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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. 2022-2023 m. m. ugdymo planas reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytų ir individualizuotų bei neformaliojo vaikų 

švietimo programų įgyvendinimą Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijoje (toliau – 

Gimnazija). 

2. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – nustatyti ugdymo programų vykdymo bendruosius 

reikalavimus ir pateikti pagrindinius principus, nuostatas, susitarimus dėl ugdymo turinio 

formavimo, ugdymo proceso organizavimo, kad kiekvienas besimokantysis turėtų lygias galimybes 

siekti asmeninės pažangos bei geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą 

būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

3. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms 

programoms įgyvendinti; 

3.2.   pritaikyti ugdymo procesą mokinių mokymosi poreikiams; 

3.3. sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiam įgyti kompetencijų, žinių, gebėjimų ir nuostatų; 

3.4. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo ir 

mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiantį personalizuoto ir savivaldaus mokymosi.  

4. Gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.   

4.3. Gimnazijos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.  

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

4.5. Kitos  ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

5. Šis ugdymo planas parengtas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, 

patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 

V-1269, Pradinio, pagrindinio ir 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 – kartu Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekviena atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios 

programos, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 

d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio 

ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

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

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 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), ir kt. 

6. Gimnazijos ugdymo planas yra parengtas vieneriems mokslo metams. 

 

 

 

 



4 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLŲ METŲ TRUKMĖ 

 

7. Ugdymo organizavimas: 

7.1. 2022-2023 mokslo metais: 

7.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 

7.1.2. Ugdymo proceso trukmė:  

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė  

savaitėmis/dienomis 

Priešmokyklinė ugdymo 

grupė ir 1-4 klasės 

2023-06-07 

 

35/175 

5-8 ir I-II g. klasės 2023-06-21 

 

37/185 

III g. klasė 2023-06-14 

 

36/180 

IV g. klasė 2023-05-31  

 

34/170 

 
  
7.1.3. Mokinių atostogos: 

 

7.1.4. Gimnazija gali keisti 7.1.3 papunktyje nustatytą atostogų laiką, suderinusi su savivaldybės 

vykdomąją institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

7.1.5. Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo programą vaikų ugdomoji veikla yra vientisas 

neskaidomas procesas. Ugdymosi procesas 1-8 ir I-II Gimnazijos klasėms skirstomas trimestrais, 

III-IV Gimnazijos klasėms – pusmečiais. 

 
 Trimestrais Pusmečiai 

Klasės I trimestras 

(nuo – iki) 

II trimestras 

(nuo – iki) 

III trimestras 

(nuo – iki) 

I pusmetis (nuo 

– iki) 

II pusmetis (nuo 

– iki) 

1-4 

 

2022-09-01 –

2022-11-30 

2022-12-01 – 

2023-03-15 

2023-03-16 –

2023-06-07 

  

5-8, I-II 2022-09-01 –

2022-11-30 

2022-12-01 – 

2023-03-15 

2023-03-16 –  

2023-06-21 

  

III    2022-09-01 – 2023-02-01 –

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens atostogos 2022-10-31 2022-11-04 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022-12-27 

 

2023-01-06 

Žiemos atostogos 2023-02-13 

 

2023-02-17 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023-04-11 

 

2023-04-14 

Vasaros atostogos priešmokyklinės 

ugdymo grupės ir 1-4 klasių mokiniams 

2023-06-08   2023-08-31 

 

Vasaros atostogos 5-8, I-II gimnazijos 

klasių mokiniams 

2023-06-22 

 

2023-08-31 

 

Vasaros atostogos III gimnazijos klasės 

mokiniams 

2023-06-15 

 

2023-08-31 

 

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės 

mokiniams 

nuo egzaminų sesijos pabaigos iki 2023 m. 

rugpjūčio 31 d.  
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2023-01-31 2023-06-14 

IV    2022-09-01 – 

2023-01-31 

2023-02-01 –

2023-05-31 

 

8. Jeigu Gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario 

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

artimiausias darbo dienas po atostogų. 

Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo 

pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo 

dienų skaičių. 

9. Ugdymo procesas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

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

aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti vykdomas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu (gimnazijoje yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto 

darbai gimnazijoje ir kt.) organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 9 priedu ir Kauno 

r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos mokymo(si)/ugdymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, 

patvirtintu direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V1-55. 

Apie priimtus sprendimus Gimnazijos direktorius informuoja ir ugdymo proceso koregavimą derina 

su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS  UGDYMO PLANO  RENGIMAS 

10. Ugdymo planą parengė direktoriaus 2022-05-09 įsakymu Nr.V1-76 ,,Dėl 2022-2023 mokslo 

metų ugdymo plano rengimo grupės sudarymo“ sudaryta darbo  grupė. 

11. Rengiant Gimnazijos ugdymo planą ir atsižvelgus į Gimnazijos kontekstą susitarta dėl: 

 

Ugdymo proceso organizavimo laikotarpių 

(trimestrų, pusmečių); 

Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus 

konkrečioje klasėje, užtikrinant bendrosiose 

programose numatytus mokinių pasiekimus; 

Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl ugdymo proceso organizavimo formos; Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl švietimo pagalbos teikimo; Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl informacinių technologijų naudojimo, 

skaitmeninio turinio kūrimo, informatinio mąstymo 

ugdymo pradinėse klasėse; 

Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklos 

organizavimo: pasiūlos, pasirinkimų ir organizavimo 

būdų, minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų 

švietimo veikloms organizuoti; 

Metodinės tarybos 2022-03-10  posėdžio 

protokolas Nr. 2 

Dėl pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo; 

Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl siūlomų pasirinkti dalykų, dalykų modulių; Metodinės tarybos 2022-03-10  posėdžio 

protokolas Nr. 2 

Dėl prevencinių programų pasirinkimo; Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl žmogaus saugos, ugdymo karjerai, sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai ugdymo 

organizavimo; 

Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl ugdymo organizavimo kitoje aplinkoje; Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl reikalavimų mokinio individualiam ugdymo Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 
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planui sudaryti; protokolas Nr. 7 

Dėl atstovavimo gimnazijai varžybose, konkursuose, 

olimpiadose; 

Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, 

projektinės veiklos organizavimo; 

Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

Dėl projektinės veiklos įgyvendinimo I-II 

gimnazijos klasėse. 

Mokytojų  tarybos 2022-08-31  posėdžio 

protokolas Nr. 7 

 

12. Gimnazijos ugdymo plano projektas parengtas iki 2022-08-26. 2022-08-31 su juo supažindinta 

Gimnazijos mokytojų bendruomenė (mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 7) ir 2022-08-31 

Gimnazijos taryba (gimnazijos tarybos posėdžio protokolas Nr. 3). 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

13. Gimnazija, planuodama ugdymo turinio įgyvendinimą, priėmė šiuos sprendimus:  

13.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

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

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau - Sveikatos programa) 

integruojama į ugdymo turinį bei klasės vadovo veiklą; (Priedas Nr. 1). 

13.2. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

integruojama į ugdymo turinį bei klasės vadovo veiklą; (Priedas Nr. 2). 

13.3. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, priešmokykliniame ugdyme ir visose pradinio 

ugdymo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasėse įgyvendina socialines ir emocines kompetencijas 

ugdančias prevencijos programas LIONS QUEST:  

13.3.1. Priešmokykliniame ugdyme ir 1-4 klasėse – ,,Laikas kartu“, 5-8 klasėse – ,,Paauglystės 

kryžkelės“, I-IV Gimnazijos klasėse – ,,Raktai į sėkmę“. 

13.3.2. Gimnazijos klasėse – ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa“, integruojama į ugdymo turinį, sveikatos priežiūros specialistės, psichologės 

bei klasės vadovo veiklą; (Priedas Nr. 3).  

13.4. Antikorupcinio, ekonominio verslumo ir finansinio raštingumo ugdymo programa 

integruojama derinant atitinkamo dalyko ugdymo turinį ir dalykų teminius planus, ne mažiau kaip 5 

val. per metus, bei klasės vadovo veiklą; (Priedas Nr. 4). 

13.5. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa integruojama į pilietiškumo ugdymo 

pamokas I-II Gimnazijos klasėse; (Priedas Nr. 5). 

13.6. Informacinis raštingumas integruojamas į Gimnazijos bibliotekos veiklos programą; 

13.7. Etninės kultūros ugdymo bendroji programa, patvirtinta 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“ (toliau – Etninės kultūros bendrosios programa) integruojama į ugdymo turinį bei 

klasės vadovo veiklą; (Priedas Nr. 6). 

15. Gimnazija atsižvelgusi į pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir vidurinio 

ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį numatė, kad 5% kiekvieno dalyko ugdymo 

proceso laiko per mokslo metus organizuos už Gimnazijos ribų, t. y. muziejuose, parkuose ir kt. 

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

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

16. Pagal pagrindinio ugdymo programą socialinė-pilietinė veikla yra privaloma ugdymo proceso 

dalis. Atsižvelgusi į mokinių amžių, tradicijas Gimnazija priėmė sprendimą  socialinės pilietinės 

veiklos valandas paskirstyti taip: 5-8 kl. – 10 val., I-II Gimnazijos kl. – 12 val. Socialinei-pilietinei  

veiklai skirtų valandų skaičių mokinys atlieka savarankiškai, užpildydamas socialinės-pilietinės 

veiklos apskaitos lapą (priedas Nr.7) ir pristato klasės vadovui iki mokslo metų pabaigos. Mokinio 

socialinę pilietinę veiklą sudaro ne mažiau kaip 3 skirtingos veiklos sritys (priedas Nr. 8).  

Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą 

pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 
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Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317„Dėl 

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

pilietinė veikla. 

17.  Mokiniui, kuris mokosi: 

17.1. pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, 

kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra Gimnazijos ugdymo turinio dalis.  Ugdymo 

procese mokinių pažintinei kultūrinei pagal mokinių ir Gimnazijos poreikius parinktai veiklai per 

mokslo metus 1-4, 5-8 ir I-IV Gimnazijos klasėse skiriama ne mažiau kaip 6 ugdymo dienos. 

Mokymosi dienų, skirtų pažintinei ir kultūrinei veiklai, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei 

veiklai, organizavimas: 

17.1.1. dalį pamokų Gimnazija organizuoja bendrus renginius, kuriuose dalyvauja visi mokiniai; 

17.1.2. kitą dalį pamokų organizuoja klasės ar jų grupės pagal savo veiklos planus (išvykos, 

ekskursijos, konkursai, varžybos, konferencijos, karjeros planavimo, darnaus vystymosi ir kiti 

projektai bendradarbiaujant su šalies muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir kitomis 

įstaigomis ir pan.); 

17.1.3. per tas pamokas ar dienas mokinių ugdymas vykdomas pagal atskirą direktoriaus įsakymą. 

Mokytojai veiklą fiksuoja elektroninio dienyno langelyje ,,Pamokos tema”, įrašant ,,Pažintinė ir 

kultūrinė veikla”. 

17.1.4. Planuojamos pažintinės ir kultūrinės veiklos dienos 2022-2023 m. m.: 

 
Eil. 

Nr. 
Gimnazijos nustatytos kultūrinės pažintinės 

ugdymo dienos 

Numatoma data 

1. Mokslo ir žinių diena. 2022-09-01 

2. Adventinė meninės veiklos diena: „Laukiam 

Kalėdų“. 

2022-12-23 

3. Kovo 11-osios minėjimas „Laisvės vėjas“. 2023-03-11 

4. Pažintinė ugdymo karjerai diena. 2023 balandis 

5. Išvykų ir ekskursijų ir žygių diena “Pažink savo 

kraštą”. 

2023 gegužė – birželis  

6. Vasaros spartakiada. 2023 birželis 

7. Mokslų metų užbaigimo šventė.  2023 birželis 

8. Projektinė mokymo(si) diena: „Mokomės 

kitaip“. 

2023 birželis 

 

18. Gimnazija yra sveikatą stiprinanti mokykla. Gimnazijos sudaryta Sveikatą stiprinančių mokyklų 

darbo grupė planuoja ir organizuoja sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

renginius. „Sveikata visiems ir kiekvienam“ patvirtinta direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu 

Nr. V1-18 ir „Sveikatos ugdymo priemonių planas“ 2022 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V1-2. 

19. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniams kiekvieną dieną jiems patogiu laiku (prieš pamokas ar/ir 

tarp pamokų, po pamokų bei laukiant autobuso) užsiimti fiziškai aktyvia veikla gimnazijos sporto 

salėje, aikštyne ar gimnazijos stadione.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

20. Siekiant individualizuoti ugdymą ir padėti mokiniui sėkmingai mokytis, sudaromas mokinio 

individualus ugdymo planas. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu 

sudaromas jo galiomis ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymo planas, padedantis išsikelti 

tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi.  

20.1. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, kuris: 

20.1.1. mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; 

20.1.2. atvykęs mokytis iš užsienio; 

20.1.3. turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 
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20.1.4. mokomas namie; 

20.1.5. turi mokymosi sunkumų; 

20.1.6. turi aukštus mokymosi pasiekimus (ypač mokiniui, galinčiam pasiekti aukščiausią ir aukštą 

lygius, gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos). 

21. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 

21.1. teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos 

vertinimą; 

21.2. Gimnazijoje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, 

atsižvelgiant į klasės mokinių mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes, Čekiškės 

Prano Dovydaičio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo aprašu, patvirtintu 

2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-113,  Čekiškės Prano Dovydaičio Gimnazijos pradinio 

ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, patvirtinta 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V1-

1-110, Čekiškės Prano Dovydaičio Gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarka, patvirtinta 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V1-1-110.  

22. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime Gimnazija dalyvauja savivaldybės 

vykdomosios  institucijos  ar jos įgalioto asmens sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai 

naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio 

(trimestro) įvertinimą.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

23. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra 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), gimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.  

24. Gimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi turimais duomenimis 

priima sprendimus dėl mokymosi krūvio sureguliavimo. 

25. 1 kl. mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pradinio ugdymo programą, skiriamas minimalus 

privalomų pamokų skaičius per savaitę. 5 kl. mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją dalį, skirtas didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius, skiriant 

modulius dalyko žinioms gilinti, suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Kitų klasių 

mokinių bendras pamokų skaičiaus per savaitę paskirstymas nurodomas ugdymo plano lentelėje psl. 

17-18. 

26. Mokymosi pagalbai organizuoti skiriamos trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos 

trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu 

dienynu ar pranešimu telefonu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, 

apie mokinio daromą pažangą.  

27. Gimnazija priėmė sprendimą kad: 

27.1. mokiniui, kuris atstovauja Gimnazijai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, 

savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio 

prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas; 

27.2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, gali būti suteikiamas 

laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.  

28. Mokinys, jeigu pageidauja, Gimnazijos direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo dalies ar visų 

pamokų lankymo tų dalykų:  

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

prizinės vietos laimėtojas; 

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

papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs. 
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29. Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, Gimnazijos direktoriui teikia prašymą ir 

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

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

įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripažįsta, kad neformaliojo vaikų švietimo 

programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar visų pamokų 

mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra rengiamas. Mokiniui 

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

kurio brandos egzaminą planuoja laikyti.  

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

gautų mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir konvertavimo į 

pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę ar lygį (pradiniame ugdyme). 

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

gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Jis Gimnazijai pateikia raštišką tėvų 

įsipareigojimą užtikrinti vaiko saugumą, jei pamoka yra pirma ar paskutinė. Jei dalyko pamoka nėra 

pirma ar paskutinė, laiką Gimnazija siūlo išnaudoti savišvietai.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

33. Gimnazijoje už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą 2022-08-31 direktoriaus įsakymu 

Nr.V1-114 paskirta direktoriaus pavaduotoja ugdymui.   

34. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami klasių vadovai, pagalbos mokiniui 

specialistai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu 

tariamasi dėl mokymosi pagalbos teikimo (esant reikalui, kviečiamas Vaiko gerovės komisijos 

posėdis).   

