
 
 

 

PATVIRTINTA  

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos  

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr V-187 

 

 

KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS 2022–2023 MOKSLO METŲ 

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO I 

DALIES PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2022–2023 mokslo metų Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos (toliau – Progimnazija), 

Progimnazijos Skapiškio pradinio ugdymo skyriaus (toliau – Skapiškio skyrius), Progimnazijos 

skyriaus Šepetos Almos Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Šepetos skyrius), 

Progimnazijos Šimonių pradinio ugdymo skyriaus (toliau – Šimonių skyrius), Progimnazijos 

Adomynės ikimokyklinio ugdymo skyriaus (toliau – Adomynės skyrius), kurių steigėjas – Kupiškio 

rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo pirmosios dalies individualizuotos, suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo 

pirmosios dalies ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo 

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

visais vėlesniais pakeitimais). 

2. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo reikalavimus Progimnazijos  

ir jos skyrių ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes 

kiekvienam mokiniui, vaikui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uždaviniai:  

3.1. numatyti ugdymo gaires Progimnazijos ir jos skyrių ugdymo turiniui formuoti ir 

priemones, užtikrinančias jo įgyvendinimą;   

3.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti.  

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:  
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4.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis; 

4.2. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių; 

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti; 

4.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma;  

4.5. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti;  

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

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

5. Progimnazijos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo aprašu, 

patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymu 

Nr. ADV-553; Priešmokyklinio ugdymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo programų aprašo 

patvirtinimo“; 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 aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

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

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios programos), Geros 

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

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

koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais (toliau – BUP), Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

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

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu 

Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

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

ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), Progimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir 

kt.  

6. Progimnazijoje ir jos skyriuose įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas 

Ugdymo planas vieneriems 2022–2023 mokslo metams.   

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
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PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

7. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

grupėse, 1–4 ir 5–8 klasėse:  

7.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 

7.2. ugdymo proceso trukmė:  

7.2.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, 1–4 klasių mokiniams – 175 

ugdymo dienos (35 savaitės) iki 2023 m. birželio 8 d.; 

7.2.2. 5–8 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 savaitės) iki 2023 m. birželio 22 d.;  

7.3. Progimnazijoje ir skyriuose mokomasi penkias dienas per savaitę. Mokslo metai skirstomi 

pusmečiais: pirmasis pusmetis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. sausio 20 d., antrasis – nuo 2023 

m. sausio 21 d. iki mokslo metų pabaigos;  

7.4. ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

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

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

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

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

 

8. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:  

8.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1–4 klasių mokiniams – nuo 

2023 m. birželio 9 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.;  

8.2. 5–8 klasių mokiniams – nuo 2023 m. birželio 23 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.  

9. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra: 

minus 20°C ar žemesnė – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1–5 klasių 

mokiniams, minus 25°C ar žemesnė – 6–8 klasių mokiniams, 30°C ar aukštesnė – ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1–8 klasių mokiniams; gaisras, potvynis, pūga ir kt.), 

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

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

(kontaktiniu) mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto 

darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas). 
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10. Direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, priima sprendimus:  

10.1. laikinai koreguoja ugdymo proceso įgyvendinimą:  

10.1.1. keičia nustatytą pamokų trukmę; 

10.1.2. keičia nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

10.1.3. ugdymo procesą perkelia į kitas aplinkas; 

10.2. priima kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius/ 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  

10.3. laikinai stabdo ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių Progimnazijos ir (ar)  

skyrių aplinkoje nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo 

būdu, pvz., sutrikus elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas direktoriaus įsakymu gali būti 

laikinai stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesniam laikui, 

direktorius sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Savivaldybės paskirtu asmeniu; 

10.4. ugdymo procesą organizuoja nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo 

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Direktorius 

sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu priima vadovaudamasis Mokymosi 

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.  

11. Valstybės, Savivaldybės lygiu ar direktoriaus sprendimu ugdymo procesą organizuodama 

nuotoliniu mokymo būdu Progimnazija ir jos skyriai: 

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

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

V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašas), priima 

sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, vadovaujantis Nuotolinio 

mokymo organizavimo aprašu, patvirtintu Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriaus 

2021 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuotolinio 

mokymo(si) proceso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuotolinio mokymo(si) 

proceso organizavimo tvarkos aprašas);  

11.2. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, taip pat mokiniams, turintiems vidutinių, 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių 

gabumų), užtikrinamos sąlygos mokytis Progimnazijoje ar jos skyriuose, jeigu nėra aplinkybių, 
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kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti 

Progimnazijoje ar jos skyriuose, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias 

patalpas; 

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

ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

11.4. įgyvendina ugdymo programas, ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo procesui numatyto 

laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 20 procentų – 

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

11.5. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydami jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas;  

11.6. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdami į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

11.7. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, 

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

jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, 

atsižvelgdama į mokinių amžių; 

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

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

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

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

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

Progimnazijos ir skyrių internetinėse svetainėse; 

11.10. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo; 

11.11. numato, kaip esant poreikiui organizuoti ugdymą mišriuoju mokymosi būdu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS IR UGDYMO VEIKLŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

12. Progimnazijos ugdymo planą 2022–2023 mokslo metams rengė, direktoriaus 2022 m. 

gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-128 „Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2022–2023 m.m. 

ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų  ugdymo plano rengimo grupės 

sudarymo“, sudaryta darbo grupė. 
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13. Darbo grupė sutarė rengti vieną Progimnazijos, Skapiškio skyriaus, Šepetos skyriaus, 

Šimonių skyriaus, Adomynės skyriaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies 

individualizuotos, suaugusiųjų  pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies ir su šiomis 

programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo Ugdymo planą 

vieneriems mokslo metams, remdamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, 

nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, Progimnazijos ir skyrių veiklos 

įsivertinimo duomenimis.  

14. Ugdymo procesas organizuojamas šiomis mokymosi formomis: 

14.1. grupinio mokymosi forma (kai tam tikram laikotarpiui sudarytos mokinių grupės: grupė, 

jungtinė grupė, klasė, jungtinė klasė, pogrupis, laikinoji grupė, specialioji medicininė fizinio 

pajėgumo grupė ar kt.) įgyvendinama šiais mokymo proceso organizavimo būdais:  

14.1.1. kasdieniu; 

14.1.2. nuotoliniu;  

14.2. pavienio mokymosi forma (kai tam tikrą laikotarpį mokinys mokosi individualiai 

mokomas mokytojo, ar individualiai, periodiškai dalyvaudamas grupinėse ir (ar) individualiose 

konsultacijose) įgyvendinama šiais mokymosi organizavimo būdais: 

14.2.1. nuotoliniu; 

14.2.2. individualiu; 

14.2.3. ugdymusi šeimoje.  

15. Formalusis ugdymas vykdomas ne tik pamokose, kurios skiriasi savo forma pagal 

vyraujamą mokomąjį metodą, bet ir ekskursijų, konkursų, olimpiadų, šventinių renginių, viktorinų, 

diskusijų, susitikimų su svečiais, projektinių veiklų ir kt. metu. 

16. Progimnazija ir skyriai, planuodami ugdymo turinį, organizuoja  kryptingas veiklas ir 

įgyvendina programas:  

16.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos 

programa):  

16.1.1. Progimnazijoje – pagal Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios 

programos įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2019 m. gegužės 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

V-88 „ Dėl sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo 
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tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prioritetinė sritis – fizinė sveikata. Dienyne prie pamokos temos rašoma 

SLURŠ; 

16.1.2. Skapiškio, Šepetos, Šimonių skyriuose Sveikatos programa integruojama į ugdymo 

procesą, klasės valandėles. Dienyne prie temos rašoma SLU;   

16.2. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

Ugdymo karjerai programa):  

16.2.1. Progimnazijoje – pagal Ugdymo karjerai įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-126 Dėl ugdymo karjerai įgyvendinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. Ugdymo karjerai programa integruojama į ugdymo procesą ir  klasės 

valandėles.  Dienyne prie temos rašoma UK; 

16.2.2. Skapiškio, Šepetos Šimonių, skyriuose – integruojama į ugdymo procesą ir klasės 

valandėles. Dienyne prie temos rašoma UK. 

