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PATVIRTINTA 

Visagino Draugystės vidurinės mokyklos 

direktoriaus 2009-08-31 įsakymu Nr. V-1 

 

                                                 

 

VISAGINO  DRAUGYSTĖS  VIDURINĖS   MOKYKLOS 

2009-2010 MOKSLO   METŲ  PRADINIO, PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

U G D Y M O    P L A N A S 

 

I. BENDROJI  DALIS 

 

 1. Visagino DRAUGYSTĖS  vidurinėje  mokykloje 2009 – 2010 m. m. UGDYMAS 

organizuojamas  vadovaujantis   šiais  dokumentais: 

 1.1. Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2009 m. geguţės 15 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1027 patvirtintais  2009 – 2011 metų  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais. 

 1.2. Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2009 m. geguţės 18 d. įsakymu Nr. 

ISAK- 1047 patvirtintu 2009-2011 metų bendruoju pradinio ugdymo programos  ugdymo planu. 

 1.3. Švietimo ir mokslo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2000-03-16 Nr. 259/153 

patvirtinta Mokinių  mokymosi  namuose organizavimo  tvarka  ir  2004 -11-26  įsakymu Nr. 

1671N-746 patvirtintais Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos pakeitimais. 

 1.4. LR švietimo ir mokslo ministro  2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu  Nr. ISAK-1759 

patvirtintu Savarankiško mokymosi tvarkos aprašu. 

 1.5. LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ISAK–1756 

patvirtintu  Modulinio mokymosi tvarkos aprašu. 

           1.6. LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m.  rugpjūčio 31 d.  įsakymu Nr.  ISAK-1757 

patvirtintu  Neakivaizdinio mokymosi tvarkos aprašu. 

           1.7.Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birţelio 9 d. įsakymu Nr. V-476 patvirtinti 

Lietuvos  higienos  normos  HN21:2005  ,,Bendrojo  lavinimo  mokykla.  Bendrieji   sveikatos 

saugos reikalavimai“. 

           1.8. LR švietimo ir mokslo ministro  2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.113 patvirtinta 

Pradinio ugdymo samprata. 

           1.9. Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu  Nr.  ISAK - 256  patvirtinta  

Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo samprata. 

           1.10. 2003 m. birţelio  10 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-820 ,,Dėl 

civilinės saugos mokymo  programos bendrojo lavinimo mokykloms patvirtinimo“. 

           1.11. Švietimo ir mokslo ministro  2004 m. birţelio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-838  patvirtintu 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu. 

   1.12. Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 patvirtintu 

Uţsieniečių ir Lietuvos respublikos piliečių, atvykusių ar grįţusių  gyventi ir dirbti Lietuvos 

respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose 

grupėse tvarkos  aprašu. 

   1.13. LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 

patvirtintomis Mokinių paţintinei  veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinėmis rekomendacijomis. 

  1.14. LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodţio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 

patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. 
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  1.15. LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-386 

patvirtintomis Mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti uţ neformalųjį vaikų švietimą, 

perskirstymo ir naudojimo metodinėmis rekomendacijomis. 

  1.16.  LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 patvirtintu 

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

 

II.  UGDYMO  ORGANIZAVIMAS 2009-2010 MOKSLO METAIS 

          2.   Visagino DRAUGYSTĖS  vidurinėje mokykloje mokosi  21  klasė: 

          2.1. pagal pradinio ugdymo programą mokosi  1ab; 2ab; 3ab; 4ab  klasės; 

  2.2. pagal pagrindinio ugdymo programą mokosi 5ab; 6ab; 7a; 8a; 9ab; 10ab klasės; 

          2.3.pagal vidurinio ugdymo programą mokosi  11a; 12ab  klasės. 

          3.   Mokymosi mokykloje kalba ir gimtoji kalba yra rusų. 

          4.   Mokiniai mokosi viena pamaina. 

          5.   Visus mokslo metus mokiniai mokosi 5 dienas per savaitę. 

          6.   Pamokos pradedamos 8.00 val. 

          7.   Pamokų ir pertraukų laikas: 

  1 pamoka  - 8.00 – 8.45 

  2 pamoka – 8.55 – 9.40 

  3 pamoka – 9.50 – 10.35 

   ( I pietų pertrauka)   (org. nemokamas maitinimas 1-4kl. mok.) 

   4 pamoka – 10.55 – 11.40 

   (II pietų pertrauka)    (org. nemokamas maitinimas 5- 12 kl mok.) 

  5 pamoka – 12.00 -  12.45  

  6 pamoka – 12.55 – 13.40 

  7 pamoka – 13.50 – 14.35 

  8 pamoka – 14.40 -  15.25 

           8.  Mokslo metų trukmė: 

  8.1.  Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną, baigiasi rugpjūčio 31 d. 

           8.2.  Ugdymo proceso trukmė: 

  Klasė Ugdymo procesas         Ugdymo proceso 

         trukmė savaitėmis                          

 
  Prasideda Baigiasi 

1-4  2009-09-01 2010-05-28 32 

5  2009-09-01 2010-05-28 32 

6-9, 11  2009-09-01 2010-06-11 36 

10  2009-09-01 2010-05-28 34 

12  2009-09-01 2010-05-28 34 

           9.   Mokinių  atostogos. 

           9.1. Mokiniams skiriamos atostogos: 

            Nuo                 Iki Pamokos  prasideda 

Rudens  

(1-12kl) 

2009-10-26 

 

2009-11-01 2009-11-02 

Šv. Kalėdų 

(ţiemos) 

2009-12-21 

 

2010-01-03 

 

2010-01-04 

 

Šv. Velykų 

(pavasario) 

 

2010-03-29 

 

2009-04-05 

 

2009-04-06 

Vasaros: 

 1-5 kl. 

  6-11kl.   

 

2010-05-29 

2010-06-12 

 

2010-08-31 

2010-08-31 

 

2010-09-01 

2010-09-01 
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Papildomos 

1-4kl. (10d) 

2010-01-04 

2010-02-08 

2010 -01-10 

2010-02-14 

2010-01- 11 

2010-02- 15 

Papildomos 

5kl.(10 d.) 

   

           10. Mokslo metai  skirstomi: 

 pusmečiais -  1-4 kl.; 11-12 kl. 

 trimestrais – 5-10 kl. 

             10.1.Pusmečių trukmė: 

 I pusmetis: 2009-09-01 -- 2010-01-29; 

 II pusmetis:  

1) 1-4,12 kl.- 2010-02-01  -  2010-05-28; 

2) 11 kl. -  2010-02-01 -  2010-06-11; 

           10.2.Trimestrų  trukmė: 

 I   trimestras:   2009-09-01  -  200-11-30; 

 II  trimestras:   2009-12-01 –  2010-02-26; 

 III trimestras 5,10 kl.: 2010-03-01 – 2010-05-28; 

 III trimestras:  6-9 kl. – 2010-03-01– 2010-06-11.  

  11.   Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar ţemesnė, į mokyklą  neina 1-5 kl. 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar ţemesnei oro temperatūrai - 6-12 kl. mokiniai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

  12.  Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, keliančių pavojų 

mokinių gyvybei ar sveikatai, dienyne ţymimos datos ir parašoma ,,Pamokos nevyko dėl...“. 

Tokiais atvejais situacija aptariama dalykų metodinėse grupėse ir suderinus metodinėje taryboje   

taisomi teminiai planai. 

  13. Per mokslo metus 1-12 kl. nuo penkių iki dešimt  dienų skiriama kultūrinei,  meninei, 

paţintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, prevencinei  ir  kitokiai  veiklai (1 priedas). 

