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PATVIRTINTA  

Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos direktoriaus 2022 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-130 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. 2022–2023 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio 

ugdymo programos antrosios dalies, vidurinio ugdymo programos (toliau – ugdymo 

programos) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą gimnazijoje grupinio ar pavienio mokymosi formomis, kasdieniu, savarankišku 

bei nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais. Gimnazijos ugdymo planas parengtas 

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

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais (toliau – Bendrieji ugdymo planai), 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužė 3 d. 

įsakymu Nr. V – 688, 2021 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-876, kitais teisės aktais, 

gimnazijos strateginiais tikslais ir uždaviniais, atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės 

poreikius ir turimus išteklius. Gimnazijos ugdymo plano rengimą organizavo direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui (direktoriaus 2022-03-10 įsakymas Nr. V1-56). Į gimnazijos ugdymo 

plano, grindžiamo demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, 

rengimą buvo įtraukti gimnazijos narių grupėms atstovaujantys mokytojai, mokiniai, tėvai. 

2. Gimnazijos ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis 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 – 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“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), 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. 

3. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų 

įgyvendinimo reikalavimus gimnazijos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui 

organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų.  

4. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai: 

4.1. atsižvelgiant į gimnazijos kontekstą, mokinių ugdymo(si) poreikius pateikti ugdymo 

turinio įgyvendinimo sprendimus; 
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          4.2. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, 

mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus 

mokymosi. 

           5. Rengiant gimnazijos ugdymo planą, buvo remtasi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatais, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo 

duomenimis. 

          6. Gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

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

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne 

mažiau kaip 30 minučių. 

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

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

 6.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

 6.5. Kitos gimnazijos ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

  7. Bendruosiuose ugdymo planuose arba gimnazijos ugdymo plane nenumatytais 

atvejais, gimnazija ugdymo proceso metu gali koreguoti gimnazijos ugdymo planą arba 

mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų 

pamokų skaičių dalykų Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms ir Vidurinio ugdymo 

bendrosioms programoms įgyvendinti. 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

8. Ugdymo organizavimas: 

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 m. 

rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – 

atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir 

vasaros atostogos; 

8.2. ugdymo proceso trukmė I–II klasių mokiniams – 185, III klasės mokiniams – 180, IV 

klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų; 

8.3. ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

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

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

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

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

  

8.4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: 

  

Klasės I pusmetis II pusmetis Ugdymo savaičių skaičius per mokslo metus 

I, II  09-01 – 01-27 01-30 – 06-16* 37 

III 09-01 – 01-27 01-30 – 06-09* 36 

IV 09-01 – 01-27 01-30 – 06-01 34 
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* vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 24 punktu keturių ugdymo dienų mokymosi 

laikas perskaičiuojamas, kai ugdymas vyksta ne pamokų metu arba trunka ilgiau nei viena 

ugdymo diena.  

9. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: I–II klasės mokiniams 

atostogos prasideda 2023 m. birželio 17 d., III klasių mokiniams – 2023 m. birželio 10 d. 

Atostogų pradžią nustatė gimnazijos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba ir Mažeikių 

rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėju. Vasaros atostogos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 

31 d. 

10. Vasaros atostogos IV klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir 

sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

11. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Jos trukmė 45 min.  

12. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą 

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

nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą 

brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti 

suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ 

SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS 

GIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI 

ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

13. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei,  

laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (gimnazija yra dalykų 

brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.), ugdymo procesas gali būti 

koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas). 

14. Ekstremali temperatūra – gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

14.1. minus 25 °C ar žemesnė; 

14.2. 30 °C ar aukštesnė.  

15. Gimnazijos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl 

kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali 

priimti sprendimus: 

15.1. mažinančius/šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

15.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių gimnazijos 

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

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu 

mokymo būdu, pvz., sutrikus elektros tinklų tiekimui ir kt., ugdymo procesas gimnazijos 

vadovo sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi 

būti stabdomas ilgesnį laiką, gimnazijos vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo 

derina su Mažeikių rajono savivaldybės taryba  ar jos įgaliotu asmeniu; 

15.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės 

tęsti ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu. Gimnazijos direktorius sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu prima Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 
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mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 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“, nustatyta tvarka. 

16. Valstybės, savivaldybės lygiu ar gimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo 

dalį organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, gimnazija: 

16.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, 

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“, gimnazijos vadovo įsakymais nuotoliniam mokymo procesui organizuoti; 

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

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis 

gimnazijoje, jeigu gimnazijoje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir 

sveikatai. Nesant galimybių ugdymo procesą organizuoti gimnazijoje, ugdymo proceso 

organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas;  

16.3. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo (šią veiklą 

organizuoja ir vykdo gimnazijos vaiko gerovės komisija); 

16.4. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 

procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 

min; 

16.5. jei yra poreikis, pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą 

organizuoti nuotoliniu mokymo būdu: mokytojai konkrečios klasės tvarkaraštyje numato 

sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas pamokas;  

16.6. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, 

atsižvelgdama į mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

16.7. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl 

užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi 

krūvių stebėsenos ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo;  

16.8. kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas 

gimnazijoje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu, direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

bendrąją informaciją apie ugdymo proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, 

kitus aktualius švietimo bendruomenei klausimus  skelbia gimnazijos tinklalapyje 

www.rackauskas.lt arba per Tamo dienyną. Išsamią mokiniui, jo tėvams (globėjams, 

rūpintojams) aktualią informaciją apie konkrečios veiklos organizavimą nuotoliniu būdu 

pateikia mokytojai, klasių kuratoriai Tamo dienyne; 

16.9. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie 

įprasto ugdymo proceso organizavimo; 

16.10. numato, kaip, esant poreikiui, dalį ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. 

. 

TREČIASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS  

 

17. Mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą, be privalomojo 

ugdymo turinio dalykų, numatytų bendrųjų ugdymo planų  129 punkte, gimnazija siūlo 

pasirinkti dalykų modulius, pasirenkamuosius dalykus,  kurių turinį nustato švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtintos ir (arba) mokytojų parengtos ir gimnazijos direktoriaus patvirtintos 

http://www.rackauskas.lt/
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programos. Mokytojai, rengdami pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas 

vadovaujasi Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl 

Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“, jas derina metodinėse 

grupėse. Jei mokytojų parengtos pasirenkamųjų dalykų, modulių programos tenkina mokinių ir 

mokytojų poreikius, neprivaloma jų kasmet rengti naujų ir tvirtinti direktoriaus įsakymu. 

18. Pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinys planuojamas vieneriems mokslo 

metams (išskyrus užsienio kalbos (anglų), kurios ugdymo turinys planuojamas visai ugdymo 

programai dvejiems mokslo metams), vidurinio ugdymo programos ugdymo turinys 

planuojamas visai ugdymo programai dvejiems  mokslo metams. Gimnazijos mokytojai rengia 

ilgalaikius planus, kuriuos derina metodinėse grupėse, o iki 2022 m. rugsėjo 12 d. metodinės 

grupės pirmininkas pateikia derinimui metodinę grupę kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui. Ilgalaikius planus mokytojai laiko gimnazijoje. Suderinto ilgalaikio plano elektroninį 

variantą mokytojai pateikia kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui iki rugsėjo 16 d.  

Ugdymo turinį mokytojai gali detalizuoti rengdami trumpalaikius ciklo (etapo) planus. 

Pamokos planus rengia mokytojai, dėl kurių darbo yra gaunama mokinių ar tėvų (globėjų, 

rūpintojų) nusiskundimų. 

19. Ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena planuojant, vertinant ir reflektuojant 

ugdymo procesą numatoma gimnazijos metiniame veiklos plane, stebėsenos rezultatai 

aptariami mokytojų metodinėse grupėse, metodinėje taryboje, mokytojų susirinkimuose ir 

gimnazijos tarybos posėdžiuose. 

20. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojamos šios programos:  

20.1. 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). Programa įgyvendinama integruojant: 

20.1.1. pagrindiniame ugdyme pirmojoje klasėje į biologijos 5 pamokas, geografijos 4 

pamokas, pilietiškumo pagrindų 3 pamokas, dorinio ugdymo (etikos), lietuvių kalbos ir 

literatūros, užsienio kalbos (anglų) 2 pamokas, dorinio ugdymo (tikybos), užsienio kalbos 

(rusų), užsienio kalbos (vokiečių), matematikos, chemijos, informacinių technologijų, istorijos, 

dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo 1 pamoką; 

20.1.2. pagrindiniame ugdyme antroje klasėje į užsienio kalbos (anglų) 3 pamokas, 

dorinio ugdymo (etikos), lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (vokiečių), biologijos, 

geografijos, technologijų 2 pamokas, užsienio kalbos (rusų), matematikos, chemijos, 

informacinių technologijų, istorijos, pilietiškumo pagrindų, dailės, fizinio ugdymo 1 pamoką; 

20.1.3. viduriniame ugdyme trečioje klasėje į dorinio ugdymo (etikos) 4 pamokos, 

psichologijos 5 pamokas, užsienio kalbos (anglų), biologijos 4 pamokas, geografijos 3 

pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos, dailės bendrojo kurso, šokio 2 pamokas, 

užsienio kalbos (rusų), matematikos, informacinių technologijų, genetikos, istorijos, teatro; 

verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos technologijų; fizinio ugdymo 1 pamoką; 

20.1.4. viduriniame ugdyme ketvirtoje klasėje į psichologijos 14 pamokų, biologijos 5 

pamokas, geografijos 4 pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų), užsienio 

kalbos (rusų), dailės bendrojo ir išplėstinio kursų, šokio 2 pamokas, užsienio kalbos (vokiečių), 

matematikos, informacinių technologijų, chemijos, genetikos, istorijos; verslo, vadybos ir 

mažmeninės prekybos technologijų; fizinio ugdymo 1 pamoką;  