16.3. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 

m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“, Progimnazijoje ir skyriuose parengtais  tvarkos aprašais; 

16.4. pradinių klasių mokytojas, formuodamas klasės mokinių  ugdymo turinį, numato ugdymo 

dalykus, į kuriuos integruojama  Žmogaus saugos programa; 

16.5. Nacionalinio saugumo, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo, 

antikorupcinio ugdymo temas Progimnazija  ir jos skyriai įgyvendina formaliojo ugdymo (pamokų-

paskaitų, pamokų-konferencijų, susitikimų su svečiais ir neformaliojo ugdymo  metu). 

16.6. Etninės kultūros ugdymas Progimnazijoje ir skyriuose: pradinio ugdymo programoje 

etninės kultūros ugdymas yra integruojamas į dalykų programas. Pagrindiniame ugdyme etninės 

kultūros programos veiklos įgyvendinamos vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 

bendrąja programa, patvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 

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

Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“; 

16.6.1. Progimnazijoje: 

16.6.1.1. 2 neformaliojo švietimo programos valandos skirtos 3–4 klasių mokiniams 

etnokultūros užsiėmimams „Pasakorių kertala“ ir „Zbitkai“; 

16.6.1.2. 1 neformaliojo švietimo programos valanda skirta 5–8 klasių mokiniams 

etnokultūros užsiėmimams „Zbitkai“, 1 dieną skirta etnokultūros ugdymui vasario–kovo mėnesiais 

(žr. 22.2 papunktį). 
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17. Progimnazija, atsižvelgdama į bendruomenės nuomonę ir vietos socialinį kontekstą, 

numato prioritetines sritis: informacinis raštingumas, techninė kūryba, gamtos mokslų žinių taikymas 

praktiniuose darbuose. Informaciniam raštingumui 2c, 2d naudojamos mokinio ugdymosi poreikiams 

tenkinti po 1 valandą, Robotikai ir Kadrinei animacijai 1–4 klasėse – po 2 neformaliojo vaikų 

švietimo valandas, gamtos mokslų praktiniams darbams atlikti 7a, 8a klasėse – 2 valandos per savaitę. 

18. Progimnazijoje sudaromos sąlygos mokiniui kiekvieną dieną užsiimti aktyvia veikla. 

Pertraukų metu kūno kultūros mokytojai organizuoja sportinius žaidimus sporto salėse ir kitose 

Progimnazijos erdvėse. 

19. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo pirmos dalies 

programą, yra privaloma. Progimnazijoje ir Šepetos skyriuje Socialinė-pilietinė veikla vykdoma 

pagal Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašus: 

19.1. Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2017 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-108 „Dėl Progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos aprašo 

patvirtinimo“; 

19.2. Šepetos skyriuje socialinė-pilietinė veikla vykdoma pagal Socialinės-pilietinės veiklos 

vykdymo tvarkos aprašą,  patvirtintą direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriaus Šepetos Almos Adamkienės MDC socialinės-

pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

20. Mokiniai gali atlikti šio pobūdžio veiklas savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai 

bendradarbiaudami su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.  

21. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą 

pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl 

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-

pilietinė veikla.  

22. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – 

ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio, Pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. Šios veiklos organizavimui skiriama:  

22.1. Progimnazijos pradinėse klasėse – 13 ugdymo proceso dienų per mokslo metus: 

● Mokslo ir žinių diena (1 diena) – rugsėjo 1 d.;  

● pažintinės-edukacinės ekskursijos po Lietuvą (2 dienos) – rugsėjo–birželio mėn.;  

● gamtamokslinis ugdymas „Gamta šalia mūsų“ (1 diena) – rugsėjo–lapkričio mėn.;  

● Progimnazijos vardadienis (1 diena) – lapkričio – gruodžio mėn.;  

● Kalėdų šventė (1 diena) – gruodžio mėn.;  
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● etninės kultūros diena (1 diena) – kovo–balandžio mėn.;  

● informacinių technologijų diena (1 diena) –  balandžio–birželio mėn.;  

● akcija „Darom“ (1 diena) – balandžio mėn.;  

● sportinė-turistinė diena (1 diena) – birželio mėn.;  

● patyriminio ugdymo(si) STEAM diena (1 diena) – birželio mėn.;  

● menų diena (1 diena) – birželio mėn.;  

● mokslo metų veiklos apibendrinimas – atsisveikinimas su mokykla (1 d.) – birželio mėn.; 

22.2. Progimnazijos 5–8 klasėse – 13 ugdymo proceso dienų per mokslo metus: 

● Mokslo ir žinių diena (1 diena) – rugsėjo 1 d.; 

● pažintinės-edukacinės ekskursijos po Lietuvą (2 dienos) – rugsėjo–birželio mėn.;  

● SEU diena (1 diena) – lapkričio mėn.; 

● progimnazijos vardadienis (1 diena) – lapkričio–gruodžio mėn.;  

● Kalėdinė šventė (1 diena) – gruodžio mėn.; 

● pilietiškumo dienos (1 dienos) – vasario–kovo mėn.;  

● etninės kultūros diena (1 diena) – vasario–birželio mėn.;  

● akcija „Darom“ (1 diena) – balandžio mėn.;  

● civilinės (žmogaus) saugos mokymai (1 diena) – birželio mėn.;  

● sportinė diena (1 diena) – birželio mėn.;  

● asmeninės pažangos ir socialinės pilietinės veiklos savianalizės – (1 diena) –  

birželio mėn.;  

● mokslo metų veiklos apibendrinimas – atsisveikinimas su mokykla (1 diena) – birželio 

mėn.;  

22.3. Skapiškio skyriuje – 13 ugdymo proceso dienų per mokslo metus:  

● Mokslo ir žinių diena (1 diena) – rugsėjo 1 d.; 

● pažintinės-edukacinės ekskursijos (2 dienos) – rugsėjo–birželio mėn.;  

● SEU diena  (1 diena) – spalio mėn.;  

● Kalėdinė  diena (1 diena) – gruodžio mėn.;  

● pilietiškumo diena  (1 diena ) – kovo mėn.;  

● akcija „Darom“ (1 diena) – balandžio mėn.;  

● edukacinės dienos „Pamokos kitaip“(3 dienos) – birželio mėn.;  

● sportinė-turistinė diena (1 diena) – birželio mėn.;  

● asmeninės pažangos ir socialinės pilietinės veiklos savianalizės (1 diena) – birželio mėn.;  

● mokslo metų užbaigimo diena (1 diena) – birželio mėn.;  

22.4. Šepetos skyriuje – 14 ugdymo proceso dienų per mokslo metus:  
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● Mokslo ir žinių diena (1 diena) – rugsėjo mėn.;  

● savivaldos diena (1 diena) – spalio mėn.;  

● sveikatingumo dienos (5 dienos)–rugsėjo–birželio mėn.; 

● Kalėdinė padėkos diena (1 diena) – gruodžio mėn.;  

● edukacinės dienos „Pamokos kitaip“ (2 dienos) – birželio mėn.;  

● karjeros planavimo diena (1 diena) – balandžio  mėn.;  

● SEU (1 diena) – kovo mėn.;  

● turizmo ir sporto diena (1 diena) – birželio mėn.;  

● mokslo metų užbaigimo diena (1 diena) – birželio mėn.;  

22.5. Šimonių skyriuje – 15 ugdymo proceso dienų per mokslo metus:  

● Mokslo ir žinių diena (1 diena) – rugsėjo mėn.;  

● Rudenėlio šventė (1 diena) – spalio mėn.; 

● sportadienis (1 diena) – lapkričio mėn.; 

● pažintinės ekskursijos (2 dienos) – rugsėjo–birželio mėn.;  

● etnokultūros diena Lietuvos gimtadienis (1 diena) – vasario mėn.;  

● Skambančių žodžių šventė (1 diena) – kovo mėn.; 

● Kalėdų šventė (1 diena) – gruodžio mėn.;  

● Velykėlės (1 diena) – balandžio mėn.; 

● SEU ugdymo diena (1 diena) – sausis;  

● turizmo diena (1 diena) – birželio mėn.;  

● Vaikų gynimo diena (1 diena) – birželio mėn.; 

● Karjeros diena (1 diena) – gegužės mėn.; 

● akcija „Darom“ (1 diena) – balandžio mėn.;  

● mokslo metų užbaigimo šventė (1 diena) – birželio mėn. 