            14. Suderinus su Mokyklos taryba trumpinti pamokų laiką numatoma : 

 spalio 5 d. ( Mokinių Savivaldos diena); 

 vasario 12 d.(iškilmingas Valstybės atkūrimo dienos minėjimas); 

 kovo 10 d.(Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas); 

 paskutinio skambučio dieną; 

 brandos egzaminų dienomis, kai mokykla tuo metu dirba II-oje pamainoje. 

           15.    Ugdymo turinio dokumentacijos tvirtinimas ir derinimas: 

   15.1.  mokyklos direktorius įsakymu tvirtina: 

                 - mokyklos ugdymo planą – iki 2009 m.  rugsėjo 1 d; 

                 -  pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas – iki rugsėjo 4 d; 

                 - neformaliojo ugdymo programas – iki rugsėjo 14 d; 

           15.2. mokytojai iki rugsėjo 4 d.  suderina su kuruojančiu  direktoriaus pavaduotoju ugdymui: 

         -    mokomųjų dalykų  planus; 

         -    ankstyvojo uţsienio kalbų mokymo teminius planus; 

         -    pagilinto dalykų mokymo teminius planus; 

         -    pradinių klasių  planus; 

                             -  spec. poreikių vaikų adaptuotas, modifikuotas, individualias  ugdymo 

programas; 

  15.3.  programos, teminiai planai  aprobuojami metodinėse grupėse  iki  rugpjūčio 28 d. 

            16. Ugdymo turinio planavimas: 

 1-4, 5 klasių  ugdymo turinys planuojamas 32 savaitėms; 

 6-9,11 klasių ugdymo turinys planuojamas 36 savaitėms; 
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 10,12 klasių ugdymo turinys planuojamas  34  savaitėms; 

           16.1  mokytojas dalyko ugdymo turinį  planuoja  pagal lentelėse  nurodytą  dalyko programai 

skiriamą pamokų skaičių; 

           16.2.  ugdymo programas ir teminius planus aprobuoja metodinės grupės,  mokytojai  sude- 

rina su dalyką kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui; 

  17. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

  17.1.  pradinių klasių mokinių paţanga ir pasiekimai  paţymiais nevertinami;  

  17.2. pusmečio pradinių klasių mokinių paţanga fiksuojama Pradinio ugdymo dienyne.1ir 3 

klasių mokinių pasiekimai fiksuojami atitinkamose Dienyno skiltyse įrašant mokinio pasiektą 

mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų poţymius, aprašytus 

Bendrojoje programoje, o 2 ir 4 klasių mokinių pasiekimai fiksuojami  įrašu ,,padaryta paţanga“ ar 

,,nepadaryta paţanga“ (p.p. arba  n.p.); 

  17.3.  5-10 klasių  mokinių  pasiekimai  iš privalomųjų  ir pasirenkamųjų dalykų, projektinės  

 veiklos vertinami  pagal  10-balę  vertinimo sistemą.   

            17.4. Mokytojų tarybos sprendimu: 

 adaptacinio  laikotarpio   metu  (I trimestrą)   mokiniams,  pradedantiems   pagrindinio   

 ugdymo programą, rugsėjo mėnesį paţymiai nerašomi, o spalio ir lapkričio mėn.  rašomi tik  

teigiami   paţymiai; 

              *   5-10 kl. mokinių  pasiekimai  mokantis  muzikos, dailės,   pilietiškumo pagrindų, etikos   

  ir tikybos, ţmogaus saugos paţymiais nevertinami, rašoma ,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“; 

              *   visų 11-12 kl. mokinių pasiekimai iš  privalomųjų ir pasirenkamųjų  dalykų, projektinės 

 veiklos vertinami pagal  10-balę vertinimo sistemą; 

           18. Tėvų informavimas apie mokinių pasiekimus: 

           18.1. mokinių tėvai  du kartus per mėnesį  raštu informuojami apie vaiko pasiekimus  ir 

paţangą; 

           18.2. kartą per pusmetį organizuojamos tėvams Konsultacijų dienos, kurių metu tėvai 

susitikę su mokytojais, gauna išsamią  informaciją apie vaiko pasiekimus bei paţangą. 

           19.   Mokinių mokymosi krūviai: 

           19.2. ugdymo turiniui įgyvendinti  per savaitę skiriama ne daugiau pamokų, kaip nurodyta  

atitinkamos  klasės ugdymo planų lentelės grafoje ,,Maksimalus pamokų skaičius“; 

           19.3.  pamokų tvarkaraštyje mokiniui negali būti daugiau kaip trys ,,langai“ (laisvas laiko 

tarpas tarp pamokų),  ne daugiau kaip  septynios pamokos per dieną; 

           19.4.  kiekvieną mėnesį yra sudaromas kontrolinių darbų grafikas, kuriame numatoma skirti 

tik vieną kontrolinį darbą per dieną konkrečioje klasėje. Apie kontrolinį darbą mokiniai 

informuojami ne vėliau  kaip prieš savaitę. Kontrolinių darbų grafiką ateinančiam mėnesiui 

pasitarimo metu suderina  toje pačioje klasėje dirbantys mokytojai ir pateikia direktoriaus 

pavaduotojams ugdymui paskutinę mėnesio savaitę. Kontrolinių darbų grafiką tvirtina direktorius; 

           19.5. kontroliniai darbai nerekomenduojami pirmadieniais, penktadieniais, per paskutines 

pamokas. Pirmą dieną po atostogų ir paskutinę mokslo metų dieną prieš atostogas kontrolinių darbų 

mokiniams skirti negalima; 

           19.6.   mokiniai, praleidę daug  pamokų dėl pateisinamos prieţasties kontrolinio darbo metu  

gauna  individualią  uţduotį; 

           19.7.   per atostogas mokiniams  namų darbai neskiriami; 

           19.8.  1-2 klasių mokiniams namų darbai  neskiriami; 

           19.9.  3-4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems reikia atlikti  ne daugiau  kaip  

1 val., 5-6kl. – 1,5 val., 7-8 kl.- 2 val.,  9-12 klasių – 2.5 val. kas dieną; 

           20.  Klasių dalijimas į grupes šių dalykų pamokose: 
                       20.1.  Mokyklos  tarybos  sprendimu   per   dorinio  ugdymo  (tikybos  ir  etikos) 1-10 kl.,  

 jei mokoma   abiejų  dalykų, kūno kultūros 7–12 kl. (atskiros berniukų ir mergaičių grupės), per 

technologijų  5 –10 kl. pamokas  mokiniai dalijami į atskiras grupes. Minimalus mokinių skaičius 
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grupėje – 12 mokinių. Dviejų paralelių klasių mokinių grupės, kuriose yra 1 – 11 mokiniai, 

jungiamos į vieną; 

           20.2  per lietuvių valstybinės kalbos pamokas  1-5 kl.  klasės dalijamos į atskiras grupes,  jei 

klasėje yra  ne maţiau kaip  20 mokinių, o 6 -10 kl. - jei  klasėje mokosi ne maţiau  kaip 21 

mokinys. 

           20.3. Uţsienio kalboms klasė dalijama, jeigu 4-10 klasėje mokosi ne maţiau  kaip 21 

mokinys.  

           20.4. Dėl darbo vietų stokos  informacinių technologijų kabinete (12 vietų) per informacinių 

technologijų pamokas klasė dalijama,  jei  klasėje mokosi maţiau  kaip 21 mokinys. 