          20.1.5. į kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius 

(Europos Judumo savaitę, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuojamą 

iniciatyvą „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, konkursą „Sveikuolių sveikuoliai“, paskaitas – 

praktikumus „Išmok suteikti pirmąją pagalbą“, renginius su socialiniais partneriais, (pvz.,  

Visuomenės sveikatos biuru), skirtus pasaulinės kovos prieš AIDS dienai paminėti,  popietę 

pasaulinei sveikatos dienai paminėti „Sveikata – brangiausias turtas“, konkursą sveikos 
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mitybos dienai paminėti „Žinau ir maitinuosi sveikai“, akcijas „Be vandens – nė dienos“, 

„Pasaulinė diena be tabako“, paskaitas „Judėjimo nauda sveikatai“, „Ydinga laikysena – 

daugelio ligų priežastis“, „AIDS ir lytiškai plintančios ligos“, „Saugokime akis“ ir kt.); 

20.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“: 

20.2.1. pagrindiniame ugdyme pirmoje klasėje – į dorinio ugdymo (etikos) 3 pamokas, į 

dorinio ugdymo (tikybos), biologijos 2 pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos 

(anglų), užsienio kalbos (vokiečių), istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, dailės, fizinio 

ugdymo 1 pamoką; 

20.2.2. pagrindiniame ugdyme  antroje klasėje – į dorinio ugdymo (etikos) 3 pamokas, 

biologijos, istorijos, geografijos 2 pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos 

(rusų), užsienio kalbos (vokiečių), pilietiškumo pagrindų, chemijos, technologijų 1 pamoką; 

20.2.3. viduriniame ugdyme trečioje klasėje – į dorinio ugdymo (etikos) ir psichologijos 3 

pamokas, į chemijos, biologijos, teatro 2 pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos 

(anglų), užsienio kalbos (rusų), istorijos, geografijos, šokio; verslo, vadybos ir mažmeninės 

prekybos technologijų 1 pamoką; 

20.2.4. viduriniame ugdyme ketvirtoje klasėje – į geografijos 4 pamokas, psichologijos 3 

pamokas, biologijos 2 pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, šokio; verslo, vadybos ir 

mažmeninės prekybos technologijų 1 pamoką; 

20.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo karjerai programa). Gimnazija, organizuodama ugdymą 

karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314,  Profesinio orientavimo vykdymo 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus 

2017 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V1-103. Ugdymas karjerai integruojamas: 

20.3.1. pagrindiniame ugdyme  pirmoje klasėje – į technologijų 10 pamokų, ekonomikos 

ir verslumo 4 pamokas, dorinio ugdymo (etikos ir tikybos), lietuvių kalbos ir literatūros,  

užsienio kalbos (vokiečių), istorijos, geografijos 2 pamokas, užsienio kalbos (anglų), užsienio 

kalbos (rusų), matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų, dailės, 

muzikos 1 pamoką;  

 20.3.2. pagrindiniame ugdyme antroje klasėje – į geografijos 4 pamokas, dorinio 

ugdymo (etikos)  3 pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų), 

informacinių technologijų, istorijos, technologijų 2 pamokas, užsienio kalbos (rusų), užsienio 

kalbos (vokiečių), matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, pilietiškumo pagrindų, dailės, 

muzikos 1 pamoką;  

         20.3.3. viduriniame ugdyme trečioje klasėje – į ekonomikos ir verslumo, psichologijos 5 

pamokas, dorinio ugdymo (etikos), užsienio kalbos (anglų), geografijos 3 pamokas, lietuvių 

kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (vokiečių), matematikos, istorijos, braižybos; verslo, 

vadybos ir mažmeninės prekybos technologijų; teatro 2 pamokas, užsienio kalbos (rusų), 

fizikos, chemijos, biologijos, fotografijos, muzikos, dailės bendrojo kurso, šokio, fizinio 

ugdymo 1 pamoką; 

          20.3.4. viduriniame ugdyme ketvirtoje klasėje – į geografijos, psichologijos 5 pamokas, 

fotografijos 3 pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų), matematikos, 

fizikos, istorijos, ekonomikos ir verslumo, dailės išplėstinio kurso, braižybos; verslo, vadybos ir 

mažmeninės prekybos technologijų 2 pamokas, užsienio kalbos (rusų), informacinių 

technologijų, chemijos, biologijos, dailės bendrojo kurso, muzikos, šokio, fizinio ugdymo 1 

pamoką;  
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20.3.5. į Latvijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos 

Erasmus + projektą „Verslumo ugdymas, ruošiant mokinius darbo rinkai“; 

20.3.6. į Lietuvos Junior Achievement projektą „Praktinio verslumo ugdymo programos 

LT mokyklose (9-12 kl.)“. 

20.4. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017m. rugpjūčio 30d. įsakymas Nr. V-655): 

20.4.1. pagrindiniame ugdyme pirmoje klasėje – į geografijos 4 pamokas, fizikos ir 

istorijos 3 pamokas, chemijos ir technologijų 2 pamokas, dorinio ugdymo (etikos ir tikybos), 

lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų), užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos 

(vokiečių), matematikos, informacinių technologijų, biologijos, pilietiškumo pagrindų ir fizinio 

ugdymo 1 pamoką; 

20.4.2. pagrindiniame ugdyme antroje klasėje – į chemijos 4 pamokas, fizikos 3 pamokas, 

istorijos, geografijos ir technologijų 2 pamokas, dorinio ugdymo (etikos ir tikybos), lietuvių 

kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų),  informacinių technologijų, biologijos, 

pilietiškumo pagrindų ir fizinio ugdymo 1 pamoką; 

20.4.3. viduriniame ugdyme trečioje klasėje – į geografijos 6 pamokas, psichologijos, 

fizikos, technologijų 3 pamokas, dorinio ugdymo (etikos), užsienio kalbos (anglų), istorijos 2 

pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros,  užsienio kalbos (rusų), informacinių technologijų, 

dailės bendrojo kurso, šokio; verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos technologijų;  fizinio 

ugdymo 1 pamoką; 

20.4.4. viduriniame ugdyme ketvirtoje klasėje – į geografijos 6 pamokas, fizikos, 

chemijos 3 pamokas, biologijos, istorijos, psichologijos, technologijų 2 pamokas, dailės 

išplėstinio kurso, šokio; verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos technologijų; fizinio ugdymo 

1 pamoką; 

20.5. Etninė kultūrinė veikla įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąja programa ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa,   kurios 

patvirtintos 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“. Ji integruojama į gimnazijos 

ugdymo turinį: 

20.5.1. pagrindiniame ugdyme pirmoje klasėje – į geografijos 4 pamokas, užsienio kalbos 

(vokiečių),  istorijos 3 pamokas, dorinio ugdymo (tikybos), lietuvių kalbos ir literatūros, 

ekonomikos ir verslumo 2 pamokas, dorinio ugdymo (etikos),  užsienio kalbos (anglų), 

informacinių technologijų, fizikos, muzika, dailės, technologijų ir fizinio ugdymo 1 pamoką; 

20.5.2. pagrindiniame ugdyme antroje klasėje – į technologijų 5 pamokas, muzikos 4 

pamokas, istorijos 3 pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės 2 pamokas, užsienio kalbos 

(anglų), matematikos,  informacinių technologijų, fizikos, pilietiškumo pagrindų, geografijos ir 

fizinio ugdymo 1 pamoką; 

20.5.3. viduriniame ugdyme trečioje klasėje – į istorijos bei ekonomikos ir verslumo 3 

pamokas, dorinio ugdymo (etikos), lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, dailės bendrojo 

kurso, dailės išplėstinio kurso, šokio, teatro 2 pamokas; užsienio kalbos (anglų), matematikos,  

informacinių technologijų, verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos technologijų 1 pamoką; 

20.5.4. viduriniame ugdyme ketvirtoje klasėje – į geografijos 5 pamokas, muzikos 4 

pamokas, užsienio kalbos (anglų), istorijos 3 pamokas, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės 

bendrojo kurso, šokio 2 pamokas, fizinio ugdymo; verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos 

technologijų 1 pamoką;  

20.6. visos 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 ir 20.5 punktuose nurodytos programos taip pat 

integruojamos į klasių kuratorių, popamokinę, neformaliojo vaikų švietimo veiklas; pažintinę, 

kultūrinę, meninę, kūrybinę veiklą  
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21. Integruojamųjų dalykų, prevencinių ir kitų programų turinys numatomas mokytojų 

rengiamuose ilgalaikiuose dalykų planuose. 

22. Mokytojai metodinėse grupėse analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas 

ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose 

numatytus rezultatus, ir priima sprendimus dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo. 

23. Elektroniniame dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti: 

23.1. jei integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį, integruojama tema 

nurodoma dalykui skirtame apskaitos puslapyje; 

23.2. jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, 

integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų dalykų apskaitai skirtuose 

puslapiuose;  

23.3. jei prevencinė ar kita programa integruojama į klasės kuratoriaus veiklą, apskaita 

tvarkoma klasės kuratoriui skirtuose elektroninio dienyno skyriuose;  

23.4. žmogaus saugos pasiekimų pusmetinius ir metinį įvertinimus  (įskaityta/neįskaityta) 

pagrindinio ugdymo programos mokiniams fiksuoja klasės kuratorius. 