35. Mokiniui pradinių klasių mokytojas ir dalyko mokytojas mokymosi pagalbą teikia pamokoje 

pritaikydamas tinkamas mokymosi užduotis ir metodikas. 

36. Pradinių klasių ir dalyko mokytojas po pamokų, savo iniciatyva (mokiniui ar mokinių grupei 

prašant) teikia  trumpalaikes konsultacijas: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį 

pamokų; kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna 

kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus:  

36.1. trumpalaikės konsultacijos vyksta bendru mokytojo ir mokinio (mokinių) susitarimu klasėje 

po pamokų iki 1 pamokos trukmės; 

36.2. pradinių klasių ir dalyko mokytojas organizuoja pagalbą kitiems mokiniams pasitelkdamas 

aukštesnių gebėjimų mokinius; 

36.3. trumpalaikės konsultacijos neforminamos direktoriaus įsakymu ir  neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį;  

36.4. mokymosi pagalba mokiniui suteikiama: kai jis turi neigiamą trimestro įvertinimą; kai 

mokinio dalyko pasiekimų lygis žemesnis, nei numatyta pradinio ar pagrindinio ugdymo 

Bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų 

patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens; kai mokinys demonstruoja aukščiausio 

lygmens pasiekimus ir kitais Gimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais: 

36.4.1. skiriamos trumpalaikės konsultacijos, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas;  

36.4.2. sudaromas individualus ugdymosi planas, kuris aptariamas  su mokiniu, klasės vadovu, 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 

37. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus: 

37.1. mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių 

kultūrinių sąlygų namuose, sudarytos sąlygos atlikti namų darbų užduotis gimnazijoje, 1-6 klasėse –  

namų darbų ruošos centre;  

37.2. aktyviau įtraukiami į vaiko ugdymo procesą mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) organizuojant 

Atvirų durų dienas, trišalius pokalbius, kurių metu tėvai ne tik artimiau susipažįsta su ugdomąja 

veikla, bet ir jiems teikiama reikiama pagalba; 
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37.3. parengtas mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo planas, skirtas 

sisteminei mokymosi pagalbai teikti, atsižvelgiant į esamus mokinių pasiekimus, standartizuotų 

testų rezultatus, nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenis ir kt. (priedas Nr. 13). 

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

38. Gimnazija, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programą 

(toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa):  

38.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįžusiųjų į Lietuvą 

pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą; 

38.2. priima jį mokytis vadovaudamasi 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). 

38.3. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka šešeri 

metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo ugdomas 

mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai (globėjai) 

pateikia tai patvirtinančius dokumentus; 

38.4. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį Lietuvos 

Respublikoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priima mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą;  

38.5. išsiaiškina atvykusio asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo 

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

38.6. informuoja Kauno r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto skyrių ar jo 

įgaliotą asmenį;  

38.7. kartu su mokinio būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) 

aptaria poreikį tam tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos, numato tolesnio mokymosi 

perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį:  

38.7.1. aptaria Gimnazijos teikiamos pagalbos formas ir būdus; sudaro mokinio mokymosi 

individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, 

numatytų Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 ir 129 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką 

nesimokyti kai kurių dalykų ar jų dalies, bet nepažeidžiant mokinio mokymosi poreikių;  

38.7.2. nustato adaptacinio laikotarpio trukmę. Per adaptacinį laikotarpį mokinio pasiekimai 

pažymiais nevertinami, tačiau fiksuojama mokinio daroma pažanga. Į mokinio adaptacijos procesų 

valdymą  įtraukiama Gimnazijos vaiko gerovės komisija. Kiekvieno mokinio adaptacijos trukmės 

laikas individualus, Gimnazija konstatuoja adaptacijos laiko pabaigą, atsižvelgdama į tai, kaip 

mokiniui sekasi adaptuotis. 

39. Gimnazija, organizuodama atvykusio ar grįžusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal 

tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

39.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio atstovais, 

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

39.2. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, padedančias mokiniui greičiau integruotis; 

39.3. pasitelkia mokinius savanorius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į Gimnazijos 

bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis;   

39.4. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais); aptaria Gimnazijos, mokinio ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimus.  

40. Jei mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, Gimnazija gali organizuoti lietuvių kalbos 

mokymąsi intensyviu būdu, užtikrinant, kad kitus dalykus jis mokytųsi kartu su bendraamžiais, 

teikiant reikiamą švietimo ir mokymosi pagalbą. 
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AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

41. Laikinosios grupės dydis įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas yra 

ne mažesnis kaip 6 mokiniai.  

42. Įgyvendinant Gimnazijos ugdymo turinį kai kurie dalykai yra mokomi dalijant klasę į grupes: 

42.1. Dorinis ugdymas, kai tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką (išskyrus 1 ir 3 

klasę pradiniame ugdyme ir 7, I ir III Gimnazijos klasę pagrindiniame ugdyme);  

42.2. Technologijos 6 ir 8 klasėje, kai skiriamos berniukų ir mergaičių grupės;  

42.3. Dalykai ir dalykų moduliai vidurinio ugdymo III ir IV Gimnazijos klasėse. 

43. Neformaliojo vaikų švietimo grupėje mokinių skaičius, atsižvelgiant į turimų mokymo lėšų 

dydį, yra ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys 

mokiniai registruojami Mokinių registre. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 
 

44. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 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. 

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

Mokiniui, mokomam namie, Gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

46. Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus 

ugdymo dalykus. 

47. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

47.1. pagal pradinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

47.1.1. 1-3 klasėse skiriamos 9 savaitinės pamokos Pradinio ugdymo bendrųjų programų ugdymo 

dalykams įgyvendinti; 

47.1.2. 4 klasėje – 11 pamokų per savaitę; 

47.2. pagal pagrindinio ugdymo programą  savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

47.2.1. 5-6 klasėse skiriama 12 pamokų per savaitę; 

47.2.2. 7-8 klasėse – 13 pamokų per savaitę; 

47.2.3. I-II Gimnazijos klasėse - 15 pamokų per savaitę; 

47.3. pagal vidurinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

47.3.1. Gimnazijos III-IV klasėje – 14 pamokų per savaitę. 

48. Mokinys besimokantis pagal bendrojo ugdymo programą gydytojo konsultacinės komisijos 

leidimu dalį pamokų gali lankyti Gimnazijoje. Šios pamokos įrašomos į mokinio individualų 

ugdymo planą. 

49. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus įsakymu 1-4 

klasėje besimokantis mokinys gali nesimokyti menų ir fizinio ugdymo,  5-8, I-II Gimnazijos klasėse 

- dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo, o III-IV Gimnazijos klasėse – meninio ugdymo ir 

technologijų pasirinkto dalyko, technologijų, fizinio ugdymo.  Jei jis nesimoko kai kurių dalykų, 

elektroniniame dienyne Tamo ir mokinio individualaus ugdymosi plane rašoma „atleista“.  
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50. Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę mokinio pasiekimams gerinti.  

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 

51. Gimnazijos nuostatuose įteisinus mokymo proceso organizavimą grupine mokymosi forma 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, Gimnazija gali priimti sprendimą mokiniams, 

kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 5-8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo 

procesui skiriamo laiko per mokslo metus, o I-IV Gimnazijos klasių mokiniams – iki 30 procentų.  

52. Gimnazija, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

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

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

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

patvirtinimo“. 

53. Priėmus sprendimą ugdymo procesą įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, koreguojamas Gimnazijos ugdymo planas, 

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

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

nepatirtų mokymosi praradimų. Gimnazija gali priimti sprendimą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu organizuoti vieno dalyko ar kelių dalykų mokymą ne ilgesnį laiką, nei numatyta 

Bendrųjų ugdymo planų 64 punkte. 

54. Atsižvelgus į konkrečią gimnazijos situaciją, konsultacijos (individualios ir grupinės) gali būti 

organizuojamos tik nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir (ar) kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. 

55. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, gimnazija 

įvertina mokinių mokymosi sąlygos namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis, reikalingomis 

dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. Gimnazija sprendžia ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai 

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

nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokytis 

gimnazijoje.  

56. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

užtikrina visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą.  

57. Įgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu,  

sinchroniniam ugdymui kiekvienai kasei  skiriama ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo proceso 

laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitę, mėnesį, mokslo 

metus). 

58. Gimnazija, pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

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

rūpintojams)  pateikiami iš anksto ir skelbiami gimnazijos svetainėje www.cekiske.lt, gimnazijos 

facebook puslapyje, elektroniniame dienyne TAMO. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė 

– 90 min. Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, 

atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių. Mokiniams mokantis asinchroniniu 

būdu, mokytojas asinchroniniam ugdymui skirtą ugdymo proceso laiką skiria mokinių 

konsultacijoms. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

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

 

http://www.cekiske.lt/
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III SKYRIUS  

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

59. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. 

lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (įsakymas 2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2303, dėl švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo nauja redakcija).  

60. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio mėn. 24 d. įsakymu 

Nr. V-1269. 

61. Priešmokyklinio ugdymo grupės veikla organizuojama pagal Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno 

rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-303, pirmąjį (I) modelį.  

62. Priešmokyklinis ugdymas:  

62.1. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;  

62.2. pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 

metai. Įsigalioja 2023-01-0;  

62.3. gali būti pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 

1 dienos, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi 

poreikius, pažangą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, 

bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Įsigalioja 2023-01-01; 

62.4. vykdomas pagal Programą, kurios minimali per metus trukmė – 640 valandų; ne mažiau kaip 

4 valandos per savaitę skiriamos ugdymui lietuvių kalba. 

63. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo forma yra priešmokyklinio ugdymo grupė.  

64. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas, kuris organizuoja ugdomąją veiklą 

pagal Programą, atsižvelgdamas į patvirtinto modelio ypatumus, individualius vaikų poreikius.  

65. Priešmokyklinio ugdymo procesas yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) 

ir vyksta integruotai visą modelyje nustatytą laiką. 

66. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir 

ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.   

67. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas teikia rekomendaciją dėl tolesnio vaiko ugdymo pagal 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją Programą arba pagal pradinio ugdymo programą apibendrinus 

visų metų vaiko vertinimus pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, pažangą ir 

pasiekimus. Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimas vykdomas, jeigu tėvai 

(globėjai) nesutinka su pedagogo pateikta rekomendacija, vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi 

poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu 2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2306.  

68. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko grupėje dirbantis 

priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su Gimnazijos vaiko gerovės komisija, sudaryta 

vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 

d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir tėvais (globėjais), vadovaudamiesi Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

69. Grupėje, kurioje, pritaikius Programą, ugdomi ir vaikai, turintys vidutinių, didelių ir (ar) labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo 

padėjėjas, teikiantis specialiąją pagalbą, vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

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

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

mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

70. Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo Programa. 

Pirminis vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas per 4-6 savaites nuo programos pradžios. 
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71. Programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, atostogos pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką 

ir tėvų (globėjų) poreikius. 

 

IV SKYRIUS  

PRADINIO  UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

72. Bendrajai pradinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos 

pamokos, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.: 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS 

2022-2023 M. M. PAMOKŲ PASISKIRSTYMO LENTELĖ 

              

Eil.Nr. Dalykas  /  Klasė 1 2 3 4 Viso 

1. Dorinis ugdymas  (Tikyba/Etika) 1 1 1 1 4 

2. Lietuvių kalba 8 7 7 7 29 

3. Užsienio kalba (1-oji) Anglų kalba 0 2 2 2 6 

4. Matematika 4 5 4 5 18 

5. Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

6. Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

7. Muzika 2 2 2 2 8 

8. Šokis 1 1 1 1 4 

  9 .  Fizinis ugdymas  3  3  3 3  12  

  PAMOKŲ SKAIČIUS (KLASĖJE) 23 25 24 25 97 

 Privalomų valandų skaičius numatytas BUP (mokiniui) 23 25 24 25 97 

*VALANDOS, SKIRIAMOS MOKINIŲ UGDYMOSI POREIKIAMS TENKINTI    

1. Gabių mokinių ugdymas matematikai A.Žotkevičienė   

 

   1 1 

2. Gabių mokinių ugdymas lietuvių kalbai  J. Girdauskienė  1   

 

  1 

3. 

Matematikos konsultacija silpnesnių mokinių ugdymosi poreikiams 

tenkinti J. Žėglevičienė 

 

  1   1 

4. Anglų kalbos konsultacija gabių mokinių ugdymui  L. Berštautienė       1 1 

5. Gamtamokslinė tiriamoji veikla V. Vėlavičienė 

 

 1     1 

Skirta  MUPT valandų 1 1  1  2  5  

MUPT valandų,  numatyta BUP   2    3  5 

TARIFIKUOTAS  PAMOKŲ SKAIČIUS MOKYTOJUI 24 26 25 27 102  

NEFORMALUSIS VAIKŲŠVIETIMAS   

1. Dramos būrelis  ,,Baltoji varnelė“ J. Žėglevičienė   1 1    2 

2. Dailės studija „Linksmos spalvos“ E. Jocienė 1       1 

3. Skautų asociacija V. Vėlavičienė 

 

    1  1 

4. Dainos teatriukas D. Gudžiuvienė     2   2 

5. Technologijų būrelis "Prakalbinkim medį" V. Berštautas       1 1 

6. Sveikos gyvensenos būrelis "Sveikuoliai" D. Korsakienė   1     1 

Skirta neformaliojo švietimo valandų 1  2  3  2  8  

Neformaliojo švietimo valandų numatyta BUP 1 2 3 2 8 

VALANDOS PAPILDOMAI SKIRIAMOS KLASIŲ DALIJIMUI Į GRUPES   

              

  Skirta valandų dalijimui į grupes (dorinis ugdymas) 0 1 0 1 2 

  TARIFIKUOJAMŲ VALANDŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ 25  29  28  30  112  

              

  VISO  VALANDŲ PAGAL  BUP 110 
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VISO TARIFIKUOJAMA VALANDŲ (DĖL SKIRSTYMO Į 

GRUPES) PER SAVAITĘ/METUS 
112/3920 

      

  NEPANAUDOTA 0 

 

      

              

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

73. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

73.1.  dorinis ugdymas:  

73.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą; 

73.1.2. mokinys gali keisti dalyką kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams) parašius 

prašymą. 

73.2. kalbinis ugdymas: 

73.2.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

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

klausymo gebėjimai 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) (priedas Nr. 10); 

73.2.3. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

73.2.3.1. pirmosios užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais - ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

73.2.3.2. pirmosios užsienio kalbos (anglų kalbos) mokymui nuo 2 klasės skiriamos 2 ugdymo 

valandos  per savaitę. 

73.3. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

73.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. 1/4 dalykui skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje 

aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, 

laboratorijose;  

73.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama ugdymo 

procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis 

visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).  

73.4. fizinis ugdymas: 

73.4.1. mokiniai, priklausantys specialiajai medicininės fizinio pajėgumo  grupei dalyvauja 

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

73.5. meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras): 

73.5.1. muzikos programai įgyvendinti skiriamos 2 valandos  per savaitę; 

73.5.2. dailės ir technologijų programai įgyvendinti skiriamos 2 valandos per savaitę, iš jų – 

technologiniam ugdymui ne mažiau kaip 1/3 dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko; 

73.5.3. šokio programai įgyvendinti skirta 1 valanda per savaitę.  

73.6. informacinės technologijos: 

73.6.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese naudojamos 

šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

73.6.2. integruotai ugdomas mokinių informatinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir atsakingo 

šiuolaikinių technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, 

skaitmeninio turinio kūrimo. 

73.7. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos 

patvirtinimo“, integruojama į klasės vadovo veiklą pagal atskirą planą (priedas Nr. 10). 

 

V SKYRIUS  

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
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PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

74. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems 

mokiniams Gimnazija nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį (I-asis trimestras). Siekiant padėti 

mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiama penktos klasės vadovė, Gimnazijos 

švietimo pagalbos specialistai. Adaptacinio laikotarpio pradžioje (rugsėjo mėnesį) mokinių 

pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami, vėliau vertinama pažymiais, bet nerekomenduojama 

rašyti nepatenkinamų pažymių (1-3 balų).  

75. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2022-2023 mokslo 

metais:
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PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PASKIRSTYMO LENTELĖ  2022-2023 M. M.     

                        

Eil.Nr. Dalykas    /   Klasė 5 6 7 8 Suma I II  Suma Suma 

1. Dorinis ugdymas (Tikyba) 1 1 1 1 4 1 1 2 6 

2. Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 20 4 5 9 29 

3. Užsienio kalba (1-oji) Anglų kalba 3 3 3 3 12 3 3 6 18 

4. Užsienio kalba (2-oji) Rusų kalba   2 2 2 6 2 2 4 10 

5. Matematika 4 4 4 4 16 4 4 8 24 

6.  Informacinės technologijos 1 1 1 0 3 1 1 2 5 

7. Gamta ir žmogus 2 2     4       4 

8. Biologija     2 1 3 2 1 3 6 

9. Fizika     1 2 3 2 2 4 7 

10. Chemija       2 2 2 2 4 6 

11. Istorija 2 2 2 2 8 2 2 4 12 

12. Pilietiškumo pagrindai           1 1 2 2 

13. Geografija   2 2 2 6 2 1 3 9 

14. Ekonomika ir verslumas           1 0 1 1 

15. Dailė 1 1 1 1 4 1 1 2 6 

16. Muzika 1 1 1 1 4 1 1 2 6 

17. Technologijos 2 2 2 1 7 1 1,5 2,5 9,5 

18. Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 2 2 4 16 

19. Žmogaus sauga 1 0  0 1 2 0  0,5 0,5 2,5 

 Privalomų pamokų skaičius numatytas BUP 26 29 30 31 116 32 31 63 179 

*VALANDOS, SKIRTOS MOKINIŲ UGDYMOSI POREIKIAMS TENKINTI     

  Moduliai: 5 6 7 8 Suma I II  Suma Suma 

1. „Rašybos įgūdžių formavimas“  (lietuvių kalba) L. Šukytė 1 
   

1 
   

1 

2. „Skaičiuojame įvairiai" (matematika) O. Kukcinavičienė 
 

1 
  

1 
   

1 

3. „Skaičiuojame įvairiai" (matematika) O. Kukcinavičienė 
   

1 1 
   

1 

4. „Lietuvių kalbos kraitelėjė" (lietuvių kalba) L. Šukytė 
  

1 
 

1 
   

1 

5. ,,Rašinio dėlionė“(lietuvių kalba) L. Litvinskienė 
     

1 
 

1 1 

6. „Ekonomika ir verslumas“ (ekonomikos kursas) D. Tovtkevičienė 
      

1 1 1 

7. ,,Besiruošiant PUPP“ (matematika)  O. Kukcinavičienė 
      

1 1 1 
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8. 
Prevencinė programa LIONS QUAEST ,,Paauglystės kryžkelės“, 

,,Raktai ir sėkmę“.  
1 1 1 1 4 1 1 2 6 

Skirta MUPT valandų 2  2  2 2  8 2  3  5  13  

 MUPT valandų, numatyta   BUP 3 3 3 3 12 7 7 14 26  

  Skirtas pamokų skaičius mokiniui 28 31 32 33 124 34 34 68 192 

  Tarifikuotas pamokų skaičius mokytojui 28 31 32 33 125 34 34 68 192  

  NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS                   

1. Skautų asociacija V. Vėlavičienė 1 
   

1 
   

1 

2. Vokalinis ansamblis A. Furmonas 
  

1 
 

1 
   

1 

3. Kvadratas   K. Salinklienė 1 
   

1 
   

1 

4. Kai medis prabyla V. Berštautas 
 

1 
  

1 
   

1 

5. Tinklinis K. Salinkienė 
     

1 
 

1 1 

6. Kraštotyra E. Simonaitienė 
     

1 
 

1 1 

7. Kordinis-greituminis automodeliavimas R. Kochanauskas 
 

1 
  

1 
 

1 1 2 

8. Krepšinis K. Salinkienė 
   

1 1 
   

1 

9. Programavimo būrelis ,,Kodas“ I. Subačienė 
  

1 
 

1 
   

1 

10. Jaunieji lyderiai G. Jegorovaitė       1 1 1 

Skirta neformaliojo švietimo valandų 2  2  2  1 7  2 2  4  11  

Neformaliojo  švietimo valandų numatyta BUP 2 2 2 1 7 2 2 4 11 

VALANDOS PAPILDOMAI SKIRTOS KLASIŲ DALIJIMUI Į GRUPES     

1. Dorinis ugdymas/ Etika 1 1 0 1 3 0 1 1 4 

2. Užsienio kalba / rusų/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Užsienio kalba /anglų/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Technologijos 0 2 0 1 3 0 0 0 3 

Papildomai skirta valandų 1 3 0 2 6 0 1  1 7 

TARIFIKUOJAMŲ VALANDŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ 31  36 34 36 137 36 37 73 210 

  Neišnaudota MUPT valandų                   

                      

  VISO  VALANDŲ PAGAL BUP 216               

  VISO TARIFIKUOJAMA VALANDŲ PER SAVAITĘ/METUS 210/7770               

  NEPANAUDOTA     
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ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

76. 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 

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5-

6, 7-8, Gimnazijos I-II klasėms).  

73. Lietuvių kalba ir literatūra. Lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti ir kalbos vartojimo 

praktikai 5, 7 ir I Gimnazijos klasės mokiniai renkasi lietuvių kalbos modulį. 

77. Užsienio kalba: 

77.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi kaip 

pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

77.2. antra užsienio kalba privaloma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų 

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

77.3. II Gimnazijos klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas naudojantis 

centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų 

perdavimo sistemą „KELTAS“). 

77.4. iki vidurinio ugdymo programos vykdymo pradžios mokinys negali keisti pradėtų mokytis 

užsienio kalbų; keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu 

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

tos kalbos Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos 

Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo metu Gimnazija 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: 

77.4.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos pamoka 

per savaitę.  

78. Gamtos mokslai: 

78.1. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 20 procentų 

dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Sudaromos sąlygos eksperimentus atlikti kitose tam 

tinkamose aplinkose; 

78.2. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemonėmis, taip 

pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, šiuolaikiškomis 

edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už Gimnazijos ribų (mokslo parkų, universitetų 

laboratorijos, nacionaliniai parkai ir kt.). 

79. Technologijos: 

79.1. mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 kl.), 

kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų ir elektronikos technologijų programų; 

79.2. mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, pradedama 

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

79.3. po integruotos programos įgyvendinimo mokiniai pagal savo interesus ir polinkius renkasi 

kurią nors vieną privalomą technologijų programą ( iš siūlomų: mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). 

80. Informacinės technologijos: 

80.1. I-II Gimnazijos klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų modulių: programavimo pradmenų arba kompiuterinės leidybos pradmenų. 

Gimnazija siūlo rinktis ne mažiau kaip iš dviejų modulių. Modulį renkasi II Gimnazijos klasės 

mokinys.  

81. Socialiniai mokslai: 

81.1. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į lietuvių 

kalbos ir literatūros, istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas (priedas Nr. 12);  
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81.2. į pilietiškumo pagrindų dalyko turinį integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijos, nacionalinio 

saugumo ir gynybos pagrindų temos (nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos 

Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai 

ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo 

pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai ir kitos 

panašios temos);  

81.3. dalyvavimas pilietiškumo akcijose fiksuojamas kaip pilietiškumo pamoka. Mokiniams 

įrodymus apie dalyvavimą akcijose rekomenduojama kaupti. 

82. Fizinis ugdymas: 

82.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

atsižvelgiant į mokinių savijautą; 

82.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami 

atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti 

ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

82.3. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, siūlo kitą veiklą (šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, skaitykloje, bibliotekoje). 

83. Projektinės veiklos I-II Gimnazijos klasėse šiais mokslo metais Gimnazija nesiūlo.  

 

VI SKYRIUS  

VIDURINIO  UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

84. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji metai. 

85. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, Gimnazijos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi 

mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl brandos darbo rengimo ir kartu su 

mokytojais, padedant ir tėvams (globėjai, rūpintojai), pasirengia individualų ugdymo planą pagal 

Gimnazijos nustatytą individualaus ugdymo plano struktūrą. 

86. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal Gimnazijos nustatytą individualaus plano 

keitimo tvarką. 

87. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. 

88. Minimalus privalomų dalykų skaičius mokinio individualiame plane yra ne mažesnis nei 8, o 

minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28.  

89. Gimnazija pagal turimas mokymo lėšas pasirenka tinkamiausią būdą įgyvendinti dalykų 

bendrojo ir išplėstinio kursų programas ir užtikrinti mokymo kokybę.  

90. Mokiniui, atvykusiam į Gimnaziją iš kitos mokyklos ir nesant sąlygų užtikrinti galimybę 

įgyvendinti savo individualų ugdymo planą,  siūloma  keisti pasirinktus dalykus ar modulius.  

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

jomis užsiimti. Gimnazija padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo 

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

92. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į fizinio ugdymo turinį (priedas Nr. 13).  

93. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu“ III-IV Gimnazijos klasėje 2022-2024 m. m. ir III-IV 

Gimnazijos klasėje 2021-2023 mokslo metais  skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus 

metus: 
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                                  Dalykų, jų kursų ir modulių paskirstymo lentelė III-IV gimn.  klasėse 

 2022-2024 m. m.    

     

 Dalykai 

III gimn.  klasė (2022/2023 m. m.) IV gimn. klasė (2023/2024 m.m.) 
Tarifikuojamos 

valandos 

Viso: Savaitinių 

pamokų skaičius 

Grupių 

skaičius 

Savaitinių 

pamokų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 
III 

gimn. 

kl. 

IV 

gimn. 

kl. 
A B A B A B A B 

Dorinis ugdymas            

Etika  1  1  1  1 1 1 2 

Kalbos            

Lietuvių (gimtoji) 5  1  5  1  5 5 10 

Anglų (1-oji) 3  1  3  1  3 3 6 

Matematika 4  1  5  1  4 5 9 

Socialiniai mokslai            

 Istorija 3  1  3  1  3 3 6 

 Geografija 3  1  3  1  3 3 6 

Gamtos mokslai            

Biologija 3  1  3  1  3 3 6 

Fizika ir astronomija 3  1  4  1  3 4 7 

Chemija 3  1  3  1  3 3 6 

Menai ir technologijos            

Muzika  2  1  2  1 2 2 4 

Technologijos „Medžio 

apdirbimas“  2  1 

 

2  1 2 2 4 

Kūno kultūra            

Fizinis ugdymas  2  1  2  1 2 2 4 

Pasirenkamieji dalykai            

Informacinės technologijos 2  1  2  1  2 2 4 

IŠ VISO: 29 7 9 4 31 7 9 4 36 38 74 

Moduliai     

Anglų kalba (B2) „Exam Booster“  1 1 

Lietuvių kalba (A) „Teksto suvokimas ir kūrimas “ 1  1 

Lietuvių kalba (A) “Kūrybinių darbų rašymas”  1 1 

Matematika (A) „Probleminių ir nestandartinių uždavinių sprendimas“ 1  1 

Matematika (A) „Absoliutinio didumo uždaviniai“  1 1 

Geografija “Turizmas ir rekreacija”  1  

Prevencinė programa 

LIONS QUAEST   ,,Raktai ir sėkmę“ 1 1 2 

IŠ VISO: 39 43 82 

 

Neformalusis vaikų švietimas 2022-2023 m. m. III-IV gimn. klasėse  

 

Iš viso išnaudota 6 val.  

 

 

Eil. 

Nr.  

Klasių 

grupė 

Užsiėmimo pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Valandų  

skaičius 

1. III-IV Jaunųjų lyderių klubas Gintautė Jegorovaitė 1 

2. III-IV Skautų asociacija Vitalija Vėlavičienė 1 

3. III-IV Merginų ansamblis Alvydas Furmonas 1 

4. III-IV Kordinis-greituminis automodeliavimas Raimondas Kochanauskas 2 

5. III-IV Tinklinis Kristina Salinkienė 1 

IŠ VISO KONTAKTINIŲ VALANDŲ SU NEFORMALIUOJU ŠVIETIMU 2022-2023 M. M.  PER SAVAITĘ/METUS 45/1620 
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Dalykų, jų kursų ir modulių paskirstymo lentelė III-IV gimn.  klasėse 

 2021-2023 m. m.    

     

 Dalykai 

III gimn.  klasė (2021/2022 m. m.) IV gimn. klasė (2022/2023 m.m.) 
Tarifikuojamos 

valandos 

Viso: Savaitinių 

pamokų skaičius 

Grupių 

skaičius 

Savaitinių 

pamokų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 
III 

gimn. 

kl. 

IV 

gimn. 

kl. 
A B A B A B A B 

Dorinis ugdymas            

Tikyba  1  1  1  1 1 1 2 

Etika  1  1  1  1 1 1 2 

Kalbos            

Lietuvių (gimtoji) 5  1  5  1  5 5 10 

Anglų (1-oji) 3  1  3  1  3 3 6 

Matematika 4  1  5  1  4 5 9 

Socialiniai mokslai            

 Istorija 3  1  3  1  3 3 6 

 Geografija 3  1  3  1  3 3 6 

Gamtos mokslai            

Biologija 3  1  3  1  3 3 6 

Fizika ir astronomija 3  1  4  1  3 4 7 

Chemija 3  1  3  1  3 3 6 

Menai ir technologijos            

Muzika  2  1  2  1 2 2 4 

Technologijos „Medžio 

apdirbimas“  2  1 

 

2  1 2 2 4 

Kūno kultūra            

Fizinis ugdymas  2  1  2  1 2 2 4 

Pasirenkamieji dalykai            

Informacinės technologijos 2  1  2  1  2 2 4 

Braižyba  1  1  1  1 1 1 2 

IŠ VISO: 29 9 9 6 31 9 9 6 38 40 77 

Moduliai     

Lietuvių kalba (A) „Teksto suvokimas ir kūrimas “ 1  1 

Lietuvių kalba (A) “Kūrybinių darbų rašymas”  1 1 

Matematika (A) „Probleminių ir nestandartinių uždavinių sprendimas“ 1  1 

Matematika (A) „Absoliutinio didumo uždaviniai“  1 1 

Anglų (A) „Exam Booster“  1 1 

Prevencinė programa 

LIONS QUAEST   ,,Raktai ir sėkmę“  1 1 

IŠ VISO: 40 44 84 

IŠ VISO TARIFIKUOTA VALANDŲ PER SAVAITĘ/METUS 38/1368 44/1496  

 

Neformalusis vaikų švietimas 2022-2023 m. m. III-IV gimn. klasėse  

 

Eil. 

Nr.  

Klasių 

grupė 

Užsiėmimo pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Valandų  

skaičius 

1. III-IV Tinklinis Kristina Salinkienė 1 

2. III-IV Skautų asociacija Vitalija Vėlavičienė 1 

3. III-IV Merginų ansamblis Alvydas Furmonas 1 

4. III-IV Kordinis-greituminis automodeliavimas Raimondas Kochanauskas 2 

5. III-IV Jaunieji lyderiai Gintautė Jegorovaitė 1 

 

Iš viso išnaudota 6 val.  

 
IŠ VISO KONTAKTINIŲ VALANDŲ SKAIČIUS 2022-2023 M. M. PER SAVAITĘ/METUS 44/1496 
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VII SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ  UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

94.  Gimnazija, rengdama ir įgyvendindama gimnazijos ugdymo planą, užtikrina visų mokinių 

įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi 

sunkumų, ir teikia būtiną švietimo pagalbą, vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

95. Gimnazija, rengdama ugdymo planą, taip pat atsižvelgia į mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, reikmes, Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Kauno 

rajono PPT), Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi BUP nuostatomis. 

96. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos 

įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 7 priedo rekomendacijomis. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

 INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

97. Gimnazijos vaiko gerovės komisijai priėmus sprendimą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo, kiekvienam mokiniui sudaromas 

individualus ugdymo ir pagalbos planas (pagal gimnazijos nustatytą formą) bei paskiriamas 

pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo. Koordinuojantis asmuo kartu su vaiku, jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų 

įgyvendinimą, periodiškai aptaria pasiektus rezultatus.  

98. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai ugdomi bendrojoje klasėje, tik per kai kurias (pagal 

patvirtintą tvarkaraštį) lietuvių kalbos ir matematikos pamokas mokosi specialiosios pedagogės 

kabinete. 

99. Įvairiapusių raidos sutrikimų turinys mokiniai ugdomi bendroje klasėje. Pagal galimybes ir 

atsižvelgus į Kauno rajono PPT tarnybos rekomendacijas, jiems skiriamas mokytojo padėjėjas. 

100. Gimnazija, rengdama individualų ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo 

planų 75, 109, 129 punktuose nurodytu pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programai 

įgyvendinti skiriamu pamokų skaičiumi: 

100.1. mažina minimalų privalomą pamokų skaičių besimokančiam pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą iki 10 procentų BUP 75 punkte nurodytų pamokų skaičiaus per metus, 

didindama neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičių;   

100.2. nemoko užsienio kalbų turinčio 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, klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą). 

Užsienio kalbų pamokų laikas skiriamas lietuvių kalbai mokyti; 

100.3.  organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą: 

100.3.1. numato mokinio tolesnio mokymosi perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria 

švietimo pagalbos teikimo formas ir būdus, elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių 

įgūdžių ugdymo veiklas. Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavusi mokinio 

pažangą, ar nustačiusi, kad ugdymo procese pažanga nedaroma, peržiūri ir koreguoja individualų 

pagalbos planą;  

100.3.2. parengia pritaikytą mokiniui nuolatinę darbo vietą, prireikus naudoja sieneles/širmas, 

skirtas dėmesiui koncentruoti ugdymo proceso metu, triukšmui mažinti. Numato erdvę, kurioje 
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įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiam  mokiniui sudaroma  galimybė pertraukai veiklos metu ar 

esant emocinio nestabilumo būklei; 

 100.3.3. užtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais, taikytų 

elgesio vertinimo instrumentus netinkamo elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų įgūdžių 

ugdymo strategijoms parinkti.  

101. Gimnazija užtikrina, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas atsižvelgiant į individualius 

mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medžiagą pateikiant įvairiais būdais 

(vaizdiniu, garsiniu ir kt.)). Įtraukiant mokinį į veiklas atsižvelgiama į jo pomėgius, naudojamos 

vizualinės užuominos ugdymo procese, pateikiamos galimos atsiskaitymo formos ir leidžiama 

mokiniui pasirinkti atsiskaitymo formą.  

102. Gimnazija sudaro sąlygas ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas, jų 

metu pagal galimybes panaudojant specialias priemones (balansavimo, supimosi priemones ir kt.). 

Taiko vizualinio struktūravimo metodus ir priemones pamokų ir pertraukų metu bei kitą vizualinę 

pagalbą.  

103. Dalykų Bendrąsias programas pritaiko arba individualizuoja dalyko mokytojas, atsižvelgdamas 

į mokinio gebėjimus ir galias, konsultuojamas Gimnazijos specialiojo pedagogo.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

104. Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis BUP 28 punkto 

nuostatomis. 

105. 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 Bendrosiose programose numatytais pasiekimais, 

aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, 

kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus 

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

mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).  

106. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymosi 

pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo taip pat yra susitariama. Susitarimai yra 

priimami atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, 

numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Priklausomai nuo susitarimo 

pasirenkamas vertinimas (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

107. Švietimo pagalbą mokiniui užtikrina Gimnazija. 

108. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai (logopedas – specialusis pedagogas, soacialinis 

pedagogas, psichologas), tikslai ir intensyvumas mokiniui  numatomi mokinio pagalbos plane. 

109. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami 

priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo 

procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu 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, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.   

110. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar pasibaigus 

ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane keliamus 

ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant įtraukties į 
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ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys 

ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 

111. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, jos gali būti 

specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese ir kt.:  
111.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl įgimtų ar 

įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 
111.2. specialiosios pratybos, skirtos švietimo veiksmingumui didinti, įgimtiems ar įgytiems 

sutrikimams kompensuoti, gebėjimams ir galioms plėtoti, kurios gali būti vykdomos individualiai ar 

grupėmis (2-6 mokiniai).  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

112. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu Gimnazija organizuoja  pagal vaiko gerovės komisijos ir 

Kauno rajono PPT, gydytojų rekomendacijas, sudariusi mokinio individualų ugdymo planą 

mokymosi namie laikotarpiui.  

113. Mokiniui, kuris mokosi pagal: 

113.1. pritaikytą pradinio ugdymo programą, pamokos skiriamos vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 57-62 ir 75 punktais; 

113.2. pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, mokyti namie Gimnazija skiria pamokų, 

vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 57-62 ir 129 punktais. 

114. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą pagrindinio 

ugdymo programą, mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 57-62, 

75 ir 109 punktais. Mokyti namie skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus.  

 

____________________________________ 
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VIII. PRIEDAI 

1 priedas 

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROSIOS 

PROGRAMOS INTEGRAVIMO LENTELĖ 2022-2023 M. M. 

 

1-4 klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalba 1 Sveika mityba. 

Veikla ir poilsis. 

Aš ir mano artimiausia aplinka. 

Mano šeima. 

1 

1 

1 

1 

2. Pasaulio pažinimas 1 Kas yra sveikata. Ką reiškia sveikas kūnas. 

Kaip reikia taisyklingai stovėti, sėdėti, judėti. 

Sveika mityba. 

Veikla ir poilsis. 

Asmens ir aplinkos švara. 

Mano gimimas, kūdikystė, ankstyvoji vaikystė. 

Mano šeimos istroija, tradicijos, giminės medis. 

 

 

2 

 

 

2 

3. Matematika 1 Daržovės ir vaisiai mūsų mityboje. Vandens įtaka 

sveikatai. 

2 

4. Dailė ir 

technologijos 

1 Mano šeima. 2 

5. Etika 1 Gebėjimas priimti sprendimus kasdienėse gyvenimo 

situacijose, atsirinkti, pasakyti „ne“, atsispirti 

neigiamai aplinkos įtakai, 

1 

6. Tikyba 1 Stengiuosi saugoti kūno ir sielos sveikatą. 

Bendravimas šeimoje. 

3 

7. Fizinis ugdymas 1 Mankštos, fizinių pratimų/judrių žaidimų nauda 

mano sveikatai ir gerai savijautai. 

Veikla ir poilsis. 

Kasdieniai asmens higienos reikalavimai. 

Kaip aš rūpinuosi savo sveikata. 

Asmens higiena. 

 

3 

 

 

2 

 

9. Matematika  2 Kasdieniai asmens higienos reikalavimai. 

Sveikos mitybos pirmamidė. 

Pokalbis apie tai, kaip reikia elgtis, kad būtume 

sveiki. 

 

3 

10. Pasaulio pažinimas 2 Mano gyvenimo būdas. 1 

11. Etika 2 Pozityvūs ir negatyvūs jausmai. 

Dienos rėžim svarba žmogaus sveikatai. 

Įprotis ir pomėgis. Ydos. 

Juokas ir pajuoka. 

 

4 

12. Tikyba 2 Stengiuosi saugoti kūno ir sielos sveikatą. 

Bendravimas šeimoje. 

3 

13. Dailė ir 

technologijos 

2 Sveikos mitybos reikalavimai. 

Kodėl aplinkos švara svarbi sveikatai? 

Receptai ir sveiko maisto gaminimas. 

Mano giminės medis. 

 

3 

 

2 

14. Fizinis ugdymas 2 Aš augu ir keičiuosi. Aš berniukas, aš – mergaitė. 

Mano sportinė vasara. 

Mankštos nauda mano sveikatai ir gerai savijautai. 

3 
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15. Pasaulio pažinimas 3 Giminės medis. 

Lytinis brendimas. 

2 

16. Etika  3 Vyro ir moters įvaizdis. Mano įvaizdis. 1 

17. Tikyba 3 Gyvenu ir augu šeimoje. 4 

18. Fizinis ugdymas 3 Mergaičių ir berniukų lygiavertiškumas ir 

lygiateisiškumas. 

2 

19. Klasės vadovo 

veikla 

4 Lytis, kultūra, visuomenė. Vyro ir moters įvaizdis. 

Mano įvaizdis. 

Rizikinga elgsena. Gyvenimo perspektyva – 

sėkmės- arba nesėkmės laiptai. Pagalba draugams, 

turintiems sunkumų. 

3 

20. Pasaulio pažinimo 4 Lytis, kultūra, visuomenė. Lyčių skirtumai. 

Lytinė sveikata. Fiziologiniai ir psichiniai pokyčiai. 

Sveika mityba. Sveikos mitybos principai ir 

taisyklės. Sveikatai palankaus maisto poveikis 

sveikatai. Asmens higienos ir aplinkos švaros įtaka 

sveikatai. 

Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata. Kas yra 

sveikata. Ką darome kasdien, kad būtume sveiki? 

Veikla ir poilsis. Veiksniai, turintys įtakos regai ir 

klausai. Tinkama mokymosi, žaidimų, poilsio ir 

kitos vietos. 

1 

1 

2 

 

 

 

2 

 

2 

21. Dailė ir 

technologijos 

4 Asmens ir aplinkos švara. Asmens higienos ir 

aplinkos švaros įtaka sveikatai. 

2 

22. Tikyba 4 Gyvenu ir augu šeimoje. 4 

23. Fizinis ugdymas 4 Fizinis aktyvumas. Kokie žaidimai ir fiziniai 

pratimai man geriausiai tinka. 

Fizinis aktyvumas. Koks elgesys laikytinas fiziškai 

aktyviu ir fiziškai pasyviu. 

Fizinis aktyvumas. Kodėl turėčiau judėti kiekvieną 

dieną. 

1 

 

1 

 

1 

 

5-8, I-II g. klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. IT 5 Šeimos genealoginio medžio sudarymas 

Sveika mityba (figūrų piešimas – sveikatos komiksų 

kūrimas). 

3 

2. Gamta ir žmogus 5 Sveika mityba. 

Veikla ir poilsis. 

2 

3. Klasės vadovo 

veikla 

5 Asmens ir aplinkos švara. 1 

4. Gamta ir žmogus 6 Lytinis brendimas. Asmens higiena. 

Lytiškumo samprata. 

Bendravimas su kitos lyties asmenimis. 

Užkrečiamos ligos ir jų profilaktika. 

1 

1 

2 

2 

5. IT 6 Šeimos genealoginio medžio sudarymas 2 

6. Klasės vadovo 

veikla 

6 Paauglystės pokyčiai. 

Tradicijų svarba ir reikšmė, kartų perimamumas. 

(šeimos šventė). 

Socialinė sveikata. 

Asmens ir aplinkos švara. 

2 

2 

 

1 

1 

7. Biologija 7 Sveikas gyvenimo būdas. 

Judėjimas ir sveikata. 

1 

8. Tikyba 7 Paauglystė: brendimo ypatumai. 3 
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9. Fizinis ugdymas 7 Lyties samprata (Sveikatos priežiūros specialistė). 1 

10. Chemija 8 Aplinkos poveikis sveikatai. (oro tarša, ozonas) 

Sveika mityba. (Maisto priedai) 

1 

1 

11. Fizika 8 Suvartotų ir sudeginamų kalorijų paskaičiavimas. 2 

12. Tikyba 8 Paauglystė: brendimo ypatumai. 3 

13. Fizinis ugdymas 8 Lyties samprata (Sveikatos priežiūros specialistė). 1 

14. Biologija I g. Gyvybės ciklas. 

Lytinė sveikata. 

Sveikas gyvenimo būdas. 

Judėjimas ir sveikata. 

1 

2 

1 

15. Tikyba I g. Kaip mūsų laikais vertinamas vyriškumas, 

moteriškumas, lyčių lygybė, lyčių galimybės, 

pagarba lytiškumui? 

Gender ideologija. 

Homoseksualizmas Lietuvoje ir pasaulyje. 

Abortai ir kontracepcija. 

Pornografija ir prostitucija. 

Kokių šiais laikais yra požiūrių į šeimą? Kokia 

šeimos paskirtis? Santuokos sakramentas. 

4 

 

 

4 

4 

4 

4 

6 

16. Biologija/IT  II g. Genealoginio šeimos medžio sudarymas. 2 

17. Matematika II g. Šeimos biudžetas: pajamos ir išlaidos. 2 

18. Fizika II g.  Apsauga nuo radiacijos. 1 

19. Chemija II g. Aplinkos poveikis sveikatai. (Chemija ir aplinka, 

buitiniai cheminiai preparatai). 

Sveika mityba (Maisto medžiagos ir jų reikšmė). 

1 

 

1 

20. Klasės vadovo 

veikla  

II g. Darnūs santykiai šeimoje (Sveikatos priežiūros 

specialistė). 

1 

 

III-IV g. klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Biologija III-IV 

g. 

(Ne)vaisingumas, kontraceptinės priemonės, 

abortai. ŽIV/AIDS 

2 

2. Chemija III-IV 

g. 

Sveika mityba. (apie riebalus, jų reikšme 

organizme). 

Aplinkos poveikis sveikatai. (sunkieji metalai). 

Maisto produktų vertingumas, maisto medžiagų ir 

energijos poreikis priklausomai nuo amžiaus ir 

fizinės būklės. Normalios kūno masės palaikymas. 

1 

3. Tikyba III-IV 

g. 

Kaip mūsų laikais vertinamas vyriškumas, 

moteriškumas, lyčių lygybė, lyčių galimybės, 

pagarba lytiškumui? 

Gender ideologija. 

Homoseksualizmas Lietuvoje ir pasaulyje. 

Abortai ir kontracepcija. 

Pornografija ir prostitucija. 

Kokių šiais laikas yra požiūrių į šeimą? Kokia 

šeimos paskirtis? Santuokos sakramentas. 

4 

 

 

4 

4 

4 

4 

6 

4. IT III-IV 

g. 

Saugaus naudojimosi internetu taisyklės: vieša ir 

privati informacija, patyčių situacijos. Kritinis 

informacijos srauto vertinimas. 

2 

5.  Fizinis ugdymas III-IV 

g. 

Mankštos ir fizinių pratimų trumpalaikė ir ilgalaikė 

nauda sveikatai. 

Organizmo pajėgumo, ištvermės, kūno lankstumo 

stiprinimas. 

4 
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Mankštinimosi skatinimas.  

Taisyklinga laikysena ir jos formavimosi 

skatinimas.  

Saugaus elgesio taisyklės judant. 

6. Klasės vadovo 

veikla 

 

III-IV 

g. 

Kūno ir aplinkos švara. 

Higienos ir aplinkos įtaka sveikatai ir gyvenimo 

kokybei. (Sveikatos priežiūros specialistė) 

2 
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2 priedas 

 

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMO LENTELĖ 2022-2023 M. M. 

 

1-4 klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalba  1 Ką žmonės dirba visą dieną. 1 

2. Pasaulio pažinimas 1 Mano svajonių profesija. 

Gamintojas ir paslaugos teikėjas. 

Ką žmonės dirba visą dieną 

3 

3. Matematika 1 Mano svajonių profesija. 1 

4. Dailė ir technologijos 1 Ką žmonės dirba visą dieną. 2 

5. Tikyba 1 Kuo esu ypatingas, kuo skiriuosi nuo kitų? 3 

6. Lietuvių kalba 2 Aš šeimoje, klasėje, bendruomenėje. 

Mano svajonės apie ateitį. 

1 

7. Pasaulio pažinimas 2 Mano pomėgiai. 

Ką žmonės dirba visą dieną. 

