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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS
2021-2022 IR 2022-2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos (toliau — Progimnazijos) 2021—2022 ir 2022-2023 mokslo
metų ugdymo planas

1.1 sudarytas ir ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis
1.1.1. 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programųbendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 bei jo pakeitimais;
1.1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi

šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
1.1.3. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 bei pakeitimais;
1.1.4. Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779;
1.1.5. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309;
1.1.6. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2433 (aktuali
redakcija);

1.1.7. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (galiojanti suvestinė redakcija nuo
2012-04-08);

1.1.8. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308;

1.1.9. kitais priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą, ugdymąsi
šeimoje ir progimnazijos veiklą reglamentuojančiais valstybiniais ir lokaliais teisės aktais,
progimnazijos strateginiais ir metiniais veiklos tikslais, uždaviniais;

1.2. reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies ir
neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą;

1.3. vartojamos sąvokosatitinka Bendruosiuose ugdymo planuose, Lietuvos Respublikos Švietimo
įstatymeir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas;

1.4. parengtas dvejiems mokslo metams.
2. Formuojant ugdymo turinį ir rengiant ugdymo planą remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, NMPP testų, nacionalinių ir tarptautinių
mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimoir išorinio vertinimo
duomenimis.

3. Progimnazijos savitu ugdymo planu siekiama:
3.1. užtikrinti europinius standartus ir šiuolaikinius Lietuvos visuomenės poreikius atitinkančią

švietimo kokybę;
3.2. užtikrinti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios

dalies išsilavinimą mokiniams, besimokantiems progimnazijoje ir ugdomiems šeimose;
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3.3. reglamentuoti ugdymo proceso įgyvendinimą, pritaikant ugdymo turinį mokiniųindividualiems ugdymosi poreikiams, kad kiekvienas pasiektų geresnius ugdymo(:-si) rezultatus ir įgytų
mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų;

3.4. plėtoti savitą mokymo modelį, įgyvendinant STEAM gebėjimų ugdymąir užsienio kalbų
mokymo modelį, dalį veiklų integruojant į neformalųjį švietimą;

3.5. nuosekliai ir kryptingai įgyvendinti savitą VISOS DIENOS mokyklos modelį, sudarant lygias
sąlygas sumaniai ir prasmingai ugdytis socialiai, emociškai palankioje bei sveikoje ir saugioje aplinkoje;

3.6. mokinių asmenybės ūgčiai skatinti, mokymosi pasiekimų gerinimui plėtoti ugdymo procesodalyvių sąveiką ugdymo(si) procese, realizuojant personalizuotą, išmanųjį ir interaktyvų mokymą(si)virtualiose aplinkose;
3.7. tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, racionaliai panaudojant valstybinio ugdymo

plano teikiamas galimybes, išlaikyti optimalų mokinių mokymosi krūvį.
4. Progimnazijos ugdymo turinį reglamentuoja mokytojų parengtos ir progimnazijos direktoriaus

įsakymu patvirtintos pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo vaikų švietimo programos, taip pat pradinio
ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies bendrųjų programų pagrindu parengti ir su
kuruojančiais vadovais suderinti mokytojų ilgalaikiai dalykų planai.

5. Esant poreikiui organizuoti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu,
vadovaujamasi progimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-121 patvirtintu

Mokymonuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašu.
6. Ugdymo organizavimas ir įgyvendinimas grindžiamas demokratinėmis nuostatomis ir

kolegialiu progimnazijos bendruomenės — pedagogų, mokiniųir jų tėvų (globėjų/rūpintojų) — sprendimų
priėmimu.

II SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
.MOKSLO METŲ TRUKMĖ

7. Ugdymo organizavimas:
7.1. 2021-2022 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia - rugsėjo 1 d., 2022-2023 mokslo metų ir
ugdymo proceso pradžia — rugsėjo 1 d.;
7.2. Ugdymo proceso trukmė priešmokyklinio ugdymo grupės vaikamsir 1-4 klasių mokiniams —
175 ugdymo dienos (35 savaitės) 5-8 klasių mokinimas — 185 ugdymo dienos (37 savaitės);
7.3. Ugdymo procesas baigiamas atitinkamai konkrečiai amžiaus grupei:

Klasės Ugdymo proceso
2021-2022 m. m. 2021-2022 m. m. trukmė savaitėmis

1 d. 35
9 d. 35

1 d. 23 d. 37
2022-2023 m. m. 2022-2023 m. m.

d.
d.

d.

8. Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Esant karantino sąlygoms — nuotoliniu būdu,
naudojant Microsoft Office 365, ZOOM sinchroninio mokymo platformas.

9. Pamokos trukmė 1-oje klasėje — 35 min., 2-8 klasėse — 45 min. Organizuojant ugdymo
procesą kitokia mokymosi forma (projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo, eksperimento ir kt.),
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nepertraukiamas mokymosi laikas koreguojamas ir nepertraukiamo mokymosi trukmėne ilgesnė kaip 90
min.

10. Skiriamos dvi ilgosios/aktyviosios pertraukos:
10.1. po 3 pamokų - pertrauka 5-8 klasių mokiniams ir pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams;
10.2. po 4 pamokų - pertrauka 1-4 klasių mokiniams ir pietų pertrauka 5-8 klasių mokiniams.
11. Ugdymo procesas skirstomas trimestrais, kurių trukmė:

Trimestrais (nuo — iki)
Klasės 2021-2022 m. m. 2021-2022 m. m. 2021-2022 m. m.I trimestras II trimestras III trimestras1-4 rugsėjo 1 d. — lapkričio 30 d. gruodžio 1 d. — kovo 14 d. kovo 15 d. —birželio 9 d.

5-8 rugsėjo | d. — lapkričio 30 d. gruodžio 1 d. — kovo 14 d. kovo 15 d. — birželio 23 d.
2022-2023 m. m. 2022-2023 m. m. 2022-2023 m. m.I trimestras II trimestras III trimestras

1-4 rugsėjo 1 d. — lapkričio 30 d. gruodžio 1 d. — kovo 14 d. kovo 15 d. — birželio 8 d.
5-8 rugsėjo | d. — lapkričio 30 d. gruodžio 1 d. — kovo 14 d. kovo 15 d. — birželio 22 d.

12. 2021-2022 m. m. ugdymo procese skiriamos atostogos priešmokyklinio ugdymo grupėsvaikamsir 1-8 klasių mokiniams:

202 3-5
1 m. A

2022 m. vasario 14 - 18 d.

—22d.
-4 klasės: m. d. — 31 d.

ik
13. 2022-2023 m. m. ugdymo procese skiriamos atostogos priešmokyklinio ugdymo grupės

vaikamsir 1-8 klasių mokiniams:

m. 31 d.— 4 d.
m. d. = m. sausio6d.
m. 13-17
m. 11—14d.

birželio9d. —

d.— 3

2023 31 d.

14. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei priešmokyklinio ugdymo grupės
vaikai ir 1-5 klasių mokiniai į mokyklą gali nevykti, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai

— 6-8 klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių karščio ar aukštesnei priešmokyklinio ugdymo
grupės vaikai ir 1-8 klasių mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų
skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į progimnaziją mokiniams vykdomas. Mokiniams,
neatvykusiems į progimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama progimnazijos
elektroniniame dienyne. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos

higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtintos 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),
reikalavimus, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.
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15. Progimnazijos direktorius, esant karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio,
keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių
ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu priima
sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo, ugdymo organizavimą vadovaujantis

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendrojo
ugdymo plano 7 priedu „Ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio

ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje,
dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu“
ir 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo
planų 7 priedu „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios
situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar
esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu
mokymo proceso organizavimo būdu“ ir mokyklos parengtu tvarkos aprašu.

ANTRASIS SKIRSNIS
PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS.

16. Progimnazijos ugdymo plano projektą rengia darbo grupė, patvirtinta progimnazijos
direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d: įsakymu Nr. V-35, kuriai vadovauja direktoriaus pavaduotojas
ugdymui. Darbo grupė susitarė dėl progimnazijos ugdymo plano, kuris rengiamas dvejiems mokslo
metams, turinio, struktūros ir formos.

17. Progimnazijos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal
Progimnazijos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(:-si) poreikius. Formuojant Progimnazijos ugdymo

turinį remiamasi švietimo stebėsenos rodikliais (indėlio į švietimą, procesų bei rezultatų), patvirtintais
2020 m. birželio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-83, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo
ugdymo procese informacija, pasiekimų, Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo, veiklos kokybės
išorinio vertinimo bei Geros Mokyklos koncepcija, Progimnazijos strateginiu planu 2019-2021 metams
bei 2021 metų veiklos planu:

17.1. įgyvendinant Progimnazijos strateginio plano 2019-2021 metams I strateginį tikslą „Gerinti
mokinių mokymosi kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmenybės brandos ir individualios mokymosi

pažangos augimo“, 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. ugdymo plano prioritetai: kurti motyvuojantį bei
keliantį iššūkius ugdymo turinį, kryptingai ir tikslingai organizuoti išmanųjį mokymąsi, teikti pagalbą
laiku kiekvienam mokiniui pagal poreikius.

17.1.1. Siekiant aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų:
17.1.1.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių individualią pažangą — 100 proc.;
17.1.1.2. plėtojant nuolatinę mokinių individualios pažangos stebėseną, įtraukiant tėvus,

užtikrinamas ne mažiau kaip 85 proc. mokinių individualios pažangos augimas;
17.1.1.3. mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo, rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius

pradinio ugdymo programoje — 85 proc.;
17.1.1.4. 5-8 klasių mokinių, pasiekusių matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos mokslų

pagrindinį ir aukštesnįjį lygius — 80 proc.
17.1.1.5. ne mažiau kaip 30 proc. pamokų kiekvienai klasei organizuojama kitose erdvėse, taikant

patirtinio mokymo(si) metodus;
17.1.1.6. diegiant integruotų veiklų kultūrą, progimnazijoje organizuotos ne mažiau kaip 7

integruotos projektinės veiklos;
17.1.1.7. siekiant sąveikos ir mokymosi paradigmų vyravimo, ne mažiau kaip 90 proc. pamokų

plėtojamas ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas.
17.1.2. Siekiant išplėtoti STEAM krypties gebėjimų ugdymą, sukurtos ir įgyvendinamos 6

STEAM krypties formaliojo ir neformaliojo švietimo programos 1-4 klasėse.
17.1.3. Siekiant užsienio kalbų mokymo modelio įgyvendinimo, užtikrinama galimybė 1 klasėje

pasirinkti ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą — anglų arba vokiečių, integruotą į neformalųjį švietimą.
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17.1.4. Siekiant diegti interaktyvų mokymą(si), grįstą patyrimine veikla:
17.1.4.1. ne mažiau kaip 50 proc. pamokų taikomi interaktyvaus mokymosi metodai ir priemonės,

ugdymas grindžiamas patyrimine veikla;
17.1.4.2. ne rečiau kaip 3 kartus per mėnesį 1-8 klasių mokiniai dalyvauja „Klasės be sienų“

programos projektinėse veiklose, bendradarbiaujant su KTU, VDU, LSU studentais ir dėstytojais,
Lietuvos energetikos instituto darbuotojais;

17.1.4.3. ne mažiau kaip 75 proc. mokinių dalyvauja socialinių partnerių vykdomose bendrose
veiklose;

17.1.4.4. ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų tinkamai taiko inovatyvius mokymo(-si) metodus
pamokose ir neformaliojo švietimo veiklose.

