

1–8,
1G–4G

Klasių vadovai

2020-10-16 Renginys,  skirtas
vaikų  emocinės
gerovės  metams
paminėti.

Socialinės, bendravimo ir 
bendradarbiavimo, 
mokinių meninių 
gebėjimų, kūrybiškumo 
ugdymas.

1–8,
1G–4G

Socialinė 
pedagogė, klasių 
vadovai

2020-12-22 Kalėdiniai
renginiai.

Kūrybiškumo, bendravimo
ir  bendradarbiavimo,
meninių,  socialinių
kompetencijų ugdymas.

1–8,
1G–4G

Klasių vadovai

2021-01-29 Olimpiadų diena. Bendrųjų dalykinių, 
asmeninių, pažintinių, 
mokėjimo mokytis 
kompetencijų ugdymas.

5–8,
1G–4G

Metodinė taryba

2021-01-29 Gudručių
olimpiada.

1–4 Pradinių  klasių
mokytojos

2021-02-
01–05 d. 

Karjeros savaitė. Karjeros  planavimo,
asmeninių,  pažintinių
kompetencijų ugdymas.

1–8,
1G–4G

Socialinė
pedagogė,  2G–4G
klasių vadovai

2021-02-12 Diena,  skirta
Vasario  16-ajai
paminėti.

Socialinės,
komunikacinės,  mokinių
viešojo  kalbėjimo
gebėjimų,  pilietiškumo
ugdymas.

1–8,
1G–4G Darbo grupė
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2021-03-04 Kaziuko mugė Verslumo,  kūrybiškumo,
etnokultūrinės
kompetencijų ugdymas.

1–8,
1G–4G

Darbo grupė

2021-04-30 Mokyklos diena Socialinės, bendravimo ir 
bendradarbiavimo, 
mokinių meninių 
gebėjimų, kūrybiškumo 
ugdymas.

1–8,
1G–4G

Darbo grupė

2021-06-01 Vaikų  gynimo
diena.

Socialinės, bendravimo ir 
bendradarbiavimo,mokinių
menininių gebėjimų, 
kūrybiškumo ugdymas

1–8,
1G–3G

Darbo grupė

2021-06-11 Sveikatiados  ir
sporto diena.

Sveikos gyvensenos 
įgūdžių stiprinimas, 
socialinės, bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
kompetencijų ugdymas.

5–8, 
1G–3G

Darbo grupė

Ne mažiau
kaip 2

dienos per
metus

Pažintinė, kultūrinė
diena (ekskursijos).

Bendrųjų, dalykinių, 
asmeninių, pažintinių, 
mokėjimo mokytis 
kompetencijų ugdymas, 
interaktyvus mokymasis 
kitose aplinkose.

1–8,
1G–4G

Klasių vadovai

 
23. Gimnazijos mokytojų tarybos sprendimu 10 ugdymo dienų birželio mėnesį skiriamos

patyriminiam mokymui kitose erdvėse ir įvairių dalykų projektinei veiklai vykdyti. 
24.  Neformaliojo  vaikų  švietimo  programose  dalyvaujantys  mokiniai  žymimi  Mokinių

registre. Minimalus mokinių skaičius  neformaliojo švietimo grupėje  –7 mokiniai.
25.  Mokinio  individualus  ugdymo  planas  sudaromas  remiantis  mokinio  individualaus

ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 2019-06-25 d. įsakymu
Nr.  V-100  „Dėl  Pumpėnų  gimnazijos  mokinio   individualaus  ugdymo plano  sudarymo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.

26. Mokykla 2020–2021 m. m.  dalyvauja NMPP. 
27. Gimnazija vykdo Sveikatą stiprinančios mokyklos programą. Nuo 2020 metų gimnazijai

suteiktas Aktyvios mokyklos statusas. 
28. Mokykla vykdo  Erasmus+ projektą “Connecting Communities to the Labour Market” ir

koordinuoja  Erasmus  +  projektą  “Standing  Against  Violence  and  Dicrimination”.  Mokykla
dalyvauja “Lyderių laikas 3” projekte.

V SKYRIUS
MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS.

29. Į visų klasių dalykų ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei
rengimo šeimai programa (3 priedas),  Etninės kultūros bendroji  programa (4 priedas), Žmogaus
saugos mokymo programa (5 priedas). Į 5–8, 1G–4G klasių dalykų ugdymo turinį integruojama
Ugdymo karjerai programa  (6 priedas).

30.  Socialines  emocines  kompetencijas  ugdančios  prevencinės  programos  ,,Laikas
kartu“,  ,,Paauglystės kryžkelės“,  ,,Raktai į sėkmę“, apimančios smurto,  alkoholio,  tabako ir kitų
psichiką  veikiančių  medžiagų  vartojimo  prevenciją,  integruojamos  į  visų  klasių  ugdymo  turinį
(klasės valandėlių metu). Tai mokytojai numato savo ilgalaikiuose planuose.
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31. Mokinių švietimas nacionalinio saugumo klausimais bus vykdomas per istorijos 5–8,
1G–4G klasėse, pilietiškumo pagrindų pamokas 1G–2G klasėse, verslumo ir finansinio raštingumo
ugdymas per ekonomikos ir verslumo pamokas 1G klasėje. 