           21. Lietuvių valstybinės  ir gimtosios kalbos ugdymo  organizavimas. 

           21.1. Atsiţvelgdami į mokinių lietuvių valstybinės  kalbos gebėjimus, poreikius ir realią 

kalbinės aplinkos situaciją, 1-4 klasėse pasirinktas pirmasis Bendrajame plane siūlomas variantas, 

(37.1) tik 3 -oje klasėje   skiriama papildomai  viena pamoka iš mokyklos nuoţiūra skirstomų 

pamokų. 

           21.2.  5, 6, 7, 8 klasėse pasirinktas antrasis  variantas (BUP 49.1.2.), pagal kurį 84  punkte  

nurodytas savaitines pamokas gimtajai kalbai ir lietuvių kalbai sumuoja ir dalija lygiomis dalimis.  

           22. Mokyklos nuožiūra skiriamos pamokos: 

           22.1. 2ab po dvi pamokas skiriama ankstyvajam  uţsienio (anglų ) kalbos mokymui; 

 22.2.  3a, 3b klasėse  po 1 pamoką skiriama lietuvių valstybinės kalbos mokymui.   

           22.3.  4ab kl. po vieną pamoką skiriama matematikos mokymui; 

 22.4. 5ab, 7a, 8a klasėse po vieną pamoką skiriama lietuvių valstybinės kalbos pagilintam 

mokymui. 

 23. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių, gyventi ir dirbti Lietuvos 

Respublikoje, vaikų  ugdymo organizavimas: 

 23.1. Mokinio  uţsienio mokykloje išeitą  pagrindinio ugdymo  programos dalį vertina 

direktoriaus sudaryta vertinimo komisija, kuri tikrina mokinio ţinias ir nustato kai kurių dalykų 

programų skirtumus; 

 23.2. mokiniui, visai  nesimokiusiam lietuvių valstybinės kalbos, organizuojamas  intensyvus 

valstybinės kalbos mokymas, skiriant dvi papildomas pamokas iš neformaliojo ugdymo valandų.

  

           24.    Mobilių grupių sudarymo principai:   
             24.1. Mobilios grupės  sudaromos iš: 

 pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių mokymui neviršijant maksimalaus  pamokų 

 skaičiaus; 

 tos pačios  klasės ar paralelių  klasių mokinių, kurie mokosi  pagal tą pačią programą; 

            24.2.   minimalus mobilios grupės  skaičius - 12 mokinių,  maksimalus - 30 mok. Uţsienio ir 

valstybinės kalbos – maksimalus skaičius grupėje 21 mokinys. 

            25. Savarankiškas mokinių mokymasis  organizuojamas pagal švietimo ir mokslo 

ministro  2007 m. rugpjūčio 31 d.  įsakymu Nr. ISAK-1759 patvirtintą Savarankiško 

mokymosi tvarkos aprašą. 

            26.  Specialiųjų poreikių  mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokyklos bendrojoje 

klasėje: 

           26.1.  specialiųjų poreikių mokiniams teikiama specialioji  pedagoginė pagalba, kurią 

koordinuoja  Specialiojo ugdymo komisija; 

           26.2.   mokykloje  spec. pagalbą  teikia -   spec. pedagogas ir logopedas; 

           26.3. pagalba teikiama, kai ją skiria mokyklos  Specialiojo ugdymo komisija ar VPMMMC, 

įvertinusi raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymo  poreikius; 

           26.4.  specialioji pedagoginė pagalba mokiniams, mokomiems visiško integravimo būdu, 

teikiama pamokų metu, o logopedinės pratybos – ne pamokų metu; 

           26.5.   specialiųjų poreikių mokinys mokomas: 
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 pagal adaptuotas Bendrąsias pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, 

neprilygstančias Išsilavinimo standartams ir pritaikytas realiam mokinio mokymosi lygiui. Pagal 

adaptuotas programas mokosi 15 mokinių: 1mok. - 4kl; 3mok. - 5kl.; 1mok.- 6 kl.; 5mok. – 7 kl.; 

2mok. – 8 kl.; 1 -10kl.; ir 2mok. -11 kl.; 

 pagal  modifikuotas  Bendrąsias pradinio,  pagrindinio, vidurinio  ugdymo  programas, 

leidţiančias mokiniui ugdytis pagal Išsilavinimo standartus mokosi     mokinių:  

 

           26.6. mokinių, kuriems rekomenduota mokytis pagal modifikuotas ar adaptuotas programas, 

ugdymo rezultatai vertinami pagal atitinkamos  programos  reikalavimus. Mokytojai vertindami 

mokinį  atsiţvelgia į individualius jo gebėjimus, daromą paţangą; 

           26.7 modifikuotas ir adaptuotas programas rengia dalyko mokytojas, konsultuojamas 

specialiojo mokyklos pedagogo, jas   aprobuoja  mokyklos specialiojo ugdymo komisija ir suderina  

su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ; 

            26.8. kiekviename klasės dienyno atitinkamo  dalyko puslapyje prie mokinių, kurie mokosi 

pagal adaptuotas programas, pavardţių, trimestrinių, pusmečio bei metinių paţymių parašoma 

,,Ad.”; 

            26.9.   mokyklos specialiojo ugdymo komisijos siūlymu, mokiniai, besimokantys visiško 

integravimo forma bendrojo lavinimo mokykloje, gali nesimokyti  uţsienio kalbos. Šios pamokos  

skiriamos  lietuvių  kalbai mokyti. Leidimas  mokiniui nesimokyti  uţsienio kalbos įforminamas 

direktoriaus įsakymu. 

           27. Sergančių mokinių mokymas namuose: 

           27.1. mokyklos direktorius priima sprendimą skirti mokymą namuose ir įformina įsakymu. 

Klasės dienyne prie mokinio pavardės kiekviename dalykų puslapyje klasės auklėtojas įrašo 

,,Mokosi namuose“; 

           27.2. pavaduotojas ugdymui, atsiţvelgdamas  į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo 

rekomendacijas  pagal bendrojo ugdymo plano punktą ir higienos  reikalavimus sudaro individualų  

jo mokymo namuose ugdymo planą, kurį klasės auklėtojas  suderina su tėvais ar globėjais; 

           27.3.  namuose vedamos pamokos fiksuojamos atskirame dienyne, o trimestrų, pusmečių ir 

metiniai įvertinimai  perkeliami į klasės dienyną. Namuose mokomas 1 antros klasės mokinys; 

           27.4. gydytojui leidus, dalį pamokų mokinys gali lankyti mokykloje (taip mokosi   vienas 12 

klasės  mokinys. 

           27.5. 1-3 kl. mokiniui, mokomam namuose skiriama iki 9 savaitinių pamokų, 4 klasėje - iki 

11 pamokų, 5-6 klasių mokiniams skiriama 12 savaitinių pamokų, 7-8 kl. - 13 pamokų, 9-10 kl. - 15 

pamokų, 11-12 kl. - 14 pamokų.  Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas kiekvienoje klasėje skiriamos  papildomos  dvi pamokos per savaitę lietuvių 

kalbai (valstybinei) mokyti. 