23. Ugdymo veiklos, atsižvelgiant į Bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, 

organizuojamos ne tik Progimnazijoje ar jos skyriuose, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros 

prieigos centruose, virtualiose mokymosi aplinkose bent po vieną dalyko pamoką per mokslo metus. 

Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei 

pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko(-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos(-ų) trukmę). 
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TREČIAS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. 

MOKINIO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

24. Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ir įsivertinimas vykdomi vadovaujantis teisės 

aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą: 

24.1. Progimnazijoje, Skapiškio ir Šimonių skyriuose – Progimnazijos mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašais, patvirtintais 2019 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. V-125, 2020 m. birželio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-91, Mokinių asmeninės pažangos 

stebėjimo ir įsivertinimo aprašu, patvirtintu 2019 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-114; 

24.2. Šepetos skyriuje – Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-178 „Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

25. Progimnazija ir skyriai dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. 

Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą. 

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

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

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi tais atvejais, kai pasiekimai žemi, taip pat tada, kai 

pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukščiausią ir aukštą lygmenis) gabumams plėtoti, 

gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos. 

26.1. Progimnazijoje ir skyriuose individualus ugdymo planas sudaromas: 

26.1.1. asmeniui, atvykusiam iš užsienio, kuriam yra suteikta laikinoji apsauga; 

26.1.2. asmeniui, sugrįžusiam mokytis iš užsienio; 

26.1.3. mokiniui, kuris yra mokomas namie; 

26.1.4. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ; 

26.1.5. kitais atvejais, kai mokinio asmeninei pažangai pasiekti reikalinga papildoma pagalba 

ir priežiūra.  

27.  Šepetos skyriuje mokymosi pagalba teikiama vadovaujantis Pagalbos klasės taisyklėmis, 

patvirtintomis direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-177 „Dėl . pagalbos klasės 

taisyklių patviritinimo“. 

28. Progimnazijoje ir skyriuose mokymosi pagalba teikiama per pamokas diferencijuojant ir 

individualizuojant ugdymo turinį, per trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas, specialiąsias pamokas. 

29. Progimnazijoje 3–4 klasių mokiniams skiriama viena pamoka per savaitę ilgalaikėms 

konsultacijoms (lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo) iš valandų, skirtų mokinių 
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ugdymosi poreikiams, 6 ir 8 klasėse matematikos gebėjimams gilinti laikinosiose grupėse skiriama 

0,5 valandos per savaitę iš valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. 

30. Progimnazijoje ir skyriuose neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama mokinių 

pilietiškumo, pažinimo, komunikavimo, socialinės, emocinės, sveikos gyvensenos, kultūrinės, 

kūrybiškumo kompetencijoms ugdyti per pasirinktą meninę, sportinę, techninės kūrybos ar kitą 

veiklą:  

30.1. kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertinami ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikiai, jie tikslinami mokslo metų pradžioje. Neformaliojo vaikų švietimo 

programos rengiamos pagal Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų 

neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2022 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų 

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo”; 

30.2. neformaliojo vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti pomėgiams, talentams, 

mokiniai renkasi laisvai;   

30.3. neformaliojo vaikų švietimo grupėje mokinių skaičius – ne mažesnis kaip 8 pastoviai 

lankantys mokiniai Progimnazijoje, 5 – skyriuose; 

30.4. neformalusis vaikų švietimas Progimnazijoje ir jos skyriuose organizuojamas po pamokų 

pagal sudarytą neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštį siūlant tokius užsiėmimus:  

30.4.1. Progimnazijoje:  

Užsiėmimo kryptis, pavadinimas Valandų skaičius Dalyviai 

Sportas 

 

Judrieji žaidimai  1 2 klasių mokiniai  

Šaškės-šachmatai 3 1–4 klasių mokiniai 

Sportuok linksmai  1 2–4 klasių mokiniai  

Drąsūs, stiprūs, vikrūs 1 5–6 klasių mokiniai  

Šaškės, šachmatai 1 5–6 klasių mokiniai 

Sportas mergaitėms  1 5–8 klasių mokiniai  

Saugus eismas 
Saugus eismas  1 1–4 klasių mokiniai  

„Jaunieji dviratininkai“ 1 5–6 klasių mokiniai 

Dailė 

Molio burtai  3 1–4 klasių mokiniai  

Erdvė kūrybai  1 5–8 klasių mokiniai  

Kūrybinės dirbtuvės kitaip  1 5–8 klasių mokiniai  

Choreografija, šokis 
Šokiai   4 1–4 klasių mokiniai  

Linijiniai šokiai 1 5–6 klasių mokiniai 

Muzika 

Choras „Lašiukai“  1 2  klasių mokiniai  

Choras „Giliukai“  1 1–4 klasių mokiniai  

Ansamblis „ICE CREAM“  1 5–8 klasių mokiniai  

Technologijos Darbštuoliukai su IT 1 2–3 klasių mokiniai  
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Raizgalynės 1 1 klasių mokiniai 

Menų dirbtuvės  1 3 klasių mokiniai  

Arbatos klubas  1 5–8 klasių mokiniai  

Eko dizainas  1 5–8 klasių mokiniai  

Techninė kūryba 

Robotika  2 2–4 klasių mokiniai  

Kadrinė animacija  2 1–4 klasių mokiniai  

Elektronika 1 5–8 klasių mokiniai  

Teatras, drama 
Lėlių teatras „Rygailio“  3 1–4 klasių mokiniai  

„Žaidžiame teatrą“ 1 5–8 klasių mokiniai  

Etnokultūra 

Pasakorių kertala  1 1–4 klasių mokiniai  

Ansamblis „Zbitkai“  1 3–4 klasių mokiniai  

Ansamblis „Zbitkai“ 1 5–8 klasių mokiniai  

Pilietinis ugdymas 

Jaunieji šauliai  2 5–8 klasių mokiniai  

Tolerancijos klubas  1 5–8 klasių mokiniai  

Istorinės atminties takais 1 5–8 klasių mokiniai 

Gamta, ekologija 

JMB „Atžalynas“  1 5–8 klasių mokiniai  

Gamtos pasaulis 1 2 klasių mokiniai  

Jaunieji tyrėjai  1 5–8 klasių mokiniai  

Kita „Gaubliukas“ 1 6–8 klasių mokiniai 

 

30.4.2. Skapiškio skyriuje:  

 

Užsiėmimo kryptis Pavadinimas 
Valandų 

skaičius 

Dalyviai 

 

Informacinės technologijos Su IT 1 1-4 klasių mokiniai  

Dailė ir technologijos Kūrybos popietė  1 1–4  klasių mokiniai  

Gamta, ekologija  Gamtos bičiuliai  1 1–4  klasių mokiniai 

Muzika Linksmosios natos 1 1–4  klasių mokiniai 

 

30.4.3. Šepetos skyriuje: 

 

Užsiėmimo kryptis  Pavadinimas  Valandų 

skaičius  

Dalyviai  

Technologijos Darbščiųjų rankų 1 

1 

1–4  klasių mokiniai 

5–8 klasių mokiniai  

Informacinės technologijos Mokausi kurti  1 1–4  klasių mokiniai 

Muzika  Ansamblis 1 5-8 klasių mokiniai  

Chorelis  1 1-4  klasių mokiniai 

Verslumas  Finansinis raštingumas 1 5–8  klasių mokiniai 
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30.4.4. Šimonių skyriuje: 

 

Užsiėmimo kryptis  Pavadinimas  Valandų 

skaičius  

Dalyviai  

Gabių mokinių ugdymas Žaidžiame anglų kalbą 1 1–4  klasių mokiniai  

Etnokultūra „Kuparėlis“ 1 1–4  klasių mokiniai  

Pasaulio pažinimas „Gamtos taku“ 2 1–4  klasių mokiniai  

 

30.5. klasių vadovai (auklėtojai), pagalbos mokiniui specialistai padeda kiekvienam mokiniui, 

ypač turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų 

švietimo programas; 

30.6. neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių 

registre.  