32. Informacinės komunikacinės technologijos (kompiuteriai, vaizdo projektoriai, išmanieji
telefonai)  ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė. 2–4 klasių mokiniai IKT pradmenų
mokomi per neformalųjį švietimą ir integruotai per lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo
pamokas.  Skiriama ne  mažiau  5 pamokos  per  metus.  Ilgalaikiuose  planuose  mokytojai  numato
informacinių  technologijų  taikymo  pamokose  integraciją.  Su  direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui
derina pamokų tvarkaraštį, jeigu reikia dirbti informacinių technologijų kabinete; 

33. Antikorupcinis ugdymas integruojamas į dalykų turinį.
34.  Socialinė-pilietinė  veikla  organizuojama  pagrindinio  ugdymo programos  mokiniams,

atsižvelgus į mokinių, gimnazijos ir vietos bendruomenės poreikius, pagal Pumpėnų gimnazijos 5–
8, 1G–2G klasių mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarką (7 priedas). 

35. Atsižvelgus į Gimnazijos tarybos pritarimą, puoselėjant gimnazijos tradicijas, mokinių
(ypatingai  turinčių  nepalankias  socialines,  ekonomines,  kultūrines  sąlygas  namuose,  turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių) pageidavimus ir gimnazijai skirtus biudžetinius asignavimus, nutarta
neformaliojo  švietimo  valandas  skirti  mokinių  asmeninėms,  socialinėms,  edukacinėms
kompetencijoms  ugdyti.  Neformaliojo  švietimo  veikla  bus  realizuojama  sportine,  menine
(dainavimo, dailės), etnokultūrine,  socialine, kraštotyrine kryptimis:

36.  Neformaliojo  švietimo  užsiėmimams  skiriamų  valandų  skaičius  per  savaitę
Pumpėnų gimnazijoje:

Eil.
Nr.

Veiklos  pavadinimas Kryptis Užsiėmimo
vadovas

Skiriama
valandų  per
savaitę

Klasių
grupė

1 Kūrybinių  darbelių
studija Meninė-

estetinė

Gita Krušinskienė 1 1–4

2 Žodžio  raiškos  ir
vaidybos būrelis

Danguolė
Anilionytė

1 1–4

3 Etnokultūros būrelis Sociokultūrinė
- etninė

Jesenija
Marcinkonytė

2 1–4

4  Dainavimo būrelis Meninė Sandra Kisielienė 1 1–4
5 Aš saugus ir sveikas Sportinė Vilija Grubienė 1 1–4
6 Jaunųjų

kompiuterininkų
būrelis

Mokslinė-
pažintinė
(technologinė)

Gita Krušinskienė 1 1–4

Skirta pagal 2020–2021 mokslo metų Bendruosius ugdymo planus                     10
Panaudota gimnazijos 2020–2021  mokslo metų ugdymo plane                            7    
7 Sporto būrelis Sportinė Regina

Urbonavičienė
2 5–8

8 Istorikų būrelis Sociokultūrinė
- kraštotyrinė

Sigitas Jurkus 1 5–8

9 Ansamblis “Gama” Meninė-
estetinė

Jolita Rutkauskienė 1 5–8,
1G–2G

10 Kūrybinės dirbtuvės Mokslinė-
pažintinė

Jurga Bagdonienė 1 5–8,
1G–2G

11 Technologijų studija Meninė-
estetinė

Diana
Augustinienė

2 5–8

12 Dziudo būrelis Sportinė Daiva
Arbatavičiūtė

3 5–8

13 Būrelis  “Sveiki  ir
aktyvūs”

Sportinė,
sveikatinimo

Donata Šatienė 1 1G–2G
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14 „Erazmiečių” būrelis Sociokultūrinė
- socialinė

Olga Daugene 1 5–8,
1G–4G

15 Sporto būrelis Sportinė Eglė Mickeliūnienė 3 1G–4G

16 Braižybos pagrindai Mokslinė-
pažintinė

Diana
Augustinienė

1 1G–4G

17 Fotografijos būrelis Meninė-
estetinė

Aida  Aurelija
Garastaitė

1 3G–4G

Skirta pagal 2020–2021 mokslo metų Bendruosius ugdymo planus 5–8 kl. – 12;   1G–2G kl. – 5
                                                                                                                3G–4G kl  – 6.  
Panaudota gimnazijos 2020–2021  mokslo metų ugdymo plane            5–8 kl.          10
                                                                                                                 1G–2G kl.      4
                                                                                                                 3G–4G kl.      3         

VI SKYRIUS
MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

  37. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui:
  37.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams namuose skiriamų

atlikti užduočių stebėseną ir kontrolę:
  37.1.1.  pirmos klasės mokiniams užduotys atlikti  namuose neskiriamos, 2 kl. skiriamų

užduočių trukmė ne ilgesnė kaip 1 val., 3–4 kl. – ne  ilgesnė kaip 2 val., kitų klasių mokiniams –
atsižvelgiant į higienos normų reikalavimus;

  37.1.2.   užduotys  atlikti  namuose   negali  būti  skiriamos  atostogoms,  bei  dėl  įvairių
priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti;