           28.    Neformaliojo ugdymo organizavimas: 

           28.1.  neformaliojo    ugdymo   valandos    skiriamos    mokinių    asmeninėms,   socialinėms, 

 edukacinėms, profesinėms kompetencijoms  ugdyti; 

 28.2. neformaliojo ugdymo  veiklą  mokiniai  renkasi  laisvai; 

           28.3.  neformaliojo ugdymo  uţsiėmimai vyksta po pamokų; 

           28.4.  neformaliojo   ugdymo  valandos   skiriamos   atsiţvelgiant  į  būrelį   pasirinkusių   ir 

lankančių  mokinių skaičių  (ne maţiau 15 mok.); 

           28.5. mokiniai  būrelio vadovo vardu rašo prašymą dėl dalyvavimo pasirinktame būrelyje;  

           28.6. uţsiėmimai  vyksta  grieţtai pagal ,,Neformaliojo ugdymo uţsiėmimų tvarkaraštį“; 

           28.7. dėl   objektyvių   prieţasčių  pasikeitus  uţsiėmimo  laikui   ar  vietai   informuojamas 

budintis mokyklos  vadovas arba vadovas, atsakingas uţ neformaliojo ugdymo organizavimą. 
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III.  PRADINIO  UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

           29.  Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo  ir mokslo  ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. ISAK- 113. 

           30. 2009-2010 mokslo metais 1 ir 3 klasėse pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal 

bendrąją  programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK- 2433, 2 ir 4 klasėse - pagal bendrąją programą, patvirtintą LR 

švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK- 1015.  

           31. Visų  dalykų moko  pradinių klasių mokytojos. Tik lietuvių kalbos, muzikos ir  uţsienio 

kalbos moko šių dalykų specialistai. Dirbant su specialiųjų poreikių vaikais talkina specialusis 

pedagogas. 

           32. Kontroliniai darbai rengiami ir atliekami pradinių klasių mokytojų  metodinės grupės  

iniciatyva. Jų paskirtis - išsiaiškinti mokinių pasiekimus. 

           33. Ţmogaus  sauga pradinio ugdymo programoje integruojama į  pasaulio paţinimo, dailės, 

technologijų ir gimtosios kalbos dalykus. 

           34. Baigiančių ketvirtą klasę mokinių visų dalykų  pasiekimai  vertinami aprašu pagal 

išsilavinimo standartus. 

           35. Pradinio ugdymo programa  vykdoma pagal 2009-2011 m.  Bendrojo pradinio ugdymo 

programos  ugdymo plano  20.4.3. lentelę (   priedas). 

           36. Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas  pradedamas  antraisiais pradinio ugdymo 

programos metais, tam skiriamos dvi  mokyklos nuoţiūra skiriamos pamokos per savaitę. Pagal 

tėvų pageidavimą sudarytos dvi anglų kalbos grupės; 

           36.1. 3ab klasėse  anglų ir vokiečių kalbų mokymui skiriama po vieną mokyklos nuoţiūra  ir 

po vieną  neformaliojo ugdymo valandas. Sudarytos 2 anglų kalbos ir 1 vokiečių kalbos grupės. 

            

 

IV.   PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

37.  Pagrindinio ugdymo programa vykdoma vadovaujantis: 

            37.1. 2009-2010 mokslo metais 5,7,9, klasėse   Pradinio ir Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 

m rugpjūčio 26 d.įsakymu  Nr. ISAK-2433; 

            37.2. 6,8,10 klasėse vadovaujamasi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis 

programomis ir išsilavinimo standartais I-X klasėms. 

            37.3. pagrindinio ugdymo programa vykdoma pagal 2009-2011 metų pateiktą Bendrųjų  

ugdymo planų skiriamų pamokų skaičių 84 punkte (   priedas) 

38. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą  skiriamas1 trimestro adap- 

tacinis laikotarpis, kurio metu rugsėjo mėnesį paţymiai nerašomi, spalio ir lapkričio mėnesiais  

rašomi tik teigiami paţymiai. 

            39.  5-10 klasių mokiniams  privaloma socialinė veikla ir jai skiriama ne maţiau kaip 5 

valandų   veikla  per   mokslo  metus.  Socialinė veikla  organizuojama pagal  parengtas ,,Socialinės 

veiklos kryptis“ (  priedas). 

           40.  Mokiniui iki 14  metų dorinio  ugdymo dalyką  parenka tėvai ar globėjai, o sulaukęs 14 

metų – pasirenka pats. 

           41.   Mokykloje mokoma dviejų uţsienio kalbų: vokiečių ir anglų. 

           42. Informacinių  technologijų pradedama mokyti penktoje klasėje ir skiriama   viena 

valanda per savaitę, o 6, 7 ir 8 klasėse mokymas tęsiamas. 7, 8 klasėse  skiriamos 36  dalyko 

pamokos. 

           43.  8,10 kl. dailės ir technologijų pamokos derinamos taip, kad  vieną savaitę vyksta  dvi  

dailės pamokos,  kitą -  dvi technologijų pamokos. 
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           44. 9-oje klasėje  mokoma technologijų dalyko pagal privalomą 17 val. integruoto kurso 

programą, po kurios mokiniai renkasi vieną iš siūlomų technologinių programų. 

           45. Mokiniai,  lankantys muzikos ir sporto  mokyklas, mokytojų  tarybos sprendimu, 

dalyvauja muzikos ir kūno kultūros pamokose. 

           46. Mokiniai atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos dalyvauja pamokoje  stebi 

draugų veiklą, ţaidţia stalo ţaidimus, šaškėmis, šachmatais ir pan. 

           47.  Pagrindinio ugdymo I-oje dalyje ( 5-8 kl.)  ţmogaus saugos mokymas vyksta kaip 

atskiras dalykas pagal ugdymo planą (viena valanda per  dvejus metus). 

           48.  Pagrindinio ugdymo programos II-je dalyje  ţmogaus saugai per metus skiriama  po 6 

uţsiėmimus kiekvienoje klasėje ir integruojama į fizikos, chemijos, geografijos, technologijų 

pamokas. Apskaita tvarkoma atskirame klasės dienyno lape. 

    

 

V. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

            49. Vidurinis ugdymas 11-12-ųjų klasių mokiniams organizuojamas pagal Vidurinio 

ugdymo aprašą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birţelio 30 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1387. 

            50.  Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklos bendrosiomis programomis ir bendrojo išsilavinimo standartais XI-XII klasėms, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr.1465. 

            51. Į vidurinio ugdymo dalykų (fizikos, chemijos, biologijos, technologijų) turinį 

integruojamos: Civilinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.spalio 24 d. įsakymu Nr. ISAK- 2117 ir 

Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro bei vidaus reikalų ministro 2003 m. birţelio 10 d. Įsakymu 

Nr. ISAK-820/IV-208. 

  52. Mokiniai  formuoja  individualius ugdymo planus, savo pasirinkimą jie patvirtina 

raštišku prašymu direktoriaus vardu. 

           53.   Maksimalus pamokų skaičius 11-12 klasėse – 33 pamokos, minimalus- 29. Mokinys per 

dvejus metus mokosi ne   maţiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 skirtingų dalykų. 

           54. Keisti dalyką ar dalyko kursą mokinys gali atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai 

pasirinkto dalyko programos ar dalyko kurso skirtumo. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo 

metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio paţymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A 

(išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečių ar metinių paţymių. Mokiniui, kuris mokysis pagal 

dalyko bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia. 

           55.  Ugdymo proceso dienos, (ne maţiau 5) skirtos kultūrinei, meninei, paţintinei ir kitokiai 

veiklai skiriamos atsiţvelgiant į bendrą mokyklos veiklos planą. 

           56.   Mokykla siūlo tokias meninio ugdymo programas: 

 dailės; 

 muzikos; 

 teatro. 

           57.   Mokiniams siūlomos tokios technologijų ugdymo programos: 

 maisto ruošimo  technologijos; 

 viešbučių aptarnavimas; 

 namų ruošos. 

   58.  Mokiniai gali pasirinkti tokias sporto šakas:    

 bendrąją kūno kultūrą; 

 sporto šokius; 

 futbolą; 
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 tinklinį. 