31.  Progimnazijoje, vadovaujantis Mokytojų tarybos posėdžio 2022 m gegužės 25 d. 

protokolo Nr. 3-2 nutarimu, ir Skyriuose  pamokos, skirtos mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti, skiriamos: 

31.1. Progimnazijos pradinio ugdymo klasėse (19 val.):  

31.1.1. 1b, 3b, 4c klasėse – po 1 valandą kryptingam meniniam ugdymui – šokiui;  

31.1.2. 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d klasėse – po 1 valandą per savaitę ilgalaikėms 

individualioms ir grupinėms konsultacijoms (lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo)  

31.1.3. 3c, 3d klasėse – po 1 valandą informacinėms technologijoms.  

31.1.4. 1–4 klasėse – 6 val. mokyti lietuvių kalbos intensyviuoju būdu mokinius atvykusius iš 

Ukrainos; 

31.2. Progimnazijos 5–8 klasėse (15,5 valandų per savaitę):  

31.2.1. 8 klasėse – po 0,5 valandos matematikos ir lietuvių kalbos žinių gilinimui laikinosiose 

grupėse. 

31.2.2. 5–8 klasėse – 6 val. mokyti lietuvių kalbos laikinosiose grupėse intensyviuoju būdu 

mokinius atvykusius iš Ukrainos.  

31.2.3. 7a, 8a klasėse – 2 valandas eksperimentiniams gamtos mokslų darbams atlikti, klasę 

dalinant į dvi dalis; 

31.2.4. Progimnazijoje pasirenkamiesiems dalykams (pasirinkti dalykai mokslo metų eigoje 

nėra keičiami):  

31.2.5. 5a, 5b, 5c klasėse „Krašto istorija“ – po 0,5 valandos; 

31.2.6. 5a, 5b, 5c klasėse „Sveikatos ugdymas“ – po 0,5 valandos; 

31.2.7. 7a, 7b, 7c klasėse „Pilietinis ugdymas“ – po 0,5 valandos. 
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31.3. Skapiškio skyriuje (2 val. per savaitę): 

31.3.1. 1–4 klasėse – 2 valandos lietuvių kalbos, matematikos; 

31.4. Šepetos skyriuje (pagal poreikį): 

31.4.1. „Pagalbos klasėje“ mokomi nesėkmę patyrę mokiniai, taip pat  praleidę pamokas dėl 

ligos ar dėl kitų priežasčių. Mokytojai dirba pagal atskirai sudarytą tvarkaraštį ir „Pagalbos klasės“, 

mokinių saugumui ir tvarkai mokykloje užtikrinti, aprašą“.  

31.5. Šimonių skyriuje (1 val. per savaitę): 

31.5.1. 1–4 klasėse – 1 valanda lietuvių kalbos, matematikos; 

32. Ugdymo turiniui planuoti mokytojai rengia:  

32.1. ilgalaikius mokomųjų ir pasirenkamųjų dalykų planus mokslo metams iki 2022 m. 

rugpjūčio 31 d., koreguoja juos mokslo metų eigoje;  

32.2. pritaikytas ir individualizuotas mokomųjų dalykų programas mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, du kartus per mokslo metus: iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. ir iki 2023 

m. sausio 20 d.;  

32.3. mokomųjų dalykų planus pusmečiams, pastoviai namuose mokomiems mokiniams. 

33. Rengiant pasirenkamųjų dalykų programas vadovaujamasi Bendraisiais formaliojo 

švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų 

reikalavimų patvirtinimo“.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

34. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis Lietuvos 

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

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

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

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – 

Higienos norma) Progimnazijoje ir skyriuose ugdymo procesui organizuoti sudaromi tvarkaraščiai.  

35. Progimnazija ir skyriai vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remiantis turimais 

duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, priimami sprendimai dėl ugdymo proceso koregavimo. 

36. Pradinėse klasėse dirbantys mokytojai derina tarp savęs užduočių į namus skyrimo apimtis 

ir kontrolinių darbų atlikimo datas. 
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37. Kontroliuojama, kad mokiniams per dieną būtų skiriamas ne daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Dalyko mokytojai ne vėliau kaip prieš savaitę informuoja apie numatomus 

kontrolinius darbus, fiksuoja dienyne esančiame kalendoriuje. Kontroliniai darbai negali būti rašomi 

iš karto po mokinio ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų.  

38. Ugdymo turiniui įtvirtinti ir savarankiško darbo įgūdžiams formuoti mokytojai skiria 

užduotis, kurios atliekamos namuose. Ugdymo skyrių vedėjai stebi, kad užduotys: 

38.1. atitiktų mokinio galias;  

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

numatytų mokymosi tikslų;  

38.3. nebūtų skiriamos atostogoms;  

38.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

39. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti 

skiriamų užduočių dienos centruose arba namuose dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių 

sąlygų, sudaromos sąlygos jas atlikti: 

39.1. Progimnazijos skaitykloje nuo 14 val. iki 15 val.;  

39.2. Šepetos skyriuje – „Pagalbos klasės“ tvarkaraštyje numatytu laiku;  

39.3. Skapiškio skyriuje – ,,Klasėje Tau“ (tvarkaraštyje) numatytu laiku;  

39.4. Šimonių skyriuje – „Pagalbos klasėje“(tvarkaraštyje) numatytu laiku. 

40. Progimnazijoje 1b ir visose 5-ose klasėse, suderinus su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), skiriamas didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, numatytiems 

BUP 75 ir 109 punktuose. 

41. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikių 

konsultacijų (trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso nuo mokiniui kylančio poreikio 

išsiaiškinti mokymosi neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Ilgalaikės (pamokos 

trukmės) konsultacijos organizuojamos per visą nustatytą mokymosi trukmės periodą (pusmetį) ir 

įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) dienyne ar asmeniškai 

informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą. 

42. Mokiniai, kurie yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo 

metais nugalėtojai, mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, dailės, 

menų, sporto ir kitose) ar pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigę), 

siekiant užtikrinti jų saugumą ir užimtumą, nėra atleidžiami nuo tų dalykų pamokų. 

43. Mokinys, dėl sveikatos atleistas gydytojų nuo fizinio ugdymo pamokų, jų metu gali 

užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Jeigu šios pamokos pagal pamokų 
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tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokinys gali į Progimnaziją atvykti vėliau arba išvykti 

anksčiau. Apie tai informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

44. Mokinys, kuris atstovauja Progimnazijai ar jos skyriams varžybose, konkursuose, 

olimpiadose, šventėse per atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio 

ugdymosi dienų skaičių. Mokiniui pageidaujant, direktoriaus įsakymu jis gali būti atleidžiamas nuo 

dalyvavimo paskutinėse birželio mėnesio ugdymo veiklose (pamokose). 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

45. Mokymosi pagalba Progimnazijoje ir skyriuose teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji 

reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui:   

45.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;   

45.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;   

45.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

45.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis nei numatyta Pradinio ar Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose ir mokinys nedaro pažangos; 

45.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis;   

45.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi;   

45.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

45.8. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.  

46. Progimnazija ir skyriai užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima žemų pasiekimų 

prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama tai, 

ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.).   

47. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas 

pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką ne rečiau kaip 2 kartus per metus.  

48. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo 

organizavimą atsakingi ugdymo skyrių vedėjai. 
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS. 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS PRADINIO, 

PAGRINDINIO  UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

49. Progimnazija ir skyriai, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės pradinio ar 

pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, nepilnamečiui asmeniui, kuriam 

Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl 

laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ yra ar buvo suteikta laikinoji 

apsauga: 

49.1. priima jį mokytis vadovaudamiesi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

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

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

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

49.2. informuoja Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių;   

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

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

intensyviai mokytis lietuvių kalbos;  

49.4. paskiria asmenį (dažniausiai – klasės vadovą (auklėtoją),mokytojo padėjėją) padėti 

atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į Progimnazijos ar jos skyrių bendruomenės gyvenimą, 

mokytis ir ugdytis, prireikus pasitelkiami mokiniai savanoriai, mokytojo padėjėjai;  

49.5. sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgiant į jo mokymosi pasiekimus, 

kuriame numatyto pamokų skaičiaus perskirstymą tarp dalykų, numatytų Ugdymo plano 55, 57, 59, 

87, 116, 117 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti kai kurių dalykų ar jų dalies, esant 

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

skirti lietuvių kalbai mokyti; 

49.6. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, teikiamos pagalbos formas 

ir būdus, Progimnazijos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų) įsipareigojimus. Adaptaciniu 

laikotarpiu dalykų mokytojai stebi mokinio individualią pažangą ir jo pasiekimų balais nevertina. 

Užsitęsus mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumams, susijusiems su adaptacija, į adaptacijos procesų 

valdymą įtraukiama Progimnazijos ar skyrių vaiko gerovės komisijos;  

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

atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą ir gauna grįžtamąją 

informaciją;  

49.8. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, konsultuoja dėl jų pasirinkimo. 
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50. Jeigu mokinys nemoka ar nepakankamai moka lietuvių kalbą, organizuoja:  

50.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu, kartu užtikrinant, kad kitus dalykus (pvz. 

menus, gamtos mokslus ir kt.) jis mokytųsi kartu su bendraamžiais, numato galimybes mokytis kalbų 

per neformaliojo vaikų švietimo siūlomas veiklas.  

50.2. asmenims kuriems yra suteikta laikinoji apsauga organizuojamas lietuvių kalbos 

mokymasis intensyviuoju būdu, formuojamos 2 laikinos grupės: 1–4 klasėse ir 5–8 klasėse – po 5 

val. per savaitę. 

50.3. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienerių metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) 

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

51. Mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikiant reikiamą 

švietimo ir mokymosi pagalbą.   

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

52. Progimnazijoje ir jos skyriuose ugdymo turiniui įgyvendinti klasėse sudaromos laikinosios 

grupės:  

52.1. 1–4 klasėse:  

52.1.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniams 

yra parinkę tikybą ar etiką ir grupę sudaro ne mažiau kaip 5 mokiniai.  

52.1.2. 2–4 klasėse užsienio (anglų) kalbai mokyti, esant klasėje ne mažiau kaip 20 mokinių;  

52.2. 5–8 klasėse:  

52.2.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką, o 

grupę sudaro ne mažiau kaip 9 (skyriuose –5) mokiniai; 

52.2.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;  

52.2.3. gamtos mokslų pamokoms, kuriose atliekami praktiniai darbai, jei pakanka mokymo 

lėšų;  

52.2.4. užsienio kalboms, kai klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys. Prancūzų kalbos 

mokymuisi laikinoji grupė sudaroma esant ne mažiau kaip 4 mokiniams; 

52.2.5. lietuvių kalbos mokymui intensyviuoju būdu mokinius, kuriems yra suteikta ar buvo 

suteikta laikinoji apsauga; 

52.2.6. esant mažesniam mokinių skaičiui sudaromos jungtinės laikinosios mokymosi grupės iš 

paralelinių klasių: doriniam ugdymui – 1c ir 1d; 2a ir 2b; 3a, 3b ir 3d; 4a, 4b ir 4c; 8a ir 8c; prancūzų 

kalbai – 6a, 6b ir 6c; 7a, 7b ir 7c; 
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52.3. Skapiškio skyriuje laikinosios grupės sudaromos doriniam ugdymui 1–4; 

52.4. Šepetos skyriuje 5–8 klasių komplektai dalijami į grupes technologijoms mokyti sudarant 

atskiras mergaičių ir berniukų grupes; 

52.5. Šimonių skyriuje laikinosios grupės sudaromos doriniam ugdymui 1–4 klasėse, logopedo 

pagalbai ir konsultacijoms teikti; 

52.6. Progimnazijoje švietimo pagalbai (logopedo ir specialiojo pedagogo) ir dalykų 

konsultacijoms teikti. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

53. Skyriuose ugdymas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas organizuojamas 

jungtinėse klasėse. Sudarant jungtines klases vadovaujamasi Mokyklų, vykdančių formaliojo 

švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“.  

54. Ugdymo organizavimas Skapiškio skyriaus jungtinėse klasėse: 

54.1. pradinio ugdymo – dvi jungtinės klasės: 1 ir 3, 2 ir 4;  

54.2. 1 ir 3,  2 ir 4 jungtinėse klasėse organizuojamos visų ugdomųjų dalykų pamokos;  3 

klasei  anglų kalbos pamokos organizuojamos atskirai; 

55. Ugdymo valandų paskirstymo lentelė 1–4 klasėms Skapiškio skyriuje:  

 

Dalykas  Pamokų skaičius klasėse  Viso valandų  

1,3 2,4  

Dorinis ugdymas   1 1 2 

Lietuvių kalba   8/7 7 15 

Anglų kalba  0/2 2 4 

Matematika  4 5 9 

Pasaulio pažinimas   2 2 4 

Dailė ir technologijos  2 2 4 

Muzika  2 2 4 

Fizinis ugdymas 3 3 6 

Šokis  1 1 2 
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Privalomų pamokų skaičius   1 kl. - 23, 3 kl. - 24 

 1 ir 3 jungt  klasė – 

25 val.) 

25 50 

Konsultacijos  1 1 2 

Neformalus vaikų švietimas  2 2 4 

Iš viso valandų 1–4 klasėms  28 28 56 

 

56. Ugdymo organizavimas Šepetos skyriaus jungtinėse klasėse:  

56.1. pradinio ugdymo – dvi jungtinės klasės: 1 ir 3; 2 ir 4; 

56.2. 1 ir 3;  2 ir 4  jungtinėse klasėse organizuojamos visų ugdomųjų dalykų pamokos;  

56.3. anglų kalbos pamokose jungiamos 2 ir 3 klasės;  

57. Ugdymo valandų paskirstymo lentelė 1–4 klasėms Šepetos skyriuje:  

 

  

58. Ugdymo organizavimas Šimonių skyriaus jungtinėse klasėse: 

58.1. jungiamos 1 ir 3 klasės, 2 ir 4 klasės (žiūrėti į pamokų paskirstymo lenteles), jungtiniam 

1 ir 3 klasių, 2 ir 4 klasių komplektams skiriama po 27 valandas per savaitę, 

58.2. dorinio ugdymo pamokoms jungiamos: tikybos 1–2 kl., 3–4 kl., etikos 3–4 kl.; 

58.3. 1 ir 3 klasei, 2 ir 4 klasei po 2 val. per savaitę skiriama neformaliam švietimui; 

 

 

 

Dalykas Pamokų skaičius klasėse 

Viso valandų  
1,2 3,4 

Dorinis ugdymas   1 1 2 

Lietuvių kalba  8 7 15 

Anglų kalba  2 2 4 

Matematika  4 5 9 

Pasaulio pažinimas   2 2 4 

Dailė ir technologijos  2 2 4 

Muzika  2 2 4 

Fizinis ugdymas 

Šokis   

3 

1 

3 

1 

6 

2 

Privalomų pamokų skaičius   25 25 50 

Neformalus vaikų švietimas  2 2 4 

Iš viso valandų 1–4 klasėms  27 27 54 
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59. Ugdymo valandų paskirstymo lentelės 1–4 klasėms Šimonių skyriuje: 

Dalykas Pamokų skaičius klasėse 
1 ir 3 

1 3 

Dorinis ugdymas (tikyba)    1 

Lietuvių kalba  3 2 5 

Anglų kalba   2  

Matematika  2 2 2 

Pasaulio pažinimas     2 

Dailė ir technologijos    2 

Muzika    2 

Šokis   1 

Fizinis ugdymas    3 

Pamokų skaičius   5 6 18 

Iš viso 23 24  

Iš viso jungtinei klasei   29 

Neformalus vaikų švietimas   2 

 

Dalykas Pamokų skaičius klasėse 
2 ir 4 

2 4 

Dorinis ugdymas  (tikyba)   1 

Lietuvių kalba  1 1 6 

Anglų kalba  1 1 1 

Matematika  2 2 3 

Pasaulio pažinimas     2 

Dailė ir technologijos    2 

Muzika    2 

Šokis   1 

Fizinis ugdymas    3 

Pamokų skaičius   4 4 20 

Iš viso 24 24  

Iš viso jungtinei klasei   29 

Grupinė konsultacija   1* 

Neformalus vaikų švietimas   2 

*valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. 
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DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

60. Progimnazijoje ir skyriuose mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir 

namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu. 