1 

2 

8. Dailė ir technologijos 2 Kuo žmonės dirba visą dieną. 2 

9. Tikyba 2 Kuo esu ypatingas, kuo skiriuosi nuo kitų? 3 

10. Lietuvių kalba 3 Informacijos šaltiniai. 1 

11. Pasaulio pažinimas 3 Labiausiai patinkančios veiklos, darbai ir profesijos. 1 

12. Matematika 3 Žmonių darbai, profesijos ir karjera. 1 

13. Muzika 3 Bendradarbiavimas grupėje. 1 

14. Tikyba 3 Gyvenu kartu su kitais. 3 

15. Fizinis ugdymas  Priimtini būdai spręsti kylančius nesutarimus. 1 

16. Lietuvių kalba  4 Planavimas, kasdienės veiklos plano sudarymas. 1 

17. Pasaulio pažinimas 4 Kuo žmonės skiriasi vieni nuo kitų. 

Šeima. Giminė. Bendruomenė. 

Profesijos, veiklų įvairovė. 

1 

1 

1 

18. Matematika 4 Šeimos narių, artimųjų karjera. 1 

19. Dailė ir technologijos 4 Kas aš esu? Koks aš esu? 1 

20. Tikyba 4 Gyvenu kartu su kitais. 3 

 

5-8, I-II g. klasės  

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Klasės vadovo veikla 5 Pažinti savo savybes, gabumus, polinkius, vertybes ir 

svajones. (Rašinėlių rašymas apie savo svajonių 

darbą. Įvairių psichologinių testų atlikimas ir 

analizė). 

Pristatyti ir aptarti įvairių karjeros pvz. iš savo 

aplinkos. (Susitikimai su įvarių specialybių 

žmonėmis). 

Aptarti savo mokymosi stilių. (Įvairių psichologinių 

testų atlikimas ir analizė) 

Karjeros galimybių pažinimas. Karjeros planavimas 

(svajonės, tikslai ir t.t.). 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2. IT 6 Susitikimas su buvusiais moksleiviais, kurie šiuo 

metu dirba IT srityje.  

2 

3. Klasės vadovo veikla 6 Pažinti savo savybes, gabumus, polinkius, vertybes ir 

svajones. (Rašinėlių rašymas apie savo svajonių 

2 
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darbą. Įvairių psichologinių testų atlikimas ir 

analizė). 

Pristatyti ir aptarti įvairių karjeros pvz. iš savo 

aplinkos. (Susitikimai su įvairių specialybių 

žmonėmis). 

Aptarti savo mokymosi stilių. (Įvairių psichologinių 

testų atlikimas ir analizė) 

Karjeros galimybių pažinimas. Karjeros planavimas 

(svajonės, tikslai ir t.t.). 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

4. IT 7 Susitikimas su buvusiais moksleiviais, kurie šiuo 

metu dirba IT srityje. 

2 

5. Tikyba 7 Kokia asmenybe norėčiau tapti ir kaip to siekiu? 4 

6. Klasės vadovo veikla 7 Pažinti savo savybes, gabumus, polinkius, vertybes ir 

svajones. (Rašinėlių rašymas apie savo svajonių 

darbą. Įvairių psichologinių testų atlikimas ir 

analizė). 

Pristatyti ir aptarti įvairių karjeros pvz. iš savo 

aplinkos. (Susitikimai su įvairių specialybių 

žmonėmis). 

Aptarti savo mokymosi stilių. (Įvairių psichologinių 

testų atlikimas ir analizė) 

Karjeros galimybių pažinimas. Karjeros planavimas 

(svajonės, tikslai ir t.t.). 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

7. IT 8 Susitikimas su buvusiais moksleiviais, kurie šiuo 

metu dirba IT srityje. 

2 

8. Tikyba 8 Kokia asmenybe norėčiau tapti ir kaip to siekiu? 4 

9. Klasės vadovo veikla 8 Pažinti savo savybes, gabumus, polinkius, vertybes ir 

svajones. (Rašinėlių rašymas apie savo svajonių 

darbą. Įvairių psichologinių testų atlikimas ir 

analizė). 

Pristatyti ir aptarti įvairių karjeros pvz. iš savo 

aplinkos. (Susitikimai su įvairių specialybių 

žmonėmis). 

Aptarti savo mokymosi stilių. (Įvairių psichologinių 

testų atlikimas ir analizė) 

Karjeros galimybių pažinimas. Karjeros planavimas 

(svajonės, tikslai ir t.t.). 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

10. Biologija I g. „Pažink save“ 4 

11. IT I g. Susitikimas su buvusiais moksleiviais, kurie šiuo 

metu dirba IT srityje. 

2 

12. Tikyba I g. Kokios yra mano svajonės apie ateitį, profesijos 

pasirinkimą?  Kas yra karjera, o kas pašaukimas? 

6 

13. Klasės vadovo veikla I g. Pažinti savo savybes, gabumus, polinkius, vertybes ir 

svajones. (Rašinėlių rašymas apie savo svajonių 

darbą. Įvairių psichologinių testų atlikimas ir 

analizė). 

Pristatyti ir aptarti įvairių karjeros pvz. iš savo 

aplinkos. (Susitikimai su įvairių specialybių 

žmonėmis). 

Aptarti savo mokymosi stilių. (Įvairių psichologinių 

testų atlikimas ir analizė) 

Karjeros galimybių pažinimas. Karjeros planavimas 

(svajonės, tikslai ir t.t.). 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

14. IT II g. Susitikimas su buvusiais moksleiviais, kurie šiuo 

metu dirba IT srityje. 

2 
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15. Chemija II g. Karjeros galimybių pažinimas. 1 

16. Klasės vadovo veikla II g. Pažinti savo savybes, gabumus, polinkius, vertybes ir 

svajones. (Rašinėlių rašymas apie savo svajonių 

darbą. Įvairių psichologinių testų atlikimas ir 

analizė). 

Pristatyti ir aptarti įvairių karjeros pvz. iš savo 

aplinkos. (Susitikimai su įvairių specialybių 

žmonėmis). 

Aptarti savo mokymosi stilių. (Įvairių psichologinių 

testų atlikimas ir analizė) 

Karjeros galimybių pažinimas. Karjeros planavimas 

(svajonės, tikslai ir t.t.). 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

III-IV g. klasės 

1. IT III g. Susitikimas su buvusiais moksleiviais, kurie šiuo 

metu dirba IT srityje. 

2 

2. Tikyba IV g. Kokios yra mano svajonės apie ateitį, profesijos 

pasirinkimą?  Kas yra karjera, o kas pašaukimas? 

6 

3. Chemija IV g. Karjeros galimybių pažinimas. 1 
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3 priedas 

 

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO 

PREVENCIJOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO LENTELĖ 2022-2023 M. M. 

1-4 klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalba 1 Kaip stiprinti organizmą ir išvengti ligų. 1 

2. Muzika 1 Vaistų poveikis organizmui. 

Kaip stiprinti organizmą ir išvengti ligų. 

2 

3. Pasaulio pažinimas 1 Vaistų poveikis organizmui. 

Pavojus, kylantis dėl nerūpestingai numestų ar 

pakeltų nuorūkų. 

Priežastys, skatinančios vartoti alkoholinius gėrimus. 

2 

4. Lietuvių kalba 2 Kaip stiprinti organizmą ir išvengti ligų. 

Neigiamas alkoholio poveikis sveikatai. 

2 

5. Pasaulio pažinimas 2 Vaistų poveikis organizmui. 1 

6. Anglų kalba 2 Kaip stiprinti organizmą ir išvengti ligų. 1 

7. Dailė ir technologijos 2 Įspėjamieji ženklai ant buitinių cheminių medžiagų. 2 

8. Muzika 2 Vaistų poveikis organizmui. 

Kaip stiprinti organizmą ir išvengti ligų. 

Neigiamas alkoholio poveikis sveikatai. 

2 

9. Lietuvių kalba 3 Kaip stiprinti organizmą ir išvengti ligų. 

Neigiamas alkoholio poveikis sveikatai. 

Alkoholio vartojimas šeimoje. 

2 

10. Pasaulio pažinimas 3 Elgsena nesaugiai panaudojus buitines chemines 

medžiagas. 

Netinkamai naudojamų cheminių medžiagų poveikis 

sveikatai. 

2 

11. Muzika 3 Neigiamas alkoholio poveikis sveikatai. 

Alkoholio vartojimas šeimoje. 

2 

12. Lietuvių kalba  4 Draudimai pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus 

(vaikams iki 18 metų, suaugusiesiems – viešosiose 

vietose). 

Alkoholio vartojimas šeimoje. 

2 

13. Pasaulio pažinimas 4 Mokyklos ir viešosios tvarkos taisyklės, draudimai 

pirkti tabako gaminius ir rūkyti vaikams iki 18 metų. 

2 

 

 

14. Matematika 4 Šeimos narių, artimųjų karjera. 1 

15. Dailė ir technologijos 4 Rūkymo žala vaiko ir suaugusiojo organizmui ir jo 

aplinkai. 

1 

 

5-8, I-II g. klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalba ir 

literatūra 

5 Rūkymas – kaip „įvaizdžio“ dalis. 1 

2. Istorija 5 Aktyvus ir pasyvus rūkymas. 

Trumpalaikiai ir ilgalaikiai alkoholio poveikio 

padariniai. 

2 
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3. Matematika 5 Trumpalaikiai ir ilgalaikiai alkoholio poveikio 

padariniai. 

2 

4. Muzika 5 Rūkymas – kaip „įvaizdžio“ dalis. 

Alkoholio poveikis paauglio sveikatai ir elgesiui. 

Elgesio pokyčiai patiriant įvairaus laipsnio 

apsvaigimą. 

Trumpalaikiai ir ilgalaikiai alkoholio poveikio 

padariniai. 

2 

 

 

 

5. Fizinis ugdymas 5 Neigiamas rūkymo poveikis fiziniam aktyvumui. 1 

6. Dailė 5 Alkoholio reklamos tikslai ir poveikis. Įvairūs 

pardavimo ir pateikimo metodai. 

2 

7. Klasės vadovo veikla 5 Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys. 

Draudimai pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus 

(vaikams iki 18 metų, suaugusiesiems – viešosiose 

vietose). 

2 

8. Lietuvių kalba ir 

literatūra 

6 Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už šių medžiagų 

vartojimą. 

2 

9. Istorija 6 Vartojimas, piktnaudžiavimas, priklausomybė. 1 

10. Muzika 6 Vartojimas, piktnaudžiavimas, priklausomybė. 

Alkoholio reklamos tikslai ir poveikis. Įvairūs 

pardavimo ir pateikimo metodai. 

2 

 

11 Fizinis ugdymas 6 Alkoholinių gėrimų vartojimas ir sportas. 1 

12. Klasės vadovo veikla 6 Draudimai pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus 

(vaikams iki 18 metų, suaugusiesiems – viešosiose 

vietose). 

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys. 

2 

13. Lietuvių kalba ir 

literatūra 

7 Rūkymas – kaip „įvaizdžio“ dalis. 

Alkoholinių gėrimų vartojimo pasekmė šeimai ir 

visuomenei. Konfliktai ir nelaimingi atsitikimai kaip 

alkoholio vartojimo pasekmė. 

Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už šių medžiagų 

vartojimą. 

2 

14. Rusų kalba 7 Tabako žala paauglio sveikatai ir asmenybei. 1 

15. Biologija 7 Kitos psichiką veikiančios medžiagos: rūšys, 

poveikis, vartojimo pasekmės. Priklausomybių 

atsiradimas. 

2 

16. Istorija 7 Kur kreiptis pagalbos dėl psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo. 

2 

17. Fizika 7 Kitos psichiką veikiančios medžiagos: rūšys, 

poveikis, vartojimo pasekmės. Priklausomybių 

atsiradimas. 

2 

18. Fizinis ugdymas 7 Neigiamas rūkymo poveikis fiziniam aktyvumui. 1 

19. Klasės vadovo veikla 7 Draudimai pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus 

(vaikams iki 18 metų, suaugusiesiems – viešosiose 

vietose). 

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys. 

2 

20. Lietuvių kalba ir 

literatūra 

8 Atskleisti neigiamą tabako reklamos poveikį ir 

tikslus. 

Vyskupo M. Valančiaus blaivybės idėjų raida. 

Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už šių medžiagų 

vartojimą. 

2 

21. Anglų kalba 8 Tabako žala paauglio sveikatai ir asmenybei. 

Alkoholinių gėrimų vartojimo pasekmė šeimai ir 

visuomenei. Konfliktai ir nelaimingi atsitikimai kaip 

alkoholio vartojimo pasekmė. 

2 
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22. Istorija 8 Kur kreiptis pagalbos dėl psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo. 

Įstatymai, susiję su draudimu pirkti, vartoti ir platinti 

psichiką veikiančios medžiagas. 

2 

23. Chemija 8 Vartojimas, piktnaudžiavimas, priklausomybė. 1 

24. Tikyba/Etika 8 Alkoholinių gėrimų vartojimo pasekmė šeimai ir 

visuomenei. Konfliktai ir nelaimingi atsitikimai kaip 

alkoholio vartojimo pasekmė. 

2 

25. Klasės vadovo veikla 8 Draudimai pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus 

(vaikams iki 18 metų, suaugusiesiems – viešosiose 

vietose). 

Pavojai alkoholinius gėrimus maišant su kitomis 

psichiką veikiančiomis medžiagomis. 

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys. 

2 

26. Sveikatos specialistė 8 Pavojai alkoholinius gėrimus maišant su kitomis 

psichiką veikiančiomis medžiagomis. 

1 

27. Lietuvių kalba ir 

literatūra 

I-II g.  Priklausomybė nuo tabako ir pagalbos rūkančiajam 

būdai. 

Netiesioginė reklama. Narkotikų legalizavimo 

judėjimas ir grėsmės. 

2 

28. Matematika I-II g. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo pasekmės 

fizinei ir psichikos sveikatai. Priklausomybės rizikos 

veiksniai. 

Rūkymo pasekmės fizinei ir psichikos sveikatai. 

Alkoholio vartojimo pasekmės fizinei ir psichikos 

sveikatai. 

2 

29. Pilietiškumo 

pagrindai 

I-II g. Kova prieš rūkymą pasaulyje (reklamos ir pardavimo 

kontrolė). 

Priklausomybės nuo alkoholio rizikos veiksniai. 

2 

30. Istorija I-II g. Įstatymai, susiję su psichiką veikiančių medžiagų 

apyvarta. 

Reklamos ir pardavimo kontrolė. Alkoholio 

kontrolės ir prevencijos patirtis Lietuvoje ir 

pasaulyje. 

2 

31. Tikyba/Etika I-II g. Įvairūs pagalbos būdai šeimos nariams, turintiems 

problemų dėl alkoholio vartojimo. 

Įvairūs pagalbos būdai vartojantiems psichiką 

veikiančias medžiagas. 

2 

32. IT I-II g. Neteisėta veikla, susijusi su alkoholio gamyba, 

prekyba ir vartojimu. 

2 

33. Chemija I-II g. Psichiką veikiančių medžiagų kontrolės ir 

prevencijos patirtis Lietuvoje ir pasaulyje. 

Prevencijos veiklos rūšys ir dalyvavimo joje formos. 

2 

 

III-IV g. klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalba ir 

literatūra 

III-IV 

g. 

Tabako reklamos tikslai ir poveikis žmogaus elgesiui. 

Rūkymo problemos sprendimo būdai. Pagalba 

žmonėms, norintiems atsisakyti rūkyti. Savitarpio 

pagalbos esmė. 

Alkoholis ir karjera. socialiniai piktnaudžiavimo 

alkoholiu padariniai. 

2 
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Alkoholis ir vairavimas. Asmeninė ir tėvų 

atsakomybė. Teisės aktai, reglamentuojantys 

vairavimą apsvaigus nuo alkoholio; pažeidimų rūšys, 

jų padariniai. 