           59. Mokiniams siūlomi anglų, vokiečių, prancūzų, baltarusių kalbų bendrieji ir išplėstiniai 

kursai. 

           60.  Mokiniams siūlomi tokie pasirenkamieji dalykai: 

 antroji uţsienio kalba (anglų, vokiečių); 

 sociologija; 

 socialinė geografija; 

 ekonomika; 

 braiţyba; 

 informacinės technologijos. 

           61.  Mokiniai renkasi  tokių dalykų modulius: 

 lietuvių kalbos kultūrą;  

 istorinių dokumentų analizę; 

  nestandartinių matematikos uţdavinių sprendimą; 

 sudėtingų fizikos uţdavinių sprendimą. 

           62.  Vykdant vidurinio ugdymo programas tiek pirmaisiais, tiek antraisiais mokymo metais 

mokiniai  pagrečiui turi 2 gimtosios kalbos ir lietuvių kalbos pamokas. 

           63.   Vienoje mobilioje grupėje  mokosi  tik  tą  patį  dalyko  programos kursą (bendrąjį ar iš- 

plėstinį), modulį ar pasirenkamąjį dalyką pasirinkę mokiniai. Minimalus mobilios grupės skaičius -

7 mokiniai, maksimalus -30 mokinių, uţsienio ir valstybinės kalbos maksimalus skaičius – 20 

mokinių. Mobilioms grupėms ir dalykų moduliams panaudojamos valandos, skirtos mobilių grupių 

sudarymui (    priedas). 

           64.  Neformaliojo ugdymo turinį mokiniai pasirenka pirmąją mokslo metų savaitę  pagal 

savo galimybes, sugebėjimus ir norus.  Siūloma: 

 dizainas; 

 keramika;  

 autorinė daina;  

 dailės istorija; 

 muzikinis teatras; 

 informacinės technologijos. 

 

 VI.   SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

           65.   Suaugusiųjų   klasių  mokiniams ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d. ir trunka: 8 -

11 klasių mokininiams- 35 mokymosi savaites, 12-ųjų klasių mokiniams - 34 mokymosi savaites. 

           66.  Pamokos prasideda 17.10 val.  ir baigiasi 21.15 val. 

           67.  Suaugusiųjų klasių mokiniai mokosi penkias dienas per savaitę. 

 68.  Mokiniams skiriamos Kalėdų ir Velykų atostogos. 

 Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda 

Kalėdų 2009-12-23 2010-01-06 2010-01-07 

Velykų  2010-03-29 2010-04-02 2010-04-05 

Vasaros 2010-05-29 2010-08-31 2010-09-01 
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  69. Mokslo metai 8-12 klasių mokiniams skirstomi pusmečiais: 

I pusmetis: 2009-09-01 – 2010-01-29; 

II pusmetis:  8-11 klasėms: 2010-02-01 –2010-05-29; 

II pusmetis:  12 klasėms 2010-02-01 – 2010-05-20. 

     70. Mokiniai, dirbantys  bei  auginantys  maţamečius  vaikus,  turi  teisę mokytis   savaran- 

kiškai (eksternu) ir sutartu laiku išlaikyti dalykų įskaitas. 

     71.  Savarankiškas  mokymas organizuojamas   pagal  Savarankiško mokymosi  tvarkos 

aprašą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d įsakymu Nr.ISAK-

1759 ir Modulinio mokymosi tvarkos aprašą, patvirtintą 2007 m. rugpjūčio31 d. Nr.ISAK-1756. 

    72.   Leidimas mokytis savarankiškai įforminamas mokymosi sutartimi. 

          73.  Ugdymo procesas organizuojamas lietuvių ir rusų kalba. 

 74.  Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio  ir vidurinio ugdymo programą, pasiekimams 

vertinti  taikoma  10 balų  vertinimo sistema, tik dorinis ugdymas vertinamas įrašu  ,,įskaityta“ 

arba ,,neįskaityta“. 

         75. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas (11 priedas):  

         75.1. pageidaujantys  mokiniai  gali  nesimokyti  menų  dalykų, kūno  kultūros ir 

technologijų. Mokiniui, nepasirinkusiam  kūno  kultūros  ar  menų, šių  dalykų  pamokos  

skiriamos  pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems dalykams mokytis; 

          75.2. socialinė  veikla  suaugusiųjų  klasių  mokiniams, besimokantiems  pagal  pagrindinio 

ugdymo programą nėra privaloma. 

          76.   Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas (12, 13, 14 priedai): 

     76.1.  mokinys bendruosius ir išplėstinius dalyko kursus renkasi savo nuoţiūra, tačiau 

bendras savaitinių  pamokų skaičius neturi viršyti mokinio maksimalaus  savaitinių  pamokų 

skaičiaus - 23 val.;  

      76.2.  mokykla   siūlo  rinktis   šias  uţsienio   kalbas:   anglų,  vokiečių,  prancūzų   ir   

rusų 

(uţsienio), kurias gali mokytis  bendruoju ir išplėstiniu kursu; 

 76.3.  mokiniams siūlomos  meninio ugdymo programos: 

 dailė; 

 muzika; 

 teatras; 

76.4. siūlomos tokios  technologijų  programos: 

 maisto ruošimo technologijos ; 
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 viešbučių aptarnavimas; 

 namų ruoša. 

  76.5.  mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai : 

 socialinė  geografija; 

 2-oji uţsienio kalba(anglų, vokiečių, rusų, prancūzų); 

 ekonomika; 

 braiţyba; 

 informacinės technologijos. 

76.5. mokiniams siūlomi dalykų moduliai: 

 lietuvių kalbos kultūra; 

 matematikos uţdavinių sprendimas; 

 anglų kalbos teksto vertimas; 

 vokiečių kalbos teksto vertimas. 

  76.6.  mokiniams siūlomos tokios sporto šakos: 

 bendroji kūno kultūra; 

 sportiniai šokiai; 

  futbolas. 

           76.7. vienoje mobiliojoje grupėje mokosi dalyko programos kursą (bendrąjį ar išplėstinį), 

modulį ar pasirenkamąjį dalyką pasirinkę mokiniai. Minimalus mobilios grupės skaičius – 12 

mokinių,  maksimalus – 30 mokinių, o  uţsienio ir valstybinės kalbos – 21 mokinys;   

           76.8.  menai ir kūno kultūra integruojami į  neformalųjį  mokinių ugdymą; 

  76.9. keisti dalyką ar dalyko kursą mokinys gali atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai 

pasirinkto dalyko ar dalyko kurso skirtumo. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų 

pabaigoje, įvertinimas, prie kurio paţymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), 

įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių paţymių. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko 

programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos 

nereikia;  

         76.10. 11 klasės mokinys  keisti mokomuosius dalykus gali kiekvieno pusmečio 

pabaigoje, o 12 klasės mokinys – ne vėliau kaip iki I-o pusmečio pabaigos; 

  76.11.  suaugusiųjų   bendrojo  lavinimo  mokyklų  mokiniai  privalo mokytis  ne  maţiau 

kaip 8 dalykų per dvejus metus; 

  76.12.  mokyklos nuoţiūra pamokos skiriamos privalomųjų dalykų (lietuvių valstybinės 

kalbos, matematikos, pilietiškumo  pagrindų ) mokymui 
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      1 priedas 

 

 Renginiai,  skirti  kultūrinei, meninei,  paţintinei,  kūrybinei, sportinei,  praktinei, socialinei, 

prevencinei veiklai organizuoti 

 
 

 

 1.  Mokslo  ţinių šventė  -  rugsėjo  1 d. 

  2.  Sporto diena                  - rugsėjo 18 d.  

 2.  Savivaldos diena          -   spalio  5 d. 

 3.  Tradicinė ,,Kalėdų mugė“    -  gruodţio 18 d. 

 4.  Valstybingumo diena - vasario -  15 d. 

 5.  Karjeros diena (profesinio informavimo) - kovo 19 d. 

 6. Socialinės veiklos diena  (aplinkos tvarkymas, bendravimas su neįgaliaisiais  

                ir k t.) -   balandţio 30 d. 