  37.1.3. mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir negali
tinkamai  atlikti  namuose  skiriamų  užduočių  dėl  nepalankių  socialinių,  ekonominių,  kultūrinių
sąlygų namuose, nukreipiami į mokyklos bibliotekos skaityklą arba į dienos centrą;

  37.2.  organizuoja  mokytojų  bendradarbiavimą  sprendžiant  mokinių  mokymosi  krūvio
optimizavimo klausimus;

  37.3.   naudodamasi  elektroniniu  dienynu  užtikrina,  kad  mokiniams  per  dieną  nebūtų
skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne
vėliau  kaip  prieš  savaitę.  Kontroliniai  darbai  negali  būti  rašomi  po  ligos,  atostogų  ir
nerekomenduojami po šventinių dienų; 

 37.4.  Nustačius,  kad  mokinių  namuose  skiriamų  užduočių  krūvis  ar  kontrolinių  darbų
skaičius viršija higienos normų reikalavimus, direktoriaus pavaduotoja ugdymui sprendžia iškilusias
problemas individualiai. 

 38. Mokinys gali būti atleidžiamas nuo menų (dailės, muzikos) ir fizinio ugdymo bei kitų
privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo tėvams (globėjams rūpintojams) iki
rugsėjo 10 d. pateikus prašymą ir programas, jeigu:

 38.1. mokosi dailės, muzikos, meno mokyklose ar yra jas baigę;
 38.2. mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose.
 39. Dalyko mokytojas, susipažinęs  su formalųjį  švietimą papildančio ugdymo programų ar

neformaliojo švietimo programų turiniu, sprendžia, ar jis atitinka Bendrųjų ugdymo programų turinį
ir rekomenduoja atleisti nuo to dalyko pamokų. Mokinys pateikia gautus kitoje ugdymo įstaigoje
įvertinimus arba atlieka dalyko mokytojo pateiktus atsiskaitomuosius darbus už pusmetį.

40. Per dieną mokiniui būna ne daugiau kaip:
40.1. 1 klasėje – 5 pamokos, 
40.2. 2–4 klasėje – 6 pamokos,
40.3. 5–8 kl. ir 1G–4G kl. – 7 pamokos.  
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VII SKYRIUS
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

41.  Mokymosi  pagalba  teikiama  pagal  Mokymosi  pasiekimų  gerinimo  ir  mokymosi
pagalbos organizavimo tvarkos aprašą. (8 priedas).

42.  Už  mokymosi  pagalbos  teikimo  organizavimą  atsakingi  klasių  vadovai  ir  socialinė
pedagogė.

VIII SKYRIUS
LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS

43.  Gimnazijoje,  įgyvendinant  pradinio,  pagrindinio  ugdymo  programas  sudaromos
laikinosios grupės ne mažesnės nei 7 mokiniai, o įgyvendinant vidurinio ugdymo – ne mažesnės nei
5 mokiniai. 

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

44.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką;
44.2.  informacinėms  technologijoms  ir  technologijoms.  Mokinių  dalijimas  į  grupes

priklauso nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos (Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla,  vykdanti  bendrojo  ugdymo  programas.  Bendrieji  sveikatos  saugos  reikalavimai“,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-
284 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr.
V-773  „Dėl  Lietuvos  Higienos  normos  HN  21:2017  „Mokykla,  vykdanti  bendrojo  ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“);

44.3 Užsienio kalboms (anglų ir rusų) 5, 8 ir 1G klasėse;
44.4. kitiems dalykams mokyti pagal vidurinio ugdymo programą, jeigu dalyką pasirinko 5

ir  daugiau mokinių (mažesnės grupės (ne mažiau 3 mokiniai)  sudaromos, jei  mokiniai  planuoja
rinktis  dalyko  brandos  egzaminą),  panaudojant  mokinio  ugdymo  poreikiams  tenkinti skirtas
pamokas;

 44.5. švietimo pagalbai teikti  (specialiojo pedagogo, logopedo pamokoms ir pratyboms)
sudaromos laikinosios grupės.

IX SKYRIUS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

            45. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Pradinio ugdymo programai
įgyvendinti:  

Dalykai
Dalyko savaitinių pamokų skaičius

1 kl. 
(20 mok)

2 kl.
 (15 mok.)

3a kl.
(14 mok.)

3b kl. 
(15 mok.)

 4 kl. 
(19 mok.)

Dorinis ugdymas (tikyba) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1)

Dorinis ugdymas (etika) 35 (1)
Lietuvių kalba 280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 245 (7)
Užsienio kalba (anglų) - 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70(2)

Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 140 (4) 175 (5) 
Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2)
Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2)
Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2)
Fizinis ugdymas 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3)
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Iš  viso  privalomas  pamokų
skaičius mokiniui

770 (22) 840 (24) 805 (23) 805 (23) 840 (24)

Pamokos mokinių poreikiams
tenkinti  (Individualios  ir
grupinės konsultacijos)

35 (1) 35 (1) 105 (3) 70 (2) 35 (1)

Neformalusis švietimas 35 (1) 35 (1) 35 (1) 70 (2) 70 (2)
Klasės  kontaktinių  valandų
skaičius per metus