17.1.5. Siekiant sustiprinti nuolatinę mokinių individualios pažangos stebėseną:
17.1.5.1. ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų teikia dalykines konsultacijas, kuriose dalyvauja ne

mažiau kaip 85 proc. mokinių;
17.1.5.2. ne mažiau kaip 85 proc. mokinių tėvų tikslingai įtraukti į pagalbos mokantis teikimą.
17.1.6. Siekiant asmeninės mokinių brandos, ūgties ir pažangos augimo:
17.1.6.1. ne mažiau kaip 65 proc. 5-8 klasių mokinių veiksmingai naudojasi sukurtu mokinių

pasiekimų ir kompetencijų nustatymo, raidos stebėjimo, vertinimo modeliu;
17.1.6.2. ne mažiau kaip 45 proc. 5-8 klasių mokinių, siekiant asmenybės ūgties, geba sėkmingai

išsikelti bei nuosekliai siekti asmenino tobulėjimo tikslo (projektas „Aš augu“);
17.1.7. mokinių skaitmeniniam raštingumui ir informatiniam mąstymui ugdyti 1-2 klasėse skiriama

po | savaitinę val., integruotą į Visos dienos mokyklos veiklas.
17.2. įgyvendinant Progimnazijos strateginio plano 2019-2021 metams 2 strateginį tikslą

„Užtikrinti saugios, tolerantiškos, partneryste grįstos aplinkos plėtrą“, 2021-2022 ir 2022-2023 m. m.
ugdymo plano prioritetas — kurti saugią ir sveiką psichologinę aplinką, pozityviai bei kultūringai
bendraujant ir bendradarbiaujant bendruomenės nariams.

17.2.1. Siekiant elgesio kultūrosir patyčių teigiamo pokyčio:
17.2.1.1. veiksmingai realizuojant Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos kokybės

užtikrinimo sistemą ne mažiau kaip 2 proc. sumažėja patyčių ir smurto rodiklis;
17.2.1.2. ne mažiau kaip 2 proc. padidėja Elgesio kultūros rodiklis, veiksmingai realizuojant

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemą.
17.2.1.3. ne mažiau kaip 80 proc. mokinių dalyvauja Kultūringo elgesio skatinimo programoje.
17.2.2. Siekiant užtikrinti pagalbą gabiems, silpnai motyvuotiems, mokymosi ir elgesio sunkumų

turintiems mokiniams:
17.2.2.1. progimnazijos erdvėse vyksta ne mažiau kaip 9 mokinių emocinį saugumą užtikrinančios

veiklos, skirtos emocinei sveikatai gerinti;
17.2.2.2. ne mažiau kaip 85 proc. specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi ir elgesio sunkumų

turinčių mokinių dalyvauja KAD („Kūrybiškas, Atidus, Dėmesingas“) užsiėmimuose;
17.2.2.3. 95 proc. vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ugdymo įstaigoje

jaučiasi saugiai ir gerai;
17.2.2.4. 85 proc. 1-8 klasių mokinių ugdymo įstaigoje jaučiasi saugiaiir gerai.
17.3. įgyvendinant Progimnazijos strateginio plano 2019-2021 metams 3 strateginį tikslą „„Telkri

išteklius ugdymosi erdvėms atnaujinti, kurti ir modernizuoti, sudarant sąlygas sėkmingai asmenybės
ūgties raidai“, 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. ugdymo plano prioritetas - stiprinti progimnazijos vidaus
ir išorės ugdymosi erdvių pritaikymo ugdymo procese galimybes, plėtojant tikslingą ir įvairiapusišką
mokymą(si) virtualioje aplinkoje. Siekiant stiprinti mokytojų kompetencijas šiuolaikinių ugdymo
strategijų diegimo aspektu:

17.3.1. ne mažiau kaip 85 proc. mokinių, dalyvauja STE(A)M programos įgyvendinime žemės
darbų erdvėse;

17.3.2. ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų tikslingai naudojasi parengtu katalogu bei
apibendrintomis metodinėmis rekomendacijomis apie visų lauko aplinkoje esančių erdvių panaudojimo
formaliajame ir neformaliajame ugdymo procese galimybes;
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17.3.3. ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų naudojasi skaitmeniniu ugdymo turiniu;
17.3.4. ne mažiau kaip 100 proc. mokytojų naudoja Office 365 aplinką vidinei progimnazijos

komunikacijai ir inovatyviam mokymui(-si) stiprinti.
18. Progimnazija, pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį, atsižvelgiant į bendruomenės

poreikius bei turimusišteklius, priėmė ar atnaujino sprendimus (Mokytojų tarybos 2021 m. birželio 23
d. posėdis, protokolas Nr. 21-2):

ša Dokumento pavadinimas,
Malyjins

ži
Lima Priimtos nuostatos ias18.1. ugdymo|Siekiant ugdymo turinio inovacijų įgyvendinama Mokytojų tarybos

turinio 18.1.1. mokymo turinio aspektu: posėdžio
inovacijų, - ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas „Vokiečių kalba su Kiškiu|2021-06-23 nutarimas
skatinančių Hansu“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams,|(protokolo Nr. 21-2);
proceso bendradarbiaujant su Goethe's institutu; byla Nr.1.6
modernizavimo |- anglų kalbos mokymas |1 klasėje, integruotas į neformalųjį
įgyvendinimą švietimą;

- 4 klasėse anglų kalbos mokymui skiriama trečia anglų kalbos
pamoka iš pamokų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti;
- 6 klasėse įgyvendinamas pagilintas anglų kalbos mokymas,
skiriant ketvirtą anglų kalbos pamoką iš pamokų, skirtų mokinių
ugdymosi poreikiams tenkinti;
- 1 ir 2 klasių mokiniams suteikiama galimybė 1 kartą per savaitę
mokytis informacinių technologijų naudojimo, skaitmeninio turinio
kūrimo, informatinio mąstymo ugdymo, integruoto į Visos dienos
mokyklos modelio veiklas 1 klasėje ir neformalųjį švietimą 2

klasėje;
- mokinių STE(A)M krypties gebėjimų ugdymui 1-4 klasėse
skiriama pamoka iš valandų, skirtų mokinių mokymosi poreikiams
tenkinti, — „STE(A)M laboratorija“,
- fiziniam ugdymui 1-4 klasėse skiriamos 3 valandos per savaitę, 2

klasių mokiniams sudaroma galimybė dalyvauti „Mokymo plaukti“
Ę

oje (jei progr bus finansuoj: irįgy
- 1-4 klasėse meninis ugdymas realizuojamas per is ir
technologijų, muzikos ir teatro programas, šokis — integruotas į

fizinio ugdymo programą;
- antrosios užsienio kalbos (rusų/vokiečių) pradedama mokyti nuo 5

klasės, skiriant tam 1 savaitinę valandą;
- fiziniam ugdymui 5-8 klasėse skiriamos 3 pamokos per savaitę.
Mokiniai, kuriems gydytojų rekomenduota specialiosios
medicininės fizinio pajėgumo grupė, dalyvauja ugdymo veiklose su
pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal
gydytojų rekomendacijas. Tėvų (globėjų) rašytiniu prašymu
mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne Progimnazijoje, o fizinio
ugdymo pamokose dalyvauja stebėdami veiklą.
18.1.2. vertinimo aspektu:

- mokinių asmenybės ūgties projektas „Aš augu“, nukreiptas į

mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą;
- klasės bendruomenės stiprinimo programa.
18.1.3. mokymo metodų ir edukacinės aplinkos aspektu:
- išmanusis mokymasis, ugdymo procese naudojant Planšetinių
kompiuterių klasę, išmaniąją STE(A)M klasę ir Robotikos klasę,
edukacinių-interaktyvių žaidimų erdvę, išmanųjį stalą;

- 1-4 klasių mokiniams lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio
pažinimo mokymas organizuoj; EMA/EDUKA
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pratybas;
= 5-8 klasių mokiniams lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos,
gamtos ir žmogaus, istorijos mokymas organizuojamas naudojant
EMA/EDUKA pratybas;

- kryptingai ir tikslingai naudojama psichorelaksacijos erdvė,
tenkinant mokinių saugumo poreikius, rūpinantis psichologine
sveikata;
- tęsiamas tikslingas, nuoseklus ir kryptingas bendradarbiavimas su
KTU, VDU, LSU, VU Kauno fakultetu, Kauno kolegijos A.
Vienožinskio menų fakultetu, Karaliaus Mindaugo profesinio
rengimo centru, Lietuvos Energetikos institutu, miesto ir šalies
muziejais, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir pažangos,
ugdymo proceso modernizavimo ir intelektinių išteklių mainų;

= kryptingai ir tikslingai naudojama pasaulio pažinimo, gamtos ir
socialinių mokslų, matematikos, kalbų, menų pamokoms Lauko
klasė;
= įgyvendinama progimnazijos bendruomenės sukurta programa
„Klasė be sienų“, organizuojant ne mažiau kaip 20 proc. pamokų
netradicinėse erdvėse ir ne ugdymo įstaigoje;

- įgyvendinamas Visos dienos mokyklos modelis, suteikiant
mokiniams galimybę prasmingai ir tikslingai dalyvauti kalbų
studijos (anglų, vokiečių, rusų), STE(A)M laboratorijos,
matematikų klubo ir kitose veiklose, taip pat įvairiapusiškose
neformaliojo švietimo būrelių veiklose;

= kryptingaiir tikslingai naudojama „Mažojo princo“ studija (nuo
mokytis padedančio konsultacinio centro — iki lyderystės ir
verslumo gebėjimų ugdymo);
- siekiant įgyvendinti STE(A)M gebėjimų ugdymą ir gerinti
gamtamokslinį raštingumą per gamtos mokslų pamokas ugdymas
organizuojamas mokantis tiriant, gamtos mokslų ugdymo turinys
planuojamas į mokinių gebėjimus analizuoti ir interpretuoti

kslinių tyrimų ir di

į rinkimo, apdoroji: bei
analizės procedūras, gebėjimą mąstyti ir diskutuoti gamtos
temomis. Pagal mokinių gebėjimus ugdymo procesas pamokoje
personalizuojamas — taikomos skirtingo sunkumo ir sudėtingumo,
įvairesnės ir įdomesnės užduotys, ne mažiau kaip 30 proc. pamokų
per mokslo metus skiriama eksperimentiniams ir praktiniams
įgūdžiams ugdyti.

18.2. ugdymo
turinio
planavimo ir
įgyvendinimo,
stebėsenos
planuojant,
vertinant ir
reflektuojant
ugdymo procesą

18.2.1. Ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius, formas,
programų ir planų rengimą reglamentuoja Ugdymo turinio
planavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu:

= ilgalaikiai dalykų planai rengiami mokslo metams;
= trumpalaikiai planai temai, skyriui, pamokai rengiami mokytojų
individualiai, pagal poreikį.
18.2.2. Ugdymo turinio įgyvendinimo stebėseną ir analizę vykdo
direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal Mokyklos
vadovų vadybinių funkcijų pasiskirstymą, remdamiesi švietimo
stebėsenos rodikliais (indėlio į švietimą, procesų bei rezultatų),
patvirtintais direktoriaus įsakymu.