 7. Mokslo metų  pabaigos  renginiai  -  birţelio 11 d. 

 8. Trys  renginiai  pagal  klasės auklėtojų planus(išvykos, ekskursijos, susitikimai, 

šventės). 

 

 

    ___________________ 
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                                                                                                2 priedas 

 

SOCIALINĖS   VEIKLOS   KRYPTYS 

 

Veiklos  pavadinimas Atliekami darbai Atsakingi asmenys 

Ekologinė veikla   

Visuomeninių plotų tvarkymas. 

 

 

 

 

Mokyklos aplinkos tvarkymas 

ir prieţiūra. 

Dalyvavimas visuomeninėse 

talkose: miesto ţaliųjų plotų, 

gėlynų  tvarkymas,parko zonos 

švarinimas ir prieţiūra. 

 

Mokyklos teritorijos ir stadiono 

tvarkymas, gėlynų kūrimas ir 

prieţiūra. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams, klasių auklėtojai 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams, kūno kultūros 

mokytojai, klasių auklėtojai  

Socialinė veikla   

 Budėjimas mokykloje. 

 

 

 

Socialinių įgūdţių formavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos bendruomenės 

atstovavimas visuomeninėje 

veikloje. 

 

 

Bendravimas su ţemesniųjų 

klasų mokiniais ir jų 

mokytojais. 

 

Mokinių uţimtumo organizavi- 

mas. 

Budėjimas koridoriuose, 

klasėje, kieme ir valgykloje; 

budėjimas renginių metu. 

  

Labdaros akcijų,  prevencinių 

renginių organizavimas ir 

dalyvavimas. 

Pagalba draugui, turinčiam 

mokymosi  sunkumų, 

geranoriška pagalba 

neįgaliems, pagyvenusiems, 

vienišiems ţmonėms. 

 

Dalyvavimas olimpiadose, 

konkursuose, miesto 

kultūriniuose ir sporto 

renginiuose. 

 

Pagalba ţemesniųjų klasių 

mokiniams ir mokytojams. 

 

 

Klasių, mokyklos renginių 

organizavimas, vedimas, 

dekoracijų kūrimas, 

apipavidalinimas, reklaminių 

plakatų, stendų kūrimas ir kt. 

Budintis administratorius, 

budintys mokytojai, klasių 

auklėtojai. 

 

Soc. pedagogė, direktoiaus 

pavaduotoja ugdymui, klasių 

auklėtojai, mokytojai. 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos administracija, 

mokytojai 

 

 

 

Klasių auklėtojai,mokytojai 

 

 

 

Renginių organizatoriai, 

Darbinė veikla   

Darbas mokyklos bibliotekoje. 

 

 

Pagalba klasės auklėtojui, 

mokytojui. 

 

Knygų, kartotekų tvarkymas, 

stendų rengimas ir kt. 

 

Pagalba tvarkant paţymių 

knygeles, rengiant ataskaitas, 

pildant kt. dokumentus, 

Bibliotekos vedėja, 

bibliotekininkė 

 

Klasių auklėtojai, mokytojai 
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rengiant  projektus, 

organizuojant atvirus renginius. 

Mokymo priemonių ir 

vaizdinės  medţiagos kūrimas 

ir gaminimas. 

Mokyklos patalpų ir invento- 

riaus  prieţiūra ir remontas. 

Kabinetų prieţiūra ir remontas, 

sporto ir aktų salių prieţiūra, 

pagalba mokyklos valgykloje, 

mokyklos inventoriaus 

prieţiūra ir remontas. 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams,direktorius, 

mokytojai. 

 

 

 __________________ 

 

 

 

Pastabos: 1.  Socialinei veiklai skiriama ne maţiau kaip  5 valandų  trukmės veikla per mokslo  

metus. 

                2.  Socialinės veiklos  apskaita fiksuojama klasės dienyne. 
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3 priedas 

 

2009-2010 m.m.  PRADINIO ugdymo  programos  vykdymo lentelė 

 

 
DALYKAI 

 
1a kl. 

 
1b kl 

 
2a kl 

 
2b kl 

 
3a kl 

 

 
3bkl 

 
4a kl 

 
4b kl 

Iš viso 
(  8 k) 

Dorinis ugdymas 1 1 1 1 1 1 1 1  
Gimtoji kalba 7 7 7 7 7 7 7 7  
Lietuvių kalba 2 2 3 3 3(1) 3(1) 4 4  
Uţsienio kalba - - 2 2   2 2  

Matematika 4 4 4 4 5 5 4(1) 4(1)  
Pasaulio paţinimas 2 2 2 2 2 2 2 2  

Dailė ir 

technologijos 
2 2 2 2 2 2 1 1  

Muzika  2 2 2 2 2 2 2 2  

Kūno kultūra 3 3 2 2 2 2 2 2  
Ţmogaus sauga          

Minimalus 
pamokų skaičius 

23 23 25 25 25 25 25 25  

Mokyklos n.skir 
pam. pagal BUP 

 

 Panaudota 

- - 2 2 2 2 2 2  

- - 1 1 
 

1 liet 
 

1liet 
 

   

 
Maksimalus 

pamokų skaičius 
23 23 26 26 26 26 26 26  

Neformalusis 

ugdymas 
2 2 2 2 2 

 
2 2 2     

Panaudota 1 1 1 1 2(uţ) 
 

2(uţ) 
 

1(k. k.) 1(k. k.)  

 
 

 

    __________________________ 
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                         4 priedas 

2009- 2010 m.m. 1-osios dalies ( 5-6 kl. )  PAGRINDINIO ugdymo  programos 

vykdymo lentelė 

 

 

              Dalykai 

 

5a kl. 

 

 

5b kl. 

 

6a kl. 

 

 6b kl. 

 

Pastabos  

Dorinis ugdymas 1 1 1 1  

Gimtoji kalba 4 4 4 4  

Lietuvių kalba 4 4 4 4  

Uţsienio kalba 3 3 3 3  

Matematika 4 4 4 4  

Gamta ir ţmogus 2 2 2 2  

Informacinės 

technologijos 

1 1 1 1  

Geografija - - 2 2  

Istorija 2 2 2 2  

Dailė 1 1 1 1  

Muzika 1 1 1 1  

Technologijos 2 2 2 2  

Kūno kultūra 2 2 2 2  

Ţmogaus sauga - - 1 1  

Minimalus  

privalomų  

pamokų skaičius 

27 27 30 30  

Mokyklos n. skirst.  

pamokos pagal 

BUP 

  Panaudota 

2 2 2 2 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Maksimalus 

pamokų skaičius 
28 28 30 30  

Neformalusis 

ugdymas 

2 2 2 2  

       Panaudota    

 

 

 

  

 

 

_____________________ 
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                                                                                                                  5 priedas 

         

2009-2010 m.m. 1-osios dalies (7-8 kl.) PAGRINDINO  ugdymo programos 

vykdymo lentelė 

 

              

              Dalykai 

 

7a 

kl. 