24. Gimnazija yra sertifikuota Olweus vardo mokykla ir sudaro sąlygas  kiekvienam 

mokiniui nuolat dalyvauti nuoseklioje ir ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas 

ugdančioje Olweus patyčių  prevencinėje programoje - OPKUS (Olweus programos kokybės 

užtikrinimo sistema), dėl kurios vykdymo gimnazija, Nacionalinė švietimo agentūra ir Olweus 

programos instruktorius pratęsė trišalę sutartį. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis 

Smurto prevencijos įgyvendinimo gimnazijose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto 

prevencijos įgyvendinimo gimnazijose rekomendacijų patvirtinimo“. Programos kokybės 

užtikrinimo sistema įgyvendinama vadovaujantis Olweus Interntional AS patvirtintu OPKUS 

standartu. 

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

antikorupcinio ugdymo temos integruojamos į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo 

pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo pamokas, klasių valandėles, projektinę 

veiklą.  

26. Pamokos mokymosi pagalbai teikti naudojamos ir mokinių mokymosi praradimams, 

patirtiems COVID-19 pandemijos metu, kompensacijai.  

27. Gimnazijoje sudarytos galimybės mokiniui kiekvieną dieną tarp pamokų užsiimti 

aktyvia veikla: po trijų, keturių ir penkių pamokų pertraukų trukmė atitinkamai – 25, 25 ir 15 

minučių.  Mokinių taryba numato kartą per mėnesį organizuoti temines judriąsias pertraukas 

siūlydama gimnazistams „flešmobus“, linijinius šokius, žaisti sportinius žaidimus (esant 

palankiam orui – gimnazijos kieme, kitais atvejais – išnaudojant gimnazijos erdves). Bet 

kurios pertraukos metu mokiniai gali naudotis gimnazijos sporto aikštyne įrengtais lauko 

treniruokliais.  

28. Gimnazijos mokiniui pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė 

kultūrinė veikla)   – gimnazijos ugdymo turinio dalis. Ši veikla siejama su gimnazijos ugdymo 

tikslais, mokinių mokymosi poreikiais, ji organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus 

gimnazijoje ir kitose aplinkose, forminama gimnazijos direktoriaus įsakymu. Organizuojant 

ugdymą ne pamokų metu arba trunkantį ilgiau nei viena ugdymo diena, mokymosi laikas 

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

Direktoriaus įsakyme nurodoma, kiek ugdymo dienų įskaičiuojama mokiniams, dalyvavusiems 

intensyvioje ugdymo veikloje. 

29. Privaloma pažintinė kultūrinė veikla integruojama ir į ugdymo turinį: jai skiriama 

apie 10 procentų pamokų nuo visų dalykui skirtų pamokų skaičiaus. Ši veikla planuojama 

metodinėse grupėse ir realizuojama organizuojant metodines dienas, konferencijas, pristatant 

projektus. Į veiklos turinį įeina ir mokslo centrų, muziejų, bibliotekų, teatrų, parodų, koncertų 
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lankymas, susitikimai su menininkais, kūrėjais, visuomenininkais, politikais, edukacinės 

išvykos ir pan. Šis procesas, padedantis susieti formaliąsias veiklas su neformaliosiomis, skirtas 

nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, pilietinį įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, 

vertybines nuostatas. Privaloma pažintinė kultūrinė veikla planuojama dalyko mokytojo ir 

klasės kuratoriaus, fiksuojama elektroniniame dienyne. 

30. Privaloma pažintinė kultūrinė veikla vykdoma ir per žemiau išvardintų  nacionalinių 

ir tarptautinių projektų veiklas:  

          30.1. trijų šalių (Islandijos, Lietuvos, Suomijos) Nordplus Junior projektą „Švietimo 

švyturys“ veiklas; 

30.2. Ispanijos, Latvijos, Lietuvos, Turkijos  Erasmus + projektą „Sugrįžimas prie 

bendražmogiškųjų vertybių Europos tautų literatūroje“; 

30.3. Latvijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos 

Erasmus+ projektą „Verslumo ugdymas, ruošiant mokinius darbo rinkai“; 

30.4. pirmų klasių mokinių mainų projektą ,,Pažink Prancūzijos ir Lietuvos kultūros, 

istorijos ir meno paslaptis“; 

30.5 Erasmus+ KA1 mokytojų šešėliavimo programą su Budapešto Kispesti Deak Ferenc 

gimnazija; 

30.6. „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“; 

         30.7. kitų projektų veiklas. 

31. Į ugdymo dienų skaičių įskaičiuojama: 

 

Data Pažintinė kultūrinė veikla Klasės 

2022-09-01 Mokslo ir žinių diena I-IV 

2022-10-05 
Ugdymo karjerai projektas „Matuojuosi mokytojo 

profesiją“ 
I-IV 

2022-10 Pirmokų priimtuvės I-II 

2022-11-11 Gimnazijos gimimo diena I-IV 

2022-12-23 Projektas „Užverčiant metų knygą“ I-IV 

2022-10 – 2022-12 Projektas „Turime pažinti, žinoti ir veikti” I-IV 

2023-05 Projektas „Gimnazijos garbė “ I-IV 

2023-06-01 Paskutinio skambučio šventė IV 

2023-06 Sporto ir turizmo diena I-III 

Per mokslo metus Klasės bendruomenės diena I-IV 

Per mokslo metus Muzikos vakaras I-IV 

Per mokslo metus Ugdymas karjerai I-IV 

 

32. Kiekvienam mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, 

privaloma 10 valandų (pamokų) per mokslo metus socialinė – pilietinė veikla, paties mokinio 

pasirinkta ir atliekama savarankiškai ar grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su 

asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt. Socialinė – pilietinė veikla vykdoma tolygiai 

(rekomenduojama kas pusmetį po 5 valandas) vadovaujantis „I – II klasių mokinių socialinės ir 

pilietinės veiklos organizavimo tvarka“, patvirtinta 2017 m. birželio 16 d. gimnazijos 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-111. Mokiniai savo socialinės – pilietinės veiklos įrodymus 

kaupia patys mokinio asmeniniame apskaitos lape, o klasės kuratorius, atsakingas už šios 

veiklos apskaitą, ją ne rečiau kaip kas du mėnesiai fiksuoja elektroniniame dienyne, pasibaigus 

pusmečiui ir mokslo metams atliktą socialinę – pilietinę veiklą dienyne vertina įrašu 

„įskaityta“. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką 

tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu 

Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
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įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. Mokiniai, neatlikę socialinės – pilietinės veiklos, yra 

laikomi nebaigę visos ugdymo programos.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

33. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas 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 sudarytas tvarkaraštis. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, nėra daugiau kaip 7 pamokos per dieną, o mokiniams, kurie mokosi 

pagal vidurinio ugdymo programą, pamokos tvarkaraštyje išdėstomos atsižvelgiant į kiekvieno 

mokinio individualų ugdymosi planą ir gimnazijos galimybes, todėl išskirtiniais atvejais gali 

būti daugiau nei 7 pamokos per dieną siekiant įgyvendinti mokinio individualų ugdymosi 

planą. Penktadienį gimnazijoje organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

34. Siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvį gimnazija intensyvina dalykų 

mokymą per dieną, kai per dieną mokiniams vyksta ne viena, o dvi ar trys to paties dalyko 

pamokos. 

     35. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui organizuoja mokinių mokymosi 

krūvio stebėseną: 

35.1. klasių kuratoriai organizuoja mokytojų, dirbančių kuruojamoje klasėje, 

bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir krūvio optimizavimo 

klausimus; 

35.2. metodinių grupių pirmininkai organizuoja šio klausimo nagrinėjimą metodinėse 

grupėse, skatina ugdymo turinio integravimą; 

35.3. mokinių mokymosi krūvio reguliavimas aptariamas Vaiko gerovės komisijoje. 

36. Kontrolinių darbų organizavimas: 

36.1. gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui užtikrina, kad mokiniams, 

besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip 

vienas kontrolinis darbas; 

36.2. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Planuojamas kontrolinis darbas ne vėliau kaip prieš savaitę pažymimas elektroniniame dienyne; 

36.3. kontroliniai ir kiti atsiskaitomieji darbai I ir II pusmečio paskutines 2 pamokas 

(išskyrus dalykus, kurių 1 savaitinė pamoka) ir pirmąją dalyko pamoką po mokinių atostogų ar 

šventinių dienų neorganizuojami. Mokinys negali rašyti kontrolinio darbo iš karto po ligos. 

37. Gimnazija užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

37.1. atitiktų mokinio galias; 

37.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų 

siekti numatytų mokymosi tikslų; 

37.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

37.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams 

įgyvendinti. 

38. Mokymosi pagalbai teikti skirtos pamokos – trumpalaikės konsultacijos neįskaitomos 

į mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu 

mokytojo pasirinktu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos 

formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio daromą pažangą.  

39. Vadovaujantis gimnazijoje patvirtintais susitarimais: 
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39.1. 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;  

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

suteikiamas laikas joms pasiruošti (iki penkių ugdymosi dienų). Šis laikas įskaitomas į 

ugdymosi dienų skaičių. Mokiniui neprivalu po šalies ir tarptautinių olimpiadų, varžybų,  

konkursų atsiskaityti už atsiskaitomuosius visų dalykų darbus, kurie buvo vykdomi 

pasiruošimo laikotarpiu ar šalies, tarptautinių olimpiadų, varžybų,  konkursų metu. 

40. Mokinys, jeigu pageidauja, gimnazijos vadovo įsakymu atleidžiamas nuo dalies ar 

visų pamokų lankymo, jeigu jis: 

40.1. mokosi Mažeikių dailės, muzikos, choreografijos, sporto mokyklose arba yra baigęs 

jas ar kitas formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas; 

40.2. lanko Mažeikių futbolo  klubą „Atmosfera“, VšĮ „Mažeikių futbolo akademija“, 

karate klubą „Žemaitis“, kovos menų klubą „Okamis“, sporto asociaciją „Danas“, sportinių 

šokių studiją „Spindulys“; 

40.3. yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais 

prizinės vietos laimėtojas. 

