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PATVIRTINTA 

Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazijos 

direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-21 

 

KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ PRADINIO IR 

PAGRINDINIO UGDYMO  (I DALIES) PROGRAMŲ  

 

UGDYMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2018–2019 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo (I 

dalies) programų ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą „Vyturio“ progimnazijoje. 

2. 2017–2018 m. m. įgyvendinant ugdymo planą mokyklos bendruomenė skyrė prioritetus: 

2.1. užtikrinti mokinio gerovę ir sveikatos ugdymą mokykloje; 

2.2. pateikti mokymo ir mokymosi modelį, kuris užtikrintų kokybišką išsilavinimą; 

2.3. sudaryti sąlygas formuotis pozityviai mokymo ir mokymosi motyvacijai; 

2.4. optimizuoti mokymosi krūvius; 

2.5. organizuoti ugdymo procesą siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos bei 

mažinti pasiekimų skirtumus; 

2.6. stiprinti gimtosios (lietuvių) kalbos raštingumo ir skaitymo gebėjimus per visų dalykų 

pamokas; 

2.7. apibrėžti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą; 

2.8. nustatyti mokymosi pagalbos teikimo būdus. 

Prioritetų įgyvendinimui 40 savaitinių valandų buvo skirtos 1–8 klasėms individualiam darbui 

su mokiniu, diferencijuotam mokymui, dalykų moduliams ir konsultacijoms. 

Buvo sudarytos sąlygos pageidaujantiems mokiniams atlikti namų darbus mokykloje. 

Atlikta standartizuotų testų rezultatų analizė ir numatyti pokyčiai ateičiai. 

Teikta mokymosi pagalba organizuojant trumpalaikes konsultacijas mokymosi spragoms 

likviduoti ir iš užsienio grįžusiems mokiniams kalbiniams įgūdžiams lavinti. 

Mokinių pažangai ir motyvacijos stiprinimui efektyviai išnaudotos 43 neformaliojo švietimo 

valandos. 

Siekiant mokyklos strateginio tikslo – užtikrinti aukštą švietimo kultūrą, socialinių ir sveikatos 

apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą. 2017–2018 m. m. ugdymo plane išskirtas įvairių 

gabumų vaikų ugdymo ir pagalbos jiems kokybės tobulinimas, plėtojant mokytojų kompetencijas ir 

gebėjimus, išnaudojant visas bendrųjų ugdymo planų suteikiamas galimybes. 

3. 2018 –2019 m. m. ugdymo plane išlieka 2017–2018 m. m. prioritetai. 

3.1. užtikrinti mokinio gerovę ir sveikatos ugdymą mokykloje; 

4. Visi sprendimai ir nuostatos, deklaruojamos ugdymo plane, suderintos su mokyklos taryba, 

mokytojų taryba ir metodine taryba. Sudaryta darbo grupė ugdymo planams parengti (Klaipėdos 

,,Vyturio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018-06-04 įsakymas Nr. V-19). 

 

II. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

5. Sudarydama ir įgyvendindama ugdymo planą mokykla vadovaujasi Lietuvos higienos 

norma HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-773, 2017 – 2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo 

planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu 
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Nr. V-446, 2017 – 2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 

m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-457, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

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

1049, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ,,Dėl pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

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

Nr. ĮSAK-2433 ,,Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros 

mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 ,,Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Klaipėdos 

,,Vyturio“ pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos planu, patvirtintu Klaipėdos ,,Vyturio“ 

pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-6, Klaipėdos ,,Vyturio“ 

pagrindinės mokyklos 2016-2018 metų strateginiu planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2015 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. ŠV1-336, Klaipėdos ,,Vyturio“ pagrindinės mokyklos ugdymo plano rengimo darbo 

grupės, patvirtintos Klaipėdos ,,Vyturio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. 

įsakymu Nr.V-26, rekomendacijomis. 

6. Ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo kryptys: 

6.1. dalyko mokytojas pritaiko ugdymo turinį, parenka mokymo metodus. 

6.2. dalyko mokytojai veda integruotas pamokas; 

6.3. mokiniai, lankantys muzikos, dailės, sporto specializuotas mokyklas, atleidžiami nuo 

privalomų atitinkamo dalyko pamokų. Jų metu mokiniai užsiima savišvieta. 

6.4. skiriamos valandos kryptingam meniniam ugdymui; 

6.5. skiriamos valandos individualiam darbui su mokiniu, kuriam reikalinga papildoma 

mokytojo arba specialioji pedagoginė pagalba (nepadidinus privalomų pamokų skaičiaus per kai 

kurias pamokas dirba du mokytojai); 

6.6. rengiamos individualios ir pritaikytos programos bei ugdymo planai specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems ir itin gabiems mokiniams. 

7. Klasių dalijimas į grupes: 

7.1. dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) pamokose 1-8 kl., jeigu mokoma abiejų dalykų. 