857,5 918,75 954 945 945

          46. Dorinio ugdymo organizavimas:  
          46.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų
tikybą; 

46.2. 1, 2, 3a  klasių mokiniai pasirinko tikyba ir etiką, 3b, 4 klasių mokiniai tik tikybą;
          46.3. sudaroma laikinoji grupė 1–3 klasių mokiniams etikai mokyti. 
          47. Pirmosios užsienio kalbos mokymo organizavimas:
          47.1. iš pasiūlytų užsienio (anglų ir vokiečių) kalbų tėvai parinko užsienio (anglų) kalbą
(toliau – užsienio kalbos). Jos bus  mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos
metais;

47.2. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę;
48.  Socialinis  ir  gamtamokslinis  ugdymas.  Patyriminiam  gamtamoksliniam  ugdymui

skiriama 17 valandų, kuris vyks natūralioje gamtinėje aplinkoje ir kitoje tyrinėjimams palankioje
aplinkoje. Socialinės ir kultūrinės aplinkos pažinimui skiriama ne mažiau kaip 10 valandų, skirtų
lankytis  Panevėžio regiono muziejuose, bibliotekose ir kitose kultūrinėse aplinkose.         

49. Fizinio ugdymo organizavimas:
49.1.  specialiosios  medicininės  fizinio  pajėgumo  grupės  organizuojamos  taip:  mokiniai

dalyvauja  pamokose  su  pagrindine  grupe,  bet  pratimai  ir  krūvis  jiems  skiriami  pagal  gydytojo
rekomendacijas,  arba  tėvų  (globėjų) pageidavimu  mokiniai  gali  lankyti  sveikatos  grupes  ne
mokykloje.

49.2. šokio programa įgyvendinama 1–4 klasėse skiriant po 35 pamokas per metus iš fizinio
ugdymo dalykui skiriamo laiko.

50. Meninio ir technologinio ugdymo organizavimas:  
50.1. technologiniam ugdymui skiriama 1/3 dalykui „Dailė ir technologijos“ skiriamo laiko.

            51. Informacinės komunikacinės technologijos (kompiuteriai, vaizdo projektoriai, išmanieji
telefonai)  ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė. 2–4 klasių mokiniai IKT pradmenų
mokomi integruotai  per  lietuvių  kalbos,  matematikos,  pasaulio  pažinimo pamokas.  Skiriama ne
mažiau  5  pamokų.  Jaunųjų  kompiuterininkų  būrelyje mokiniai  bus  supažindinti  su   IKT
panaudojimo  galimybėmis gerinant savo mokymąsi. 
            52. Socialinio-emocinio ugdymo programa  Laikas kartu įgyvendinama klasės vadovo
valandėlių metu.

X SKYRIUS 
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

53.  Mokykla  skiria  1  mėnesio  adaptacinį  laikotarpį  5  klasės  ir  naujai  atvykusiems
mokiniams.  Adaptaciniu  laikotarpiu   mokinių  pažanga ir  pasiekimai  pažymiais  nevertinami,  tik
stebima.

54. Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis. Ji
fiksuojama e. dienyne ir vykdoma pagal tvarkos aprašą (7 priedas).

55. Gimnazijoje per visų dalykų pamokas rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu (1 priedas). 5–
8 klasėse vykdoma socialinio-emocinio ugdymo programa Paauglystės kryžkelės, 1G–4G klasėse –
Raktai į sėkmę. Socialinio emocinio ugdymo programos įgyvendinamos klasių valandėlių metu.  
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             56. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (katalikų tikybos ar etikos dalyką) mokiniui
iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi vieną
dorinio ugdymo dalyką.

56.1. Sudaromos laikinoji grupė etikai mokyti  8–1G klasėje;
57. Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija siūlė modulius: 2G klasėje – „Rašybos ir skyrybos

įgūdžių įtvirtinimas. Teksto kūrimas“.  Mokiniai modulio nesirinko. 5 klasės mokiniai pasirinko
modulį  „Rašybos įgūdžių įtvirtinimas“, 6 klasės mokiniai pasirinko modulį  „Teksto paslaptys“.

58. Užsienio kalbos.
58.1. Pirmosios užsienio kalbos (anglų) bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–

8,  1G–2G  klasėse  –  į  B1  kalbos  mokėjimo  lygį  pagal  Bendruosius  Europos  kalbų  metmenis.
Siekiamas mokymosi lygis nurodomas elektroniniame dienyne.

58.2. Antrosios užsienio kalbos (rusų) mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai,  rūpintojai)
mokiniui iki 14 metų renka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu pats
renkasi antrąją užsienio kalbą: rusų arba vokiečių.

58.3. Antrosios užsienio kalbos bendroji programa 6 klasėje orientuota į A1, o 7–8, 1G–2G
klasėse  –  į  A2  kalbos  mokėjimo  lygį  pagal  Bendruosius  Europos  kalbų  metmenis.  Siekiamas
mokymosi lygis nurodomas elektroniniame dienyne.