41. Prašymų teikimas: 

41.1. mokiniai, pageidaujantys nelankyti privalomų menų ar fizinio ugdymo pamokų, iki 

rugsėjo 16 dienos direktoriui pateikia tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, kuriame tėvai prisiima 

atsakomybę už mokinio saugumą menų ar fizinio ugdymo pamokų metu. Leidžiama nelankyti 

to dalyko pamokų pristačius menų ar sporto mokyklos baigimo pažymėjimą (jei yra baigę 

mokyklas) arba pažymą, patvirtinančią, kad mokinys mokosi  dailės, choreografijos, muzikos, 

sporto mokyklose, lanko Mažeikių futbolo  klubą „Atmosfera“, VšĮ „Mažeikių futbolo 

akademija“, karate klubą „Žemaitis“, kovos menų klubą „Okamis“, sporto asociaciją „Danas“, 

sportinių šokių studiją „Spindulys“. Pažymos pristatyti nereikia, jei aukščiau minėtos 

mokyklos, klubai, asociacija, VšĮ ir studija pateikia gimnazijai formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklose užsiėmimus lankančių mokinių sąrašą; 

41.2. mokiniai, nepateikę prašymų iki rugsėjo 16 d., tačiau norintys nebelankyti 

privalomų menų ar fizinio ugdymo pamokų antrą pusmetį, prašymus ir pažymėjimus/pažymas 

direktoriui teikia iki sausio 21 dienos; 

41.3. mokiniai, nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo 

metais prizinės vietos laimėtojai, norintys būti atleisti nuo kai kurių privalomojo dalyko 

savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, gimnazijos vadovui nepilnamečiai teikia tėvų 

(globėjų, rūpintojų) prašymą, pilnamečiai gimnazistai prašymą gali rašyti patys. 

42. Mokiniai, besimokantys Mažeikių dailės, choreografijos, muzikos ar sporto 

mokyklose, lankantys Mažeikių futbolo klubą ,,Atmosfera“, VšĮ „Mažeikių futbolo akademija“, 

karate klubą „Žemaitis“, kovos menų klubą „Okamis“, sporto asociaciją „Danas“, sportinių 

šokių studiją „Spindulys“, rugsėjo mėnesį direktoriaus įsakymu atleisti nuo privalomų menų ar 

fizinio ugdymo pamokų, iki sausio 21 dienos  pakartotinai  teikia pažymą, patvirtinančią, kad 

tebesimoko minėtose mokyklose ar lanko futbolo sporto klubą ,,Atmosfera“, VšĮ „Mažeikių 

futbolo akademija“, karate klubą „Žemaitis“, kovos menų klubą „Okamis“, sporto asociaciją 

„Danas“, sportinių šokių studiją „Spindulys“.  

43. Menų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, 

įskaitymas: 

43.1. dalyko pusmečio įvertinimas – tai pažymių, įrašytų neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklos pažymėjime/pusmečio pažymoje, vidurkis; 

43.2. jei mokinio netenkina pažymys, dvi savaitės iki pusmečio pabaigos jis gali laikyti 

įskaitą iš atitinkamo dalyko pusmečio programos.  

44. Mokiniai, besimokantys Mažeikių sporto mokykloje, lankantys Mažeikių futbolo 

klubą ,,Atmosfera“, VšĮ „Mažeikių futbolo akademija“, karate klubą „Žemaitis“, kovos menų 
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klubą „Okamis“, sporto asociaciją „Danas“,  sportinių šokių studiją „Spindulys“, dvi savaitės 

iki pusmečio pabaigos laiko įskaitą iš pusmečio kurso programos, jų žinios ir gebėjimai 

vertinami pažymiu. 

45. Mokinių, atleistų pagal gimnazijos ugdymo plano 40.3. punktą, dalyko pusmečio 

žinios vertinamos puikiai. 

46. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų, fizinio ugdymo dalykų pamokų ar pagal 

gimnazijos ugdymo plano 40.3. punktą, tuo metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba 

mokytis individualiai.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

47. Mokymosi pagalba gimnazijoje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui:  

47.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

47.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

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

47.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; 

47.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis;  

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

mokymosi sritimi;  

47.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

47.8. kitais gimnazijos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

48. Atsakingu už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą direktoriaus įsakymu 

paskiriamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

49. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami: 

49.1. vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio 

pasiekimų ir pažangos vertinimą;  

49.2. vadovaujantis Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka (toliau – Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarka), patvirtinta 2019 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-102. Mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje 

www.rackauskas.lt; 

49.3. pažymiais pagal dešimties balų vertinimo skalę, įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“, 

„atleista“: 

49.3.1. lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, lotynų kalbos, matematikos, 

informacinių technologijų, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, fizikos, chemijos, 

biologijos, genetikos,  menų, technologijų, fizinio ugdymo (pagrindinės ir parengiamosios 

grupių mokiniai), braižybos dalykų mokymosi pasiekimai vertinami pažymiu; 

49.3.2. dorinio ugdymo, pilietiškumo pagrindų, psichologijos, fizinio ugdymo spec. 

medicininės grupės mokinių pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

49.3.3. trečios klasės mokinės, 2022 metų pavasarį atvykusios mokytis iš Ukrainos, 

lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

http://www.rackauskas.lt/
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49.3.4. vidurinio ugdymo programos mokinių, besimokančių dalykų modulių, pasiekimai 

vertinami vienu apibendrintu pažymiu dvi savaitės iki pusmečio pabaigos, jis įskaitomas į 

atitinkamo dalyko pasiekimų įvertinimą. Mokytojai metodinėse grupėse aptaria ir suderina 

atsiskaitymo už modulio pasiekimus turinį ir tvarką, supažindina mokinius mokslo metų 

pradžioje; 

49.3.5. įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją ir/ar mokyklos direktoriaus įsakymą.  

49.4. Jeigu mokinio pasiekimai įvertinti įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“ ir mokinys ar jo 

tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu išreiškia pageidavimą įvertinimų konvertavimo į pažymius 

pagal dešimtbalę vertinimo skalę, dvi savaitės iki pusmečio pabaigos mokinys laiko įskaitą iš 

dalyko pusmečio programos.  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS  

 

50. Gimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo 

programas, nustatė laikinosios mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas: nuo 5 iki 30 

mokinių. Vidurinio ugdymo programos mokiniams keičiant savo individualiuosius ugdymo 

planus arba pereinant iš vieno mokytojo laikinosios mokymosi grupės į kito mokytojo laikinąją 

mokymosi grupę ir sumažėjus mokinių skaičiui iki trijų, grupė išformuojama paskirstant 

mokinius į kitų mokytojų grupes. Metų eigoje mokinių skaičius laikinosiose mokymosi grupėse 

gali būti didinamas, tačiau negali būti didesnis nei teisės aktais nustatytas didžiausias mokinių 

skaičius klasėje.  

51. Pagrindinio ugdymo programos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėse sudaromos 

laikinosios grupės: 

51.1. doriniam ugdymui (tikybai) dvi grupės, nes Ia, Ic, Id, Ie ir If klasių mokiniai bei IIc, 

IId ir IIe klasių mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką: viena laikinoji mokymosi grupė 

sudaryta iš Ia, Ic, Id, Ie ir If klasių mokinių, kita – iš IIc, IId ir IIe klasių mokinių; 

51.2. pirmajai užsienio kalbai (anglų) pirmose ir antrose klasėse – dvidešimt keturios 

laikinos mokymosi grupės;  

51.3. antrajai užsienio kalbai (rusų) pirmose klasėse – vienuolika laikinų mokymosi 

grupių, antrose klasėse – dešimt laikinų mokymosi grupių; 

51.4. antrajai užsienio kalbai (vokiečių) pirmose klasėse – dvi laikinos mokymosi grupės 

(viena sudaryta iš Ia ir Ib klasių mokinių, kita – iš Ie klasių mokinių), antrose –viena laikina 

mokymosi grupė (ji sudaryta iš IIa, IIb, IId ir IIe klasių mokinių); 

51.5. tęsiamas antrų klasių mokinių matematikos mokymas šešiose laikinose grupėse 

perskirsčius IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIf klases (grupės sudarytos 2021-2022 m. m. atsižvelgiant į 

mokinių matematikos 8 klasės ugdymosi pasiekimus, koreguotos atsižvelgiant į mokinių 

poreikius ir pageidavimus);  

51.6. atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma: 

51.6.1. informacinėms technologijoms pirmose klasėse – dvylika grupių (kiekvienoje 

klasėje sudarant po dvi grupes), antrose – trylika grupių (pagal mokinių pasirinktą informacinių 

technologijų modulį IIb ir IIc klasių mokiniai dalijami į dvi grupes, IIa, IId, IIe, IIf klasės – į 

tris grupes). Informacinių technologijų moduliui „Programavimo pradmenys“ sudaroma viena 

laikina mokymosi grupė iš IIa ir IIb klasių mokinių, kita – iš IIc ir IIf klasių mokinių, trečia – iš 

IId ir IIe klasių mokinių. 

51.6.2. technologijoms mokyti pirmose ir antrose klasėse – dvidešimt keturios laikinos 

mokymosi grupės;  
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52. Ugdymo turiniui įgyvendinti viduriniame ugdyme laikinos mokymosi grupės 

sudaromos visiems dalykams mokyti iš tos pačios arba paralelių klasių mokinių.  

53. Laikinosios grupės taip pat sudaromos mokymosi, švietimo pagalbai teikti. Grupių 

dydis neapibrėžiamas, t.y. pagalba gali būti teikiama bet kokiam mokinių skaičiui. 

  

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS  

 

54. 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.  

55. 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. 

56. Savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio ar 

grupinio mokymosi forma namie mokomam mokiniui gimnazijos I–II klasėse skiriamos 555 

pamokos per mokslo metus (15 pamokų per savaitę), gimnazijos III klasėje – 504 (14 pamokų 

per savaitę), IV klasėje – 476 pamokos per mokslo metus (14 pamokų per savaitę).   

57. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos vadovo įsakymu 

mokinys, kuris mokosi namie,  gali nesimokyti pagal pagrindinio ugdymo programą dailės, 

muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo, pagal vidurinio ugdymo programą – meninio ugdymo 

ir technologijų pasirinkto dalyko, fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane 

prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos 

gimnazijoje, įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą.  

58. Gimnazijos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 

papildomų pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS IR 

KOREGAVIMAS  

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

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos 

įgyvendinti, prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi.  

60. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pagal 

gimnazijos pateiktą formą derindamas su gimnazijos galimybėmis, bendradarbiaudamas su 

tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, švietimo pagalbos specialistais (socialiniu pedagogu, 

psichologu) ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui pasirengia individualų ugdymo planą 

dvejiems mokslo metams. Mokinys savo individualų ugdymosi planą gali koreguoti pagal 

gimnazijos nustatytą tvarką atsisakydamas/naujai rinkdamasis dalyką ar dalyko modulį, 

keisdamas dalyko kursą ar kalbos mokėjimo lygį: 

60.1. III klasių mokiniai dalyko programą, kursą, siekiamą kalbos mokėjimo lygį ar 

modulį gali keisti I ar II pusmečio pabaigoje, IV klasių mokiniai – tik pirmo pusmečio 

pabaigoje: 
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60.1.1. mokinys, ketinantis keisti individualų ugdymosi planą, pranešęs dalykų 

mokytojams, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju ugdymui plano koregavimo galimybes, 

pateikia prašymą gimnazijos direktoriui įvardindamas ugdymo plano keitimo priežastis 

(prašymai pateikiami iki gruodžio 2 d. ir balandžio 28 d.); 

60.1.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui pokalbio dėl ugdymo plano koregavimo 

galimybių metu įvardija, į kurį mokytoją mokinys, norintis atsiskaityti iš naujai pasirinkto 

dalyko programos ar dalyko kurso, kalbos mokėjimo lygių skirtumo laikydamas įskaitą, turi 

kreiptis. Gruodžio ir gegužės antrąją savaitę rašomi direktoriaus įsakymai dėl įskaitų, mokinys 

iki gruodžio ir gegužės mėnesio vidurio su mokytoju suderina atsiskaitymo būdus ir terminus. 

Įskaitai mokinys rengiasi savarankiškai, jis gali lankyti pamokas – konsultacijas mokymosi 

pagalbai teikti; 

60.1.3. atsiskaitymo (įskaitos) metu mokinio žinias ir gebėjimus vertina vienas arba du 

mokytojai, nurodyti direktoriaus įsakyme. Įskaitos lapelį mokinys iki sausio 20 d./iki birželio 2 

d. pristato direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko 

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

nereikia; 

60.1.4. individualus ugdymo planas mokiniui keičiamas tik tuo atveju, jei įskaitos 

įvertinimo pažymys yra patenkinamas (psichologijos dalyko „įskaityta“), keitimas įforminamas 

direktoriaus įsakymu; 

60.1.5. mokytojas, parašęs įskaitos įvertinimą, priskiria mokinį elektroniniame dienyne 

savo grupei, įrašo įskaitos įvertinimą dienyno pusmečio ar metinio įvertinimo skiltyje, jei 

reikia, pažymi kursą raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), kalbos mokėjimo lygį B1, B2. 

Įskaitos įvertinimas yra laikomas pusmetiniu arba metiniu įvertinimu; 

60.2. mokinys, norintis keisti savo individualų ugdymosi planą nepasibaigus pusmečiui, 

gali tik atsisakyti dalyko arba vietoj dalyko mokymosi pagal išplėstinio kurso programą pradėti 

mokytis dalyko pagal bendrojo kurso programą. Keisdamas dalyko kursą iš A į B gali atsisakyti 

išplėstinio kurso dalyko modulio. Tokiais atvejais III ir IV klasės mokinys gali teikti prašymą 

gimnazijos direktoriui pirmąjį pusmetį iki spalio 28 d., o antrąjį pusmetį III klasės mokinys – 

iki kovo 3 d. Individualaus ugdymo plano keitimo galimybes mokinys turi suderinti su 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui, dalykų mokytojais.  

61. Individualus ugdymo planas taip pat sudaromas mokiniui, kuris mokomas namie arba 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros viešojoje įstaigoje „Mažeikių ligoninė“; yra atvykęs 

iš užsienio arba turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Ugdymo planas sudaromas 

bendradarbiaujant mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo pagalbos 

specialistams (socialiniam pedagogui, psichologui) ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
.  

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE  
 

62. Gimnazija sudaro galimybes kiekvienam mokiniui pasirinkti  jo saviraiškos poreikius 

atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti 

pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro sąlygas bendrauti ir 

bendradarbiauti menų, sporto, pilietiškumo, patriotiškumo, verslumo, kraštotyros, užsienio 

kalbų mokymo, informacinių technologijų, mokslinių tiriamųjų darbų ir kitose srityse.  

63. Atsižvelgiant į neformaliojo vaikų švietimo ypatumus, veikla organizuojama įvairiose 

patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, kurias pagal programos specifiką, esant galimybei, 

siekiama parinkti kuo įvairesnes: Mažeikių miesto ir rajono bažnyčios, kultūros centras, miesto 

viešoji biblioteka, muziejus ir t.t. Taip pat neformaliojo švietimo veiklos vyksta gimnazijos 

menų ir technologijų centre, aktų, sporto salėse, gimnazijos lauko treniruoklių komplekse, 

aukštų fojė, kabinetuose. 
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64. Gimnazija kiekvienų mokslo metų pabaigoje vykdo neformaliojo švietimo programų 

veiklos už einamuosius mokslo metus pristatymą, įsivertinimą, bendradarbiaudama su mokinių 

taryba tiria ir įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, 

prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo 

švietimo programas. 

65. Neformaliojo vaikų švietimo programas rengia gimnazijos mokytojai, atsižvelgdami į 

bendruosius programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro. Mokytojų parengtas 

programas tvirtina gimnazijos direktorius. Jei mokytojų parengtos neformaliojo vaikų švietimo 

programos tenkina mokinių ir mokytojų poreikius, neprivaloma jų kasmet tvirtinti direktoriaus 

įsakymu. 

66. Minimalus mokinių skaičius neformalaus švietimo programos grupėje – 12 mokinių. 

67. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius gimnazija žymi 

Mokinių registre. 

 

VIENUOLIKTASIS 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 

 

68. Gimnazija iki 30 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus gali 

įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Planuojama nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu vesti dalį fotografijos pamokų trečiose ir ketvirtose klasėse,  dalį 

verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos technologijų pamokų ketvirtose klasėse, dalį pamokų 

mokymosi pagalbai teikti, dalį klasių valandėlių.  

69. Gimnazija, organizuodama 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“. 

70. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

gimnazija užtikrina, kad sinchroniniam ugdymui kiekvienai klasei būtų skirta ne mažiau kaip 

60 procentų ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam 

ugdymui (per savaitę, mėnesį, mokslo metus). 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

       71. Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro 

ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir 

literatūra, pirmoji užsienio kalba (anglų), antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių); matematika; 

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

ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; 

technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

        72. Gimnazija nustato ir skiria dviejų savaičių trukmės adaptacinį laikotarpį 

pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir naujai į IIa ir IIc 

klasę atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį laikotarpį stebima individuali pažanga, bet 

mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami. Mokiniams sėkmingai adaptuotis  
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padeda mokytojai, klasių kuratoriai, mokinių savivaldos atstovai per socializacijos programą, 

savanoriai antrų klasių mokiniai, socialinis pedagogas, psichologas, administracija. 

           

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

73. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką  (tikybą ar etiką) mokinys I ir II klasėse 

savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, mokiniams 

II klasėje buvo rekomenduota tęsti mokytis tą patį dorinio ugdymo dalyką, tačiau ne visi 

mokiniai atsižvelgė į rekomendaciją.  

74. Lietuvių kalba ir literatūra. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį: 

74.1. lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti, 

kalbos vartojimo praktikai I - II klasėse skirta daugiau pamokų, negu nurodyta Bendrųjų 

ugdymo planų 109 punkte; 

74.2. į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą integruojama laisvės kovų 

istorija kaip įvardinta gimnazijos ugdymo plano 80.3 punkte; 

75. Užsienio kalba:  

75.1. gimnazija iki vidurinio ugdymo programos vykdymo pradžios nekeičia mokinio 

pradėtų mokytis užsienio kalbų;  

75.2. pirmajai užsienio kalbai (anglų) mokyti II klasėse skirta daugiau pamokų, negu 

nurodyta Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte; 

75.3. pirmosios užsienio kalbos (anglų) bendroji programa I – II klasėse orientuota į B1 

kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

75.4. antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių) bendroji programa I – II klasėse 

orientuota  į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

76. Matematika:  

76.1. matematikai mokyti I – II klasėse skirta daugiau pamokų, negu nurodyta Bendrųjų 

ugdymo planų 109 punkte. 