2. Anglų kalba III-IV 

g. 

Pramogos ir neigiamos alkoholio vartojimo 

pasekmės. 

1 

3. Chemija III-IV 

g. 

Rūkymo problemos sprendimo būdai. Pagalba 

žmonėms, norintiems atsisakyti rūkyti. Savitarpio 

pagalbos esmė. 

Pagalba tiems, kurie nori atsikratyti žalingo įpročio 

vartoti psichiką veikiančias medžiagas. 

2 

4. Istorija  III-IV 

g. 

Tabako pasiūla ir paklausa. Teisės aktai, 

reglamentuojantys tabako kontrolę, jos pažeidimus. 

Alkoholis ir karjera. socialiniai piktnaudžiavimo 

alkoholiu padariniai. 

Teisės aktai, reglamentuojantys alkoholio kontrolę, 

jos pažeidimus, ir reklamos vaidmuo. 

Teisinė atsakomybė už psichiką veikiančių medžiagų 

gamybą, platinimą ir vartojimą. 

2 

5. Biologija III-IV 

g. 

Psichiką veikiančios medžiagos. Jų rūšys, poveikis 

(sveikatai, vaisiui) ir vartojimo rizikos veiksniai 

(platinimas pasilinksminimo vietose, stresai ir kt. 

Žalingas psichiką veikiančių medžiagų poveikis 

asmeniui ir visuomenei. Skaudūs asmeniniai, 

socialiniai, finansiniai, psichiniai ir medicininiai 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo padariniai 

(rizika susirgti AIDS, įgyti priklausomybę ir kt.). 

2 

6. Tikyba/Etika III-IV 

g. 

Priklausomybė nuo alkoholio. Pagalba 

priklausantiems nuo alkoholio asmenims ir jų šeimos 

nariams. 

1 

7. Klasės vadovo 

veikla, psichologė 

III-IV 

g. 

Šalies ir pasaulio narkotikų vartojimo politika, 

švietimas, prevencija, draudimai, gydymas ir 

reabilitacija. 

1 
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4 priedas 

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

ANTIKORUPCIJOS IR EKONOMINIO VERSLUMO UGDYMO PROGRAMOS 

PREVENCIJOS INTEGRAVIMO LENTELĖ 2022-2023 M. M. 

1-4 klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalba 1-4  Kokios vaikų teisės? 

Kur galima kreiptis, norint gauti patarimą ar 

pagalbos? 

Kas yra bausmė, kaip ir kodėl ji skiriama? 

Kaip veikia šios trys valstybės valdžios galios: 

įstatymų, leidybos, vykdomosios valdžios ir 

teismų valdžios? 

Išorinės įtakos: pavyzdžiai, autoritetai, 

socialiniai vaidmenys, situacija. 

Sprendimai ir pasirinkimai, priežastis ir 

pasekmė. 

Įpročiai, papročiai, tradicijos kaip socialinės 

normos. 

Socialinio reguliavimo normų ir asmens laisvės 

santykis. 

Teisingumas kaip įstatymo valdžia. 

Bausmes reguliuojantys įstatymai 

(Baudžiamasis kodeksas ir kiti). 

6 

2. Pasaulio pažinimas 1-4  Kas mūsų visuomenėje kontroliuoja moralines 

normas? 

Kaip moralė susijusi su įstatymų leidyba? 

Savivaizdis: koks esu ir koks noriu būti. 

Asmeninės vertybės ir principai. 

Gyvenimo prasmės ir tikslų samprata. 

Gero ir blogo, tinkamo ir netinkamo elgesio 

skyrimo kriterijai. 

Teisingumas kaip įstatymo valdžia. 

Žmogaus teisės, lygybė ir nešališkumas. 

4 

3. Matematika 1-4  Kur galima kreiptis, norint gauti patarimą ar 

pagalbos? 

Kokios vaikų teisės? 

Legalus ir nelegalus elgesys. 

Įstatymų tobulumo problema. 

Moralinės normos samprata, moralinis gėris ir 

blogis. 

Socialinio reguliavimo normų ir asmens laisvės 

santykis. 

Profesijos pasirinkimo kriterijai. 

Priėmimo į darbą kriterijai ir procedūros. 

4 

4. Dorinis ugdymas 1-4 Kas yra geras/blogas draugas? 

Kas yra bausmė, kaip ir kodėl ji skiriama? 

Gero ir blogo, tinkamo ir netinkamo elgesio 

skyrimo kriterijai. 

Gyvenimo prasmės ir tikslų samprata. 

Moralinės normos samprata, moralinis gėris ir 

blogis. 

Teisingumas kaip sąžiningumas. 

4 
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Žala ir skriauda kaip moralinės kaltės 

priežastys. 

Ką galiu ir ko noriu. 

Profesijos pasirinkimo kriterijai. 

5. Dailė ir technologijos 1-4 Profesijos pasirinkimo kriterijai. 

Darbo vietos pasirinkimo kriterijai. 

Įpročiai, papročiai, tradicijos kaip socialinės 

normos. 

2 

6. Fizinis ugdymas 1-4 Profesijos pasirinkimo kriterijai. 

Priėmimo į darbą kriterijai ir procedūros. 

Įpročiai, papročiai, tradicijos kaip socialinės 

normos. 

2 

 

5-8, I-II g. klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalba ir literatūra 5 Vertybių suvokimas, asmeninė ir bendra 

atsakomybė. 

1 

2. Istorija 5 Žmogaus teisių istorija. 1 

3. Dorinis ugdymas 5 „Kultūrų skirtumai, susiję su įstatymų 

laužymu“  

„Kas visuomenėje kontroliuoja moralės 

normas“ 

1 

 

1 

4. Lietuvių kalba ir literatūra 6 Vertybių suvokimas, asmeninė ir bendra 

atsakomybė. 

1 

5. Istorija 6 Žmogaus teisių istorija. 1 

6. Dorinis ugdymas 6 „Kultūrų skirtumai, susiję su įstatymų 

laužymu“  

„Kas visuomenėje kontroliuoja moralės 

normas“ 

1 

 

1 

7. Lietuvių kalba ir literatūra 7 Vertybių suvokimas, asmeninė ir bendra 

atsakomybė. 

1 

8. Istorija 7 Žmogaus teisių istorija. 1 

9. Dorinis ugdymas 7 „Kultūrų skirtumai, susiję su įstatymų 

laužymu“  

„Kas visuomenėje kontroliuoja moralės 

normas“ 

1 

 

1 

10. Lietuvių kalba ir literatūra 8 Vertybių suvokimas, asmeninė ir bendra 

atsakomybė. 

1 

11. Istorija 8 Žmogaus teisių istorija. 1 

12. Dorinis ugdymas 8 „Kultūrų skirtumai, susiję su įstatymų 

laužymu“  

„Kas visuomenėje kontroliuoja moralės 

normas“ 

1 

 

1 

13. Lietuvių kalba ir literatūra I g. Vertybių suvokimas, asmeninė ir bendra 

atsakomybė. 

1 

14. Istorija I g. Žmogaus teisių istorija. 1 

15. Matematika I g. Statistiniai tyrimai apie korupciją Lietuvoje. 1 

16. Pilietinis ugdymas I g. Įstatymų pažeidimai ir pasekmės. 1 

17. Dorinis ugdymas I g. „Kultūrų skirtumai, susiję su įstatymų 

laužymu“  

„Kas visuomenėje kontroliuoja moralės 

normas“ 

„Nusikaltimas kaip pramoga“ 

„Piktnaudžiavimas. Kas yra nelegalu“ 

1 

 

1 

 

1 

1 
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18. Lietuvių kalba ir literatūra II g. 

 

Vertybių suvokimas, asmeninė ir bendra 

atsakomybė. 

1 

19. Istorija II g. Žmogaus teisių istorija. 1 

20. Matematika II g. Statistiniai tyrimai apie korupciją Lietuvoje. 1 

21. Matematika/Ekonomika II g. Verslo ir vykdomosios bei įstatymų 

leidžiamosios valdžios ryšiai, viešieji pirkimai. 

1 

22. Pilietinis ugdymas II g. Įstatymų pažeidimai ir pasekmės. 1 

23. Dorinis ugdymas II g. „Kultūrų skirtumai, susiję su įstatymų 

laužymu“  

„Kas visuomenėje kontroliuoja moralės 

normas“ 

„Nusikaltimas kaip pramoga“ 

„Piktnaudžiavimas. Kas yra nelegalu“ 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

III-IV g. klasės 

1. Lietuvių kalba ir literatūra III g. Vertybių suvokimas, asmeninė ir bendra 

atsakomybė. 

1 

2. Istorija III g. Žmogaus teisių istorija. 1 

3. Matematika III g. Statistiniai tyrimai apie korupciją Lietuvoje. 1 

4. Dorinis ugdymas III g. „Kultūrų skirtumai, susiję su įstatymų 

laužymu“  

„Kas visuomenėje kontroliuoja moralės 

normas“ 

„Nusikaltimas kaip pramoga“ 

„Piktnaudžiavimas. Kas yra nelegalu“ 

1 

 

1 

 

1 

1 

5. Lietuvių kalba ir literatūra IV g. Vertybių suvokimas, asmeninė ir bendra 

atsakomybė. 

1 

6. Istorija IV g. Žmogaus teisių istorija. 1 

7. Matematika IV g. Statistiniai tyrimai apie korupciją Lietuvoje. 1 

8. Dorinis ugdymas IV g. „Kultūrų skirtumai, susiję su įstatymų 

laužymu“  

„Kas visuomenėje kontroliuoja moralės 

normas“ 

„Nusikaltimas kaip pramoga“ 

„Piktnaudžiavimas. Kas yra nelegalu“ 

1 

 

1 

 

1 

1 

9. Klasės vadovo veikla III-

IV g. 

Įstatymų pažeidimai ir pasekmės. 1 
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5 priedas 

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

NACIONALINIO SAUGUMO IR KRAŠTO GYNYBOS BENDROJI PROGRAMOS LENTELĖ 

2022-2023 M. M. 

I-II g. klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Pilietiškumo pagrindai 

 

I g. I. Šalies nacionalinis saugumas: koncepcija ir jos 

užtikrinimo būdai, civilio vaidmuo: 1. Nacionalinio 

saugumo esmė ir teisiniai nacionalinio saugumo 

pagrindai. 2. Civilių gyventojų galimybes prisidėti 

prie šalies saugumo stiprinimo taikos metu. 3. 

Konstitucijoje ir Nacionalinio saugumo pagrindų 

įstatyme įtvirtintos piliečių teisės ir pareigos ginant 

valstybę. 

2 val. 

II. Karo prievolės atlikimo būdai: 1. Skirtingų karo 

prievolės atlikimo būdų teigiamos ir neigiamos 

puses. 2. Karo prievolės atlikimo būdai Lietuvoje ir 

kaimyninėse valstybėse. 

2 val. 

III. NATO ir jos vaidmeniu Lietuvos gynyboje: 1. 

Pagrindiniai faktai apie Šiaurės Atlanto Sutarties 

Organizacijos (NATO) istoriją, struktūrą ir 

vaidmenį tarptautiniame saugume. 2. Svarbiausi 

faktai apie Lietuvos narystę Šiaurės Atlanto 

Sutarties Organizacijoje (NATO) ir kolektyvinės 

gynybos esmė. 

2 val. 

IV. Krašto gynybos sistema: 1. Lietuvos 

kariuomenės pajėgų rūšis ir jų skirtumai. 2. 

Lietuvos kariuomenės pajėgų funkcijos ir jų 

skirtumai. 

2 val. 

2. Pilietiškumo pagrindai 

 

II g. V. Lietuvos šaulių sąjunga: 1. Svarbiausios 

Lietuvos šaulių sąjungos funkcijos. 2. Lyginimas: 

veiklos Lietuvos šaulių sąjungoje galimybes su 

kaimyninių valstybių sukarintomis organizacijomis. 

2 val. 

VI. Karo tarnyba: 1. Lietuvos kariuomenės 

naudojama ginkluotė ir technika.; 2. Krašto 

apsaugos savanorių pajėgos (KASP) ir kitų 

Lietuvos kariuomenės vienetų galimybės.; 3. 

Dalyvavimas atvirų durų dienoje Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Kęstučio mechanizuotame pėstininkų 

batalione. 

3 val. 

VII. Ekstremalios situacijos: piliečių elgesys, 

pagalba į nelaimę patekusiam asmeniui: 1. Žmonių 

elgesys gaisro, potvynio, eismo avarijos metu ir 

galimi saugaus elgesio būdai. 2. Civilinės saugos 

signalų bei ženklų reikšmės bei elgesio taisykles. 3. 

Mokymai Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio 

artilerijos batalione. 

3 val. 
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6 priedas  

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

ETNINĖS KULTŪROS BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO  

LENTELĖ 2022-2023 M. M. 

 

1-4  klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalba 1 Tauta ir tradicijos. 

Paprotinis elgesys ir vertybės. 

2 

2. Pasaulio pažinimas 1 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Namai etninėje kultūroje. 

2 

3. Muzika 1 Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

2 

4. Dailė ir technologija 1 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Paprotinis elgesys ir tradicinis etiketas. 

Tauta ir tradicijos. 

2 

5. Fizinis ugdymas 1 Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

2 

6. Lietuvių kalba 2 Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

2 

7. Pasaulio pažinimas 2 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Namai etninėje kultūroje. 

2 

8. Muzika 2 Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

Etnografiniai regionai. 

2 

9. Dailė ir technologija 2 Tauta ir tradicijos. 

Liaudies kūryba. 

2 

10. Fizinis ugdymas 2 Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

2 

11. Lietuvių kalba 3 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Bendruomenė ir tradicijos. 

Etnografiniai regionai. 

2 

12. Pasaulio pažinimas 3 Šeima, giminė ir tradicijos. 2 

13. Etika 3 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Liaudies kūryba. 

2 

14. Muzika 3 Bendruomenė ir tradicijos. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

Etnografiniai regionai. 

4 

15. Dailė ir technologija 3 Namai etninėje kultūroje. 

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

Tautinis kostiumas. 

4 

16. Fizinis ugdymas 3 Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

2 

17. Lietuvių kalba 4 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Bendruomenė ir tradicijos. 

2 

18. Pasaulio pažinimas 4 Šeima, giminė ir tradicijos. 2 

19. Muzika  Bendruomenė ir tradicijos. 4 
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Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

Etnografiniai regionai. 

Namai etninėje kultūroje. 

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

Pasaulėžiūra, mitologija ir religija. 

20. Dailė ir technologija 4 Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai. 

Etnografiniai regionai. 

Namai etninėje kultūroje. 

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

Gamta tradicinėje kultūroje. 

Pasaulėžiūra, mitologija ir religija. 

4 

21. Fizinis ugdymas 4 Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

2 

 

5-8, I-II g. klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalba ir literatūra 5 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Bendruomenė ir tradicijos. 

Tauta ir tradicijos. 

Paprotinis elgesys ir tradicinis etiketas. 

Paprotinis elgesys ir vertybės. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

4 

2. Istorija 5 Pasaulėžiūra, mitologija ir religija. 

Tradiciniai darbai ir amatai. 

2 

3. Etika 5 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Tauta ir tradicijos. 

Paprotinis elgesys ir vertybės. 

2 

4. Muzika 5 Bendruomenė ir tradicijos. 

Etnografiniai regionai. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

4 

5. Technologijos 5 Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai. 

Gyvenamoji aplinka. 

Namai etninėje kultūroje. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

4 

6. Dailė  5 Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

Gamta tradicinėje kultūroje. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

2 

8. Lietuvių kalba ir literatūra 6 Namai etninėje kultūroje. 2 

9. Istorija 6 Bendruomenė ir tradicijos. 2 

10. Geografija 6 Liaudies astronomija. 2 

11. Etika 6 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Tauta ir tradicijos. 

Paprotinis elgesys ir vertybės. 