Minimalus mokinių skaičius grupėje – 12 (išskyrus 1 klasę ir atvejus, kai grupių jungimas 

negalimas);  

7.2. pirmosios užsienio kalbos pamokose 2-8 klasėse, jei klasėje yra daugiau negu 21 

mokinys, pageidaujantys mokytis tą pačią užsienio kalbą. Jei grupėje yra mažiau negu 12 mokinių, 

tokia grupė jungiama su paralelės klasės grupe. Antrai užsienio kalbai mokyti klasė į grupes 

dalijama, kai klasėje yra daugiau kaip 21 mokinys ir kai mokomasi skirtingų kalbų. Vokiečių kalbos 

grupėse mažiausias mokinių skaičius – 6; 

7.3. informacinių technologijų pamokose 5–7 kl.; 

7.4. technologijų pamokose 5–8 kl. 

8. Laikinųjų grupių sudarymas, jų skaičius: 

8.1. laikinosios grupės sudaromos kryptingo meninio ugdymo programai vykdyti, 

neformaliam švietimui vykdyti; 

8.2. Laikinojoje grupėje minimalus mokinių skaičius – 12, maksimalus – 30 (5–8 kl.), 24 (1–4 

kl.); 

8.3. užsienio kalbų grupės maksimalus mokinių skaičius – 21; 

8.4. informacinių technologijų grupės maksimalus mokinių skaičius – 15. 

9. Ugdymo turinio planavimas: 

9.1. ugdymo turinys mokykloje planuojamas ir detalizuojamas pagal dalyko programai 

skiriamą valandų (pamokų) skaičių ir nurodytą mokymosi dienų skaičių; 

9.2. mokytojai ugdymo turinį 2018–2019 m. m. planuoja metams, vadovaudamiesi Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 



 3 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, nacionalinių ir tarptautinių 

tyrimų TIMSS, PISA ir NMPP mokinių pasiekimų rezultatais bei rekomendacijomis ir rengia šiuos 

pedagoginės veiklos dokumentus: 

9.2.1. dalykų ilgalaikius planus (vadovaudamiesi mokyklos metodinės tarybos 2012 m. 

birželio 13 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 7.), kuriuos aptaria metodinėse 

grupėse ir derina su kuruojančiu vadovu (Mokytojų tarybos 2012 m. birželio 22 d. protokolinis 

nutarimas (protokolas Nr. V1-7); 

9.2.2. trumpalaikius etapo (ciklo) planus (Mokytojų tarybos 2012 m. birželio 22 d. 

protokolinis nutarimas (protokolas Nr. V1-7); 

9.2.3. pamokų planus (rengia tik pradedantieji pedagogai) (Mokytojų tarybos 2012 m. birželio 

22 d. protokolinis nutarimas (protokolas Nr. V1-7); 

9.2.4. neformaliojo švietimo programas (vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214); 

9.2.5. nuotolinio mokymo ugdymo planus ir programas; 

9.3. dalykų modulių, neformaliojo švietimo programos aptariamos metodinėse grupėse ir 

metodinės grupės pirmininko teikimu tvirtinamos mokyklos direktoriaus iki rugsėjo 7 d. (Mokytojų 

tarybos 2012 m. birželio 22 d. protokolinis nutarimas (protokolas Nr. V1-7); 

9.4. klasių vadovų veiklos planus rengia klasių vadovai pagal klasių vadovų metodinėje 

grupėje patvirtintą formą, aptaria su pavaduotoju neformaliam švietimui ir pateikia iki rugsėjo 5 d. 

mokyklos direktoriui tvirtinti (Mokytojų tarybos 2012 m. birželio 22 d. protokolinis nutarimas 

(protokolas Nr V1-7). 

10. Prevencinių ir kitų programų integravimas į ugdymo turinį, siekiant priartinti mokymąsi 

prie gyvenimo aktualijų. 

Programų integravimas į ugdymo turinį vykdomas pagal Klaipėdos ,,Vyturio“ pagrindinės 

mokyklos bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, Žmogaus saugos, prevencinių ir 

kitų programų integravimo į ugdymo turinį ir tarp dalykinės integracijos tvarką, patvirtintą 

Klaipėdos ,,Vyturio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-32. 

11. Mokykla vykdo ilgalaikę kryptingo meninio ugdymo programą: 

11.1. kryptingo meninio ugdymo programą parengia muzikos mokytojų metodinė grupė ir 

grupės pirmininkas teikia ją tvirtinti mokyklos direktoriui iki rugpjūčio 29 d.; 

11.2. 1–4, 6–8 kl. muzikos pamokoms ir diferencijuotam ugdymui skiriamos 3 val. iš mokinio 

ugdymosi poreikių tenkinimo valandų ir 90 kontaktinių valandų iš SB lėšų. 

11.3. SB (savivaldybės biudžetas) finansuojama veikla: 

Ugdomoji veikla Klasė  Valandų sk. Pastabos  

Jaunučių choras 1 ir 2 3  

Jaunučių choras 3 ir 4 3  

Jaunių choras 5-8 6  

Vaikinų ritminis 

ansamblis 

5-8 2  

Merginų vokalinis 

ansamblis 

5-8 2  

Vokalistai ir vokaliniai 

duetai 

1-8 8  

Fortepiono konkursai 5-8 2 Mokiniai ruošiami šalies ir 

tarptautiniams konkursams 

Instrumentiniai 

ansambliai 

2-8 24 Įvairių instrumentų ansamblinis 

muzikavimas, veiklos pristatymai 

Braziliškų būgnų 

orkestras 

4-8 10 Būgnininkų ugdymas, darbas 

orkestre, veiklos pristatymai 

Smuikininkų 

ansamblis 

4-8 6  

Tautinės muzikos 3-8 8  
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kapela 