77. Gamtos mokslai:  

77.1. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje  

skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus;  

77.2. gimnazija sudaro mokiniams galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, inžinerijos, 

matematikos ir menų STEAM vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose 

vykstant į juos ir/ar nuotoliniu būdu, skatina mokinius įsitraukti į respublikinių neakivaizdinių 

chemikų, biochemikų mokyklų, jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“, biologų sandraugos 

„Biosa“, nacionalinės moksleivių akademijos veiklas, dalyvauti akademiko J. Janickio 

chemijos bei prof. K. Baršausko fizikos konkursuose, Lietuvos mokinių fizikos čempionate, 

rajono ir respublikos gamtamokslinėse konferencijose, „Tyrėjų nakties“, „Molekulių lygos“, 

„Žemės dienos“ minėjimo  ir kituose renginiuose, įtraukiančiuose mokinius į tyrinėjimus.  

78. Technologijos:  

78.1. pirmų klasių mokiniams technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų 

integruoto technologijų kurso. Sudaromos mišrios merginų ir vaikinų grupės. Organizuojamos 

Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotų mokomųjų filmų peržiūros apie Lietuvos ūkio šakas. 

Mokiniai ruošia projektinės veiklos pristatymus apie profesijas, sudaro savo šeimos profesijų 

genealoginį medį ir jį išanalizavę, nustato, kokios profesijos vyravo jų giminėje.  Dėstant kursą 

bendradarbiaujama su Telšių teritorine darbo birža (Mažeikių skyrius), Mažeikių verslininkų 

asociacijos įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, rengiamos išvykos į Mažeikių rajono 

savivaldybę, Mažeikių rajono apylinkės teismą, Mažeikių viešąją biblioteką, Mažeikių muziejų, 

viešbutį Astrum Palace, į akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“ filialą „Mažeikių pieninė“, kitas 

gamybines įmones. Organizuojami susitikimai su darbuotojais iš Mažeikių turizmo ir verslo  
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centro, susitikimai su Lietuvos ūkio šakų profesijų atstovais, gimnazijos psichologu, sveikatos 

priežiūros specialistu ir pan. Į pamokas kviečiami mokinių tėvai pristatyti savo profesiją. 

Pamokos vyksta gimnazijoje ir už jos ribų; 

78.2. baigę integruoto technologijų kurso programą mokiniai pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Pasirinktą technologijų programą 

mokinys gali keisti pasibaigus pusmečiui. 

79. Informacinės technologijos. 

79.1. I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis (pirmoje 

klasėje) ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų 

arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. IIa, IIb ir IIf klasių mokiniai rinkosi programavimo 

pradmenų ir kompiuterinės leidybos pradmenų modulius, o IIc, IId ir IIe klasių mokiniai 

rinkosi programavimo pradmenų ir tinklalapių kūrimo pradmenų modulius.  

80. Socialiniai mokslai:  

80.1. gimnazija, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, mokinių projektinio 

darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria iki 10 procentų 

dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus. Mokymasis per socialinių mokslų pamokas 

grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai 

atliekamu darbu ir informacinėmis komunikacinėmis technologijomis. Istorijos mokoma 

„Išmaniojoje klasėje“: pagal Samsung School programą mokytojas ir mokiniai gali naudotis 

mokymo medžiaga planšetiniuose kompiuteriuose; 

80.2. siekiant gerinti Mažeikių rajono ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į 

galimybes dalis istorijos, pilietiškumo pagrindų ir geografijos pamokų organizuojamos už 

gimnazijos ribų, netradicinėse aplinkose: Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių muziejuje, 

žydų genocido vietose, Mažeikių nepriklausomybės aikštėje, Mažeikių rajono apylinkės teisme, 

bendrovėje „ORLEN Lietuva“ ir kt. institucijose; regioniniuose parkuose. Naudojamos 

virtualios mokymosi aplinkos; 

80.3. laisvės kovų istorijai mokyti skiriamos ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant 

temas į istorijos (pirmoje klasėje į 3 pamokas, antroje 8), lietuvių kalbos ir literatūros (pirmoje 

klasėje į 2 pamokas ir antroje klasėje į 2 pamokas), geografijos (pirmoje klasėje į 1 pamoką) ir 

pilietiškumo pagrindų (pirmoje ir antroje klasėje po dvi) pamokas; 

         80.4. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos 

Lietuvos ir pasaulio realijos (geografija II kl.), kurios nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir 

aptariamos su mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokios kaip: 

Lietuvos respublikos nacionalinio saugumo samprata ir sistema (istorija I – II kl.); rizikos 

veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė (istorija I – II kl.); Lietuvos gynybos politika (istorija I – II 

kl.); informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai (geografija I kl.); 

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji 

gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai (pilietiškumo pagrindai I – II kl., geografija II 

kl.), ir kitos panašios temos.  

         81. Fizinis ugdymas: 

81.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė 

rinktis fizinį aktyvumą:  

81.1.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis 

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

81.1.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

gimnazijoje. 

81.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, 

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių  
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mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes 

ir gydytojo rekomendacijas. 

81.3. gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą: stalo žaidimus, šaškes, pamokas mokymosi pagalbai teikti, 

ugdymo poreikiams tenkinti, veiklą bibliotekoje, skaitykloje, kompiuterių klasėje, socialinę 

veiklą, neformalaus švietimo užsiėmimus ir pan. Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo 

pamokų, kurie mokosi sporto formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, taip pat gali būti pasiūlytos panašios 

veiklos. 

82. Pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies 

įgyvendinimui pirmaisiais mokymo metais grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu:  
 

Ugdymo sritys ir dalykai 
Klasės Iš 

viso Ia Ib Ic Id Ie If 

Dorinis ugdymas        

Dorinis ugdymas (etika). 

Dorinis ugdymas (tikyba) 
1 1 1 1 1 1 6 

Kalbos        

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 5 5 30 

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

Užsienio kalba (2-oji). Rusų kalba. 

Vokiečių kalba. 
2 2 2 2 2 2 12 

Matematika ir informacinės technologijos        

Matematika 4 4 4 4 4 4 24 

Informacinės technologijos 1 1 1 1 1 1 6 

Gamtamokslinis ugdymas        

Biologija 2 2 2 2 2 2 12 

Chemija 2 2 2 2 2 2 12 

Fizika 2 2 2 2 2 2 12 

Socialinis ugdymas        

Istorija 2 2 2 2 2 2 12 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1 1 6 

Socialinė – pilietinė veikla* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 60* 

Geografija 2 2 2 2 2 2 12 

Ekonomika ir verslumas 1 1 1 1 1 1 6 

Meninis ugdymas        

Dailė 1 1 1 1 1 1 6 

Muzika 1 1 1 1 1 1 6 

Technologijos, fizinis ugdymas, žmogaus 

sauga 
       

Technologijos 1 1 1 1 1 1 6 

Fizinis ugdymas 2 2 2 2 2 2 12 

Žmogaus sauga 
Integruojama į ugdymo turinį, į klasės 

valandėles 

Pažintinė kultūrinė veikla Integruojama į ugdymo turinį 

Iš viso pamokų per savaitę mokiniui 33 33 33 33 33 33 198 
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PAMOKOS MOKYMO PAGALBAI 

TEIKTI (neįskaičiuojamos į mokinių 

individualiuosius ugdymosi planus)  

Klasės Iš 

viso Ia Ib Ic Id Ie If 

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 

mokymosi pagalbai teikti 
1   1   2 

Anglų kalbos pamoka mokymosi pagalbai 

teikti 
 1 1 1   3 

Rusų kalbos pamoka mokymosi pagalbai 

teikti 
    1 

 
1 

Matematikos pamoka mokymosi pagalbai 

teikti 
1  1  1 1 4 

Informacinių technologijų pamoka  

mokymosi pagalbai teikti 
     

 
 

Fizikos pamoka mokymosi pagalbai teikti  1   1 1 3 

Chemijos pamoka mokymosi pagalbai teikti 1       

Biologijos pamoka mokymosi pagalbai 

teikti 
 1 1   

 
2 

Istorijos pamoka mokymosi pagalbai teikti    1   1 

Ekonomikos ir verslumo pamoka mokymosi 

pagalbai teikti 
     1 1 

IŠ VISO pamokų per savaitę 3 3 3 3 3 3 18 

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS  
Klasės Iš 

viso Ia Ib Ic Id Ie If 

Lotynų k. būrelis  1     1 

Anglų kalbos būrelis „Side by Side“    1   1 

Debatų klubas anglų kalba „English Debate 

Club“ 
     1 1 

Mokyklinis verslas ,,Accelerator X“ 1      1 

Dailės studija „Mūza“     1  1 

„Meninių 3D technologijų“ būrelis    1   1 

Merginų vokalinis ansamblis „Incanto“ 1  1   1 3 

Vaikinų vokalinis ansamblis „Bros“  1     1 

Tinklinio būrelis    1    1 

IŠ VISO pamokų per savaitę 2 2 2 2 1 2 11 

* Valandų skaičius mokiniui per mokslo metus. 

            83. Pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies  

įgyvendinimui antraisiais mokymo metais grupinio mokymosi forma kasdieniu arba nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu:  

Ugdymo sritys ir dalykai 
Klasės 

Iš viso 
IIa IIb IIc IId IIe IIf 

Dorinis ugdymas        

Dorinis ugdymas (etika). 

Dorinis ugdymas (tikyba). 
1 1 1 1 1 1 6 

Kalbos 

 

       

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 5 5 30 

Užsienio kalba (1-oji). Anglų kalba 4 4 4 4 4 4 24 

Užsienio kalba (2-oji). Rusų kalba. 

Vokiečių kalba. 
2 2 2 2 2 2 12 
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Ugdymo sritys ir dalykai 
Klasės 

Iš viso 
IIa IIb IIc IId IIe IIf 

Matematika ir informacinės technologijos        

Matematika 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 6/5 36/30 

Informacinės technologijos.  Moduliai 

„Kompiuterinės leidybos pradmenys“, 

„Programavimo pradmenys“, „Tinklapių 

kūrimo pradmenys“. 