 

8a kl 

Pastabos 

Dorinis ugdymas 1 1  

Gimtoji kalba 4 4  

Lietuvių kalba 4 4  

Uţsienio kalba 3 3  

Matematika 4 4  

Biologija  2 1  

Fizika 1 2  

Chemija - 2  

Istorija 2 2  

Informacinės 

technologijos 

0,5 0,5  

Geografija 2 2  

Dailė 1 1  

Muzika 1 1  

Technologijos 2 1  

Kūno kultūra 2 2  

Ţmogaus sauga 0,5 0,5  

Minimalus 
pamokų skaičius 

30 31  

Mokyklos nuoţiūra 

skirstomos p. pagal 

BUP 

 

3 3  

   

Maksimalus 
pamokų skaičius 

 

31 

 

32 

 

Neformalusis 

ugdymas 

2 2  

Panaudota  

 

 

 

 

 

 

 

   _________________________ 
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                                                                                    6  priedas 

  

2009-2010 m.m. 2-osios dalies – dviejų metų PAGRINDINIO ugdymo programos 

vykdymo lentelė 

 

 

Dalykai 

 

9a kl 

 

9b kl 

 

10a kl. 

 

10b kl.  

 

   Pastabos  

Dorinis 

ugdymas 

1 1 1 1  

Gimtoji kalba 4 4 4 4  

Lietuvių kalba 4 4 4 4  

Uţsienio kalba 3 3 3 3  

Matematika 3 3 4 4  

Biologija 2 2 1 1  

Fizika 2 2 2 2  

Chemija 2 2 2 2  

Informacinės 

technologijos 

1 1 1 1  

Istorija 2 2 2 2  

Pilietiškumo 

pagrindai 

0.5 0.5 1 1  

Geografija 2 2 1 1  

Ekonomika - - 1 1  

Dailė 1 1 1 1  

Muzika 1 1 1 1  

Technologijos 1.5 1.5 1 1  

Kūno kultūra 2 2 2 2  

Ţmogaus 

sauga 

 - - -  

Minimalus 

pamokų skaič. 
32 32 32 32  

MN.skiriamos  

pam. pagal 

BUP 

5 

 

 

5 5 5  

Maksimalus 
pamokų skaič. 

32 

 

32 32 32  

Neformalusis  

ugdymas 

2 2 3 3  

  Panaudota  

 

    

 

  _______________________ 
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                                                7 priedas 

 

2009-2010m.m. VIDURINIO ugdymo programos dalykų  lentelė 

(bendrasis kursas) 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykai 11 kl. 12 kl. Viso 

I pusm. II pusm. I pusm. II pusm. 

1. Dorinis ugdymas: 

etika, tikyba 

1 1 1 1 2 

2. Gimtoji kalba: 

rusų  kalba 

4 4 4 4 8 

3. Lietuvių kalba 4 4 4 4 8 

4. Užsienio kalba:anglų,   

vokiečių, baltarusių 

kl. 

3 3 3 3 6 

5. Istorija  2 2 2 2 4 

6. Matematika 3 3 3 3 6 

7. Biologija 2 2 2 2 4 

8. Fizika 2 2 2 2 4 

9. Chemija 2 2 2 2 4 

10. Menai: 
dailė,muzika,teatras 

2 2 2 2 4 

11. Technologijos: 

maisto technologijos; 

viešbučių aptarnav.; 

namų ruoša 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

12. Pasirinkta sporto 

šaka: 

bendroji kūno kultūra; 

sporto šokiai; 

futbolas; tinklinis 

2 2 2 2 4 

13. Pasirenkamieji 

dalykai: 

inform.technologijos 

sociologija 

socialinė geografija 

ekonomika 

braiţyba 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

4 

 

2 

       

Neformalusis ugdymas 4 4 8 

Panaudota     

Mobilių grupių sudarymas 12 12 24 

 

 

 _____________________ 
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       8 priedas 

2009-2010 m.m. VIDURINIO ugdymo programos dalykų  lentelė 

(išplėstinis kursas) 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykai 11 kl. 12 kl. Viso 

I pusm. II pusm. I pusm. II pusm. 

1. Dorinis ugdymas: 

etika, tikyba 

- - - - - 

2. Gimtoji kalba: 

rusų  kalba 

5 5 5 5 10 

3. Lietuvių kalba 5 5 5 5 10 

4. Užsienio kalba:anglų,   

vokiečių, baltarusių 

kl. 

4 4 4 4 8 

5. Istorija  3 3 3 3 6 

6. Matematika 4 4 5 5 9 

7. Biologija 3 3 3 3 6 

8. Fizika 3 3 4 4 7 

9. Chemija 3 3 3 3 6 

10. Menai: 
dailė,muzika,teatras 

3 3 3 3 6 

11. Technologijos: 

maisto technologijos 

viešbučio 

aptarnavimas 

namų ruoša 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

12. Pasirinkta sporto 

šaka: 

bendroji kūno kultūra, 

sporto šokiai, futbolas, 

tinklinis 

2 2 2 2 4 

13. Pasirenkamieji 

dalykai: 

inform. technologijos 

sociologija 

socialinė geografija 

ekonomika 

braiţyba 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

4 

       

Neformalusis ugdymas 3 3 6 

Panaudota     

Mobilių grupių sudarymas 12 12 24 

 

 
 ____________________________ 
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            9  priedas 

 

2009-2010 m.m.11a klasės  MOBILIŲ  grupių sąrašas 

( 25 mok.) 

 

Dalykas  Kursas  Valandos  Mokinių 

skaičius 

Mokytojo  

vardas, pavardė 

Etika  B 1 20 L.Manuškina 

Tikyba  B 1 5 S.Balickaja 

Lietuvių kalba A 5 19  

 B 4 6  

Gimtoji kalba A 5 4  

 B 4 21  

Anglų kalba A 4 15  

 B 3 4  

Vokiečių kalba A 4 6  

 B 3   

Istorija A 3 17  

 B 2 7  

Matematika A 4 18  

 B 3 7  

Informacinės techn. A 2 13  

 B 1 3  

Biologija A 3 12  

 B 2 4  

Chemija A 3 14  

 B 2 5  

Fizika A 3 8  

 B 2 6  

Dailė A 2 1  

Muzika B 1 12  

Technologijos: 
maisto technologijos 

viešbučių aptarnavimas 

 

B 

B 

 

2 

2 

 

 

13 

 

 

Pasirinkta sporto 

šaka: 

    

Bendroji k.k-ra B 2 21  
Bendroji k. k-ra B 2   

Futbolas B 2 4  

Pasirenkamieji 

dalykai: 

    

Anglų kalba  (II) - 2   

Vokiečių kalba (II) - 2 5  

Sociologija - 2 15  

Ekonomika - 2 3  
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                                        10 priedas 

2009-2010 m.m. 12ab klasių   MOBILIŲ  grupių sąrašas 

(47 mok.) 