 

Ugdomoji veikla Klasė  Valandų sk. Pastabos  

Fleitos ir orfai 3-8 4  

Koncertai ir konkursai 1-8 12 Koncertinė ir konkursinė veikla 

mokykloje, mieste, šalyje 

 

12. Pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikimo tvarka: 

12.1. specialiosios pagalbos teikimą organizuoja ir koordinuoja mokyklos Vaiko gerovės 

komisija, 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; 

12.2 mokyklos Vaiko gerovės komisija atlieka pirminį specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

mokinių įvertinimą; 

12.3. tėvų pageidavimu, specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys, mokęsis pagal 

pritaikytą pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, priimamas mokytis pagal pritaikytą pradinio 

ar pagrindinio bendrąją ugdymo programą, užtikrinant mokymo(si) nuoseklumą, tęstinumą; 

12.4. bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pritaiko dalyko mokytojas atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias bei specialiojo pedagogo 

rekomendacijas; 

12.5. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems pagal Bendrąją 

programą, teikiama švietimo pagalba, atsižvelgiant į mokinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

įvertinimo aprašą;  

12.6. mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus: keliamosios 5-8 

klasės mokinio mokymosi pasiekimai vertinami atsižvelgiant į jo asmens daromą pažangą ir 

palyginus su jam pritaikytoje programoje numatytais pasiekimais, o programos baigiamosios klasės 

mokinio mokymosi pasiekimai įvertinami palyginus ir su bendrosiose programose numatytais; 

12.7. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą pradinio 

ugdymo programą ir nesiekiančių įgyti pradinio ugdymo išsilavinimo, padaryta arba nepadaryta 

pažanga fiksuojama atitinkamoje el. dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“; 

12.8. specialioji pedagoginė pagalba (specialiosios pratybos) mokiniams teikiama per 

pamokas, išskyrus logopedines pratybas, kurios, suderinus su mokiniu, atliekamos ne pamokų metu; 

12.9. vadovaujantis mokyklos Vaiko gerovės komisijos bei Klaipėdos pedagoginės 

psichologinės tarnybos siūlymu neprigirdintys, turintys vidutinį ir žymų kalbos neišsivystymą, 

autizmą (normalus intelektas), elgesio, emocijų ir socializacijos sutrikimų, žymių skaitymo ir 

rašymo sutrikimų, ribotą intelektą, sutrikusį intelektą ar sergantys psichikos ligomis specialiųjų 

poreikių mokiniai gali nesimokyti vienos (pirmosios ar antrosios) užsienio kalbos. Antrosios 

užsienio kalbos pamokos skiriamos pirmajai kalbai mokyti. Leidimas mokiniui nesimokyti vienos 

užsienio kalbos įforminamas direktoriaus įsakymu: 

12.10. mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo, ugdomi pagal 

individualizuotą programą; 

12.11. specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, mokęsi pagal individualizuotą 

pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, priimami mokytis pagal individualizuotą ugdymo 

programą, užtikrinant mokymo(si) nuoseklumą, tęstinumą; 

12.12. mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus pagal bendrojo ugdymo programą mokykla 

vykdo vadovaudamasi mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašais; 

12.13. mokiniui, baigusiam bendrojo ugdymo programą, įgijusiam atitinkamą išsilavinimą, 

mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas išduodamas vadovaujantis Pažymėjimų ir brandos 

atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-837 ir 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija). 
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Mokiniui, neįgijusiam pradinio ar pagrindinio išsilavinimo, išduodamas mokymosi pasiekimų 

pažymėjimas. 

13. Adaptacinis laikotarpis: 

13.1. pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5–ųjų klasių mokiniams ir 

naujai atvykusiems mokiniams skiriamas vieno trimestro adaptacinis laikotarpis; 

13.2. rugsėjo mėnesį mokinių pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Mokytojai taiko 

individualius mokinių pažinimo metodus, siekdami išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus; 

13.3. pirmą savaitę šiems mokiniams namų darbai neskiriami; 

13.4. rugsėjo mėnesį šiems mokiniams nerašomi pažymiai; 

13.5. adaptacinio laikotarpio pabaigoje vykdomas psichologinis vaiko savijautos vertinimas. 

14. Neformaliojo švietimo organizavimas: 

14.1. neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. Iki 

rugsėjo 5 d. mokiniai apsisprendžia, kokias ir kiek programų renkasi; 

14.2. neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos 

programoms, t.y. meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, moksliniams, 

technologiniams, socialiniams, komunikacinių technologijų gebėjimams bei tautiniam tapatumui 

ugdyti;  

14.3. mokiniai, lankantys neformaliojo švietimo būrelių, studijų, klubų ir kitų saviraiškos 

grupių užsiėmimus, bet kuriuo metu gali juos nutraukti ir pasirinkti kitą veiklą ar užsiėmimą; 

14.4. būrelį, studiją, klubą ir kitą neformaliojo švietimo grupę pageidaujantys lankyti mokiniai 

parašo prašymus;          