1 1 1 1 1 1 6 

Gamtamokslinis ugdymas        

Biologija 1 1 1 1 1 1 6 

Chemija 2 2 2 2 2 2 12 

Fizika 2 2 2 2 2 2 12 

Socialinis ugdymas        

Istorija 2 2 2 2 2 2 12 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1 1 6 

Socialinė – pilietinė veikla* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 60* 

Geografija 1 1 1 1 1 1 6 

Meninis ugdymas        

Dailė 1 1 1 1 1 1 6 

Muzika 1 1 1 1 1 1 6 

Technologijos, fizinis ugdymas, žmogaus 

sauga 
       

Technologijos 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 6/12 

Fizinis ugdymas 2 2 2 2 2 2 12 

Žmogaus sauga Integruojama į ugdymo turinį, į klasės valandėles 

Pažintinė kultūrinė veikla Integruojama į ugdymo turinį 

Ugdymo sritys ir dalykai 
Klasės 

Iš viso 
IIa IIb IIc IId IIe IIf 

Iš viso pamokų per savaitę mokiniui 33 33 33 33 33 33 198 

PAMOKOS MOKINIO UGDYMO 

POREIKIAMS TENKINTI (įskaičiuojamos į 

mokinių individualiuosius ugdymosi planus) 

Klasės 
Iš viso 

IIa IIb IIc IId IIe IIf 

Informacinių technologijų modulis 

„Programavimo pradmenys“  
1    1 

 
2 

PAMOKOS MOKINIO UGDYMO 

POREIKIAMS TENKINTI, MOKYMO 

PAGALBAI TEIKTI (neįskaičiuojamos į 

mokinių individualiuosius ugdymosi 

planus)  

Klasės 

Iš viso 
IIa IIb IIc IId IIe IIf 

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 

mokymosi pagalbai teikti 
 1  1   2 

Anglų kalbos pamoka mokymosi pagalbai 

teikti 
1 1 1  1  4 

Rusų kalbos pamoka mokymosi pagalbai 

teikti 
   1  

 
1 

Matematikos pamoka mokymosi pagalbai 

teikti 
1  1  1 1 4 

Informacinių technologijų pamoka  

mokymosi pagalbai teikti 
 1 1    2 

Fizikos pamoka mokymosi pagalbai teikti    1 1  2 
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PAMOKOS MOKINIO UGDYMO 

POREIKIAMS TENKINTI, MOKYMO 

PAGALBAI TEIKTI (neįskaičiuojamos į 

mokinių individualiuosius ugdymosi 

planus)  

Klasės 

Iš viso 
IIa IIb IIc IId IIe IIf 

Chemijos pamoka mokymosi pagalbai teikti     1  1 

Biologijos pamoka mokymosi pagalbai 

teikti 
  1    1 

Istorijos pamoka mokymosi pagalbai teikti      1 1 

Geografijos pamoka mokymosi pagalbai 

teikti 
     1 1 

Mokinių konsultavimas ugdymui karjerai 1  1 1   6 

IŠ VISO pamokų per savaitę 3 3 5 4 4 3 22 

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS  IIa IIb IIc IId IIe IIf Iš viso 

Anglų kalbos būrelis „Side by Side“      1 1 

Debatų klubas anglų kalba „English Debate 

Club“ 
 1     1 

Klubas „Esu europietis“     1  1 

Mokyklinis verslas ,,Accelerator X“     1  1 

Gamtinė ir mokyklinė kraštotyra    1   1 

Dailės studija „Mūza“  1 1    2 

„Meninių 3D technologijų“ būrelis 1      1 

Jaunųjų sportininkų  būrelis  1   1   2 

Tinklinio būrelis    1   1 2 

IŠ VISO pamokų per savaitę 2 2 2 2 2 2 12 

 

* Valandų skaičius mokiniui per mokslo metus. 

IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

84. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

85. Gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios 

sritys: dorinis ugdymas: (etika, katalikų tikyba), kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio 

kalbos; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: 

istorija, geografija; ekonomika ir verslumas, psichologija; meninis ugdymas: dailė, fotografija, 

muzika, šokis; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų 

kompetencijų ugdymas. 

86. Vidurinio ugdymo turinį sudaro: 

86.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, 

brandos darbas;  

86.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji 

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

87. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ir modulius 

renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo III 

ar IV gimnazijos klasėje rengimo ir kartu su mokytojais, klasės kuratoriumi, konsultuojant 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui, pagalbos mokiniui specialistams, padedant tėvams 
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(globėjams, rūpintojams), pagal gimnazijos nustatytą formą pasirengia individualų ugdymo 

planą.  

88. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal gimnazijos nustatytą 

individualaus plano keitimo tvarką (gimnazijos ugdymo plano 60 punktas). 

 

89. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko 

programos mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo 

nesimokė.  

90. Gimnazija užtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų 

mokinio individualiame plane būtų ne mažiau nei 8, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 

28. Didinant pamokų skaičių per savaitę, siekiama  laikytis Higienos normoje numatyto 

pamokų skaičiaus per dieną. 

91. Gimnazija, derindama gimnazijos ir mokinių mokymosi poreikius, priėmė sprendimą 

intensyvinti dorinio ugdymo (etikos) mokymą įgyvendinant Vidurinio ugdymo programą 

Bendruosiuose ugdymo planuose dvejiems metams nustatytą pamokų skaičių skirdama 

vieneriems metams trečioje klasėje.  

92. Atliepiant mokinių poreikiams trečioje klasėje skirta daugiau lietuvių kalbos ir 

literatūros išplėstinio kurso pamokų, o trečioje ir ketvirtoje klasėje – daugiau užsienio kalbos 

(anglų) ir matematikos išplėstinio kurso pamokų, nei numatyta Bendrųjų ugdymo planų 129 

punkte. 

93. Vidurinio ugdymo chemijos išplėstinio kurso, fizikos išplėstinio kurso, biologijos 

išplėstinio kurso dvi pamokos  organizuojamos viena po kitos, sudarant galimybes atlikti ilgiau 

trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus.  

94. Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai įgyvendinti  sudaromos iš mokinių, 

kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, 

pasirenkamąjį dalyką.  

95. Mokiniui, atvykusiam iš kitos gimnazijos, gimnazija užtikrina galimybę įgyvendinti 

savo individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, siūlo keisti pasirinktus dalykus ar 

modulius.  

96. 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.  

97. III klasių mokinių, kurie mokosi savarankiškai pavienio mokymosi forma antrosios 

užsienio kalbos (rusų) konsultacijoms skiriama 15 procentų Bendrųjų ugdymo planų 129 

punktu nustatyto savaitinių ir metinių pamokų skaičiaus.  

98. Specialiosios bei parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupių mokinių 

fizinis ugdymas organizuojamas taip, kaip ir pagrindinio ugdymo mokinių fizinis ugdymas 

(gimnazijos ugdymo plano 83 punktas). 

99. Didžioji dalis pamokų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti skiriamos mokymosi 

pagalbai teikti. 

         100. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę 

grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu 

pirmaisiais mokymo metais:  

 

Ugdymo sritys, dalykai 
Klasės Iš viso 

III kl. IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf 

Dorinis ugdymas        

Etika 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 12 

Kalbos        

Lietuvių kalba ir literatūra 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 36 
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Ugdymo sritys, dalykai 
Klasės Iš viso 

III kl. IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf 

Modulis „Teksto kalbinė raiška“       0/6 

Lotynų kalba 1      1 

Užsienio kalba (anglų) (Kursas, 

orientuotas į B1 mokėjimo lygį) 
  4 B1   4 B1 8 

Užsienio kalba (anglų) (Kursas, 

orientuotas į B2 mokėjimo lygį) 
4 B2 4 B2 4 B2 4 B2 4 B2 4 B2 24 

Užsienio kalba (anglų) (Kursas, 

orientuotas į B2 mokėjimo lygį) 
4 B2 4 B2  4 B2   12 

Modulis „Anglų kalbos klausymo ir 

kalbėjimo praktikumas'' 
      0/8 

Užsienio kalba (rusų) (Kursas, 

orientuotas į B1 mokėjimo lygį) 
    3 B1  3 

Užsienio kalba (vokiečių) (Kursas, 

orientuotas į B1 mokėjimo lygį) 
 3 B1     3 

Socialinis ugdymas        

Istorija 3 A 3 A 2 B    8 

Modulis „Istorija šaltiniuose“ 1 1     2 

Modulis „Politologija“       0/2 

Geografija   2 B 3 A 3 A 2 B 10 

Modulis „Praktinė geografija“       0/2 

Ekonomika ir verslumas  1     1 

Psichologija    1   1 

Matematika 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 30 

Matematika      3 B 3 

Modulis  „Nestandartiniai 

matematikos uždaviniai“ 
1 1 1 1 1 1 6 

Informacinės technologijos     1 B   1 

Informacinės technologijos 

(programavimas) 
     2 A 2 

Modulis „Taikomųjų programų 

kūrimas“ 
1      1 

Gamtamokslinis ugdymas 

 
       

Biologija 3 A   2 B 3 A 2 B 10 

Genetika 1    1  2 

Modulis „Molekulinė biologija“ 1    1  2 

Modulis „Eksperimentinė 

biologija“ 

   

   
0/2 

Fizika  4 A 2 B    6 

Modulis  „Fizikos kokybiniai 

uždaviniai“ 
1      1 

Modulis  „Fizikos kompleksiniai 

uždaviniai“       
0/1 

Modulis  „Taikomoji fizika“       0/1 

Chemija   3 A 3 A 2 B  8 

Modulis „Eksperimentinė chemija“   1 1   2 

Modulis „Chemijos uždavinių 

sprendimo praktikumas“ 
      0/2 
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Ugdymo sritys, dalykai 
Klasės 

Iš viso 
IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf 

Meninis ugdymas ir technologijos        

Dailė   3 A 2 B   5 

Fotografija  2 B     2 

Muzika 2 B      2 

Šokis     2 B  2 

Teatras      2 B 2 

Technologijos:        

Verslas, vadyba ir mažmeninė 

prekyba 
    2 B  2 

Braižyba      2 2 

Fizinis ugdymas 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 12 

Žmogaus sauga Integruojama į ugdymo turinį 

Kultūrinė  pažintinė veikla Integruojama į ugdymo turinį 

IŠ VISO pamokų per savaitę 38 38 37 37 37 37 224 

PAMOKOS MOKINIO UGDYMO 

POREIKIAMS TENKINTI, 

MOKYMO PAGALBAI TEIKTI 

(neįskaičiuojamos į mokinių 

individualiuosius ugdymosi planus)  

IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf 
Iš viso 

III kl. 