58.4.  Mokiniui,  atvykusiam  iš  kitos  mokyklos,  pageidaujančiam  tęsti  pradėtos  užsienio
kalbos mokymąsi:

58.4.1. sudaromos sąlygos kalbos mokytis sudarant laikinąsias grupes; 
58.4.2.  suderinus  su  mokiniu,  mokinio  tėvais  (globėjais),  savivaldybės  administracijos

švietimo ir sporto skyriumi,   mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje
mokykloje ar ugdymo įstaigoje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos. 

58.5. Užsienio kalbas keisti iki vidurinio ugdymo programos pradžios galima tik tuo atveju,
jei  mokinys  yra  atvykęs  iš  užsienio  mokyklos  ar  kitos  mokyklos  ir  gimnazija  dėl  objektyvių
priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi ir yra gavusi tėvų
(globėjų, rūpintojų) pritarimą raštu. Mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos,
kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus:

 58.5.1  vienerius  mokslo  metus  jam skiriama 1  papildoma  užsienio  kalbos  pamoka  per
savaitę; 

 58.5.2. jei toje pačioje klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei
mokyti  skiriamos  2  papildomos  pamokos,  jei  daugiau  negu  vienas  mokinys,  atsižvelgiama  į
mokyklos turimas mokymo lėšas; 

 58.5.3. jei mokinys yra atvykęs iš užsienio valstybės ir gimnazija nustato, kad jo užsienio
kalbos  pasiekimai  yra  aukštesni,  nei  numatyta  pagrindinio  ugdymo  bendrosiose  programose,
mokinio  ir  jo  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  pageidavimu  gimnazija  užskaito  mokinio  pasiekimus  ir
konvertuoja  mokinio  pasiekimų  vertinimą  į  10  balų  vertinimo  sistemą.  Mokiniui  sudaromos
galimybės tuo metu lankyti lietuvių kalbos ar kitas pamokas kitose klasėse.

58.6.  5  klasės  mokiniams  buvo  pasiūlytas  ir  mokiniai  pasirinko  anglų  kalbos  modulį
„Anglų kalba kitaip“,  6 klasės mokiniams skiriamas rusų kalbos modulis „Įdomioji  rusų kalbos
abėcėlė“.

58.7.  2G  klasėje  organizuojamas  užsienio  kalbų  pasiekimų  patikrinimas  naudojantis
centralizuotai  parengtais  kalbos  mokėjimo  lygio  nustatymo  testais  (pateikiamais  per  duomenų
perdavimo  sistemą  KELTAS).  Kalbų  žinioms  ir  gebėjimams  pagilinti  skiriami  užsienio  kalbų
(anglų ir rusų) moduliai.

59. Matematika.
59.1. 6 klasės mokiniams skiriamas modulis „Tekstinių uždavinių sprendimas”, 2G klasės

mokiniams  skiriamas  matematikos  modulis  „Pagrindinės  mokyklos  matematikos  kurso
susisteminimas ir apibendrinimas“.
              60. Informacinės technologijos.

60.1. 7–8  klasėse  skiriamos  37  dalyko  pamokos.  7  klasėje  18  pamokų  skiriama
informacinių  technologijų  kursui.  8  klasėje   50  proc.  metinių  pamokų  skirti  informacinių
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technologijų kursui, o antrą pusmetį informacines technologijas mokyti integruotai: integravus  į
matematikos pamokas. Tam skiriamas matematikos – informacinių technologijų modulis. 

60.2. 1G  klasės  informacinių  technologijų  kursą  sudaro  privalomoji  dalis.  2G  klasės
informacinių  technologijų  kursą  sudaro  mokinių  pasirinkti programavimo  pradmenų  ir
kompiuterinės leidybos pradmenų moduliai.

61. Socialiniai mokslai.
61.1.  Pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykui 1G ir 2G klasėse skiriama po 1 pamoką per

savaitę. Į Pilietiškumo ugdymo pagrindų dalyką 2G klasėje integruotas 18 pamokų laisvės kovų
istorijos  modulis.  Integruotos  temos,  susijusios  su  Lietuvos  ir  pasaulio  realijomis,  nacionaliniu
saugumu ir gynyba.

62. Gamtos mokslai.
62.1.  Planuojant  ugdymo  turinį,  užtikrinama,  kad  eksperimentams  ir  praktiniams

įgūdžiams ugdyti, skiriama ne mažiau 30–40 % dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.
62.2. Mokykla dalyvauja išbandant 5–7 klasėse integruotą gamtos mokslų dalyko mokymą.
63. Menai. 
63.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos dalykai. 
64. Technologijos: 
64.1. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 kl.),

kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką taip: mitybos, tekstilės,  konstrukcinių
medžiagų ir elektronikos technologijų programų;

64.2.  Mokinius,  besimokančius  pagal  pagrindinio  ugdymo  programos  antrąją  dalį,
pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso
programą  1G  klasėje.  Po  integruoto  kurso  mokiniai  renkasi  vieną  technologijų  programą.
Technologijų  dalyko  mokymas  intensyvinamas,  skiriamos  2  savaitinės  valandos.  Apie  25  %
integruoto  technologijų  kurso  bendrojoje  programoje  numatyto  laiko  skiriama  teoriniam
susipažinimui su ūkio šakomis, taikant aktyvius mokymo(si) metodus ir informacines technologijas.
Apie  25  %  numatyto  laiko  skiriama  mokinių  susitikimams  su  profesinių  mokyklų  pramonės,
paslaugas  teikiančių  įmonių,   verslo,  vartotojų  teisių  gynimo,  valstybinių  ir  visuomeninių
organizacijų  atstovais. Apie 50 % numatyto laiko skiriama mokinio pasirinktos ūkio šakos žinioms
ir gebėjimams pagilinti, projektiniams darbams mokykloje atlikti; 

64.3. Mokiniai pasirinktas technologijų programas 2G klasėje gali keisti, jeigu susidaro ne
mažesnė nei 7 mokinių laikinoji grupė.