14.5. mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių; 

14.6. mokytojai parengia būrelio, studijos, klubo ar kitos neformaliojo švietimo grupės 

programas iki rugpjūčio 29 d.; 

14.7. ekskursijos, turistiniai žygiai organizuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-33 patvirtintu „Vaikų turizmo 

renginių organizavimo aprašu“; 

14.8. mokinių pažintinė veikla ir profesinis konsultavimas organizuojami už šioms veikloms 

skirtas mokinio krepšelio lėšas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. ISAK-1934); 

14.9. neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinamos pagal Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr.ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija), Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų 

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro  2004 m. birželio 8 d. įsakymu Nr.ISAK-991 (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr .V-1214 redakcija); 

14.10. neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos Švietimo 

skyriaus vedėjo 2009-09-14 įsakymu Nr. ŠV1-287 nustatyta tvarka. 

15. Mokinių socialinė veikla: 

15.1. socialinė veikla 5–8 klasėse yra privaloma (skiriama 10-15 valandų trukmės veikla per 

mokslo metus); 

15.2. socialinė veikla vykdoma mokykloje ir už jos ribų atstovaujant mokyklą įvairiuose 

renginiuose, projektuose, atliekant visuomenei naudingą darbą, dalyvaujant pilietinėse akcijose; 

15.3. socialinės veiklos apskaitą tvarko klasės auklėtojas. 

16. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

16.1. vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis 

programomis ir nuostatomis, apibrėžtomis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1309. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. Metodinėse grupėse ir 

Metodinėje taryboje susitarta dėl mokyklos vertinimo tvarkos pakeitimų ir parengtas „Mokinių 
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pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas“ (patvirtintas „Vyturio“ progimnazijos 

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V- 22 ); 

16.2. su vertinimo kriterijais kiekvienas mokytojas supažindina mokinius per pirmąsias dalyko 

pamokas; 

16.3. pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Taikomi šie 

pagrindiniai vertinimo tipai: diagnostinis, formuojamasis, apibendrinamasis. Apibendrinamasis 

vertinimas atliekamas trimestro ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Apibendrinamojo 

vertinimo pasiekimai fiksuojami lygiais: patenkinamu, pagrindiniu, aukštesniuoju. 

Baigiamosios klasės mokinių pasiekimai įvertinami mokinių pasiekimų aprašais (pagal BUP 

39.3.3. punktą). Dorinio ugdymo pasiekimai fiksuojami – n.p., p.p.-1–4 kl. mokiniams. 

16.4. 5–8 klasių mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema; 

16.5. 5–8 klasių mokinių dorinio ugdymo pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

16.6. dalykų modulių mokymosi pasiekimai vertinami „įskaityta“, „neįskaityta“ arba 10 balų 

sistema įskaitomi į dalykų įvertinimą; 

16.7. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

16.8. balais mokiniai gali būti vertinami už kontrolinį, savarankišką darbą, atsakinėjimą 

žodžiu, projektinį darbą, testą, referatą, kūrybinį darbą, dalyvavimą ir pasiektą gerą rezultatą 

olimpiadose ir konkursuose; 

16.9. 1–8 klasių mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne; 

16.10. trimestro rezultatai išvedami atsižvelgiant į kontrolinių darbų, atsiskaitymų pažymius. 

Metinis rezultatas išvedamas iš trimestrų pažymių; 

16.11. mokiniui, nesutinkančiam su metinio dalyko įvertinimu, leidžiama laikyti įskaitą iš viso 

metų kurso. Įskaitos pažymys yra galutinis įvertinimas. Vertinimo komisiją sudaro mokyklos 

direktorius; 

16.12. tėvai apie mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą informuojami el. dienyne, klasės 

tėvų susirinkimuose, „atvirų durų dienose“, individualių pokalbių su dalyko mokytojais metu; 

16.13. kūno kultūros, dailės, muzikos įvertinimai dešimtbalėje sistemoje, mokiniui 

pageidaujant, mokslo metų gale arba mokiniui išvykstant iš mokyklos gali būti konvertuojami į 

įvertinimą „įskaityta“, jei dalyko žinios ir įgūdžiai buvo įvertinti nuo 4 iki 10 balų arba 

„neįskaityta“, jeigu buvo įvertinta nuo 1 iki 3 balų. 

17. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo 

nagrinėjimo tvarka: 

17.1. mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia mokyklos direktoriui prašymą dėl 

įvertinimo objektyvumo tyrimo; 

17.2. direktorius sudaro komisiją pavaduotojas ugdymui, dalyko mokytojas, dalyko metodinės 

grupės pirmininkas; 

17.3. skiriamas savaitės laikotarpis tyrimui; 

17.4. prašymo pateikėjui atsakymas pateikiamas raštu; 

17.5. Komisijos sprendimas galutinis. 

18. Ugdymo organizavimas 2018–2019 mokslo metais: 

18.1. mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31d.; 

18.2. ugdymo procesas baigiamas atitinkamai: 

 

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė 

 pradžia pabaiga Savaičių skaičius Mokymosi dienų 

skaičius  

1-4 09-03 06-07 35 175 

5-8 09-03 06-21 37 185 

 

18.3. mokykla dirba penkias dienas per savaitę; 

18.4. mokslo metai skirstomi trimestrais: 
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Pirmasis trimestras: rugsėjo 3 d. – lapkričio 30 d. 