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

būdu. Mokiniui, mokomam namie, Progimnazija, suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą.  

62. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 1–3 klasėse 

skiriama 315 pamokų per mokslo metus, per savaitę – 9 pamokos, 4 klasėse – 385 pamokų per metus, 

per savaitę – 11 pamokų, 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 12, 7–

8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus, per savaitę – 13 pamokų. Dalį pamokų gydytojų 

konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti Progimnazijoje arba mokytis nuotoliniu 

mokymosi būdu.  

63. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), direktoriaus įsakymu mokinys, kuris 

mokosi namie pagal pradinio ugdymo programą, gali nesimokyti menų ir fizinio ugdymo, pagal 

pagrindinio ugdymo programą – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų Progimnazijoje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.  

64. Mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę 

pasiekimams gerinti.  

65. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal  priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio 

ugdymo pirmosios dalies programą. Progimnazija padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) 

organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 

504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Ugdymosi šeimoje 

įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-93. 
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DEŠIMTAS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIUMOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ 
 

66. Progimnazija ir jos skyriai, organizuodami ugdymo procesą nuotoliniu mokymo būdu, 

vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu ir Nuotolinio 

mokymo(si) proceso organizavimo tvarkos aprašu. 

67. 5–8 klasių mokiniams visų dalykų ugdymo procesą vykdo dalykų mokytojai nuotoliniu 

mokymo būdu sausio 23–27 dienomis užtikrinant, kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi 

pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų.  

68. Organizuodamas ugdymo procesą nuotoliniu būdu, klasės vadovas (auklėtojas) padedant 

socialiniam pedagogui, įvertina mokinių mokymosi sąlygas namuose, turimas mokymosi priemones, 

reikalingas dalyvauti nuotolinio mokymosi procese.  

69. Mokiniams, neturintiems galimybių mokytis nuotoliniu mokymo būdu, sudaromos sąlygos 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokytis mokykloje. 

70. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

Progimnazija ir skyriai užtikrina, kad visas ugdymo procesui skirtas laikas kiekvienai klasei būtų 

skiriamas sinchroniniam ugdymui, sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 90 min. 

71. Esant poreikiui, pradedant ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, skyriaus 

vedėjas pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydamas jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

organizuoti. Ugdymo proceso tvarkaraštis, jo keitimai mokiniui, mokinio tėvams (globėjams, 

rūpintojams) skelbiamas Progimnazijos ir skyrių internetinėse svetainėse.  

 

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS 

VAIKO SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS(IS) 

 

72. Vaiko socialinių emocinių kompetencijų ugdymas vykdomas remiantis Kupiškio rajono 

savivaldybės vaiko socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymos(si) modelio aprašu, patvirtintu 

Kupiškio rajono savivaldybės mero 2021 m. birželio 29 d. MV-30 potvarkiu „Dėl Kupiškio rajono 

savivaldybės vaiko socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymos(si) modelio aprašo“ patvirtinimo. 

73. Progimnazijoje ir Šepetos skyriuje sudaromos darbo grupės vaiko socialinių ir emocinių 

kompetencijų (toliau – SEK) ugdymo(si) planui parengti.  

74. Darbo grupė atlieka tyrimą, kokioms amžiaus grupėms kurios socialinės, emocinės 

kompetencijos sandų (savimonės ir savitvardos;  socialinio sąmoningumo, teigiamų tarpusavio 
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santykių kūrimo ir empatiškumo; atsakingo sprendimų priėmimo ir elgesio įvertinant pasekmes) 

raiškos yra aktualiausios ir pateikia mokytojų tarybai rekomendacijas. 

75. Mokytojų taryba, remdamasi darbo grupės pateiktomis rekomendacijomis, priima 

sprendimus dėl vaiko SEK ugdymo(si) prioritetų.  

76. Darbo grupė suplanuoja vaiko SEK ugdymo(si) veiklas. 

77. Į Progimnazijos strateginį, metinį veiklos planus įtraukiamos vaiko SEK ugdymo(si) 

veiklos. 

78. Vaiko gerovės komisijos, klasių vadovai (auklėtojai), pagalbos mokiniui specialistai, 

dalykų mokytojai, atsižvelgdami į Progimnazijos metinį veiklos planą numato vaiko SEK ugdymą(si)  

savo veiklos planuose ar dalykų ilgalaikiuose planuose. 

79. Progimnazijoje įgyvendinamos programos: priešmokyklinio ugdymo grupėje – „Zipio 

draugai“,  1–2 klasėse – „Obuolio draugai“, 3–4 klasėse – „Įveikiame kartu“, 5–8 klasėse – 

„Paauglystės kryžkelės“. Programos vykdomos pamokų metu, integruojamos į klasių valandėles.  

80. Skapiškio skyriuje – ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme ,,Zipio draugai“, 1–4 

klasėse – ,,Laikas kartu.  

81. Šepetos skyriuje į ugdymo procesą integruojama charakterio ugdymo programa 

„Charakteris“. 

82. Šimonių skyriuje – ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme „Zipio draugai” , 1 ir 

3 klasėse – „Obuolio draugai“, 2 ir 4 klasėse – „Laikas kartu“. Programos integruojamos į klasių 

valandėles. 

83. Dienyne prie temos įrašoma SEK. 

84. Vaiko SEK stebėseną nuolat vykdo visos Progimnazijos ir skyrių bendruomenės, vertinimą 

ir grįžtamąjį ryšį vieną kartą per mokslo metus mokytojų tarybai teikia klasių vadovai (auklėtojai).  

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

85. Ugdymo valandos numatytos pradinio ugdymo Bendrajai programai įgyvendinti ugdymo 

procesą organizuojant grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 

vadovaujantis Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

86.  Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro privalomų ugdymo valandų skaičius 

visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, neformaliojo 

švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos.  
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87. Progimnazijos ugdymo plano lentelė 2022–2023 m. m. pradinio ugdymo programai: 

Dalykai 

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius 

Iš viso 

pradinio 

ugdymo 

programai          

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 1–4 klasės 

1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d   

Dorinis 

ugdymas  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

(tikyba arba 

etika) 

Lietuvių kalba 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 109 

Užsienio 

kalba (anglų) 
        

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Matematika 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 67 

Pasaulio 

pažinimas 
2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Dailė ir 

technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Šokis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Fizinis 

ugdymas 
3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

Privalomų 

ugdymo 

valandų 

skaičius 

mokiniui 

23 23 23 23 25 25 25 24 24 24 24 25 25 25 25 363 

Kryptingas 

meninis 

ugdymas 

(šokis) 

  1             1         1   3 

Informacinės 

techn.                   1 1         2 

Konsultacija               1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Iš viso 

Bendrajai 

programai 

įgyvendinti 23 24 23 23 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 26 376 

Neformaliojo 

švietimo 

valandos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Iš viso 

valandų:  25 26 25 25 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 28 406 

 

88. Bendrosios programos tikslų siekiama, ugdymo turinį formuojant pagal dalykus.   
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89. Ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį) per 

dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas.   

90. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ir kitomis ugdymo organizavimo formomis:  

90.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas  1–4 

kl. numatytas vadovaujantis Higienos norma;   

90.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 

integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo 

dalykų ir neformaliojo švietimo programų turinį;  

90.3. ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo 

periodus;   

90.4. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per dieną 

gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, atsižvelgiant į tai, kiek laiko skiriama neformaliojo švietimo 

programoms įgyvendinti.   

91. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik Progimnazijoje, bet ir už jos ribų (pvz., 

muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).   

92. Einamaisiais mokslo metais galima koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal pasikeitusius 

mokinių ugdymo poreikius išlaikant mokslo metams skirtą ugdymo valandų skaičių.  

93. Pakeitimai įforminami direktoriaus įsakymais.  

94. Mokytojas, nusprendęs skirti užduotis į namus, užtikrina, kad užduotys:  

94.1. atitiktų mokinio galias;  

94.2. būtų naudingos tolesniam mokymuisi;  

94.3. nebūtų užduodamos atostogoms;  

94.4. nebūtų skirtos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti.  

95. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose (jeigu jos 

skiriamos), dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos sąlygos jas atlikti 

Progimnazijos pailgintos dienos  grupėje, dienos centre „Draugaukime“, VšĮ Kupiškio vaikų dienos 

centre.  

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

96. Dorinis ugdymas: 

96.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą; 
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96.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) pateiktą prašymą.   

97. Kalbinis ugdymas.   

97.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz., 

naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į 

kalbinę raišką ir rašto darbus);  

97.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas:  

97.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais;  

97.2.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų Europos kalbų;  

97.2.3. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę.   

98. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:   

98.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko (35 ugdymo valandos). Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas 

ugdytis praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (vieną ketvirtąją) dalykui skiriamo laiko 

ugdymas vyksta tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie 

vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose;   

98.2. socialiniams gebėjimams ugdyti vieną ketvirtąją dalį  pasaulio pažinimo dalyko laiko 

skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

(pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).  

99. Fizinis ugdymas:  

99.1. mokiniams sudaromos sąlygos lankyti ne mažiau kaip 105 fizinio ugdymo pamokas per 

metus (3 pamokas per savaitę);  

99.2. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 

organizuojamos judriosios pertraukos ar fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos.   

100. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose 

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

101. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje.  

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

102.1. muzikos programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 valandas per savaitę); 

102.2. dailės ir technologijų programai  įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 valandas 

per savaitę), iš jų – technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip viena trečioji dailės ir 

technologijų dalyko laiko;  
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102.3. šokio programai įgyvendinti skiriama 35 pamokos per metus (1 valanda per savaitę);   

102.4. kryptingas meninis ugdymas organizuojamas 1b, 3b, 4c klasėse. Mokytojas parengia 

kryptingo meninio ugdymo programą, kurią tvirtina progimnazijos direktorius.   

103. Informacinės technologijos: 

103.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

103.2. iš mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti pamokų 3c ir 3d klasėse skiriama po 1 

pamoką. 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
 

104. Progimnazija ir Šepetos skyrius įgyvendina Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies 

bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų 

tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba; matematika; 

gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas; meninis 

ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.   

105. Progimnazija, formuodama pagrindinio ugdymo pirmos dalies programos turinį, 

mokiniams siūlo rinktis pasirenkamuosius dalykus: „Krašto istorija“ – 5-ose klasėse, „Pilietinis 

ugdymas“ – 7-ose klasėse, „Sveikatos ugdymas“ – 5-ose klasėse.  

106. Progimnazijoje klasės valandėlė organizuojama kartą per savaitę: 5–6 klasių mokiniams 

ketvirtadieniais, 7–8 klasių mokiniams penktadieniais nuo 8.00 iki 8.45 val. 

107. Pradedantiesiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai 

atvykusiems mokiniams skiriamas adaptacinis laikotarpis vadovaujantis  Kupiškio Povilo Matulionio 

progimnazijos pagrindinio ugdymo I dalies mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo 

aprašo, patvirtinto direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl Progimnazijos 

pagrindinio ugdymo I dalies mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašo 

patvirtinimo“,  22 punktu.  

ANTRASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO  DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO 

YPATUMAI 

108.  Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka 

tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti 
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mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą renkamasi dvejiems metams (5–6, 7–8 

klasėms).   

109.  Lietuvių kalba ir literatūra. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos bendrosiose 

programose numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos siekti patenkinamo lygio skiriant 

ilgalaikes ir trumpalaikes konsultacijas.   

110. Užsienio kalba:   

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

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos;  

110.2. Antrosios užsienio kalbos pradedama mokyti nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų, globėjų) sutikimu pats 

renkasi antrąją užsienio kalbą: prancūzų ar rusų;  

110.3. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo pirmos dalies programos, galima 

tik tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis nei 

numatyta tos kalbos bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio 

mokyklos ir šiuo metu Progimnazija ir jos skyrius dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui 

galimybės toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, 

mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti 

programų skirtumus:  

110.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę;  

110.3.2. susidarius mokinių laikinajai grupei, atsižvelgiant į turimas mokymo lėšas, gali būti 

skiriamos dvi papildomos pamokos; 

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

ir Progimnazija ar skyrius nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni nei 

numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimu įskaitomi mokinio pasiekimai konvertuojant juos pagal dešimties balų vertinimo 

sistemą. Mokiniui sudaromas individualus užsienio kalbos mokymosi planas ir suteikiama galimybė 

vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos 

pamokas kitose klasėse; 

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

pritarus, pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o Progimnazija ar skyrius neturi tos kalbos 

mokytojo:  

110.4.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 
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su Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi, skiriant pamokų skaičių, 

numatytą Ugdymo plane; 

110.4.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis). 

Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo 

lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti Progimnazijai ar skyriui pagal iš anksto priimtą 

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

111. Gamtos mokslai: 

111.1. Progimnazijoje eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų 

dalykų turinyje skiriama ne mažiau kaip 35 procentai dalykui skirtų pamokų per mokslo metus; 

111.2. 7a, 8a klasėse išbandomas integruotas gamtamokslinis ugdymas, eksperimentiniams 

darbams atlikti skiriamos papildomos pamokos iš mokinio ugdymo poreikiams tenkinti pamokų 

skaičiaus. Pamokas organizuoja ir veda: 7a klasėje – fizikos ir biologijos mokytojai, 8a klasėje – 

biologijos, chemijos ir fizikos mokytojai; 

111.3. Mokiniai kaip atskirus mokomuosius dalykus mokosi: 7b, 7c klasėse – biologijos ir 

fizikos, 8b, 8c klasėse – biologijos, fizikos ir chemijos. 

112. Technologijos. 5–8 klasėse mokiniai mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, 

tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms.  

113. Informacinės technologijos. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. 

7 klasėje pirmą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui 

(apie 50 procentų metinių pamokų), 8 klasėje antrą pusmetį pamokos skiriamos informacinių 

technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 procentų pamokų).   

114. Socialiniai mokslai. Progimnazijoje į ugdymo turinį įtraukiami pasirenkamieji dalykai: 5-

ose klasėse – „Krašto istorija“, 7-ose klasėse – „Pilietinis ugdymas“.  

115. Fizinis ugdymas. Sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius 

atitinkančią neformaliojo vaikų švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms. Progimnazija 

ir skyriai užtikrina pasiūlos įvairovę ir organizuoja mokinių, lankančių šias programas, apskaitą.  