2 

12. Muzika 6 Bendruomenė ir tradicijos. 4 
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Etnografiniai regionai. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

13. Technologijos 6 Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai. 

Gyvenamoji aplinka. 

Namai etninėje kultūroje. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

4 

14. Dailė  6 Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

2 

15. Lietuvių kalba ir literatūra 7 Bendruomenė ir tradicijos. 

Tauta ir tradicijos. 

Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos. 

Jaunimo brandos apeigos ir papročiai. 

Paprotinis elgesys ir vertybės. 

Etnografiniai regionai. 

Liaudies kūryba. 

4 

16. Istorija 7 Bendruomenė ir tradicijos. 

Pasaulėžiūra, mitologija ir religija. 

2 

17. Geografija 7 Tauta ir tradicijos. 2 

18. Etika 7 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Tauta ir tradicijos. 

Paprotinis elgesys ir vertybės. 

2 

19. Muzika 7 Bendruomenė ir tradicijos. 

Etnografiniai regionai. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

4 

20. Technologijos 7 Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai. 

Gyvenamoji aplinka. 

Namai etninėje kultūroje. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

4 

21. Dailė  7 Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

Pasaulėžiūra, mitologija ir religija. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

2 

22. Istorija 8 Paprotinė teisė ir elgesys. 

Tradicinė ūkinė veikla. 

2 

23. Geografija 8 Namai etninėje kultūroje. 2 

24. Etika 8 Šeima, giminė ir tradicijos. 

Tauta ir tradicijos. 

Paprotinis elgesys ir vertybės. 

2 

25. Muzika 8 Bendruomenė ir tradicijos. 

Etnografiniai regionai. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

4 

26. Technologijos 8 Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

4 
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27. Dailė  8 Etnografiniai regionai. 

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

2 

28. Lietuvių kalba ir literatūra I g. Tauta ir tradicijos. 

Paprotinis elgesys ir etiketas. 

Paprotinė teisė ir elgesys. 

Etnografiniai regionai. 

2 

29. Geografija I g. Etnografiniai regionai. 2 

30. Etika I g. Šeima, giminė ir tradicijos. 

Tauta ir tradicijos. 

Paprotinis elgesys ir vertybės. 

2 

31. Muzika I g. Bendruomenė ir tradicijos. 

Etnografiniai regionai. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

4 

32. Technologijos I g. Bendruomenė ir tradicijos. 

Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai. 

Gyvenamoji aplinka. 

Namai etninėje kultūroje. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

4 

33. Dailė  I g. Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

Liaudies kūryba. 

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

4 

34. Lietuvių kalba ir literatūra  

II g. 

Šeima, giminė ir tradicijos. 

Bendruomenė ir tradicijos. 

Tauta ir tradicijos. 

Jaunimo brandos apeigos ir papročiai. 

Paprotinis elgesys ir vertybės. 

4 

35. Geografija II g. Tauta ir tradicijos. 

Etnografiniai regionai. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

2 

36. Muzika II g. Bendruomenė ir tradicijos. 

Etnografiniai regionai. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Liaudies kūryba. 

4 

37. Technologijos IIg. Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai. 

Gyvenamoji aplinka. 

Namai etninėje kultūroje. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

Tautinis kostiumas. 

Liaudies kūryba. 

4 

38. Dailė  II g. Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Kalendoriniai papročiai. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

Tautinis kostiumas. 

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

4 
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III-IV g. klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalba ir literatūra III-IV 

g. 

 

Etninės kultūros samprata. 

Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos. 

Jaunimo brandos apeigos ir papročiai. 

Etnografiniai regionai. 

Pasaulėžiūra, mitologija ir religija. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Etninės kultūros tyrimai, sklaida, 

valstybinė globa. 

Liaudies kūryba. 

4 

2. Istorija III-IV 

g. 

Etninės kultūros samprata. 

Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos. 

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

Pasaulėžiūra, mitologija ir religija. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

Archeologinis ir tautinis kostiumas. 

Etninės kultūros tyrimai, sklaida, 

valstybinė globa. 

4 

3. Geografija III-IV 

g. 

Etnografiniai regionai. 

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

2 

4. Etika III-IV 

g. 

Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos. 

Jaunimo brandos apeigos ir papročiai. 

2 

5. Muzika III-IV 

g. 

Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos. 

Jaunimo brandos apeigos ir papročiai. 

Etnografiniai regionai. 

Kalendorinės šventės ir papročiai. 

Liaudies kūryba. 

Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra. 

4 

 

 

 

 

 

 

6. Technologijos III-IV 

g. 

Kulinarinis paveldas ir mitybos 

papročiai. 

Sveikatos tausojimo papročiai ir 

gydymas. 

Tradiciniai amatai, verslai ir darbai. 

Archeologinis ir tautinis kostiumas. 

4 
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                                                                                                                                                                                                                              7 priedas   

ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

....... KLASĖS MOKINIO................................................................................................        SOCIALINĖS VEIKLOS APSKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys 

Data 
Viso 

val.  
Veiklos koordinatorius 

 

  

     

 

 

 Vardas, pavardė Parašas 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

            Klasės vadovas (vardas, pavardė, parašas) .........................................................................
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8 priedas 

 

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

2022-2023 M. M. 

 

1. Socialinė – pilietinė veikla 5-8, I-II g. klasių mokiniams yra privaloma, siejama su 

pilietiškumo ugdymu, gimnazijos tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei 

socializacijos programomis ir kt.: 

     1.1. per mokslo metus socialinei – pilietinei veiklai skiriama ne mažiau kaip: 5-8 klasėm 10  

valandų (pamokų) ir I-II g. klasėm 12 valandų (pamokų); 

     1.2. socialinę – pilietinę veiklą gimnazijoje organizuoja klasių vadovai, socialinė pedagogė, 

neformaliojo švietimo bei dalykų mokytojai. Mokiniai socialinę – pilietinę veiklą taip pat gali 

atlikti savarankiškai arba grupelėmis, bendradarbiaudami su asociacijomis, savivaldos 

institucijomis ir kt.; 

     1.3. socialinės – pilietinės veiklos įrodymus mokiniai pristato klasės vadovams, pildydami 

socialinės veiklos lapus (ugdymo plano priedas Nr. 7); 

     1.4. klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinė pedagogė mokinių socialinės – pilietinės 

veiklos duomenis fiksuoja e. dienyne. 

 

GIMNAZIJOS SIŪLOMOS SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

Kryptis Veikla 

Veikla gimnazijoje 

2-3 val. 
 Kabinetų, kitų gimnazijos patalpų, inventoriaus tvarkymas; 

 Pagalba bibliotekoje, skaitykloje; 

 Dekoracijų ruošimas, aktų salės, kabinetų, koridorių 

meninis apipavidalinimas; 

 Pagalba klasių auklėtojoms, kitiems mokytojams 

(dokumentų tvarkymas, įvairūs raštvedybos darbai); 

 Mokymo priemonių kūrimas; 

 Pagalba organizuojant gimnazijoje apklausas, tyrimus bei 

juos apibendrinant; 

 Kita veikla. 

Ekologinė veikla 

2-3 val. 
 Gamtosauginė veikla (gimnazijos teritorijos, gėlių ir 

želdinių priežiūra, organizavimas ir dalyvavimas įvairiose 

gamtosauginėse akcijose, renginiuose, projektuose, 

veiklose); 

 Dalyvavimas seniūnijos, rajono ar respublikinėse 

ekologinėse akcijose, projektuose; 

 Dalyvavimas talkose, akcijose; 

 Kita veikla. 

Projektinė veikla 

2-3 val. 
 Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, 

socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose, 

renginiuose, minėjimuose, akcijose; 

 Renginių organizavimas ir jų vedimas, parodų rengimas; 

 Kita veikla. 

Socialinė veikla, 

savanorystė 

2-3 val. 

 Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar 

kitokių problemų; 

 Pagalba jaunesniems mokiniams; 

 Pagalba klasės vadovams, mokytojams, administracijai 

organizuojant edukacines veiklas, projektus, renginius; 
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 Pagalba gyvūnų prieglaudoms; 

 Veikla įvairių organizacijų veikloje, projektuose; 

 Veikla seniūnijų organizuojamose renginiuose, akcijose; 

 Gerumo akcijos, savanoriavimas; 

 Kita veikla. 
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                                                                                                                                         9 priedas 

 

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

DĖL COVID-19 PANDEMIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI PRARADIMŲ 

KOMPENSAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Mokymosi praradimai - mokymosi sunkumai ir žinių spragos, atsiradusios dėl Covid-19 

pandemijos ir paskelbto visuotinio  karantino bei   nuotolinio mokymosi. 

2. Mokymosi praradimai gimnazijoje nustatomi įvertinus:  

2.1. 2020-2021 m. m.   trimestrų/pusmečių pažangumo rezultatus:  

2.1.1. 1-4 kl. mokinio 3 trimestro mokomojo  dalyko įvertinimas kritęs 1 lygiu lyginant su 1 

trimestru. Atsakingas klasės mokytojas; 

2.1.2. 5-8 kl. mokinio 3 trimestro mokomojo dalyko įvertinimas kritęs 2 ar daugiau balų 

lyginant su 1 trimestru.  Atsakingas dalyko mokytojas; 

2.1.3.  I-IV g. kl. mokinio 3 trimestro (II pusmečio) mokomojo dalyko įvertinimas kritęs 2 ar 

daugiau balų lyginant su 1 trimestru (I pusmečiu). Atsakingas dalyko mokytojas. 

2.2. 2020-2021 m. m.   trimestrų/pusmečių lankomumo rezultatus:  

2.2.1. be pateisinamos priežasties praleista 20% ir daugiau pamokų/nuotolinių pamokų per 3 

trimestrą (2 pusmetį).  Atsakingas klasės vadovas ir socialinis pedagogas. 

2.3. 2020-2021 m. m. pablogėjusią emocinę savijautą, sumažėjusią mokymosi motyvaciją: 

2.3.1.  5-8, I-IV g. kl. mokiniai iki rugsėjo 30 d.  užpildo apklausą-anketą ir įsivertina savo 

savijautą besimokant nuotoliniu būdu . Atsakinga psichologė. 

 3. Palyginamuosius trimestrų/pusmečių duomenis dalykų mokytojai, klasės vadovai pateikia 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui iki spalio 1 d. 

 4. Atlikus mokinių  dalykų įvertinimų lyginamąją analizę, atsižvelgus į pamokų nelankymo 

priežastis bei  mokinių emocinę savijautą, iki spalio 15 d. sudaromas mokinių, kuriems 

reikalinga pagalba, sąrašas. Atsakinga direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

5.Mokiniams, patyrusiems mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos skiriamos 

trumpalaikės/ilgalaikės tikslinės konsultacijos.  Atsakingi dalykų mokytojai.  

6. Mokiniams sudaromos sąlygos  atlikti namų darbus ir  papildomas savarankiškas mokytojų 

paskirtas užduotis namų darbų centre, skaitykloje . 

7. Kita veikla: 

7.1.  individualios ar grupinės psichologo bei socialinio pedagogo konsultacijos (pagal 

poreikį); 

7.2.  sistemingas tėvų informavimas apie mokinio pažangą. Atsakingas klasės vadovas; 

7.3. mokinių pažangos stebėjimas pagal MLST sistemą.  Atsakingas klasės vadovas.  

 

___________________________ 
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10 priedas 

 

KAUNO R. ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO  GIMNAZIJA 

 

BENDRIEJI KALBOS REIKALAVIMAI  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Geras gimtosios kalbos mokėjimas yra ypač svarbi vaiko asmenybės formavimosi, jo 

sėkmingo visų dalykų mokymosi sąlyga. Požiūris, kad mokinių kalba privalu rūpintis visų 

dėstomųjų dalykų mokytojams ir kitiems pedagogams, – šių dienų mokyklos veiklos norma, 

įteisinta Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Švietimo įstatymais. Kaip ir visos 

kompetencijos, komunikavimo gimtąja kalba kompetencija sėkmingiausiai ugdoma tada, kai 

tampa visos bendruomenės rūpesčiu.  

1.1. Per visų dalykų pamokas mokiniai turėtų mokytis tinkamai vartoti dalyko 

sąvokas, taisyklingai jas tarti ir užrašyti. 

1.2. Mokiniams turėtų būti keliamas reikalavimas taisyklingai vartoti sakytinę ir 

rašytinę kalbą visų dalykų pamokose,  nes jie  turi plėtoti gimtosios kalbos pamokose pradėtus 

formuoti gebėjimus: kalbėti ir rašyti atsižvelgdami į tikslą ir adresatą, pasirinkti dalykiniam 

turiniui tinkamą raišką, taikyti teksto kūrimo ir suvokimo strategijas ir kt.  

 

II. GIMNAZIJOS VADOVŲ FUNKCIJOS 

 

2.1. Gimnazijos vadovai turi sudaryti reikiamas sąlygas, kad vadovaujamoje 

gimnazijoje būtų nuosekliai vykdomas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas.  

2.2.Vadovai yra atsakingi už mokyklos viešųjų užrašų, tvarkomųjų dokumentų ir 

kitų skelbiamų tekstų kalbos taisyklingumą.  

2.3. Reikia sistemingai analizuoti, kaip pedagogai per pamokas ir nepamokinėje 

veikloje ugdo mokinių kalbą, moko juos taisyklingai kalbėti, rašyti, tikrina ir taiso mokinių 

rašomuosius darbus, tvarko mokyklos, klasės ir dėstomojo dalyko dokumentaciją ir kt.  

2.4.Vertindami mokytojų ir kitų pedagogų darbą, mokyklos vadovai turi 

atsižvelgti į jų gebėjimą puoselėti mokinių kalbos kultūrą, ugdyti meilę ir pagarbą gimtajam 

žodžiui.  

III. MOKYTOJŲ FUNKCIJOS 

 

  3.1. Mokytojo kalba turi būti geros kalbos pavyzdys mokiniams, todėl būtina 

kalbėti ir rašyti taisyklinga lietuvių kalba, laikytis bendrinės kalbos tarties, kirčiavimo, 

gramatikos ir leksikos normų.  

3.2. Mokytojas atsako už pamokoje naudojamų vaizdinių priemonių, teksto, 

užrašų, įrašų ir kitos didaktinės medžiagos kalbą.  

3.3. Informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka.  

3.4. Mokomąsias užduotis panaudoti kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant 

mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą.  

3.5. Skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu per visų dalykų pamokas.  

3.6. Siekti, kad mokiniai taisyklingai tartų, kirčiuotų ir vartotų dėstomosios 

mokslo šakos terminus. Kalbos patarimai ir taisymai mokiniams turėtų būti pateikiami 

taktiškai, netrikdant pamokos tėkmės ir nesudarant klasėje nereikalingos įtampos.  

3.7.Vertinant mokinių pasiekimus teikti grįžtamąją informaciją ir apie kalbos 

mokėjimą, nurodyti privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus.  

3.8. Mokytojai, tikrindami savo dalyko rašomuosius darbus, privalo juose 

ištaisyti arba pažymėti visas mokinių padarytas rašybos ir skyrybos, gramatikos klaidas ir 

atsižvelgti į jas vertinant atliktas užduotis.  
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3.9. Ugdyti kalbinę atsakomybę, kalbinę raišką, suvokiant tai kaip vieną iš 

prisistatymo viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą.  

 

IV. SĄSIUVINIŲ TVARKYMAS 

 

4.1. Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose taisyklingai, tvarkingai, dailiai. 

Jų skaičių ir paskirtį nustato mokytojas. Sąsiuviniai aplenkiami. Kalbų pamokoms mokinys 

naudoja sąsiuvinius linijomis, o tiksliųjų mokslų – langeliais. Viename sąsiuvinyje negali būti 

kelių dalykų rašto darbų. Dalyko mokytojui pageidaujant, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai gali 

būti skiriami įvairioms pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams. Trumpą apklausą, 

atsakymus į klausimus mokinys gali rašyti į lapelį, kuris turi būti tvarkingas, su paraštėmis, 

reikiamo dydžio. 