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-58;

byla Nr.1.3

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-83;
byla Nr.1.3

18.3. mokyklos
ugdymo turinio
įgyvendinimo
integruojant į jį
prevencines ir
integruojamąsia

S programas

18.3.1. Į progimnazijos Bendrosios programos ugdymo dalykų
Programų turinį 1-8 klasėse integruojama:
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji
programa 1-4 klasėse integruojama 5 val. į pradinio ugdymo dalykų

— pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, matematikos
turinį, 5-8 klasėse 8-10 val. į pagrindinio ugdymo dalykų — dorinio|ugdymo, gamtos ir žmogaus, istorijos, biologijos — turinį pagal

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-60;
byla Nr.1.3
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atskirą planą, patvirtintą direktoriaus įsakymu;
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programa 1-4 klasėse integruojama 3 val. į pradinio
ugdymo dalykų — pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo, lietuvių
kalbos, matematikos turinį, 5-8 klasėse 4-5 val. į pagrindinio
ugdymo dalykų — biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus — turinį
pagal atskirą planą, patvirtintą direktoriaus įsakymu;
Etninės kultūros bendroji programa 1-4 klasėse integruojama 45
val. į pradinio ugdymo dalykų — lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo,
dailės ir technologijų, muzikos, dorinio ugdymo, matematikos
turinį, 5-8 klasėse 8-9 val. į pagrindinio ugdymo dalykų — lietuvių
kalbos ir literatūros, geografijos, šokio, istorijos, dorinio ugdymo
dailės, technologijų, ekonomikos, gamtos ir žmogaus - turinį pagal
atskirą planą, patvirtintą direktoriaus įsakymu;
Žmogaus saugos bendroji programa 1-4 klasėse integruojama 8-10
val. į pradinio ugdymo dalykų — pasaulio pažinimo, matematikos,
fizinio ugdymo, lietuvių kalbos, dailės ir technologijų — turinį pagal
atskirą planą, patvirtintą direktoriaus įsakymu;
Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas 1-4 klasėse
integruojama 50 val. į pradinio ugdymo dalykų — matematikos,
pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, dailės ir technologijų — turinį
pagal atskirą planą, patvirtintą direktoriaus įsakymu;
Ugdymo karjerai programa įgyvendinama 1-4 klasėse integruojant
po 4 val. į pasaulio pažinimo ir kitų mokomųjų dalykų ugdymo
programas, 5-8 klasėse — integruojant po 2 val. į visų mokomųjų
dalykų ugdymo turinį ir neformalųjį vaikų švietimą - pagal atskirą
planą, patvirtintą direktoriaus įsakymu. Priemonės planuojamos:
= klasės vadovo veiklos programoje;
- klasės bendruomenės stiprinimo programoje;
= Progimnazijos psichologo veiklos programoje.
18.3.2. Nuoseklus ir ilgalaikis socialinių emocinių kompetencijų
ugdymas organizuojamas 1-8 klasėse vykdant Olweus patyčių
prevencijos programą ir integruojant ją į klasės vadovo veiklos
programą. Progimnazija diegia Olweus programos kokybės
užtikrinimo sistemą (toliau — OPKUS).
18.3.3. Dėl švietimo nacionalinio saugumo klausimais,
informacinio i) ]

f
inio raštii

antikorupcinio ugdymo:
- nacionalinio saugumo klausimai integruojami į žmogaus saugos ir
istorijos dalykų pamokas, analizuojamos Klasės bendruomenės
stiprinimo p klasių landėlių metu, pl jamo:

kultūrinių, meninių, pažintinių, kūrybinių veiklų dienos kariniuose
daliniuose, susitikimai su kariškiais, šventiniai renginiai, skirti
Kariuomenės dienai;
= verslumo, finansinio raštingumo temos (asmeninis verslo planas,
asmeninių finansų valdymas, tinkami, racionalūs finansiniai
sprendimai, verslumas) integruojamosį informacinių technologijų,
geografijos, technologijų ir matematikos dalykų pamokas, klasių
valandėles, asmeninės ūgties projekto „Aš augu“ veiklas, kultūrinių,
meninių,pažintinių, kūrybinių veiklų dienas;
= antikorupcinio švietimo temos integruojamos į pilietinio ugdymo,
istorijos, dorinių mokslų pamokas ir klasių vadovų veiklą,
asmeninės ūgties projekto „Aš augu“ veiklas, neformalųjį švietimą,
organizuojami bendruomeniniai renginiai, formuojantys nepakančią
korupcijos augimui pilietinę poziciją,
- informacinio raštingumo | ijo: a. visų dalykų

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-61;
byla Nr.1.3

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-62;
byla Nr.1.3

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-63;

byla Nr.1.3
Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-64;
byla Nr.1.3
Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-65;
byla Nr.1.3

Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6
Mokytojų

2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos

tarybos
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pamokų metu.
184.
proceso
organizavimo
formų

ugdymo 18.4.1. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma — pamoka, kuri
organizuojama progimnazijos=edukacinėse erdvėse  —

specializuotuose dalyko kabinetuose, bibliotekoje, „Lino kelio“
eksr koplytėlėje, Infor i;

centre,
„Interaktyviojoje“ erdvėse, gimnastikos salytėje, informaciniame
centre, Robotikos klasėje, Planšetinių kompiuterių klasėje,
išmaniojoje STE(A)M klasėje, Relaksacijos erdvėje, Mažojo princo
dirbtuvėse, Lauko klasės žemės darbų bei edukacinėje botaninėje-
biologinėje erdvėje, miesto bei šalies muziejuose ir kt.

Edukacinių erdvių panaudojimo ir pritaikymo, atsižvelgiant į

mokinių ugdymosi poreikius, keliamus ugdymo tikslus plėtojimą
reglamentuoja Vidinės ir išorinės edukacinės aplinkos plėtojimo
programa, patvirtinta direktoriaus įsakymu.
18.4.2. Organizuojant ugdymo procesą pamoka 1 klasėse pamokos
trukmė — 35 min., 2-8 klasėse — 45 min.. Maksimalus pamokų
krūvis 1 klasėms — ne daugiau nei 5 pamokos per dieną, 2-4 klasių
mokiniams — ne daugiau nei 6 pamokos per dieną, 5-8 klasių
mokiniams — ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną.
18.4.3. Galimas kontrolinių darbų, diagnostinių testų skaičius per
dieną — 1, didžiausias patikrinamųjų darbų skaičius per savaitę — 4.
18.4.4. Namų darbai 1 klasėje neskiriami, 2—4 klasėse — skiriami
atitinkantys mokinio galias kūrybinio pobūdžio darbai, kurių
atlikimo laikas neviršija higienos normų, 5-8 klasių mokiniams —

skiriamos diferencijuotos namų darbų užduotys, orientuotos į žinių
įtvirtinimą ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.
18.4.5. Progimnazija organizuoja vaikų ugdymą(si) šeimoje
pavienio mokymosi forma pagal priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio (I dalies) ugdymo programas, vadovaudamasi
„Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu
Nr. 504.
18.4.6. Ugdymo procesas organizuojamas ir kitomis mokymosi
organizavimo formomis, ne tik Progimnazijoje, bet ir už jos ribų
(muziejuose, universitetuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje
aplinkoje ir pan.). Ugdomoji veikla, vykdoma ne progimnazijos
erdvėse, įteisinama direktoriaus įsakymu. Ugdymą organizuojant
kitomis ugdymo organizavimo formomis (integruotos veiklos,
kūrybinės dirbtuvės, projektai ar kt.) arba ne progimnazijoje —

ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios nepertraukiamos
trukmės ugdymo periodus.
18.4.7. Siekiant mokymo(:si) virtualiose aplinkose prieinamumo,
optimalaus mokymosi išteklių panaudojimo ugdymo procese
naudojamos virtualios mokymo(si) aplinkos, pavyzdžiui, naudojant

Google formos, programų paketas Microsoft Office 365, Tamo
dienynas, Skaitmeninė ugdymo platforma „EDUKA klasė“,
Elektroninė mokymosi aplinka EMA, Zoom, Moodle ir kt..
Progimnazijoje veikia saugus Litnet belaidis interneto tinklas. Visi
Progimnazijos mokytojai gali naudotis Eduroam pasaulinio tinklo
paslaugomis, o kiekvienas mokinys gali jungtis prie Lietuvos
mokyklų belaidžio interneto tinklo iš bet kokio įrenginio,
pasinaudodamas savo asmenio prisijungimo duomenimis. Dvi
Progimnazijoje naudojamos išmaniosios klasės prijungtos prie
atskiro 100mb/s spartos Telia tiekiamo interneto.

Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-66;
byla Nr.1.3
Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos

18.5. mokymosi
asiekimų ir

18.5.1. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese
būdus ir laikotarpius reglamentuoja Mokinių pasiekimų ir pažangos

Direktoriaus
2021-06-23
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pažangos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu. | įsakymas Nr. V-39;vertinimo Aprašas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje. byla Nr.1.3
18.5.2. Mokomiesiems dalykams vertinti 1-4 klasėse naudojami|Mokytojų tarybos
bendrieji pasiekimų aprašai, kuriais vadovaujantis nustatomas|posėdžio
mokinių pasiekimų atitikimas nustatytiems kriterijams komentarais,
vertinimo aprašais ir kt. formomis.
18.5.3. Mokomiesiems dalykams bei pasirenkamiesiems dalykams
vertinti 5-8 klasėse naudojama dešimties balų vertinimo sistema.
18.5.4. Mokinių bendrųjų kompetencijų įvertinimo ir įsivertinimo
lygis progi ijos bendr ės susitarimu 2-4
klasių mokiniams parengtu bendrųjų kompetencijų įsivertinimo
įrankiu, 5-8 klasių mokiniams parengtu virtualiu bendrųjų

k

ijų įsivertinimo įrankiu.