65. Fizinis ugdymas.
65.1. Fiziniam ugdymui skiriamos 2 valandos (5–7 klasėse – 3 valandos) per savaitę ir

sudaromos  sąlygos  visiems  mokiniams  papildomai  rinktis  jų  pomėgius  atitinkančias  aktyvaus
judėjimo  pratybas  (krepšinis,  aerobika,  dziudo,  kvadratas,  futbolas)  per  neformaliojo  švietimo
veiklą mokykloje. Mokykla tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą. 

65.2. Fiziniam ugdymui organizuoti sudaromos atskiros 8, 1G klasių mergaičių ir berniukų
grupės.

65.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su
pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus
į savijautą;

65.4.  Tėvų (globėjų,  rūpintojų)  pageidavimu mokiniai  gali  lankyti  sveikatos  grupes  ne
mokykloje;

66.5. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai
skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių
skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko
alternatyvias  atsiskaitymo  užduotis,  kurios  atitinka  mokinių  fizines  galimybes  ir  gydytojo
rekomendacijas;

66.6.  Mokiniams,  atleistiems  nuo fizinio  ugdymo pamokų  dėl  sveikatos  ir  laikinai  dėl
ligos, siūlomi stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, veikla bibliotekoje, skaitykloje.  Apie savo išėjimą į
skaityklą, biblioteką mokiniai prieš tai informuoja mokytoją.

67. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius per metus:
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Dalykų sritys, dalykai
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1G klasė
(28 mok.)

2G klasė
(12 mok.)

1 2 3 4 5 7 8
Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)

37 (1) 37 (1)
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 148 (4) 185 (5)
Užsienio klb. (1-oji) (anglų) 111 (3)/

111 (3)
111 (3) 111 (3) 111 (3)

111 (3)/
111 (3)

111 (3)

Užsienio klb. (2-oji) (rusų)
74 (2) 74 (2) 74 (2)

74 (2)/ 74
(2)

74 (2)

Matematika 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 129,5 (3,5) 148 (4)
Gamtamokslinis ugdymas:
Gamtos  mokslai 74 (2) 74 (2) 111 (3)
Biologija 37 (1) 74 (2) 37 (1)
Fizika 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Chemija 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Informacinės technologijos 37 (1)/

37 (1)
37 (1)/
37 (1)

18,5 (0,5)
18,5 (0,5)/
18,5 (0,5)

37 (1)/ 37
(1)

37 (1)/
37 (1)

Socialinis ugdymas:
Istorija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Pilietiškumo pagrindai 37 (1) 37 (1)
Geografija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (1) 74 (2)
Ekonomika 37 (1)
Meninis ir technologinis ugdymas:
Dailė 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Muzika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1)
Technologijos 74 (2)/

74 (2)
 74 (2)/
74 (2)

37 (1)+
 37 (1)

37 (1)/
 37 (1)

55,5 (1,5)/
55,5 (1,5) 

37 (1)

Fizinis ugdymas
111 (3) 111 (3) 111 (3)

 74 (2)/
74 (2)

74 (2)/ 74
(2)

74 (2)

Privalomi moduliai:
Lietuvių kalba
Anglų kalbos

Matematikos

18,5 (05)
18,5 (0,5) /
18,5(0,5)

18,5(0,5) 18,5(0,5)
Žmogaus sauga Integruota Integruota Integruota Integruota Integruota Integruota

Socialinė-pilietinė veikla 10 per metus 10 per metus 10 per metus 10 per metus 10 per metus 10 per metus

Privalomų pamokų skaičius 
mokiniui 

 962 (26) 1073 (29) 1110 (30) 1110 (30) 1147 (31) 1147 (31)

Moduliai
Lietuvių k. 18,5 (0,5)

Matematikos 18,5 (0,5) 18,5 (0,5)

Anglų k. 18,5 (0,5)

Rusų k. 18,5 (0,5) 18,5 (0,5)
Informacinių technologijų  18,5 (05)/ 

Konsultacijos
Lietuvių k. 18,5 (0,5) 18,5 (0,5) 18,5 (0,5

Matematika 18,5 (0,5) 18,5 (0,5) 18,5 (0,5) 18,5 (0,5

Neformalusis švietimas 111 (3) 37 (1) 148 (4) 74 (2) 74 (2) 74 (2)
Mokyklos skirtas valandų  skaičius per
metus

1350,5 1295 1295 1369 1609,5 1350,5

XI SKYRIUS
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VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

68. Mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgdamas į mokyklos
pasiūlymus,  tolesnio  mokymosi  planus  priima  sprendimą,  kuriuos  dalykus  ar  modulius  renkasi
mokytis. Kartu su mokytojais pasirengia individualų ugdymo planą .