 

Dalykas  Kursas  Valandos  Klasė  Mokinių 

skaičius 

Mokytojo  

vardas, pavardė 

Etika  B 1 12ab 30 L.Manuškina 

Tikyba  B 1 12ab 17 S.Balickaja 

Lietuvių kalba A 5 12ab 15 A.Legeikienė 

 A 5 12ab 15 D.Bagdonienė 

 B 4 12ab 17 E.Ruzgaitė 

Gimtoji kalba A 5 12ab 18 V.Pyšečkina 

 B 4 12ab 29 T.Charitonova 

Anglų kalba A 4 12ab 14 Č.Vitkovskaja 

 B 3 12ab 12 I.Rešetnikova 

Vokiečių kalba A 4 12ab 11 V.Stepanova 

 B 3 12ab 10 N.Sitko 

Istorija A 3 12ab 30 S.Malinin 

 B 2 12ab 17 I.Steponėnienė 

Matematika A 4 12ab 26 S.Zherlitsyna 

 B 3 12ab 21 I.Fokina 

Informacinės techn. A 2 12ab 11 O.Gorbun 

 A 2 12ab 11 N.Markelova 

 B 1 12ab 11 O.Gorbun 

 B 1 12ab 12 N.Markelova 

Biologija B 2 12ab 22 L.Pavliuk 

Chemija A 3 12ab 9 L.Jakubovskaja 

 B 2 12ab 11 L.Jakubovskaja 

Fizika A 3 12ab 15 T.Krasnova 

 B 2 12ab 21 O.Kunafina 

Dailė A 2 12ab 11 N.Starovoitova 

Technologijos: 
maisto technologijos 

viešbučių aptarnavimas 

 

B 

B 

 

2 

2 

 

12ab 

12ab 

 

19 

16 

 

A.Nikitina 

N.Čiučelienė 

Pasirinkta sporto 

šaka: 

     

Bendroji k.k-ra B 2 12ab 22 T.Bocharova 
Bendroji k. k-ra B 2 12ab 12 A.Bocharov 

Tinklinis B 2 12ab 14 V.Vitkovskij 

Pasirenkamieji 

dalykai: 

     

Anglų kalba  (II) - 2 12ab 12 Č.Vitkovskaja 

Vokiečių kalba (II) - 2 12ab 11 N.Sitko 

Sociologija - 2 12ab 17 S.Malinin 

Ekonomika - 2 12ab 12 A.Dostaleva 
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                                                                                                                                   11  priedas 

 

2008-2009 m.m.  SUAUGUSIŲJŲ    pagrindinio ugdymo programos  

vykdymo lentelė 
 

Dalykai 8/9 klasė 10 klasė 

Dorinis ugdymas 1 1 

Gimtoji kalba 4 4 

Lietuvių valstybinė kalba 3 3 

Uţsienio kalba 2 2 

Matematika  3 3 

Biologija  1 1 

Fizika 1 1 

Chemija 1 1 

Informacinės technologijos 1 1 

Istorija  1 1 

Pilietiškumo pagrindai 1 - 

Geografija  1 1 

Ekonomika - 1 

Dailė  1 1 

Muzika  1 1 

Technologijos 1 1 

Kūno kultūra - - 

Mokyklos nuoţiūra  

skiriamos pamokos 

1 (liet. klb.) 1 (liet. klb.) 

Maksimalus pamokų 

skaičius 
24 24 

Neformalusis ugdymas 2 2 

Panaudota    

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

                                                                        12 priedas 

 

2009-2010m.m. SUAUGUSIŲJŲ  vidurinio ugdymo programos dalykų  lentelė 

(bendrasis kursas) 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykai 11 kl. 12 kl. Viso 

I pusm. II pusm. I pusm. II pusm. 

1. Dorinis ugdymas: 

etika, tikyba 

1 1 1 1 2 

2. Gimtoji kalba: 

rusų  kalba 

3 3 3 3 6 

3. Lietuvių kalba 2 2 2 2 4 

4. Užsienio kalba:anglų,   

Vokiečių. 

2 2 2 2 4 

5. Istorija  1 1 1 1 2 

6. Matematika 3 3 3 3 6 

7. Biologija 1 1 1 1 2 

8. Fizika 1 1 1 1 2 

9. Chemija 1 1 1 1 2 

10. Menai: 
dailė,muzika,teatras 

1 1 1 1 2 

11. Technologijos: 

maisto technologijos 

viešbučio 

aptarnavimas 

namų ruoša 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

12. Pasirinkta sporto 

šaka: 

bendroji kūno kultūra, 

sporto šokiai, futbolas, 

tinklinis 

1 1 1 1 2 

13. Pasirenkamieji 

dalykai: 

inform.technologijos 

sociologija 

socialinė geografija 

ekonomika 

braiţyba 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

4 

 

2 

 Viso 21 21 21 21 42 

Neformalusis ugdymas    

Panaudota     

Mobilių grupių sudarymas 7 7 14 

 

 _____________________ 
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                                                                                                                         13 priedas 

  

2008-2009m.m.SUAUGUSIŲJŲ  vidurinio ugdymo programos dalykų  lentelė 

(išplėstinis kursas) 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykai 11 kl. 12 kl. Viso 

I pusm. II pusm. I pusm. II pusm. 

1. Dorinis ugdymas: 

etika, tikyba 

- - - - - 

2. Gimtoji kalba: 

rusų  kalba 

4 4 4 4 8 

3. Lietuvių kalba 3 3 3 3 6 

4. Užsienio kalba:anglų,   

vokiečių, baltarusių 

kl. 

3 3 3 3 6 

5. Istorija  2 2 2 2 4 

6. Matematika 4 4 4 4 8 

7. Biologija 2 2 2 2 4 

8. Fizika 2 2 2 2 4 

9. Chemija 2 2 2 2 4 

10. Menai: 
dailė,muzika,teatras 

2 2 2 2 4 

11. Technologijos: 

maisto technologijos; 

viešbučių 

aptarnavimas; 

namų ruoša 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

12. Pasirinkta sporto 

šaka: 

bendroji kūno kultūra; 

sporto šokiai; 

 futbolas, tinklinis 

2 2 2 2 4 

13. Pasirenkamieji 

dalykai: 

inform. technologijos; 

sociologija; 

socialinė geografija; 

ekonomika; 

braiţyba 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

4 

 Viso 32 32 32 32 64 

Neformalusis ugdymas    

Panaudota    

Mobilių grupių sudarymas 7 7 14 

 

 
 __________________________ 
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14 priedas 

2008-2009m.m. SUAUGUSIŲJŲ  klasių vidurinio ugdymo programos 

 dalykų ir kursų lentelė 

 

 

Dalykai 

12a 

 

12b 

 

Bendrasis  Išplėstinis  Bendrasis  Išplėstinis  

Dorinis ugdymas 1 - 1 - 

Gimtoji kalba 3 - 3 - 

Lietuvių valstybinė kalba - 3 - 3 

Uţsienio kalba 2  2  

Istorija  1  1  

Matematika   4  3 

Fizika 1  1  

Biologija 1  1  

Chemija 1  1  

Pasirenkamieji dalykai     

II-oji uţsienio kalba     

Socialinė geografija 1  1  

Ekonomika 1  1  

 Informacinės technologijos 1  1  

Braiţyba     

Technologijos 1  1  

Kūno kultūra 1  1  

Projektai     

Maksimalus pamokų  

skaičius 

22 21 

Neformalusis ugdymas 4 4 

Panaudota 4 4 

______________________ 
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                                                                       15 priedas 

 
VISAGINO DRAUGYSTĖS VIDURINĖS MOKYKLOS 2008-2009 M. M. NEFORMALIOJO UGDYMO 

SUVESTINĖ 

 

Eil.  

Nr. 

Būrelio, sekcijos pavadinimas Val. 

skaičius  

Klasė 

  

 

Mok.  

skaičius 

Mokytojo vardas, pavardė 

1. Gimnastika     

2. Kvadratas     

3. Futbolas     

4. Tinklinis     

5. Skautai     

6. Muzikos būrelis     

7. Muzikos būrelis     

8. Braiţyba     

9. Dizainas     

10. Anglų kalba      

11. Vokiečių kalba     

12. Matematika      

13. Mokyklos parlamentas     

14. Floristai     

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

 

 

________ 
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