2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

18.6. mokymosi
pasiekimų
gerinimo
priemonių
įgyvendinimo ir
mokymosi
pagalbos
teikimo

p
18.6.1. Priemones ir būdus mokinių pasiekimams gerinti nusako
Mokinių mokymo(-si) pasiekimų gerinimo sistemos aprašas,
patvirtintas direktoriaus įsakymu. Pagalbos teikimo esmė —

kiekvieno mokinio mokymosi procesas stebimas ir mokymosi
pagalba suteikiama kiekvienam „čia ir dabar“. Sukurta sistema
orientuota į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą, asmenybės
Ūgtį bei pasiekimus ir apjungia tris etapus: prevenciją, intervenciją,
komp iją. Probleminių sričių p; ija: pagalbos teikimas
visiems ir laiku, mokinių užimtumas po pamokų neformaliojo
švietimo veiklose, sąlygų sudarymas paruošti namų darbus Namų
darbų ruošos klube, pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo problemų
sprendimas, mokytojų kvalifikacijos kėlimas.
18.6.2. Konkrečių tarpusavyje susijusių priemonių ir būdų visuma,
naudojama mokinių suinteresuotumui, aktyvinimui didinti aptarta
Mokinių skatinimo pamokoje modelio apraše, patvirtintame
progimnazijos direktoriaus įsakymu.
18.6.3. Stebėseną ir analizę vykdo direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, stebėdamiir analizuodami pamokas, atlikdami mokinių
apklausas, organizuodami signalinių trimestrų pažangumo analizę
(apskrito stalo diskusijas, kuriose dalyvauja koncentro klasių
vadovai ir dėstantys mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai) ir
numatydami priemonių planą mokymosi sunkumų turintiems
mokiniams.
18.6.4. Planuojant ir organizuojant ugdymo procesą, orientuotą į
lankomumo problemų prevenciją ir sprendimą, kuriant mokytojo,
mokinio ir mokinio tėvų tarpusavio komunikacijos procesą, paremtą
pagarba, teisingu vertinimu, supratimu vadovaujamasi
progimnazijos nelankymo prevencijos modelio aprašu, patvirtintu
direktoriaus įsakymu. Lankomumo analizę vykdo direktoriaus
pavaduotojai ugdymui. Lank pokyčius lizuoja Vaiko
gerovės komisija.
18.6.5. Mokiniui (kuriam kyla mokymosi sunkumų arba itin
sėkmingai mokosi) sudaromos galimybės tobulinti savo gebėjimus
mokytis padedaničį i i š sn

= :

Visos dienos mokyklos veiklas:
1-4 klasėse — lietuvių kalbos, matematikos, užsienio (anglų) kalbos;
5-8 klasėse — lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio
(anglų) kalbos, užsienio (rusų/vokiečių) kalbos, informacinių
technologijų, geografijos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos.
Konsultacinio centro tvarkaraštis tvirtinamas mokslo metų
pradžioje atskiru direktoriaus įsakymu.
18.6.6. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių,
remiantis mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginės

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-72;
byla Nr.1.3

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-73;
byla Nr.1.3
Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-745
byla Nr.1.3

Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos
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— psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų
rekomendacijomis, progimnazija organizuoja mokymą namie
savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu
pagal sudarytą individualų ugdymo planą mokymosi namie
laikotarpiui.

18.7. švietimo
pagalbos
teikimo

18.7.1. Švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo veiklą
reglamentuoja:

= Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir komunikavimo
bei švietimo modelio aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu;

- Švietimo pagalbos teikimo mokiniui modelio aprašas, patvirtintas
direktoriaus įsakymu;

= Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas,
patvirtintas direktoriaus įsakymu;

= Konsultacinio centro veikla ir Namų darbų ruošimo klubo veikla,
priemonės,mokinių mokymosi praradimams, patirtiems COVID-19
pandemijos metu, kompensuoti, dėl kurių priimti susitarimai
Mokytojų taryboje.

18.7.2. Adaptacinio laikotarpio pradedantiems mokytis pagal
pagrindinio ugdymo pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams

si |
ja Mokinių pasiekimų ir paž, vertinimo

tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu. Vertinimas
skirtas padėti mokytis, yra pozityvus ir konstruktyvus, atviras ir
skaidrus, objektyvus ir veiksmingas, informatyvus, nukreiptas į
mokinių asmenybės ūgties skatinimą.
18.7.3. Adaptacinio periodo trukmė 5 klasių mokiniams — 1,5
mėnesio:
18.7.3.1. mokinių žinios ir gebėjimai rugsėjo 1-15 d. pažymiais
nevertinami;
18.7.3.2. rugsėjo 16 d. — spalio 15 d. — nerašomi nepatenkinami
pažymiai;
18.7.3.3. visą šį adaptacinį periodą mokinių pasiekimai netikrinami
kontroliniais darbais;
18.7.3.4. per I trimestrą 10 proc. pamokų organizuojama ne pamokų
forma, o projektine ar kitokia veikla ne progimnazijos aplinkoje.
18.7.4. Naujai atvykusių į progimnaziją mokinių adaptacijos
stebėseną vykdo progimnazijos psichologas, dalykų mokytojai,
klasių vadovai.

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-75;
byla Nr.1.3
Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-76;
byla Nr.1.3
Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-74;
byla Nr.1.3
Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos

Direktoriaus
2020-06-23
įsakymas Nr. V-39;
byla Nr.1.3

Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos

18.8.

neformaliojo
vaikų švietimo
veiklos pasiūlos
ir organizavimo

18.8.1. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimą
reglamentuoja Neformaliojo švietimo organizavimo mokykloje
tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu.

18.8.2. Atlikus mokinių neformaliojo švietimo poreikių analizę,
Progii ijos

taryba, atsižvelgd. į ugdymo prog; bendrųjų
ugdymo planų rekomendacijas bei bendruomenės įgyvendinamą
Visos dienos mokyklos modelį parengė ir mokiniams pateikė 2021-
2022 m. m. neformaliojo švietimo skirtingų krypčių mokinių
saviraiškos poreikius tenkinantį, asmeninį tobulėjimą skatinantį bei

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-77;

byla Nr.1.3
Progimnazijos tarybos
posėdžio 2021-06-25
nutarimas
(protokolo Nr. 22-4);
byla Nr. 1.5
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Visos dienos mokyklos modelio veiklas papildantį neformaliojo
švietimo programų planą (priedas Nr. 2), kur 24 val. skiriamos 1-4
klasių mokiniams ir 16 val. — 5-8 klasių mokiniams pagal
bendruomenėje sutartas kryptis: meninė saviraiška, sportas ir sveika
gyvensena, intelektinė-projektinė veikla, techninė kūryba.
18.8.3. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi
laisvai, jos yra neprivalomos.
18.8.4. Neformaliojo švietimo programose dalyvaujantys mokiniai
registruojami Mokinių registre.
18.8.5. Neformaliojo švietimo grupė sudaroma, jei yra ne mažiau
kaip 15 mokinių.
18.8.6. Neformaliojo švietimo veiklos vykdomos ir mokinių
atostogų metu.
18.8.7. Už neformaliojo švietimo veiklos rezultatus organizatorius
atsiskaito kiekvieno trimestro pabaigoje (organizuojant parodas,
koncertus, veiklas pristatant informaciniuose stenduose,
progimnazijos tinklalapyje ir pan.), t. y. dalinis rezultatas

neformaliojo švietimo veiklosp:
j

18.9. pamokų,
skirtų mokinio
ugdymo
poreikiams
tenkinti,
mokymosi
pagalbai teikti,
panaudojimo

Formuojant progimnazijos ugdymo turinio savitumą ir suderinus su
mokinių tėvais pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti
skiriamos:
- 1-4 klasėse — „STE(A)M laboratorija“;
= 1-3 klasėse — matematinio raštingumo ugdymui;
= 1-2 klasėse — kalbinio raštingumo ugdymui;
- 1-2 klasėse — pagalba/konsultacijos patiriantiems mokymosi
sunkumų;
- 4 klasėse — anglų kalbai;
= 5 klasėse — rusų/vokiečių kalbai;
- 6 klasėse — anglų kalbos pagilintam mokymui;
= 7 klasėse — informacinėms technologijoms;
Mokytojai mokslo metams rengia pasirenkamųjų dalykų ar dalyko
modulio programas, kurias detalizuoja pagal Ugdymo turinio
planavimo tvarką, patvirtintą progimnazijos direktoriaus 2020-06-
26 įsakymu Nr. V-58 (byla Nr.1.3).

Progimnazijos tarybos
posėdžio 2021-06-25
nutarimas
(protokolo Nr.22-4);
byla Nr. 1.5

18.10.
projektinių
darbų
organizavimo ir

'kdymo

Kiekvienas mokytojas per mokslo metus su pasirinktomis klasėmis
rengia projektinius darbus, kuriuos pristato projektinių darbų dienos
metu, dirbdami grupėse (kalbų, gamtamoksliniai, socialinių mokslų,
menų, tiksliųjų mokslų, fizinio ugdymo),

Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos

18.11. mokinių
mokymosi
krūvio
reguliavimo
priemonių

18.11.1. Mokinių mokymosi krūvio
reglamentuoja:

= Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos
patvirtintas direktoriaus įsakymu;

reguliavimo priemones

aprašas,

= Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas,
patvirtinti direktoriaus įsakymu.

18.11.2. Mokinių informavimą bei atsiskaitomųjų darbų datų
derinimą tarp mokytojų reglamentuoja Mokyklos priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo, savarankiško ir
mokymo(-si) namuose dienynų sudarymo elektroninio dienyno
"pagrindu nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu.
17.11.3. Optimizuojant mokymosi krūvius progimnazijoje:

= vykdoma mokinių mokymosi krūvio ir skiriamų namų darbų

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-84;
byla Nr.1.3
Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-68;
byla Nr.1.3
Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-80;

byla Nr.1.3

Mokytojų tarybos
posėdžio

12



Kauno šv. Kazimiero progimnazijos ugdymo planas | 2021-2023 m. m.

stebėsena, kurią organizuoja ir analizę Mokytojų tarybai pateikia
direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal kuruojamas veiklos sritis
bei Metodinė taryba;
= sudarant pamokų tvarkaraštį laikomasi nuostatos, kad
penktadieniais organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės
dienomis;

> mokiniams negali būti skiriamas daugiau nei vienas kontrolinis
darbas per dieną; apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne
vėliau kaip prieš savaitę; nerekomenduojama kontrolinių darbų
rašyti po ligos, atostogų ar šventinių dienų;
= trumpalaikės konsultacijos į mokinio mokymosi
neįskaitomos;

= ilgalaikės konsultacijos į mokinio mokymosi krūvį įskaitomos;
= didesnis už minimalų privalomųjų pamokų skaičius dalykams,
pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams 5-8 klasėse
skiriama raštu suderinus su mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais);

> maksimalus pamokų krūvis 1 klasių mokiniams — ne daugiau nei 5
pamokos per dieną, 2-4 klasių mokiniams — ne daugiau nei 6
pamokos per dieną, 5-8 klasių mokiniams — ne daugiau kaip 7
pamokos per dieną;

- mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl
nepalankių ekonominių socialinių sąlygų namuose ar kitų
priežasčių, sudarytos sąlygos namų darbus paruošti Visos dienos
mokyklos modelio Namų darbų ruošimo klube.

krūvį

2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

18.12.
pažintinės,
kultūrinės,
meninės ir
kūrybinės
veiklos
organizavimo

18.12.1. Progimnazijos 1-8 klasių mokinių pažintinės ir kultūrinės
kompetencijos ugdomos progimnazijos asmeninės ūgties projekto
„Aš augu“ bei Klasės bendruomenės ugdymo programos veiklose,
kurios organizuojamos fiksuotos Klasės valandėlės metu.
18.12.2. Progimnazija, tenkindama mokinių mokymosi poreikius,
nuosekliai organizuoja 40 pamokų (8 ugdymo dienos) 1-4 klasių
mokiniams ir 54 pamokas (9 ugdymo dienos) 5-8 klasių mokiniams
pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos dienas (priedas
Nr. 1), kuri mokiniams yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso
dalis. Numatytos veiklos dera su Bendrųjų programų turiniu ir
pasiekimais, mokinių amžiumi, siejama su Progimnazijos ugdymo
plano tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir yra integruojamoji
ugdymo proceso dalis. Veikla mokslo metų eigoje detalizuojama ir
įteisinama direktoriaus įsakymu, parengiant detalų konkrečios
numatytos veiklos įgyvendinimo planą. Organizuojamas veiklas
dalykų mokytojai fiksuoja dienyne.

Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos

18.13.
galimybių
mokiniui
kiekvieną dieną

— prieš pamokas
ar/ir tarp
pamokų
užsiimti fiziškai
aktyvia veikla

18.13.1. Progimnazija sudaro galimybes mokiniams užsiimti
fiziškai aktyvia veikla vadovaudamasi Progimnazijos judriųjų-
aktyviųjų pertraukų organizavimo tvarka, patvirtinta direktoriaus
įsakymu.
18.13.2. Mokinių fiziniams poreikiams tenkinti skirtos: stalo
žaidimų, žaidimų erdvės (stalo teniso stalai, mini bilijardo stalai,
mini futbolo stalai, integruotų stalo žaidimų stalai), Gimnastikos
salytė, universalus lauko gimnastikos įrenginys, vaikų žaidimų
aikštelė, renovuotas lauko aikštynas, lauko treniruoklių kompleksas,
grindų žaidimai, edukacinių-interaktyvių žaidimų erdvė.
18.13.3. Organizuota fiziškai aktyvi pertrauka vykdoma
priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir 1-4 klasių mokiniams

po 4 pamokų,5-8 klasių mokiniams — po 3 pamokų.
18.13.4. Detali veiklų seka, atsakingi mokytojai reglamentuojami
atskiru direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio
pirmąją darbo dieną.

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-67;

byla Nr.1.3
Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos
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18.14.1. Bendradarbiaujant su Sargėnų-Vytėnų bendruomene ir Direktoriaus
inės- seniūnija (socialiai remtinų gyventojų poreikių tenkinimas),|2020-06-26

pilietinės lopšeliu/darželiu „Klumpelė“ (kūrybinės-edukacinės veiklos) bei|įsakymas Nr. V-78;veiklos tenkinant Progimnazijos bendruomenės poreikius (visos dienos|byla Nr.1.3
organizavimo Progimnazijos modelio veiklos, Progimnazijos edukacinių bei lauko

erdvių kuravimas), parengta Mokinių socialinės-pilietinės veiklos
organizavimo tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu, kurioje
numatyta:
- socialinės-pilietinės veiklos trukmė, kuri per mokslo metus yra ne
mažiau kaip 10 val. 5-8 klasėse;
= socialinės-pilietinės veiklos kryptys (darbinė, ekologinė,
projektinė, karitatyvinė, socialinė).
18.14.2. Socialinės-pilietinės veiklos apskaita vykdoma klasės
vadovo elektroniniame dienyne.
18.14.3. Įgyvendi Klasės bendi stiprinimo p k

1-8 klasių mokiniams numatyta socialinė praktika, kurią mokiniai
reflektuoja pagal bendruomenės įgyvendinamo mokinių asmeninės
Ūgties projekto „Aš augu“ veiklas:
- 1-4 klasių mokiniams 5 val. per mokslo metus;
= 5-8 klasių mokiniams 1 val. per mėnesį.

18.15. muoseklios|Mokykla diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą|Mokytojų tarybos
ir ilgalaikės|(toliau - OPKUS). Tikimasi, kad sėkmingai integravus OPKUS į|posėdžio
socialines emocines|visą progimnazijos veiklą, ji taps ne tik patyčių prevencijos|2021-06-23 nutarimas
kompetencijas priemone, bet ir prisidės prie teigiamo progimnazijos įvaizdžio|(protokolo Nr. 21-2);
ugdančios kūrimo bendruomenėje. byla Nr.1.6
prevencinės

Programos
pasirinkimo ir

18.16. 18.16.1. Vadovėlių komplektus bendruomenė pasirenka ir|Direktoriaus
vadovėlių ir|naudojasi, vadovaudamasi Progimnazijos aprūpinimo bendrojo|2020-06-26
kitų mokymo(-|lavinimo dalykų vadovėliais, literatūra ir mokymo priemonėmis|įsakymas Nr. V-79;
si) priemonių|tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu, aprūpina mokinius|byla Nr.1.3
pasirinkimo, nemokamai.
naudojimosi 18.16.2. Kitas ugdymo(-si) procesui reikalingas mokymo(-si)|Mokytojų tarybos
jomis priemones (pratybas, kontūrinius žemėlapius ar kt. priemones)|posėdžio
progimnazijoje|perka mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai). 2021-06-23 nutarimas
principų ir (protokolo Nr. 21-2);
tvarkos byla Nr.1.6
18.17. dalyko|Pagrindinio ugdymo programoje išlaikant bendrą pamokų, skirtų|Mokytojų tarybos
mokymo dalykui per dvejus metus skaičių, intensyvinamas: posėdžio
intensyvinimo = žmogaus saugos 5-6 klasėse - skiriama 5 klasėje 1 sav. val.; 2021-06-23 nutarimas

= žmogaus saugos 7-8 klasėje — skiriama 7 klasėje 1 sav. val.; (protokolo Nr. 21-2);
= informacinių technologijų 7-8 klasėse — skiriama 8 klasėje 1 sav.|byla Nr.1.6
val.

18.18. 18.18.1. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais)
bendradarbiavi|laikotarpius, formas ir dus regl. j

mo su mokinių|- Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir komunikavimo|Direktoriaus
tėvais bei švietimo modelio aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu; 2020-06-26
(globėjais/rūpin įsakymas Nr. V-75;
tojais) tikslų, byla Nr.1.3
formų ir būdų - Pedagoginio tėvų švietimo planas, patvirtintas direktoriaus|Direktoriaus

įsakymu. 2020-06-26
įsakymas Nr. V-82;

byla Nr.1.3
18.18.2. Bendradarbiavimo esmė — pedagoginis tėvų|Mokytojų tarybos
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(globėjų/rūpintojų) švietimas traktuojamas ne vien kaip žinių
teikimas, bet ir kaip konstruktyvi veikla, pagrįsta asmens aktyvumu,
bendradarbiavimu, kai žinios yra konstruojamos pažįstant tam

posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);

tikrus reiškinius bei aktualizuojamos veikiant. Progimnazija su|byla Nr.1.6
mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais) bendradarbiauja
organizuodama ne mažiau kaip 3 tėvų susitikimus pasirinkta forma
su mokytojais per mokslo metus:
= sprendžiant progimnazijai aktualias problemas;
> vykdant pedagoginį tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimą;
= planuojant ir įgyvendi lizuojant projek
renginius ar kt. veiklas;

= aptariant mokinių mokymosi pasiekimus, pažangą, numatant
būdus jų gerinimui (pasiekimų gerinimo kontraktai, bendrųjų
kompetencijų tobulinimo sutartys), sudarant ar koreguojant mokinio
individualų ugdymo planą.

18.19. Stiprinant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, apjungiant|Direktoriaus
bendradarbiavi |įvairių specialistų profesinius įgūdžius, patirtį, žinias, praktinę|2020-06-26
mo su|patirtį ir koordinuojant konkrečius veiksmus, siekiant užtikrinti įsakymas Nr. V-81;
įstaigomis, mokinių ugdymo(-si) ir progimnazijos teikiamų paslaugų kokybę|byla Nr.1.3
įmonėmis, parengtas Tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
asociacijomis modelis, patvirtintas direktoriaus įsakymu, kuris reglamentuoja
tikslų ir būdų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tikslus, kryptis ir

principus, numato bendradarbiavimo stebėsenos bei bendrai
vykdomų veiklų analizės būdus.

18.20. bendrų|Šie gebėjimai ugdomi per visų mokomųjų dalykų ugdomąsias|Mokytojų tarybos
kalbos ugdymo|veiklas. Bendruosius reikalavimus kalbos ugdymui, rašto darbams posėdžio
reikalavimų parengia lietuvių kalbos mokytojai ir pateikia kitiems progimnazijos|2021-06-23 nutarimas
mokykloje mokytojams kartu įgyvendinti. (protokolo Nr. 21-2);

byla Nr.1.6
18.21. klasių|18.21.1. Atsižvelgiant į progimnazijos turimas lėšas 1-8 klasės Progimnazijos tarybos
dalijimo į|dalijamos į grupes šiems dalykams mokyti: posėdžio 2021-06-25
grupes, - technologijoms — vadovaujantis Lietuvos higienos normos|nutarimas
mažiausio HN21:2017 „Progi:

ija,

vykdanti bendrojo ugdymo p (protokolo Nr.22-4);
mokinių Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Sveikatos|byla Nr. 1.5
skaičiaus jose|apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284, 23
nustatymo, punktu;
laikinųjų grupių |- doriniam ugdymui — jei tos pačios klasės mokiniai pasirinko
dydžio ir|tikybą ir etiką;
sudarymo - užsienio kalbai (pirmajai) — jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21
principų mokinys;

- užsienio kalbai (antrajai) — jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 22
mokiniai;
18.21.2. Pradinio, pagrindinio ugdymo programos paralelių klasių
atitinkamos grupės, kuriose yra 1 — 9 mokinių, jungiamosį vieną
grupę;
18.21.3. Mažiausias mokinių skaičius laikinojoje grupėje — 10
(išskyrus antrąją užsienio (vokiečių) kalbą — 5).

18.22. mokinių,|18.22.1. Mokinių tėvams (rūpintojams, globėjams) pateikus Mokytojų tarybos
besimokančių menų|prašymą dėl mokinio atleidimo nuo menųar fizinio ugdymo dalykų:|posėdžio
mokyklose, - mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų|2021-06-23 nutarimas
sportinės=krypties|sričių dalykų pamokų, jų metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla|(protokolo Nr. 21-2);

lioj arba mokytis individualiai; byla Nr.1.6
švietimo įstaigose(ar|- mokiniams, atleistiems nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar
jas baigusių),|kitų sričių dalykų pamokų, trimestro įvertinimas įskaitomas
atleidimo to|pateikus formalųjį švietimą papildančios ugdymo įstaigos vadovo
atitinkamo pažymą apie einamojo laikotarpio įvertinimą bei (5-8 klasių



Kauno šv. Kazimiero progimnazijos ugdymo planas | 2021-2023 m. m.

pr aro tyko

(ar jų dalies)
lankymo, vertinimo

mokiniams) konvertuojant įvertinimą į pažymius pagal dešimties
balų vertinimo skalę;
- jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar
paskutinės, mokiniai, tėvams (rūpintojams, globėjams) pateikus
prašymą bei prisiimant atsakomybę už vaikų saugumą, gali į
mokyklą atvykti vėliau arba išvykti anksčiau.
18.22.2.  Mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varžybose,
konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar švenčių
dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių.
Mokinio prašymu poilsio dienos nukeliamos į artimiausias darbo
dienas.
18.22.3. Mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse
olimpiadose, varžybose, suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis
laikas įskaitomas į ugdymosi dienųskaičių.
18.22.4. Mokinys, jeigu pageidauja, mokyklos vadovo įsakymu
atleidžiamas nuo dalies ar visų pamokų lankymo tų dalykų:

= kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų
einamaisiais mokslo metais prizinės vietos laimėtojas;

= kurių mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip
pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (muzikos,
dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs. Sprendimas dėl
atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko
mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį,
pripažįsta, kad neformaliojo vaikų švietimo programos turinys dera
su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar visų
pamokų mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį
planą.