4.2. Rekomenduojama 1-4 klasių mokiniams rašyti rašaliniu parkeriu.  

4.3. Sąsiuvinio viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas, klasė, mokinio 

vardas ir pavardė, sąsiuvinio paskirtis.  

4.4. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę ar 

žodį ir virš jo užrašo reikiamą.  

4.5. Klaidų žymėjimo ir taisymo būdą mokytojas pasirenka atsižvelgdamas į 

mokinių pajėgumą, klaidos pobūdį, temos nagrinėjimo etapą ir kt.  

4.6. Data rašoma taip:  

4.6.1. 1 ir 2 klasėse – per vidurį žodžiais, pavyzdžiui: liepos 1 d.; 2022 m. 

rugsėjo 2 d.;  

4.6.2. 3–8 klasėse – paraštėje trimis arabiškų skaitmenų grupėmis, rašant tarp jų 

brūkšnelius, pavyzdžiui: 2022-09-02 (taškas gale nededamas). Jei sąsiuvinio paraštės siauros, 

o mokinio rašomi skaitmenys platūs, galima rašyti tik mėnesį ir dieną: 09-02 (taškas gale 

nededamas).  

4.7. Baigiant eilutę, neperrašyti į sąsiuvinio paraštę, nepalikti nebaigtų eilučių 

prieš paraštę, išskyrus tuos atvejus, kai baigiasi pastraipa. Naują pastraipą pradėti toliau nuo 

krašto. Tarp antraštės ir teksto paliekama tuščia eilutė.  

4.8. Rašomojo darbo tekstas pradedamas tame pačiame puslapyje, kur yra 

pavadinimas. Taškas po pavadinimu nededamas. 

4.9. Pareiškimą, prašymą, pasiaiškinimą ir t. t. mokiniai rašo vadovaudamiesi 

bendraisiais raštvedybos reikalavimais. 

V. PAVYZDŽIAI 

5.1. Sąsiuvinių antraščių pavyzdžiai:  

 
Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos 

5   klasės mokinio  

Vardenio Pavardenio 

lietuvių kalbos ir literatūros darbai 

 

 

 

 
Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos 

6 kl. mok. Vardenio Pavardenio 

matematikos darbai 
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5.2. Reikalų raštų pavyzdžiai:  

 

PRAŠYMAS 

  
 

 ------------------------------- 

(vardas, pavardė) 

-------------------------------------------- 

(gyvenamoji vieta) 

------------------------------------- 

------------------------------------ 

(adresatas) 

PRAŠYMAS 

2022-05-15 
---------------------- 

(vietovė) 

 

 Prašau (prašyčiau)-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

                                                                    (Parašas)                                        (vardas, pavardė) 

 

 

VI. SANTRUMPOS 

  

kilometras – km  

metras – m  

centimetras – cm  

milimetras – mm  

decimetras – dm  

litras – l  

mililitras – ml  

tona – t  

centneris – cnt  

kilogramas – kg  

diena – d.  

valanda – val.  

minutė – min.  

sekundė – sek.  

centas – ct (be taško)  

buhalteris – buh.  

daktaras – dr.  

gydytojas – gyd.  

kandidatas – kand.  

lektorius – lekt.  

mokinys – mok.  

mokytojas – mokyt.  

pavaduotojas – pav., pavad.  

pirmininkas – pirm.  

ponas, ponia – p.  

profesorius – prof.  

aikštė – a.  

alėja – al.  

apylinkė – apyl.  

biblioteka – b-ka  

draugija – d-ja  

eilutė – eil.  

faksas – faks.  

gatvė – g.  

ir kita – ir kt.  

kaimas – k.  

knyga – kn.  

leidykla – l-kla  

lentelė – lent.  

miestas – mst.  

miestelis – mstl.  

milijonas – mln.  

ministerija – m-ja  

mokykla – m-kla  

mokslo metai – m.m.  

numeris – nr., nr.  

paveikslas – pav.  

pavyzdžiui – pvz.  

prospektas – pr.  

protokolas – prot.  

puslapis – p.  

rajonas – r.  

sąsiuvinis – sąs.  

stotis – st.  

straipsnis – str.  

tai yra – t.y.  

telefonas – tel.  

elektroninis paštas – el. 

paštas, e. paštas, el. p., e .p.  

tomas – t.  

vyresnysis – vyresn. , vyr.  

vyriausiasis – vyriaus., vyr.
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11 priedas 

 

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

ŽMOGAUS SAUGOS MOKYMO TEMOS 

2022-2023 M. M. 

 

PRADINIS UGDYMAS (1-4 KLASĖS) 

 

1. Mokymo tikslai ir uždaviniai – ugdyti gebėjimą stebėti, fiksuoti, ieškoti priežastinių ryšių tarp 

supančio pasaulio faktų bei reiškinių ir mokyti saugaus elgesio taisyklių kasdienėje aplinkoje ir 

ekstremalios situacijos metu. Dalis temų ar jų aspektų perteikiama integruotame kurse „Pasaulio 

pažinimas“. 

2. Mokiniai turėtų: 

2.1. suprasti ir analizuoti sudėtingas gyvenimo situacijas ir mokėti rasti išeitį iš ekstremalios 

padėties; 

2.2. mokytis vengti nelaimingų atsitikimų; 

2.3. žinoti saugaus elgesio taisykles iškilus pavojui, valdyti savo emocijas; 

2.4. susipažinti su tarnybomis, teikiančiomis neatidėliotiną pagalbą įvykus nelaimei. 

 

3. Pirmosios klasės mokymo temos: (17 val.) 

Saugi elgsena eismo aplinkoje. Kelias ,,Namai-mokykla-namai“ 

Eismo dalyvių elgesys ir atsakomybė, saugaus eismo taisyklės, kelio ženklai. 

Eismo įvykis: kaip iškviesti pagalbą telefonu. 

Kaip elgtis su gyvūnais? 

Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. 

Saugi elgsena eismo aplinkoje Saugaus elgesio taisyklės. Kelio ženklai. 

Eismo dalyvių elgesys ir atsakomybė. 

Saugi elgsena buityje ir gamtoje. Neatsargus elgesys ir nelaimingi atsitikimai buityje ir  su 

gyvūnais. 

Neatsargus elgesys ir nelaimingi atsitikimai gamtoje: kokios grėsmės, kaip apsisaugoti, kokios 

taisyklės. 

Eismo dalyvių elgesys ir atsakomybė. 

Saugi elgsena ant ledo. 

Kaip elgtis su gyvūnais: pagarba gyvybei ir meilė; atsargumas ir pagalba. 

Žmogaus saugos programa. „Namai - mokykla - namai“. 

Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose. Kaip apsisaugoti nuo gaisrų ir kur kreiptis pagalbos. 

Neatsargus elgesys ir nelaimingi atsitikimai buityje. 

Pirmoji pagalba. 

Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Nelaimingi atsitikimai prie Kalėdų Eglutės. 

 

4. Antrosios klasės mokymo temos: (17 val.) 

Saugi elgsena eismo aplinkoje. Kelias ,,Namai-mokykla-namai“ 

Eismo dalyvių elgesys ir atsakomybė, saugaus eismo taisyklės, kelio ženklai. 

Eismo įvykis: kaip iškviesti pagalbą telefonu. 

Kaip elgtis su gyvūnais? 

Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. 

Saugi elgsena eismo aplinkoje Saugaus elgesio taisyklės. Kelio ženklai. 

Eismo dalyvių elgesys ir atsakomybė. 

Saugi elgsena buityje ir gamtoje. Neatsargus elgesys ir nelaimingi atsitikimai buityje ir  su 

gyvūnais. 

Neatsargus elgesys ir nelaimingi atsitikimai gamtoje: kokios grėsmės, kaip apsisaugoti, kokios 

taisyklės. 

Eismo dalyvių elgesys ir atsakomybė. 



54 

 

Saugi elgsena ant ledo. 

Kaip elgtis su gyvūnais: pagarba gyvybei ir meilė; atsargumas ir pagalba. 

Žmogaus saugos programa. „Namai - mokykla - namai“. 

Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose. Kaip apsisaugoti nuo gaisrų ir kur kreiptis pagalbos. 

Neatsargus elgesys ir nelaimingi atsitikimai buityje. 

Pirmoji pagalba. 

Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Nelaimingi atsitikimai prie Kalėdų Eglutės. 

 

5. Trečiosios klasės mokymo temos: (17 val.) 

Saugi elgsena eismo aplinkoje. Avarija: kaip iškviesti pagalbą telefonu?. Saugaus važiavimo 

dviračiu taisyklės 

Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Elgesys, sukeliantis grėsmę saugumui.  

Saugi elgsena ekstremaliose situacijose. Oro užterštumas: kaip kontroliuoti. 

Saugi elgsena ekstremaliose situacijose. Vanduo, jo šaltiniai namuose ir gamtoje: švarus vanduo, 

vandens tarša. 

Saugi elgsena gamtoje ir buityje. Gyvūno šeimininko pareigos, gyvūnų ir aplinkinių saugumo 

užtikrinimas. 

Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Pavojingas elgesys ir jo pasekmės. 

Žmogaus sauga. Saugi elgsena ekstremaliose situacijose. Gaisrų priežastys. 

Saugi elgsena ekstremaliose situacijose.  

Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Saugumo taisyklės likus vienam namuose. 

Saugi elgsena eismo aplinkoje. Pavojingas elgesys ir jo   pasekmės. 

Pirmoji pagalba įsidrėskus, nusibrozdinus, kraujuojant iš nosies, užspringus. 

Saugi elgsena eismo aplinkoje. Kelio ženklai, eismo dalyviai, saugaus eismo taisyklės.  

Saugi elgsena eismo aplinkoje. Kaip išvengti nelaimingų atsitikimų važinėjant dviračiu. 

Saugi elgsena ekstremaliose situacijose. Vanduo, jo šaltiniai namuose ir gamtoje. 

Saugi elgsena ekstremaliose situacijose. Kur kreiptis pagalbos kilus gaisrui. 

Saugi elgsena eismo aplinkoje. Saugus elgesys kelyje tamsiu paros metu. Vietos, kur dažniausia 

įvyksta nelaimingi atsitikimai. 

Pirmoji pagalba. Atpažinti pavojus, kuriuos gali sukelti elektra, ir suteikti pirmąją pagalbą nuo 

jos nukentėjus. 

 

6. Ketvirtosios klasės mokymo temos: (16 val.) 

Stengtis kontroliuoti savo elgesį kilus grėsmei ir pavojui. 

Stebėti artimąją eismo aplinką ir ją vertinti. 

Atpažinti gamtos taršą ir imtis saugumo priemonių. 

Mokėti pasakyti „ne“ ir atsispirti spaudimui elgtis nesaugiai. 

Kreiptis pagalbos ištikus nelaimei. 

Laikytis saugaus elgesio gamtoje taisyklių 

Saugiai elgtis su elektros prietaisais ir įrenginiais kieme, gatvėje, nepažįstamoje aplinkoje. 

Veikti adekvačiai eismo situacijai. 

Adekvačiai elgtis pavojingo gamtinio reiškinio metu. 

Tinkamai elgtis saugantis pagrobėjų, užpuolikų ir plėšikų 

Gerbti, globoti, rūpintis gyvūnais ir atsakingai elgtis su jais. 

Tinkamai ir teisingai naudotis eismo saugumą didinančiomis priemonėmis. 

Stebėti artimąją eismo aplinką ir ją vertinti. 

Atpažinti pavojus, kuriuos gali sukelti elektra, ir suteikti pirmąją pagalbą. 

Mokėti pasakyti „ne“ ir atsispirti spaudimui elgtis nesaugiai. 

Kreiptis pagalbos ištikus nelaimei. 

Suteikti pirmąją pagalbą įsidrėskus, nusibrozdinus, įsipjovus, nusideginus, kraujuojant iš nosies, 

užspringus. 

 

    Sudarė pradinių klasių mokytoja Jolanta Žėglevičienė 
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12 priedas 

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

LAISVĖS KOVŲ ISTORIJOS PROGRAMOS INTEGRAVIMO LENTELĖ 2022-2023 M. M. 

 

   I-II g. klasės 

Eil. 

Nr. 

Dalykas/sritis Klasė Tema Val. 

sk. 

1. Lietuvių kalbos ir literatūros I-II g. Lietuvos istorijos ir kultūros (literatūros) 

ryšys Antrojo pasaulinio karo metais. 

Rašinys „Laisvės kaina“  

Rašinio analizavimas. 

Tautos dvasios paieškos. 

Kuo žavi praeities laikų didvyriai. 

Kodėl spaudžia širdį Maironiui? 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

2. Istorija I-II g. Pirmoji Sovietinė Lietuvos okupacija ir 

pasipriešinimas. 

Lietuvių antinacinė rezistencija. 

Laisvės kovų raida ir etapai. 

Partizanų gyvenimas ir laisvalaikis. 

Lietuvos Sąjūdis ir tautinio išsivadavimo 

judėjimas (1987- 1990 m.). 

Lietuvos pasipriešinimo istorijos, laisvės 

kovų ir jų vadovų įvertinimas bei 

atminimo įamžinimas. 

2 

 

1 

1 

2 

1 

 

1 

3. Pilietiškumo pagrindai I-II g. Lietuvos nepriklausomybės ir valstybės 

atkūrimas. 

Lietuvos nepriklausomybei gresiantys 

vidaus ir išorės pavojai. 

Laisvės kovos 1944-1953 m. 

Piliečio teisės, laisvės ir pareigos. 

Dalyvavimas ir pilietinė atsakomybė šių 

laikų Lietuvoje. 

Pilietinė visuomenė Lietuvoje 1944- 

1990 m. 

1 

 

1 

 

2 

2 

1 

 

1 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

13 priedas 

 

 

KAUNO R.  ČEKIŠKĖS PRANO DOVYDAIČIO GIMNAZIJA 

 

ŽMOGAUS SAUGOS PROGRAMOS INTEGRACIJA Į FIZINĮ UGDYMĄ III-IV G. KLASĖJE 

2022-2023 M. M. 

 

 

TIKSLAS. Ugdyti visapusiškai išprususią asmenybę.  

 

UŽDAVINIAI:  

1. stiprinti mokinių psichologinį pasirengimą grėsmėms ir pavojams; 

2. supažindinti su saugumu buityje, gamtoje, eismo aplinkoje; 

3. mokyti atlikti pirmąją pagalbą.  

 

Žmogaus saugos ugdymosi turinys 

Eil. 

nr. 

Temos pavadinimas 

1. Psichologinis pasirengimas 

grėsmėms ir pavojams. 

1.1. Prekyba žmonėmis. 

1. 2.  Būdai stiprinantys savo šeimos, bendruomenės 

sveikatą ir saugumą. 

2. Saugi elgsena buityje ir 

gamtoje. 

2.1. Saugios aplinkos sau, bendruomenei ir gyvūnams 

kūrimas. 

3.  Saugi elgsena eismo aplinkoje. 3.1. Eismo aplinkoje tykantys pavojai, grėsmės. Išanalizuoti 

eismo dalyvių elgesį ir patirtį eismo aplinkoje. Atlikti 

tyrimą. 

4.  Saugi elgsena ekstremaliose 

situacijose. 

4.1.Evakuavimas.Analizuojamos evakuacijos galimybės 

įvairiose situacijose. 

4.2. Gaisras. Kaip elgtis kilus gaisrui. 

4.3. Ekologinio pobūdžio ekstremalios situacijos. (Oro, 

vandens, dirvožemio užterštumas). 

5. Pirmoji pagalba. 5.1. Pirmosios pagalbos veiksmai esant skirtingiems 

sužeidimams ir traumoms. 

5.2. Pirmoji pagalba esant hipoglikeminei komai, 

epilepsijai. 

5.3. Pirmoji pagalba esant stipriam kraujavimui, šokui, 

apsinuodijimui. 

 

Sudarė fizinio ugdymo  mokytoja metodininkė Kristina Salinkienė. 
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