Antrasis trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 15 d. 

Trečiasis trimestras 1–4 klasėms: kovo 18 d. – birželio 7 d.; 5–8 kl.: kovo 18 d. – birželio 21 

d.; 

 

18.5. mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis : 

 

Atostogos Prasideda  Baigiasi  

Rudens 2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos(Kalėdų): 

 

Žiemos atostogos  

2018-12-27 

 

2019-02-18 

2019-01-02 

 

2019-02-22 

Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2018-04-06 

Vasaros: 

1-4 kl. 

5-8 kl. 

 

2019-06-10 

2019-06-25 

 

2019-08-30 

2019-08-30 

        

         18.7.penkios ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei, meninei, 

pažintinei kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai: 

          Rugsėjo 3 d. (pirmadienis) – Mokslo ir žinių diena (1–8 kl.); 

          Lapkričio 14 d. (trečiadienis) – Muziejų, parodų ir tiriamosios veiklos diena (1–8 kl.); 

          Gruodžio 20 d. (ketvirtadienis) – Kalėdinių projektų diena (1–4 kl.) 

          Gruodžio 21 d. (penktadienis) – Kalėdinių projektų diena (5–8 kl.) 

           Gegužės 30 d.(trečiadienis) – 2018–2019 m. m. veiklos pristatymo ruošimas (1–4 kl.); 

          Birželio 6 d. (ketvirtadienis) – 2018–2019 m. m. veiklos pristatymas ir kitų mokslo metų 

perspektyva (1–4 kl.); 

            Birželio 7 d. (penktadienis) – edukacinių išvykų diena (1-4 klasės); 

            Birželio 20 d.(ketvirtadienis) – 2018–2019 m. m. veiklos pristatymas ir kitų mokslo metų 

perspektyva (5–8 kl.); 

           Birželio 21 d. (penktadienis) – edukacinių išvykų diena (5-8 klasės). 

18.8. pamokos pradedamos 8.15 val. 

Pamoka Pamokų laikas 

2-8 kl. 

Pertraukų trukmė 

2-8 kl. 

Pamokų laikas 

1 kl. 

Pertraukų trukmė 

1 kl. 

1 8.15 – 9.00  8.15 – 8.50  

2 9.10 – 9.55 10 min. 9.10 – 9.45 20 min. 

3 10.05 – 10.50 10 min. 10.05 – 10.40 20 min. 

4 11.10 – 11.55 20 min. 11.10 – 11.45 30 min. 

5 12.20 – 13.05 25 min. 12.20 – 12.55 35 min. 

6 13.15 – 14.00 10 min.   

7 14.10 – 14.55 10 min.   

 

18.9. Kasdien organizuojama judrioji 25 min. pertrauka mokyklos aplinkoje, sporto salėje, 

aktų salėje, rekreacinėse erdvėse. 

18.10. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. ŠVI-305 nustatytas 

prailgintų 2018–2019 m. m. 5 ugdymo dienų organizavimo laikas: 

18.10.1. Olimpinio judėjimo diena – 2018 m. spalio 1 d. 

18.10.2. Jutiminio ugdymo diena – 2018 m. gruodžio 4 d. 

18.10.3. Verslumo ir karjeros ugdymo diena – 2019 m. vasario 6 d. 

18.10.4. Gamtosauginio ugdymo diena – 2019 m. balandžio 4 d. 

18.10.5. Kultūros diena – 2019 m. birželio 7 d. 
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18.11. Vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

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

2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, 8.1.punktu, 2017– 2018 ir 2018–2019 patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446, 17.1. punktu 

,,Vyturio“ progimnazija nustato prailgintų 2018–2019 mokslo metų 10 ugdymo dienų laiku 

organizuoti pamokinę veiklą, kuri atspindima ilgalaikiuose dalykų planuose. 

19. Mokinių mokymosi krūvis: 

19.1. patvirtintas mokymosi krūvių optimizavimo priemonių planas (2008-08-29 direktoriaus 

įsakymas Nr. V-30); 

19.2. numatytos šios priemonės: 

19.2.1.laikytis nustatytų ugdymo planų lentelėse minimalaus ir maksimalaus privalomų 

savaitinių pamokų skaičiaus intervalo; 

19.2.2. organizuoti tos pačios klasės mokinius mokančių mokytojų bendradarbiavimą; 

19.2.3. efektyvinti darbą pamokose; 

19.2.4. mokiniams per dieną skirti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą, apie kurį pranešama 

prieš savaitę; 

19.2.5. derinti klasėje dirbančių mokytojų skiriamų namų darbų apimtį. Atostogoms neskirti 

namų darbų; 

19.2.6. mokinius, lankančius muzikos, dailės, sporto specializuotas mokyklas, atleisti nuo 

privalomų atitinkamo dalyko pamokų; 

19.3. Mokinių mokymosi krūvio stebėseną organizuoja mokyklos direktorius. 

20. Mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas: 

20.1. atsakingas asmuo už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą: 

20.1.1. 1–4 klasėms – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuruojantis 1–4 klases; 

20.1.2. 5–8 klasėms – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuruojantis 5–8 klases; 

20.2. mokymosi pagalba 1–8 klasių mokiniams teikiama, vadovaujantis ,,Mokymo pagalbos 

teikimo 1–8 klasių mokiniams ,,Vyturio“ pagrindinėje mokykloje tvarka“, patvirtinta Klaipėdos 

,,Vyturio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015-08-27 įsakymu Nr. V-45. 

21. Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas vykdomas 

vadovaujantis ,,Klaipėdos ,,Vyturio“ pagrindinės mokyklos bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) tvarka“, patvirtinta Klaipėdos ,,Vyturio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 

2015-08-27 įsakymu Nr. V-46. 

22. Mokinio ugdymosi poreikių tenkinimo valandos skiriamos: 

22.1. dalyko programos ar jos dalies diferencijuotam ir integruotam mokymui; 

22.2. kryptingam meniniam ugdymui; 

22.3. individualioms ir grupinėms konsultacijoms, nedidinant maksimalus mokinio pamokų 

skaičiaus; 

22.4. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kuriems reikalinga papildoma 

pedagoginė arba specialioji pedagoginė pagalba; 

22.5. turintiems mokymosi sunkumų ir itin gabiems mokiniams. 

23. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių, išvykusių ar grįžusių gyventi ir 

dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo organizavimas: 

23.1. užsieniečių vaikų mokymas vykdomas pagal 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 90 punkto reikalavimus, jeigu 

mokslo metų eigoje atvyktų tokie mokiniai; 

23.2. apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės pradinio ar pagrindinio ugdymo 

programos dalį raštu informuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyrius; 

23.3. užsieniečio, turinčio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių kilmės 

užsieniečių, išeivio, nemokančio (ar nepakankamai mokančio) lietuvių kalbos, lietuvių kalbos 

mokymas organizuojamas Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 
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24. Mokinių mokymas namie bei savarankiško mokymo(si) nuotoliniu būdu organizavimas: 

24.1. mokiniui, negalinčiam mokytis mokykloje, mokymas namie organizuojamas pagal 

Mokinių ugdymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V-1405; 

24.2. namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu skiriama 

savaitinių pamokų: 

 

Klas

ė 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Val. 

sk. 

9 9 9 1

1 

1

2 

1

2 

1

3 

1

3 

24.3. Individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 m. m. 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, 149-152 

punktais, 2017–2018 ir 2018–2019 m. m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-

446, 73-81 punktais, tariantis su mokinio tėvais ir atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas; 

24.4. nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdas (pavienio mokymosi forma) vykdomas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu 

Nr.V-1049 patvirtinto Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo 

studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo 6.3, 11.2., 11.6. punktais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-06-02 įsakymu Nr.446 patvirtintų 2017–

2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 26 ir 51 

punktais ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr.T2-55 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr T2-1 „Dėl Klaipėdos 

miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano 

patvirtinimo“ pakeitimo“; 

24.5. savarankiškam mokymui(si) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio 

mokymosi forma) skiriama savaitinių valandų: 

Klasė  1 2 3 4 5 6 7 8 Iš viso 

Savaitinių  

Valandų 

skaičius 

mokiniui 

3,5 4,2 4,3 4,3 5 5 5,5 5,5  

Mokinių 

skaičius 

2 2 7 5 6 8 2 3 35 

Valandų  

skaičius 

7 8,4 30,1 21,5 30 40 11 16,5 164,5 

        *Finansuojama iš SB (savivaldybės biudžeto).   

   

25. Sveikata ir gerovė mokykloje: 

25.1. visos mokyklos patalpos pritaikytos grupiniam ir pavieniam mokinių ugdymui. 

Kryptingam meniniam ugdymui pakankamai sukaupta muzikinių instrumentų. Sudarytos sąlygos 

naudotis internetu, keturiomis interaktyviomis lentomis, 32 multimedia projektoriais, 78 

kompiuteriais ir kitomis mokymo priemonėmis; 

25.2. mokyklos psichologinę ir socialinę aplinką lemia palankus mokytojų, mokinių, tėvų ir 

administracijos bendravimas ir bendradarbiavimas, gerai organizuota psichologinė, socialinė ir 

specialioji pagalba mokiniams; 

25.3. kultūrinės mokyklos aplinkos kūrimui padeda kryptingo meninio ugdymo veikla, 12 

tradicinių renginių ir aktyvus dalyvavimas miesto kultūriniuose renginiuose; 
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25.4. kasdien organizuojama mokinių aktyvioji 25 min. pertrauka tarp 3 ir 4 bei 4 ir 5 

pamokos; 

25.5. mokykloje vykdomi sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo renginiai. 

 

III. PRADINIS UGDYMAS 

 

26. Pradinio ugdymo turinys, remiantis Bendrosiomis dalykų programomis ir numatomais 

pasiekimais, planuojamas 35 savaitėms (175 mokymosi dienoms). 

27. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, baigiamosios klasės 

mokinių pasiekimai atsižvelgiant į Išsilavinimo standartus įvertinami mokinių pasiekimų aprašais. 

28. Žmogaus saugos programa integruojama į kitus mokomuosius dalykus. 