18.23. mokinio
individualaus
ugdymo plano
sudarymo ir
reikalavimų
šiam planui
numatymo

18.23.1. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl
išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos
veiksnių, sudaromi individualaus ugdymo planai, kurių rengimo
tvarką, sudarymo principus bei formas reglamentuoja Mokinio
individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas
direktoriaus įsakymu.
Mokiniui, kuriam kyla mokymosi sunkumų arba jisitin sėkmingai
mokosi, sudaromas individualus ugdymo planas:
- turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomam pagal
individualizuotas ar pritaikyto ugdymo programas;

- kuris mokomas namie;
= kuris ugdomas šeimoje;
= atvykusiam mokytis iš užsienio.
18.23.2. Bendrųjų ugdymo programų pritaikymas ar
individualizavimas rengiamas atsižvelgiant į Pedagoginės
psichologinės tarnybos ar progimnazijos Vaiko gerovės komisijos
rekomendacijas. Programos aptariamos Vaiko gerovės komisijos
posėdyje, už jų vykdymą atsakingas programą rengęs mokytojas.
18.23.3. Mokinių, kurie ugdomi pagal pritaikyto arba
individualizuoto ugdymo programas, individuali pažanga (sausio

mėn. ir ugdymo proceso pabaigoje) kartu su mokytoju, mokiniu ir
jo tėvais (globėjais/rūpintojais) vertinama Vaiko gerovės
komisijoje, vadovaujantis progimnazijos Vaiko gerovės komisijos
darbo reglamentu, patvirtintu direktoriaus įsakymu.

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-71;

byla Nr.1.3

Direktoriaus
2020-06-26
įsakymas Nr. V-69;
byla Nr.1.3

18.24. ugdymo
turinio
individualizavi
mo ir
diferencijavimo

18.24.1. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas:
= mokytojas pritaiko ugdymo turinį, parenka mokymo metodus;
- mokytojai veda integruotas pamokas;
- individualiai dirbama su mokiniu, kuriam reikalinga papildoma
mokytojo arba pagalbos mokiniui specialistųpagalba;

Mokytojų
posėdžio
2021-06-23 nutarimas
(protokolo Nr. 21-2);
byla Nr.1.6

tarybos
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= diferencijuotas mokymas taikomas pamokose — mokiniams
skiriamos skirtingo lygmens ugdymo turinys, užduotys, namų
darbai, kontroliniai darbai ir kt.
18.24.2. Siekiant tiksliau identifikuoti mokinių pasiekimų dermę su
Bendrųjų ugdymo programų reikalavimais, analizuojamas ugdymo
proceso diferencijavimo ir integravimo sėkmingumas mokslo metų
pradžioje ir pabaigoje, atliekant pasiekimų patikrinimus, taikant
savęs įsivertinimo ir pasiekimų analizės procedūras, analizuojant
pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese (po trimestrų,
metinę) informaciją, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo
(diagnostinių ir standartizuotų testų) 2, 4, 6 ir 8 klasėse duomenis,
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo metu ir vykdant
švietimo stebėseną gauti duomenys, remiantis švietimo stebėsenos
rodikliais (procesų bei rezultatų).
18.24.3. Diferencijavimo ir individi imo įgy
ugdymo procese poveikį mokinių pasiekimams ir pažangai
analizuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
18.24.4. Įkurtas ir veikia gabių mokinių klubas, kurio veiklą|Direktoriaus
reglamentuoja mokinių klubo „Šimtukininkai“ nuostatai, patvirtinti|2020-06-26
direktoriaus įsakymu: klubo nariai organizuoja kūrybines-mokslines|įsakymas Nr. V-70;
laboratorijas, debatus, konkursus, protų mūšius, apskrito stalo|byla Nr.1.3
diskusijas, motyvacinius pristatymus Progimnazijos mokiniams,
padeda mokytis kitiems mokiniams bei lavinasi kūrybinį, kritinį,
sisteminį mąstymą, aktyvumą, bendradarbiavimą, mokosi spręsti
problemas — tuo patys tobulėdami

ja

19. Ugdymo turinys progimnazijoje planuojamas ir detalizuojamas pagal dalyko programai
skiriamų valandų (pamokų) skaičių ir nurodytam mokymosi dienų skaičiui.

20. Už ugdymo turinio įgyvendinimo planavimą atsakingi direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
kurie užtikrina, kad progimnazijos ugdymo turinio įgyvendinimas būtų planuojamas laikantis 18 punkte
išdėstytų nuostatų.

TREČIASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

21. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vadovaudamasis Mokinių mokymosi
krūvio reguliavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. birželio 29 įsakymu Nr. V-84:

21.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio ir mokiniams skiriamų namų darbų
stebėseną ir aptarimą;

21.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą, sprendžiant mokinių mokymosi krūvio
optimizavimo klausimus;

21.3. stebi ir aptaria mokymosi krūvių reguliavimą;
21.4. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis

darbas.
22. Mokytojas, vadovaudamasis Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašu,

patvirtintu direktoriaus 2020 m. birželio 29 įsakymu Nr. V-84:
22.1. apie kontrolinį darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontrolinių darbų

datos iš anksto fiksuojamos elektroniniame dienyne „Atsikaitomieji darbai“. Nerašomi kontroliniai
darbai po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų.

22.2. užtikrina, kad namų darbai atitiktų mokinio galias, nebūtų užduodami atostogoms, nebūtų
skiriami dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti bei būtų naudojami grįžtamajai
informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi planuoti ir organizuoti.
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23. Siekiant tausoti mokinio
sveikatą, progimnazijoje atliekama nuosekli mokinių mokymosi

krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę skirstomas proporcingai. Penktadienį
organizuojamos ne daugiau kaip 5 pamokos.

lokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, neskiriamos daugiau kaip 7

|)

per
dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2-4 klasėse — 6 valandas,

atsižvelgiant į tai, kiek mokykla gali skirti laiko neformaliojo vaikų švietimo.
programoms įgyvendinti Įšį laiką neįskaičiuojamas visos dienos mokyklos veiklai organizuoti skirtas laika:

Jokykloje esant mokinių, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio
ugdymo programas ir.

negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių salygų vamuose.
sudaromos sąlygos juos atlikti mokykloje Namų darbų ruošimo klube.

idesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems dalykams,
Šalykų

moduliams mokytis 3-8 klasėse suderintas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)
iniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, maksimalus pamokų skaičius

per šm Yra-ne
daugiau nei 10 procentų

didesnis už minimalų mokiniui skiriamų pamokų skaičių,

nurodytą Bendrijų ugdymo
Mokymosi pagalbai galibūti skiriama

trampolaikių r ilgalaikių konsulicijų.kinaiŠkamitasijos
(trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi

krūvį, o ilgalaikės
(trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į

mokymosi
krūvį.

Mokinių
tėvai (globėjai,

rūpintojai)
individualiai informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą.

Progimnazijos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo pamokų tų
dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus
augaliojos nūo dailės,

muzikos,
šokio, zino ugdymo išyias ao kitų

(ar jų dalies) lankymo,jeijismokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildanti
ugdymo mokyklose pagal Atitinkamas

formalųjį Švietimą papildančio ugdymo Programs ar Jr Jis
beigi) arkias neformaliojo vaikų švietimo progrimas. Sprendimas priimamas

Šalyko, mo kurio
ys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar.Islkmiaijo šių Kidino įrogaiotis. Ši Peeinioėį Kriijs Ki Mito Vania Kiaturiniu.

30. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu gali
sžiūuti Kia vikis Gia

mekytis
individualiai. Mekykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių

ugumą ir užimtumą. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už
mokinių

saugumą
atsako Ičv aš (alabjai, Mokačjai), Apie bai makykas Ieonmanoje vis

T- Mokykla priima sprendimus dėl menų ir
sporto

srities ar fizinio ugdymo dalykų, 0 išimties
ir kitų dalykų vertinimų, gautų, mokantis pagal formalųjį ata Papildančias programas,

Iskaitymo ir
konvertavimo

į pažymiais pagal dešimties balų vertinimai sieną

"KETVIRTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL PRADINIO

TR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS

32. Mokytojų
tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu (2021 m. birželio 23 d. protokolo Nr. 21-2)

mokymosi pagalba mokykloje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Pagalbos teikimą.
reglamentuoja Švietimo pagalbos teikimo mokiniui modelio aprašas, patvirtintas direktoriaus 2020 m.

vei 29 d. įsakymi i Mokinių mokymo(-si) pasiekimų gerinimo sistemos aprašas,
virintas direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-72. Ypač svarbi mokymosi pagalbakė

32.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamol
322. pavwaitm nepatenkinamą atsiskaitemųj ar kitų

EžRuiklŲ
įvertinimą:

32:3. gavusiam tris iš eilės nepatenkinamus
kurio

nors dalyko įvertinimus;



Kauno šv. Kazimiero progimnazijos ugdymo planas | 2021-2023 m. m.

32.4. jei pasiekimų lygis vieno ar kelių dalykų žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo
bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;

32.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;
32.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmensir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi

sritimi.
33, Mokykla užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją,

intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama tai, ko mokiniai
negali gauti namuose, ir pan.).

34. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo
mokiniui ir mokančiojo mokytojo rekomendacijų.

35. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmi analizuojamas direkcijos, dinių grupių,
metodinės tarybos posėdžiuose ir kompleksiškai vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir
pasiekimų dinamiką.

36. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo
organizavimą atsakingi direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

PENKTASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS
PRADINIO, PAGRINDINIO DALĮ AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO

ORGANIZAVIMAS

37, Mokykla priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos
pagrindinio programos dalį ar pradinio ugdymo programą (toliau — tarptautinė bendrojo ugdymo
programa), mokytis pagal valstybės reglamentuotą Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, informuoja

raštu mokyklos savininką (jo administracijos švietimo padalinį) ir numato atvykusio mokytis asmens
tolesnio mokymosi perspektyvą:

37.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais,
švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;

37.2. aptaria mokyklos teikiamos pagalbos formas ir būdus; mokyklos, mokinio ir tėvų
įsipareigojimus;

37.3. parengia atvykusio mokinio įtraukties į mokyklos bendruomenės gyvenimą planą:
37.3.1. numato adaptacinio laikotarpio trukmę (ne mažiau kaip vieną mėnesį);
37.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti

į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis;
37.3.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais,

rūpintojais);
37.3.4. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį;
37.3.5. siūlo neformaliojo vaikų švietimoveiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis.
38. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla priima sprendimus dėl

galimybių organizuoti:
38.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (laikinose grupėse, skiriant konsultacinę valandą

ar kitomis formomis), kartu užtikrindama, kad kitus dalykus (pavyzdžiui, menus, gamtos mokslusir kt.)
jis mokytųsi kartu su bendraamžiais;

38.2. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) ar
trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2—4) metus;

38.3. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikiant reikiamą
švietimo ir mokymosi pagalbą.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS
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39. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustato laikinosios
mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti
didesnis nei teisės aktais nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.

40. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos laikinosios
grupės:

40.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką (detaliau
— pamokų, skiriamų ugdymo programoms įgyvendinti, lentelėse, 56 ir 67 punktai);

40.2. užsienio kalboms mokyti, esant ne mažiau kaip 21 mokiniui per pirmosios užsienio kalbos
pamokas 1-8 klasėse ir esant ne mažiau kaip 22 mokiniams per antrosios užsienio kalbos (rusų,
vokiečių) pamokas 5-8 klasėse (detaliau — pamokų, skiriamų ugdymo programoms įgyvendinti,
lentelėse, 56 ir 67 punktai);

40.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams 5-8 klasėse mokyti, atsižvelgiant į
darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos normos (detaliau — pamokų, skiriamų ugdymo
programoms įgyvendinti, lentelėse, 56 ir 67 punktai);

40.4. laikinosios grupės mokymosi, švietimo pagalbai teikti (konsultacijoms ir pan.), panaudojant
mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas pamokas.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS

41. Mokinys ugdomas šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo
II dalies programas (pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas
įteisintas progimnazijos nuostatuose, patvirtintuose Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio

23 d. sprendimu Nr. T-284), vadovaujantis Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje
įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

42. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

43. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų
konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais,
rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų

ugdymo planą.
44. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 1—3 klasėse

skiriama 315 metinių (9 savaitinės) pamokų Bendrosios programos ugdymo dalykams įgyvendinti; 4
klasėse — 385 metinės (11 savaitinių) pamokos. 5-6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus,
per savaitę — 12, 7-8 klasėse — 481 pamoka per mokslo metus, per savaitę — 13. Dalį pamokų gydytojų
konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo

proceso organizavimo būdu. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriaus
įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir
mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma„atleista“. Dalis
pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.

-
TII SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKYMAS

20



Kauno šv. Kazimiero progimnazijos ugdymo planas | 2021-2023 m. m.

45. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams rugsėjo mėnesį bei ugdymo proceso metu naujai
atvykusiems — dvi savaites skiriamas adaptacinis laikotarpis.

46. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų ugdymas organizuojamas pagal planą, yra vientisas ir
neskaidomas.

47. savaitės
Veikla

veikla
Meninė
Pažintinė (socialinė, gamtinė elementarūs

darbo

ANTRASIS SKIRSNIS
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

48. Mokykla įgyvendina Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro
ugdymo sritys ir dalykai:

48.1. pradinio ugdymo: dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba), kalbinis ugdymas (lietuvių
kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba), matematinis ugdymas, socialinis ir
gamtamokslinis ugdymas (pasaulio pažinimas), meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika,

teatras, šokis), fizinis ugdymas;
48.2. pagrindinio ugdymo I dalies: dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba), kalbinis ugdymas

(lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji ir antroji užsienio kalbos), matematika, socialinis ugdymas (istorija,
geografija), gamtamokslinis ugdymas (gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija), meninis ugdymas
(dailė, muzika), fizinis ugdymas, informacinės technologijos, technologijos, žmogaus sauga.

49. Mokykla nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį ir jo trukmę 5 klasių mokiniams — 1,5
mėnesio:

49.1. mokinių žinios ir gebėjimai rugsėjo 1-15 d. pažymiais nevertinami;
4922. rugsėjo 16 d. — spalio 15 d. — nerašomi nepatenkinami pažymiai;
49.3. visą šį adaptacinį periodą mokinių pasiekimai netikrinami kontroliniais darbais;
50. Atvykusiems mokiniams skiriamas dviejų savaičių, kurio metu mokinių pažanga ir

pasiekimai pažymiais nevertinami.
51. Adaptaciniu laikotarpiu į veiklą įtraukiami klasės vadovai, dalykų mokytojai, mokyklos

švietimo pagalbos mokiniui specialistai.
52. Dalį ugdymo proceso mokslo metų pradžioje siūloma organizuoti ne pamokų forma, t. y. per

I trimestrą 10 proc. pamokų organizuojama ne pamokų forma, o projektine ar kitokia veikla ne
progimnazijos aplinkoje. Per adaptacinį laikotarpį rekomenduojama stebėti individualią pažangą, bet
mokinių pasiekimų ir pažangos pažymiais nevertinti.

53. Progimnazija, mokiniui (kuriam kyla mokymosi sunkumų arba itin sėkmingai mokosi)
sudaro galimybes tobulinti savo gebėjimus konsultaciniuose centruose (veiklos, integruotos į Visos
dienos mokyklos modelį):

53.1. 1-4 klasėse — lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, užsienio (anglų) kalbos;
53.2. 5-8 klasėse — lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio (anglų) kalbos, užsienio

(rusų/vokiečių) kalbos, informacinių technologijų, geografijos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos.

TREČIASIS SKIRSNIS
DALYKŲSRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI
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54. Pradinio ugdymo sričių/ugdymo dalykų programa įgyvendinama pagal Bendrąsias

programas.
55.1. Dorinio ugdymo organizavimas:
55.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės

religinės bendruomenės tikybą;
55.1.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei, etikai arba tikybai mokytis, mokiniui(-iams) gali

būti sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;
55.1.3. jeigu mokykloje negalima užtikrinti mokinių ar jų tėvų (globėjų) pageidaujamos

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos mokymo, mokiniui įskaitomas tikybos mokymas
sekmadieninėje mokykloje ar kitoje tikybos mokymo grupėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo

įstatymo 31 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju mokykla nustato mokymosi
pasiekimų įskaitymo tvarką;

55.1.4. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų
(globėjų) parašytą prašymą.

55.2. Kalbinis ugdymas:
55.2.1. lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis. Siekiant

gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausimo ugdomi ir perkitų
dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas, naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo
gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus;

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

sporto ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą;
55.2.3. pirmosios užsienio kalbos mokymas:
55.2.3.1. pirmosios užsienio kalbos pradedama mokytis pirmaisiais pradinio ugdymo programos

metais, integruojant | savaitinę valandą į neformaliojo švietimo veiklas, mokymas tęsiamas antraisiais—
ketvirtaisiais Pradinio ugdymo programos metais;

55.2.3.2. tėvai (globėjai/rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų anglų, vokiečių
kalbų;

55.2.3.3. užsienio kalbai mokyti 2-3 klasėse skiriama po 2 pamokas persavaitę, 4 klasėje — po 3

pamokas per savaitę.
55.2.4. mokinių kalbiniam raštingumui ugdyti 1-2 klasėse skiriama po 1 savaitinę valandą

(pasirinktinai).
55.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas bei matematinis ugdymas:
55.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto

ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius
gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (vieną ketvirtąją) dalykui skiriamo laiko ugdymas turėtų vykti
tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pavyzdžiui, parke, miške, prie vandens
telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose, mokyklos lauko edukacinėse aplinkose;

55.3.2. STE(A)M krypties gebėjimų ugdymui 1-4 klasėse skiriama po | pamoką per savaitę
„STE(A)M laboratorijai“;

55.3.3. socialiniams gebėjimams ugdyti rekomenduojama dalį (vieną ketvirtąją) pasaulio
pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui
palankioje aplinkoje (pavyzdžiui, lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.);

55.3.4. mokinių matematiniam raštingumui ugdyti 1 - 3 klasėse skiriama po 1 savaitinę valandą
(pasirinktinai);

55.3.5. mokinių skaitmeniniam raštingumui ir informatiniam mąstymui ugdyti 1-2 klasėse
skiriamapo | savaitinę val., integruotą į Visos dienos mokyklos veiklas.

55,4. Fizinis ugdymas:
55.4.1. sudarytos sąlygos mokiniams lankyti ne mažiau kaip 105 fizinio ugdymo pamokas per

metus (3 pamokasper savaitę);
55.4.2. mokiniams sudarytos sąlygos mokykloje lankyti neformaliojo švietimo aktyvaus

judėjimo užsiėmimus mokykloje;
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55.4.3. 2 klasių mokiniams sudaromos sąlygos lankyti plaukimo užsiėmimus baseine (programa
įgyvendinama, jei skiriamas finansavimas). Mokinių pasiekimai vertinami pagal Lietuvos plaukimo
federacijos nustatytus lygius, konvertuojant į pasiekimų lygmenis. Mokinių mokymui plaukti skiriama 1

valanda per savaitę iš fiziniam ugdymui skirtų valandų.
55.4.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip:55.4.5. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;
55.4.6. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje.
55.5. Meninis ir technologinis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras):
55.5.1. technologiniam ugdymui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip vieną trečiąją dailės ir

technologijų dalykui skiriamo laiko;
55.5.2. atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir mokyklos

galimybes mokykloje, 1-4 klasėse teatro programa įgyvendinama, skiriant 35 pamokas per metus(1 persavaitę).
56. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas — žr. 18.3. punktą
57. Pradinio ugdymo programos dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas pamokų (valandų)

skaičius:

Ugdymo sritys,
dalykai

Dorinis

eatras
STE(A)M

Matematinio

raštingumo

Pagalba/Konsultacija
patiriantiems

Neformalusis vaikų

23



Kauno šv. Kazimiero progimnazijos ugdymo planas | 2021-2023 m. m.

58. Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies ugdymo sričių įgyvendinimas. Dorinis ugdymas:
58.1. tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 metų parenka vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba

tradicinės religinės bendruomenės tikybą, nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats;
58.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei, etikai arba tikybai mokytis, mokiniui(-iams) gali

būti sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių:
58.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų

(globėjų) parašytą prašymą, tačiau siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba
tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5—6, 7—8 klasėms).

59. Lietuvių kalba ir literatūra:
59.1. ugdymo procese vadovaujamasi bendraisiais kalbos ugdymo reikalavimais mokykloje;
59.2. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo įgūdžius,

mokiniai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas, naudojant mokomąsias
užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto
darbus;

60. Užsienio kalba:
60.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi kaip

pirmosios iki pagrindinio ugdymo I dalies programos pabaigos;
60.2. pirmajai užsienio kalbai (anglų) mokyti 6 klasėse skiriama po 4 pamokas persavaitę, 5 ir 7-

8 klasėse — po 3 pamokas per savaitę: 5-6 klasėse programa orientuota į A2, o 7-8 klasėse — į BI kalbos
mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

60.3. antrosios užsienio kalbos (rusų/vokiečių) mokyti pradedama nuo 5 klasės, tam skiriant 1

savaitinę pamoką, 6-8 klasėse — po 2 savaitines pamokas: 5-6 klasėse programa orientuota į Al, o 7-8
klasėse — į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

60.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų
tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą: rusų, vokiečių k. Mokykla sudaro
galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš ne mažiau kaip dviejų užsienio kalbų (neįskaitant pirmosios
užsienio kalbos, kurios mokinys mokėsi kaip ankstyvosios užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo
programą ir toliau mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą) ir sąlygas mokytis pasirinktos kalbos;

60.5. keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju,
jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta tos kalbos
bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęsiš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklosir šiuo metu
lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtos
kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti
mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus: vienus mokslo metus jam
skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos pamokaper savaitę;

60.6. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir
mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio
ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla įskaito
mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimties balų vertinimo sistemą. Mokykla sudaro mokiniui
individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti
papildomas lietuvių kalbosir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse;

60.7. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus,
pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo, mokiniui sudaromos
sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus
su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokyklos savininku.

61. Gamtos mokslai. Mokykla užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti
gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per
mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus mokykloje, kurioje mokosi mokinys, sudaromos
sąlygos juos atlikti kitoje mokykloje, atvirosios prieigos centruose ar kitose tam tinkamose aplinkose.
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62. Technologijos. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį
(5-8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės,
konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms.