69. Mokinio pasirinkti dalykai tampa privalomi. Juos keisti mokinys gali pagal gimnazijos
direktoriaus  2018-08-31d.  įsakymu Nr. V-108 „Dėl Pumpėnų gimnazijos mokinių, kurie mokosi
pagal  vidurinio  ugdymo  programą,  pasirinkto  dalyko,  dalyko  kurso,  dalyko  modulio  keitimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“  patvirtintą tvarką. 

70. Dorinis ugdymas. 
70.1.  Mokiniai  pasirinko  katalikų  tikybą  ir  etikos  dalykus.  Siekiant  užtikrinti  dalyko

mokymosi programos tęstinumą ir nuoseklumą  visas dalykui skirtas valandų skaičius skiriamas 3G
klasėje.

70.2.  Pasirinkę  katalikų  tikybą,  mokiniai  mokosi  modulį:  Šventasis  Raštas  –  gyvenimo
kelionė.

70.3.  Pasirinkę  etiką,  mokiniai  mokosi   taikomosios  etikos  modulius  –Šeimos  etikos,
Bioetikos ir Ekologinės etikos modulius.

71.  Lietuvių kalba ir literatūra. 
71.1. Visi mokiniai pasirinko išplėstinį lietuvių kalbos ir literatūros dalyko kursą. Gimnazija

siūlo  lietuvių  kalbos  ir  literatūros  programą  papildančius  pasirenkamuosius  dalyko  modulius.
Mokiniai iš siūlomų modulių programų 3G klasėje pasirinko lietuvių kalbos ir literatūros modulį
Samprotavimo ir literatūrinio rašymo mokymas, 4G klasėje – Tapatybės raiška.

72. Užsienio kalbos.
72.1. Mokiniai  pasirinko užsienio kalbos (anglų) B1 ir  B2 mokymosi lygius.  Sudaromos

atskiros grupės anglų kalbai mokyti 3G klasėje ir mišri grupė 4G klasėje. 
72.2. Mokiniai 4G klasėje pasirinko anglų kalbos modulį Rašymo, kalbėjimo ir klausymo  

įgūdžių gilinimas;
72.3. Sudaroma 3G–4G klasių mokinių laikinoji grupė užsienio (rusų) kalbai mokytis. 
73. Matematika.
73.1. Mokiniai pasirinko bendrąjį ir išplėstinį kursą. Sudaromos atskiros laikinosios grupės

3G ir 4G klasėse, kuriose mokysis bendrąjį ir išplėstinį kursą pasirinkę mokiniai.
            74. Informacinės technologijos. 3G ir 4G klasės mokiniai pasirinko bendrąjį ir išplėstinį
informacinių technologijų kursą. Sudaroma po vieną kiekvienos klasės mišrią  laikinąją grupę  iš
bendrąjį ir išplėstinį kursą pasirinkusių mokinių bendrajam kursui mokyti ir viena laikinoji 3G–4G
klasių mokinių grupė – išplėstiniam kursui mokyti.

75.  Socialiniai  mokslai:  iš  pasirenkamųjų  dalykų mokinys galėjo rinktis:  Ekonomiką ir
verslumą,  Karjeros planavimą. Mokiniai nepasirinko nieko.

76. Menai.
76.1. Mokiniams buvo siūloma rinktis bent vieną iš meninio ugdymo programų: dailės,

fotografijos,  muzikos. Mokiniai pasirinko dailę ir fotografiją. Sudaromos 3G–4G klasių mokinių
laikinosios grupės.

77. Technologijos.
77.1. Mokiniai galėjo rinktis vieną iš technologijų programos krypčių: turizmo ir mitybos;

statybos  ir  medžio  apdirbimo;  tekstilės  ir  aprangos.  Mokiniai  pasirinko  Statybos  ir  medžio
apdirbimo, Turizmo ir mitybos technologijas. Sudaromos 3G–4G klasių mokinių laikinosios grupės
mokytis Statybos ir medžio apdirbimo technologijų bei atskiros 3G ir 4G klasių mokinių laikinosios
grupės mokytis  Turizmo ir mitybos technologijų.

78. Fizinis ugdymas. 
78.1.  3G–4G klasės  mokiniai  pasirinko bendrąjį  fizinį  ugdymą bendruoju  ir  išplėstiniu

kursu. Sudaroma 3G–4G klasių viena laikinoji grupė mokytis bendruoju kursu ir dvi atskirų klasių
laikinosios grupės – išplėstiniu kursu.

78.2. Fizinio ugdymo mokinio pasiekimai vertinami pažymiais.  
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78.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su
pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus
į savijautą;

78.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai
skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių
skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko
alternatyvias  atsiskaitymo  užduotis,  kurios  atitinka  mokinių  fizines  galimybes  ir  gydytojo
rekomendacijas.  Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl
ligos, siūlomi stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, veikla bibliotekoje, skaitykloje. 

79. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius:

Dalykų sritys, dalykai
3G klasės mokinių pasirinkti 

individualaus ugdymo plano dalykai ir 
jiems įgyvendinti skiriamos   pamokos 
per  metus (savaitę)

4G mokinių pasirinkti individualaus
ugdymo plano dalykai ir jiems

įgyvendinti skiriamos   pamokos per
metus (savaitę)

bendrasis
kursas/  kalbos
mokėjimo lygis

B1

išplėstinis  kursas/
kalbos  mokėjimo
lygis B2

bendrasis kursas/
kalbos mokėjimo
lygis B1

išplėstinis  kursas/
kalbos  mokėjimo
lygis B2

Dorinis ugdymas:
Tikyba 74 (2) – - –
Etika 74 (2)
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra 185 (5) - 165 (5)
Užsienio kalba  (anglų) 111 (3) 148 (4) 99 (3)**
Užsienio kalba  (rusų) 37 (1)* 66 (2)*
Socialinis ugdymas:
Istorija 111 (3) 99 (3)
Geografija 111 (3) 99 (3)
Matematika 111 (3) 148 (4) 99 (3) 165 (5)
Informacinės
technologijos

37 (1)** 37 (1)* 33 (1)**

Gamtamokslinis 
ugdymas:
Biologija 111 (3) 99 (3)
Fizika 111 (3) 132 (4)
Chemija 74 (2)* 33 (1)*
Meninis ugdymas  ir 
technologijos
Dailė 74 (2)* 33 (1)*
Statybos ir medžio 
technologijos

37 (2)* 66 (1)*

Turizmas ir mityba 111 (3) 99 (3)
Fotografija 66 (2)
Fizinis ugdymas:
Bendrasis fizinis ugdymas 74 (2)* 148 (4) 33 (1)* 132 (4)
Žmogaus sauga integruota
Pasirenkamieji dalykai, 
dalykų moduliai:
Lietuvių kalbos modulis 
Anglų kalbos modulis 
Matematikos modulis

37 (1) 33 (1)
33 (1)
33(1)

Neformalusis švietimas 3(105)  
Mokyklos skirtas valandų 
skaičius  klasei per metus 

1998 -pamokos 1650 pamokos

* sudaroma 3G–4G klasių mokinių laikinoji grupė
**sudaroma mišri A ir B kursą pasirinkusių mokinių laikinoji grupė
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XII SKYRIUS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO

ORGANIZAVIMAS

83. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą
pritaiko  mokytojas,  atsižvelgdamas  į  mokinių  ugdymosi  poreikius,  mokyklos  Vaiko  gerovės
komisijos, gimnazijoje dirbančių švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. 

84. Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi: 
84.1.  bendrosios  paskirties  klasėse  grupinio  mokymosi  forma  –  pamoka.  Moko  dalyko

mokytojas, pradinio klasių mokytojas savo kabinetuose,
84.2.  logopedo  (specialiosios  pratybos),  specialiojo  pedagogo  (specialioji  pamoka)

kabinetuose. 
85. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio individualus ugdymo planas (27 punktas)

sudaromas atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, švietimo pagalbos tarnybos
rekomendacijas, vadovaujantis Bendruosiuose ugdymo planuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų, nurodytų Bendrųjų ugdymo
planų 65 (Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano), (Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų) 77, 93 punktuose, skaičiumi. Per mokslo metus mokyklos vaiko
gerovės  komisijai  ar  pedagoginei  psichologinei  tarnybai  įvertinus  ir  rekomendavus  gali  būti
keičiamas  specialiųjų  pamokų,  pratybų  ir  individualiai  pagalbai  skiriamų  valandų  (pamokų)
skaičius; 

86.  Specialioji  pedagoginė  pagalba  mokiniams  teikiama  per  matematikos,  lietuvių  kalbos
pamokas ir ne pamokų metu. 

87.  Mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių,  didelių ar labai didelių specialiųjų
poreikių  ir  dėl  įgytų  ir  įgimtų  sutrikimų  negalinčiai  savarankiškai  dalyvauti  ugdymo  procese
specialiąją pagalbą pagal poreikį teikia mokytojo padėjėjas;

88.  Specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turintys  mokiniai  ugdomi  laikantis  tęstinumo  ir
nuoseklumo principų. 

89.  Gimnazijos  Vaiko  gerovės  komisijos  ar  Švietimo  pagalbos  tarnybos  siūlymu,  tėvų
(globėjų) pritarimu mokiniai turintys elgesio, emocijų ir socialinės raidos sutrikimų, skaitymo ir/ar
rašymo  sutrikimų,  ribotą  ar  sutrikusį  intelektą,  sergantys  psichikos  ligomis  gali  nesimokyti  ar
pradėti vėliau mokytis užsienio kalbos; 

90.  Vietoj  užsienio  kalbos  mokymo  gimnazija  tenkina  mokinio  specialiuosius  ugdymosi
poreikius, organizuodama specialiąsias, logopedines pratybas. 

91. Bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi ugdymo plano keitimai, susiję
su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami direktoriaus įsakymu.

92.  Mokinio,  kuris  mokosi  pagal  pradinio  ugdymo  individualizuotą  programą  padaryta
pažanga fiksuojama dienyne įrašant „p.p.“ arba „n.p.“, pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą
programą mokymosi pasiekimai vertinami pažymiais. 

_______________________                                                                  
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