Dorinio ugdymo (etikos) pamoka 

mokymosi pagalbai teikti 
1      1 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

pamoka mokymosi pagalbai teikti 
  1 1  1 3 

Lietuvių kalbos pamoka mokinės iš 

Ukrainos ugdymosi poreikiams 

tenkinti 

 1     1 

Lietuvių kalbos (užsienio) pamoka 

ugdymo poreikiams tenkinti 
 1     1 

Anglų kalbos pamoka  mokymosi 

pagalbai teikti 
1  1  1  3 

Matematikos pamoka  mokymosi 

pagalbai teikti 
1 1  1 1  4 

Informacinių technologijų pamoka  

mokymosi pagalbai teikti 
     1 1 

Chemijos pamoka mokymosi 

pagalbai teikti 
  1    1 

Biologijos pamoka mokymosi 

pagalbai teikti 
    1 1 2 

Mokinių konsultavimas ugdymui 

karjerai 
 

 
 1   1 

IŠ VISO pamokų per savaitę 3 3 3 3 3 3 18 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS  IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf 
Iš viso 

III kl. 

Anglų kalbos knygų klubas „We 

Read“ 
  1    1 

Klubas „Esu europietis“  1     1 

Mokyklinis verslas ,,Accelerator X“ 1      1 

„Meninių 3D technologijų“ būrelis      1 1 
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NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS  IIIa IIIb IIIc IIId IIIe IIIf 
Iš viso 

III kl. 

Merginų vokalinis ansamblis 

„Incanto“ 
  1    1 

Vaikinų vokalinis ansamblis „Bros“ 1 1  1   3 

Teatro studija     1  1 

Futbolo būrelis     1   1 

Jaunųjų sportininkų būrelis      1 1 

Sportinių šokių būrelis     1  1 

IŠ VISO pamokų per savaitę 2 2 2 2 2 2 12 

 

101. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per  savaitę grupinio 

mokymosi forma kasdieniu ar nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdu antraisiais mokymo 

metais: 

 

Ugdymo sritys, dalykai 
Klasės 

Iš viso 
IVa IVb IVc IVd IVe 

Kalbos       

Lietuvių kalba ir literatūra 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 30 

Lietuvių kalba ir literatūra   6 A   6 

Modulis „Teksto kalbinė raiška“ 1 1 1 1 1 5 

Modulis „Teksto kalbinė raiška“    1   1 

Užsienio kalba (anglų) (Kursas, 

orientuotas į B1 mokėjimo lygį) 
   4 B1  4 

Užsienio kalba (anglų) (Kursas, 

orientuotas į B2 mokėjimo lygį) 
4 B2 4 B2 4 B2 4 B2 4 B2 20 

Užsienio kalba (anglų) (Kursas, 

orientuotas į B2 mokėjimo lygį) 
4 B2 4 B2 4 B2  4 B2 16 

Modulis „Anglų kalbos klausymo ir 

kalbėjimo praktikumas'' 
1 1 1 1 1 5 

Modulis „Anglų kalbos klausymo ir 

kalbėjimo praktikumas'' 
1 1 1  1 4 

Užsienio kalba (rusų) (Kursas, 

orientuotas į B1 mokėjimo lygį)* 
Savarankiškas mokymasis 

Užsienio kalba (vokiečių) (Kursas, 

orientuotas į B1 mokėjimo lygį) 
   3 B1  3 

Socialinis ugdymas       

Istorija 2 B 2 B 3 A  3 A 10 

Modulis „Istorija šaltiniuose“  1  1  2 

Modulis „Politologija“    1  1 2 

Geografija 3 A 3 A 2 B   8 

Modulis „Praktinė geografija“     1 1 

Ekonomika ir verslumas 1     1 

Psichologija    1  1 

Matematika 6 A 6 A 6 A 6 A 6 A 30 

Matematika    3 B  3 

Modulis  „Nestandartiniai 

matematikos uždaviniai“ 
1 1 1 1 1 5 
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Ugdymo sritys, dalykai 
Klasės Iš viso 

IV kl. IVa IVb IVc IVd IVe 

Informacinės technologijos  1 B     1 

Informacinės technologijos 

(programavimas) 
 2 A 2 A   4 

Modulis „Taikomųjų programų 

kūrimas“ 
1  1   2 

Gamtamokslinis ugdymas       

Biologija 3 A 2 B  2 B 3 A 10 

Genetika   1  1 2 

Modulis „Eksperimentinė biologija“ 1    1 2 

Fizika  2 B   3 A 5 

Modulis  „Fizikos kompleksiniai 

uždaviniai“ 
    1 1 

Modulis „Taikomoji fizika“    1  1 

Chemija    2 B 3 A 5 

Modulis „Eksperimentinė chemija“     1 1 

Modulis „Chemijos uždavinių 

sprendimo praktikumas“ 
   1  1 

Meninis ugdymas ir technologijos       

Dailė 2 B 3 A  2 B  7 

Fotografija  2 B    2 

Muzika 2 B     2 

Šokis   2 B   2 

Technologijos:       

Verslas, vadyba ir mažmeninė 

prekyba 
   2 B  2 

Braižyba    2  2 

Fizinis ugdymas       

Pasirinkta sporto šaka       

Krepšinis   2 B   2 

Sportiniai šokiai 2 B 2 B    4 

Tinklinis 2 B 2 B  2 B 2 B 8 

Žmogaus sauga Integruojama į ugdymo turinį 

Kultūrinė – pažintinė veikla Integruojama į ugdymo turinį 

IŠ VISO pamokų per savaitę 44 45 45 45 44 223 

PAMOKOS MOKINIO UGDYMO 

POREIKIAMS TENKINTI, 

MOKYMO PAGALBAI TEIKTI 

(neįskaičiuojamos į mokinių 

individualiuosius ugdymosi planus)  

 

IVa IVb IVc IVd IVe 
Iš viso 

IV kl. 

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 

mokymosi pagalbai teikti 
 1  1  2 

Anglų kalbos pamoka mokymosi 

pagalbai teikti 
 1 1  1 3 

Matematikos pamoka mokymosi 

pagalbai teikti 
1  1  1 3 

Fizikos pamoka  mokymosi pagalbai 

teikti 
    1 1 
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PAMOKOS MOKINIO UGDYMO 

POREIKIAMS TENKINTI, 

MOKYMO PAGALBAI TEIKTI 

(neįskaičiuojamos į mokinių 

individualiuosius ugdymosi planus)  

IVa IVb IVc IVd IVe 
Iš viso 

IV kl. 

Chemijos pamoka mokymosi pagalbai 

teikti 
   1  1 

Biologijos pamoka  mokymosi 

pagalbai teikti 
1   1  2 

Istorijos pamoka  mokymosi pagalbai 

teikti 
 1    1 

Geografijos pamoka mokymosi 

pagalbai teikti 
  1   1 

Mokinių konsultavimas ugdymui 

karjerai 
1     1 

IŠ VISO pamokų per savaitę 3 3 3 3 3 15 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS  IVa IVb IVc IVd IVe 
Iš viso 

IV kl. 

Gamtinė ir mokyklinė kraštotyra   1   1 

„Meninių 3D technologijų“ būrelis 1     1 

Merginų vokalinis ansamblis 

„Incanto“ 
    1 1 

Vaikinų vokalinis ansamblis „Bros“    1  1 

Teatro studija    1 1 2 

Futbolo būrelis   1    1 

Jaunųjų sportininkų būrelis 1  1   2 

Sportinių šokių būrelis  1    1 

Tinklinio būrelis  1 1 1 1 1 5 

IŠ VISO pamokų per savaitę 3 3 3 3 3 15 

 

*Savarankiškas mokymasis 
        

 

V SKYRIUS 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

             102. Gimnazija užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys 

patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir teikia būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi 

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

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  

            103. Gimnazija, formuodama mokinio ugdymo turinį ir organizuodama, įgyvendindama 
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ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus nuostatomis bei 

atsižvelgia į: 

             

            103.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

            103.2. formaliojo švietimo programą; 

            103.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

            103.4. gimnazijos vaiko gerovės komisijos, Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės 

tarnybos rekomendacijas. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

            104. Gimnazija kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių,  rengia 

individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, didinantis ugdymo 

veiksmingumą; paskiria pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis 

asmuo kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos 

tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, periodiškai aptaria pasiektus rezultatus. 

             105. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus 

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte dalykų programoms 

įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi. 

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

gebėjimus ir galias, Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos, vaiko gerovės komisijos 

narių rekomendacijas.  

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

              107. 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).  

 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

            108. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui  

numatomi mokinio pagalbos plane. 

            109. Gimnazija švietimo  pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės aktais ir 

įgyvendindama Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos  ir gimnazijos vaiko gerovės 

komisijos rekomendacijas. 

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

pasibaigus ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane 
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keliamus ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant 

įtraukties į ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau 

stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 
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