63. Informacinės technologijos: 5 ir 6 klasėse skiriama po 1 savaitinę pamoką per mokslo metus,
7 ir 8 klasėse — po I savaitinę pamoką per mokslo metus (7 klasėse — iš valandų mokinių ugdymosi
poreikiams tenkinti).

64. Socialiniai mokslai:
64.1. mokykla, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, Laisvės kovų istorijai mokyti

rekomenduoja skirti ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į istorijos, lietuvių kalbos pamokas;
64.2. rekomenduojama į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį

integruoti Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidžiamos aptariant su
mokiniais nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos
nacionalinio saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos
politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos
nacionalinio saugumo pagrindų įstatymasir kiti įgyvendinamieji gynybosir kovos su korupcija sričių

teisės aktai, ir kitas panašias temas;
64.3. socialinių mokslų pamokos grindžiamos tiriamojo pobūdžio metodais, diskusijomis,

bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis komunikacinėmis technologijomis;
64.4. 5-8 klasėse, siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, ne mažiau kaip

10 proc. istorijos ir geografijos pamokų organizuojama netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose
vietose, vietos savivaldos institucijoseir kt.).

65. Fizinis ugdymas:
65.1. 5-8 klasių mokiniams privalomos 3 fizinio ugdymo pamokos persavaitę, per mokslo metus

—111 pamokų;
65.2. sudaromos sąlygas kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius atitinkančią neformaliojo

švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms. Mokykla užtikrina pasiūlos įvairovę ir
organizuoja mokinių, lankančių šias programas, apskaitą;

65.3. mokykla numato, kaip organizuos ugdymą specialiosios medicininės fizinio pajėgumo
grupės mokiniams:

65.3.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su
pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; pagal ligų pobūdį

5-8 klasių mokiniams skiriamos3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę;
65.3.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne

mokykloje;
65.3.3. 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 mokytojas skiria
alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo
rekomendacijas.

66. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl
ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą informaciniame centre,
bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.).

67. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma
kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinamas per dvejus mokslo metusir

per savaitę.
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68. Pagrindinio ugdymo programos dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas pamokų (valandų)skaičius:
Ugdymo sritys,

dalykai 5a 5b 5c 6a 6b 7a 7b 8a 8b

Dorinis

Lietuvių kalba ir

k.

I

Užsienio k. (2-oji,

ir

Informacinės

I
m

vaikų
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=
IVSKYRIUS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

69. Mokykla, rengdama mokyklos ugdymo planą, užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą,
šalina kliūtis, trukdančias teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaikyti mokymosi aplinką.

70. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama,
įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus nuostatomis

(jei šiame skyriuje nereglamentuojama, mokykla vadovaujasi kitomis Bendrųjų ugdymo planų
nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo programų įgyvendinimą), 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“, ir šio skyriaus nuostatomis ir
atsižvelgia į:

70.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius;
70.2. formaliojo švietimo programą;
70.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
70.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas;
70.5. mokyklosir tėvų (globėjų/rūpintojų) įsipareigojimus, įteisintus mokymosutartyje.
71. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams ugdymo planas sudaromas

vadovaujantis BUP reikalavimais. Tarčiai, kalbai, klausai lavinti skiriamos individualios ir grupinės
pratybos: 1-4 klasėse po 2 pamokas kiekvienam mokiniui per savaitę, 5-8 klasėse — po 1 savaitinę
pamoką.

ANTRASIS SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

72. Mokykla, rengdama ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Mokinio individualaus
ugdymo plano sudarymo tvarka, patvirtinta direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-71, gali:

72.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų
skaičių: 1-4 klasėse iki 20 procentų, 5—8 klasėse nuo 20 iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms
įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičių (nemažindama nustatyto mokiniui minimalaus pamokų
skaičiaus per savaitę;

72.2. planuoti specialiąsias pamokasir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, socialinei
veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, siekiantplėtoti
asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius;

72.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų)
skaičių;

72.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą;
72.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių mokinių;
72.6. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos užsienio

kalbos — mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbosir kalbėjimo, skaitymoir(ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų mokymosi
sutrikimų, turintį kochlearinius implantus;

72.7. besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo
programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio
interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis;
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72.8. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas
įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 77 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima

siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, skirtas esminėms srities
dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti;

72.9. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių sutrikimų, į
kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą). Užsienio kalbų pamokų laikas
gali būti skiriamas lietuvių, lietuvių gestų kalbai mokyti;

72.10. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų);
72.11. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus

lengvus). Vietoj Bendrųjų ugdymo planų 98.6-98.12 papunkčiuose nurodytų dalykų mokinys galirinktiskitus individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti
pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą.

73. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus ugdymo
planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77 punktais dalykų programoms įgyvendinti
nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 procentų. Bendras pamokų ir
neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi
poreikius, specialistų rekomendacijas.

74. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokinio ugdymo planas sudaromas vadovaujantis
Bendrųjų ugdymo planų 77 punktu. Ugdymo plane specialiosios pamokos skiriamos tarčiai, kalbai ir
klausai lavinti.

75. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio
gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogoir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. Jei
mokykloje švietimo pagalbos specialistų nėra, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios
pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir (ar) savivaldybės administracijos švietimo
padalinių specialistai.

TREČIASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

76. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga
vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo
planų 23 punkto nuostatomis bei Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, patvirtinta
direktoriaus 2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-39.

77. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai
ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su mokiniu, jotėvais (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). Vadovaujamasi Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, patvirtinta direktoriaus

2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-39.
78. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ir pagrindinio ugdymo programą

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje. Susitarimai
priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius,
numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Mokytojų tarybos nutarimu (2021-06-23
protokolo Nr. 21-2) mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, 1-4
klasėse taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas, 5—8 klasėse mokymosi

pasiekimai vertinami pažymiais. Vadovaujamasi Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka,
patvirtinta direktoriaus 2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-39.
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KETVIRTASIS SKIRSNIS
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS

MOKINIAMS TEIKIMAS

79. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis — didinti ugdymo
veiksmingumą.

80. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės
aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybosir mokyklos vaiko
gerovės komisijos rekomendacijomis.

81. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:
81.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Švietimo pagalbos teikimo
mokiniui modelio aprašu, patvirtintu progimnazijos direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-
765

81.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias,
keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir
teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo
pagalbos teikimo būdai;

81.3. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2-4 mokiniai), grupėms (5-8
mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba gali
būti teikiama per specialiąsias pamokas;

82. Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pagal individualiai suderintą tvarkaraštį
specialiąją pagalbą teikia logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo
padėjėjas, vadovaudamiesi Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis.

s
PENKTASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE

83. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie progimnazija organizuoja
atsižvelgdama į Vaiko gerovės komisijos ir Pedagoginės psichologinės tarnybos, gydytojų
rekomendacijas, sudaromas individualus ugdymo planas mokymosi namie laikotarpiui.

84. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie
progimnazija skiria iki 74 pamokų specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar
konsultacijoms, vadovaujamasi BUP nuostatomis.

85. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymui
namie skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus, iš jų iki 74 pamokų per metus skiriamos
specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms.

PRITARTA SUDERINTA
Kauno šv. Kazimiero Progimnazijos tarybos Kauno miesto savivaldybės administracijos
2021 m. birželio 25 d. posėdžio Švietimo skyriaus vedėja
protokoliniu nutarimu (protokolo Nr.22-4) Ona Gucevičienė Č

Valšvbės administracijos
Vyusioji specialistė
L

mikikas: 29



Kauno šv. Kazimiero progimnazijos ugdymo planas | 2021-2023 m. m.7
Priedas Nr. I

KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA

2021-2023 m. m. mokinių kultūrinių, meninių, pažintinių, kūrybinių veiklų planas

Skiriamų pamokų iaskaičius Vykdytojai

žais si i ss. 5 pamokos Klasių vadovai,Mokslo ir žinių šventė Rugsėjis
6 pamokos žuokytėjai

Gimtojo miesto
Rugsėjis

5 pamokos
Klasių vadovai,pažinimo ekspedicija UBsėji

6 pamokos 5-8 kl. mokytojaiSveikatos ir sporto š ok 1-4 kl. Rdiena „Olimpinių Spalis|OS|(BFK|aPa =Žaidynių keliu“ 6 pamokos 5-8 kl. socialiniai partneriai
a są 5 pamokos 1-4 kl. Darbo grupė,Mokslo laboratorija Lapkritis

Baiakos (-s8k|jaliniai partneriai
- .

a 6 pamokos 5-8 kl. Darbo grupė,Advento dirbtuvės Gruodis 5 - 14 kl ialiniai partneriai
Kuriu Lietuvai Vasaris 6 pamokos 5-8 kl. Darbo grupė

si į sai a 5 pamokos 1-4 kl. Klasių vadovai,Projektų diena
6 pamokos 5-8 kl. mokytojai

ii a. i sz 5 pamokos 1-4 kl. Darbo grupė,Bveikatinpymio: dienai Gegužė
6 pamokos 5-8 kl. socialiniai partneriaiGimtojo krašto

Birželi 10 pamokų 1-4 kl. Klasių vadovai,pažinimo ekspedicija aaa 12 pamokų 5-8 kl. mokytojai
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KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJA

Priedas Nr. 2

Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas 2021-2022 m. m.veiklos programų vykdymui

js a ValandųTil.
Būrelio pavadinimas Paškirtišpažal uždėnias skaičius per|Klasių grupėsNr. kompetencijas i

savaitę
Meninė saviraiška

1.
„Dailusis molinukas“ Profesinių kompetencijų ugdymas Žž 1-4

| „Oregami— popieriaus i a
paslaptys“ Profesinių kompetencijų ugdymas Zz 5-8

2. Dailės būrelis xa a
„Linksmasis teptukas“ Profesinių kompetencijų ugdymas 1 1-4

ii Teatro studija Profesinių kompetencijų ugdymas 4 1-4

8 „Augu dainuodamas“ Profesinių kompetencijų ugdymas 4 1-8

B
„Pynimėlis“ Profesinių kompetencijų ugdymas Žž 5-8

Sportas, sveika gyvensena
1.

„Drąsūs, stiprūs ir sveiki“|Asmeninių kompetencijų ugdymas 2 1-4

2.
Šokių studija Profesinių kompetencijų ugdymas 4 14

Techninė kūryba
Ž

„Išmaniųjų mokyklėlė“ Profesinių kompetencijų ugdymas 3 1-2

i Robotika ir virtualybė Profesinių kompetencijų ugdymas 1 3-4

Intelektinė, projektinė veikla
1.

Gimtojo krašto pažinimas|Edukacinių kompetencijų ugdymas 2 5-8
2.

Jaunieji Kazimieriečiai Bendrųjų kompetencijų ugdymas a 1-8

3.
Kalbų mokyklėlė Edukacinių kompetencijų ugdymas i 1

i „STEAM tyrinėtojai“ Edukacinių kompetencijų ugdymas 2 5-6

2 Lyderių klubas Edukacinių kompetencijų ugdymas 2 5-8

6 Gudručių akademija Edukacinių kompetencijų ugdymas 4 1-4
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