29. Viena kūno kultūros pamoka per savaitę skiriama šokiui. 

30. Kryptingo meninio ugdymo mokytojai rengia kryptingo meninio ugdymo programą, kurią 

tvirtina mokyklos direktorius iki rugpjūčio 29 d. 

31. Dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais klasės mokytojui padeda 

specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas, logopedas. 

32. Kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo dalykų, tikybos, šokio moko šių dalykų 

specialistai. 

33. 2-ojoje klasėje pirmąją užsienio kalbą iš mokyklos siūlomų kalbų (anglų ar vokiečių) 

mokiniui parenka tėvai. Užsienio kalbos moko užsienio kalbų mokytojai, išklausę darbo su pradinių 

klasių mokiniais metodikos kursą. 

34. Mokiniams, pradedantiems pradinio ugdymo programą lietuvių mokomąja kalba, bet 

nemokantiems lietuvių kalbos, sudaromos sąlygos ją intensyviai mokytis. 

35. Tėvai parenka vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba etiką. 

36. Doriniam ugdymui sudaromos jungtinės grupės, kai vienoje grupėje mokinių skaičius yra 

mažesnis nei 9. 

37. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti 

mokant kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinė mokymosi forma). 

Ugdymo sritys, 

dalykai 

Klasė (mokinių skaičius) Iš 

vi 

so 

val 
1a 

(20) 

1b 

(20) 

1c 

(21) 

2a 

(20) 

2b 

(18) 

2c 

(17) 

3a 

(22) 

3b 

(22) 

3c 

(20) 

3d 

(23) 

4a 

(24) 

4b 

(26) 

4c 

(26) 

 

Dorinis 

ugdymas 

 

Tikyba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Lietuvių kalba  8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 94 

Užsienio kalba               

1 grupė (anglų)    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2 grupė  (anglų)    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Matematika  4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 59 

Pasaulio 

pažinimas 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Dailė ir 

technologijos  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Muzika  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Šokis  

 

 

1 1 1    1 1 1 1 1 1 1 10 
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 1a 

(20) 

1b 

(20) 

1c 

(21) 

2a 

(20) 

2b 

(18) 

2c 

(17) 

3a 

(22) 

3b 

(22) 

3c 

(20) 

3d 

(23) 

4a 

(24) 

4b 

(26) 

4c 

(26) 
 

Iš viso 

privalomų 

valandų skaičius 

mokiniui (1) 

22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 23 23 23 300 

Mokinių ugdymo 

poreikių 

tenkinimas 

 

Matematika*  

 

         1* 1* 1* 3* 

Šokis*    1* 1* 1*        3* 

Mokymas 

namuose* 

9*             9* 

Iš viso panaudota 

valandų mokinių 

ugdymo 

poreikiams 

tenkinti* (2) 

9*   1* 1* 1*     1* 1* 1* 15* 

Neformalusis 

vaikų švietimas 

              

Kanklių, fleitų 

ir orfų 

ansambliai 

 1 1 1 1 1  1   1   7 

Tautiniai ir 

pramoginiai 

šokiai 

  1 1   1   1   1 5 

Elementarioji 

ekonomika 

1             1 

Saugaus eismo 

ABC 

      1   1    1 

Informacinės 

technologijos 

           1  1 

Įdomioji 

matematika 

       1     1 2 

Judrieji 

žaidimai 

        1  1   2 

Jaunučių chorai 1 1   1 1 1  1   1  7 

Iš viso 

panaudota 

neformaliojo 

švietimo 

valandų (3) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Valandos, 

skirtos klasių 

dalijimui į 

grupes (4) 

1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

Iš viso 

panaudota 

valandų (1, 2, 3, 

4) 

34 25 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 374 
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IV. PAGRINDINIS UGDYMAS 

 

39. Ugdymo organizavimas adaptaciniu laikotarpiu: 

39.1. Pirmąjį pagrindinio ugdymo programos vykdymo mėnesį mokinių pasiekimai 

kontroliniais darbais netikrinami. Norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, 

mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus; 

39.2. adaptaciniu laikotarpiu mokinių pasiekimai ir pažanga nevertinami nepatenkinamais 

pažymiais. 

40. 5–8 klasių mokiniams privaloma socialinė veikla. Ji organizuojama pagal Švietimo ir 

mokslo ministerijos parengtas rekomendacijas. Socialinė veikla siejama su mokyklos bendruomenės 

projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis. 

41. Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymas 5–8 klasėse vykdomas pagal naujas programas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-

46 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 ,,Dėl 

pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

42. Kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas tęsiamas 5 b, 6 b, 7 b ir 8 b klasėse. 

43. Pagrindinio ugdymo programos mokiniams sudaromos sąlygos pasirinkti dalykų modulius 

pagal polinkius ir gebėjimus. Stiprinamas mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas, 

sudaromos sąlygos mokiniams susipažinti su įvairia darbine veikla įvairios paskirties įmonių ir 

įstaigų darbuotojų darbo vietose. 

44. Doriniam ugdymui paralelių klasių grupės, kuriose yra mažiau nei 9 mokiniai, 

sujungiamos: 

45. 6–8 klasių mokiniams, nelankantiems sporto mokyklų, klubų, šokių studijų už mokyklos 

ribų, sudarytos sąlygos lankyti sporto būrelius (6 val.) ir šokių kolektyvą (3 val.) mokykloje. 