115.1. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

mokytojai siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių 

klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 
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116. Minimalus pamokų skaičius Progimnazijoje Pagrindinio ugdymo programai grupinio 

mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo 

metus ir per savaitę:  

117. Ugdymo valandų paskirstymo lentelė 5–8 klasėms Šepetos skyriuje:  

Dalykas  Pamokų skaičius klasėse Viso valandų 

Klasės

Dorinis ugdymas (etika) (tikyba)

Lietuvių kalba ir literatūra

Užsienio kalba (1-oji)

Užsienio kalba (2-oji)

Matematika

Informacinės technologijos

Gamta ir žmogus

Biologija

Chemija

Fizika

Gamtos mokslai

Istorija

Socialinė-pilietinė veikla

Geografija

Dailė

Muzika

Technologijos

Fizinis ugdymas

Žmogaus sauga

Pasirenkamieji dalykai

Pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę
27 29 30,5 31

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius per mokslo 

metus

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per mokslo metus)

444 444

222 222

Ugdymo sritys ir dalykai

26

Meninis ugdymas

37 (1,0) 37 (0,5; 0,5) 74

37 (1;0) 18(0,5;0) 46

222(3;3) 222 (3;3) 444

Minimalus privalomas pamokų 

skaičius mokiniui per mokslo metus
962; 1 073; 1 073; 1 110;

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę
29 29 30

74 (1;1) 74 (1;1) 148

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga

148 (2;2) 111 (2;1) 259

Socialinis ugdymas

148 (2;2) 148 (2;2) 296

74 (1;1) 74 (1;1) 148

20 20 40

74 (0;2) 148 (2;2) 222

- 74 (0;2) 74

- (3;5) 296

Gamtamokslinis ugdymas

148 (2;2) - 148

- 111 (2;1) 111

Matematika ir informacinės technologijos

296 (4;4) 296 (4;4) 592

74 (1;1) 37 (0,5;0,5) 111

740

222 (3;3) 222 (3;3) 444

74 (0;2) 148 (2;2) 222

- 111(1;2) 111

Dorinis ugdymas

74 (1;1) 74 (1;1) 148

5 6 7 8

Pagrindinio ugdymo 

programos I dalyje (iš 

viso)

Kalbos

370 (5;5) 370 (5;5)
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5 6 7 8  

Dorinis ugdymas (tikyba)  1 1 1 1 4 

Lietuvių kalba ir literatūra  5 5 5 5 20 

I užsienio kalba (anglų k.)  3 3 3 3 12 

II užsienio kalba (rusų k.)  - 2 2 2 6 

Matematika  4 4 4 4 16 

Informacinės 

technologijos  

1 1 0,5 0,5 3 

Gamta ir žmogus   2 2 - - 4 

Biologija  - - 2 1 3 

Chemija  - - - 2 2 

Fizika  - - 1 2 3 

Istorija  2 2 2 2 8 

Geografija  - 2 2 2 6 

Dailė  1 1 1 1 4 

Muzika  1 1 1 1 4 

Technologijos (5–8 kl.  

komplektams – viso 2 val.) 

2 2 2 1 7 

Fizinis ugdymas  3 3 3 3 12 

Žmogaus sauga  1 - 0,5 0,5 2 

Privalomų valandų 

skaičius  

Ugdymo procesui 5–8 

klasėse įgyvendinti  

5 klasė – 26 

6 klasė – 29 

7 klasė – 

30 

8 klasė – 

31 

 

116 

Neformalusis vaikų 

švietimas   

2 1 3 

Viso 5–8 klasėse  57 62 119 

 
 

 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
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PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

118.  Progimnazija ir skyriai, rengdami ir įgyvendindami Ugdymo planą, užtikrina visų 

mokinių įtrauktį į švietimą, sudaro sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

gauti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, reikalui esant, pritaiko jiems mokymosi aplinką, 

vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-

1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo  organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo”. 

119. Formuojant ugdymo turinį, organizuojant ir įgyvendinant ugdymo procesą, 

vadovaujamasi bendrosiomis programomis ir atsižvelgiama į:  

119.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius;  

119.2. formaliojo švietimo programą;  

119.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

119.4. švietimo pagalbos specialistų, Progimnazijos ir skyrių vaiko gerovės komisijų, 

pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas.  

119.5. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos 

ir socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 6 

priedu. 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

120. Progimnazijos ar Šepetos skyriaus vaiko gerovės komisijoms priėmus sprendimą dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo, 

Progimnazija ir skyriai kiekvienam mokiniui, turinčiam  specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro 

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

ugdymo procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, paskiria pagalbos plano įgyvendinimą 

koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis asmuo kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 

numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, periodiškai aptaria 

pasiektus rezultatus. 

121. Individualiam ugdymo planui įgyvendinti sudaromi individualūs tvarkaraščiai, derantys 

su klasės, kurioje mokinys mokosi, tvarkaraščiu ir užtikrinantys, kad mokinys gaus ugdymą ir 

švietimo pagalbą tokia apimtimi, kokią nustato Bendrosios programos ir rekomenduoja mokiniui 

švietimo pagalbos tarnyba, atsižvelgiant į progimnazijos žmogiškuosius išteklius. Progimnazija ir 

skyriai, rengdami individualų ugdymo planą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui, 

vadovaujasi Ugdymo plano 55, 57, 59, 87, 116, 117  punktuose nurodytu pradinio ar pagrindinio 
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ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi ir numato švietimo pagalbos 

teikimą:   

121.1. Progimnazijoje 1–4 klasių visiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

vedamos individualios ir (ar) grupinės lietuvių kalbos ir matematikos specialiosios pamokos;   

121.2. Progimnazijoje 5–8 klasių vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams vedamos individualios ir (ar) grupinės lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos 

specialiosios pamokos;  

121.3. Progimnazijoje formuojamos nuolatinės ar laikinosios grupės, pogrupiai iš tų pačių ar 

skirtingų klasių mokinių;   

121.4. Progimnazijoje sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokinio ugdymo planas 

sudaromas vadovaujantis Ugdymo plano 87, 116 punktais. Ugdymo plane specialiosios pamokos 

skiriamos tarčiai, kalbai lavinti;  

121.5. suteikiama galimybė vėliau pradėti mokytis pirmosios ar antrosios užsienio kalbos 

mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) 

rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų; 

121.6. suteikiama galimybė mokytis tik vienos užsienio kalbos mokiniui, turinčiam 

įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip 

pat ir nepatikslintų intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų; 

121.7. suteikiama galimybė mokiniui nesimokyti užsienio kalbos, turinčiam kompleksinių 

negalių ir (ar) kompleksinių sutrikimų, į kurių sudėtį įeina įvairiapusiai raidos, elgesio ir emocijų, 

kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto, bendrieji mokymosi sutrikimai; 

121.8. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, švietimo pagalbos tarnybos, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės 

komisijos narių rekomendacijas.   

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

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

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Ugdymo 

plano 24.1 papunkčio nuostatomis.   

123. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus 

individualios pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su BUP numatytais pasiekimais, aptarus 

su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, numatoma, 
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kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus 

mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis 

mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).   

124. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą, mokymosi 

pasiekimai vertinami pusmečių pabaigoje įrašais „padarė pažangą“ ar „nepadarė pažangos“, pagal 

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą – vadovaujantis Ugdymo plano 26 punktu, įrašais 

„įskaityta“, „neįskaityta“ ir balais.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

125. Švietimo  pagalbos paskirtis – padėti mokiniui įveikti mokymosi sunkumus, šalinant 

priežastis ir kliūtis, dėl kurių mokinys juos patiria.  Švietimo pagalbą teikiantys specialistai dirba 

komandoje bendradarbiaudami su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais pagalbą mokiniui, 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui ugdytis ir užtikrinti jo gerovę.   

126. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu, ar 

pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane keliamus ugdymo(si) 

tikslus ir mokinio reikmes.  

127.  Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

128.  Ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes, siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai. 

129. Specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms 

(5–8 mokiniai). 

130. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
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PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMAS NAMIE 

131.  Progimnazija ir skyriai mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie 

savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja pagal vaiko gerovės komisijos ir 

pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi 

individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.   

132.  Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymui namie 

pamokų skaičius skiriamas vadovaujantis Ugdymo plano 55, 57, 59, 87, 116, 117 punktais. 

133.  Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą skiriama 280 

pamokų per metus (8 per savaitę). 

134. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo I dalies programą, 

mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Ugdymo plano 55, 57, 59, 87, 116, 117 punktais ir 

skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus. 

 

_________________________________ 

  

SUDERINTA  

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos  

tarybos posėdžio 2022 m. rugpjūčio 30 d. 

protokolas Nr. 2-4 
 

SUDERINTA 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 
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