46. Pagrindinio ugdymo programos dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius 

(grupinė mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu): 

Pagrindinio ugdymo (I dalis) programos dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas pamokų 

(valandų) skaičius: 

Ugdymo sritys, dalykai Klasė (mokinių skaičius) Iš 

vis

o 

val 

5a 

(28) 

5b 

(28) 

6a 

(20) 

6b 

(31) 

7a 

(23) 

7b 

(29) 

8a 

(31) 

8b 

(28) 
 

Dorinis ugdymas  

Tikyba 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

Etika 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

Kalbos  

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 5 5 5 5  40 

Užsienio kalba (1-oji)           

1 grupė (anglų) 3 3 3 3 3 3 3 3  24 

2 grupė (anglų) 3 3 3 3 3 3 3 3  24 

Užsienio kalba (2-oji)           

1 grupė (rusų)   2 2 2 2 2 2  12 

2 grupė (rusų)      2    2 

2 grupė (vokiečių)   2  2  2 2  8 

Matematika ir informacinės 

technologijos 

 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4  32 

Informacinės technologijos           

1 grupė 1 1 1 1 1 1    6 

2 grupė 1 1 1 1 1 1    6 

Gamtamokslinis ugdymas  
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Gamta ir žmogus 2 2 2 2      8 

 5a 

(28) 

5b 

(28) 

6a 

(20) 

6b 

(31) 

7a 

(23) 

7b 

(29) 

8a 

(31) 
8b 

(28) 

  

Biologija     2 2 1 1  6 

Chemija       2 2  4 

Fizika     1 1 2 2  6 

Socialinis ugdymas  

Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2  16 

Geografija   2 2 2 2 2 2  12 

Meninis ugdymas  

Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

Technologijos, kūno kultūra, 

žmogaus sauga 

 

Technologijos           

1 grupė 2 2 2 2 2 2 1 1  14 

2 grupė 2 2 2 2 2 2 1 1  14 

Kūno kultūra 3 3 2 2 2 2 2 2  18 

Žmogaus sauga  

 

 

     1 1  2 

Pasirenkamieji dalykai           

Klaipėdos istorija 1* 1*        2* 

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius mokiniui (1) 

26 26 28 28 29 29 30 30  226 

Mokinių ugdymo poreikių 

tenkinimas 

 

Trumpalaikės konsultacijos* 2* 2* 2* 1* 1* 2* 1* 2*  13* 

Diferencijuotas mokymas*  

Muzikos istorija*    1*  1*  1*  3* 

Projektinė, kūrybinė veikla*  

Integruoto ugdymo projektai* 1*  1*  1*  1*   4* 

Kita ugdomoji veikla*           

Ugdymas karjerai*     1*  1*   2* 

Raiškusis skaitymas*  1*  1*      2* 

Iš viso panaudota valandų 

mokinių ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti*(2) 

 

3* 

 

3* 

 

3* 

 

3* 

 

3* 

 

3* 

 

3* 

 

3* 

  

24* 

Neformalusis vaikų švietimas  

Įdomioji technologija   1  1     2 

Tautinis ir pramoginis šokis 1 1 1       3 

Judrieji žaidimai ir bendras 

fizinis pasirengimas 

1   1 1 1 1 1  6 

Internetinės informacijos 

apdorojimas 

      1 1  2 

Jaunių choras  1  1  1    3 

Iš viso panaudota 

neformaliojo švietimo 

valandų (3) 

2 2 2 2 2 2 2 2  16 

Valandos, skirtos klasių 7 7 9 7 9 9 7 7  62 
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dalinimui į grupes (4) 

 5a 

(28) 

5b 

(28) 

6a 

(20) 

6b 

(31) 

7a 

(23) 

7b 

(29) 

8a 

(31) 
8b 

(28) 

  

Iš viso panaudota valandų (1, 

2, 3 ir 4 suma) 

38 38 42 40 43 43 42 42  328 

 

47. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-109 ,,Dėl 

Klaipėdos ,,Vyturio“ pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ 

pakeistas ,,Vyturio“ pagrindinės mokyklos pavadinimas į Klaipėdos ,,Vyturio“ progimnazija. 

 

 

  

 

  _____________________________________
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48. Tarifikuojamų valandų suvestinė pagal programas ir joms įgyvendinti skiriamas valandas 
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d
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o
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s 

U
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) 

S
k
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 e
ta

tų
 

P
an

au
d

o
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at

ų
 

I 3 61 78 72 6 6 9 78    

II 3 55 87 81 6 6  87    

III 4 87 119 111 8 8  119    

IV 3 76 90 84 6 6  90    

I-IV 13 279 374 348 26 26 9 374    

V 2 56 76 72 4 4  76    

VI 2 51 82 78 4 4  82    

VII 2 52 86 82 4 4  86    

VIII 2 59 84 82 4 4  84    

V-VIII 8 218 328 312 16 16  330    

Iš viso 21 497 702 660 42 42 9 702  30,15 30,15 
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 tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio     Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėja 

 protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. V10- 6)     

                                 Laima Prižgintienė 


