
PATVIRTINTA

2020m. rugpjudio 28 d.

direktoriaus isakymu Nr.1.3- 98

KAUNO VIKTORO KUPREVICTIUS PROGIMNAZIJOS

2020-2021 MOKSLO METU UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Viktoro Kuprevidiaus progimnazijos (toliau - progimnazijos) 20202021 mokslo metq

ugdymo planas, sudarytas vadovaujantis 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq pradinio, pagrindinio

ugdymo programrl Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR Svietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. balandZio 15 d. isakymu Nr. V-417 (2020 m. rugpj[dio 5 d. isakymas Nr. V- 1 1 59) LR Svietimo,

mokslo ir sporto ministro, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apra5u, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. isakymu Nr. V- 1309, Pradinio

ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio 2l d. isakymu Nr. V-1308, Mokymo

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo blidu kriterijq apraSu, patvirtintu LR Svietimo, mokslo ir

sporto ministro 2020 m.liepos 3 d. isakymu Nr. V-1006, Ugdymosi Seimoje igyvendinimo tvarkos

apraSu, patvirtintu LR Vyriausybes 2020 m. geguZes 20 d. nutarimuNr. 504. mokyklos strateginiu planu,

reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo programq ir su programomis susijusiq neformaliojo vaikq

Svietimo programq (toliau - Ugdymo programos) igyvendinim4 progimnazlioje.

2. Progimnazijos ugdymo planu siekiama:

2.1. reglamentuoti ugdymo proceso igyvendinim4 pritaikant ugdymo turini pagal mokiniq individualius

poreikius ir gebejimus;

2.2. pletoti savit4 mokymo modeli, toliau igyvendinant ,,Polinkiais ir gebejimais pagristo ugdymo bei

profesinio informavimo program4", Kryptingo meninio ugdymo program4 l-4 ir 5-8 klasese, dali

programos integruojant i neformalqii mokiniq Svietim4;

2.3. kurti saugias aplinkas progimnazijoje toliau igyvendinant prevencines socialinio ir emocinio

ugdymo programas ,,Zipio draugai" priesmokyklineje grupeje, ,,Obuolio draugai" l-2 klasese,

,,{veikiame kartu" 3-4 klasese ir Lions Quest programa,,Paauglystes kryZkeles" ir Opkus program4 5-8

klasese;



2.4.tqsti nuo 2018 m. rugsejo 1 d. progimnazijoje igyvendinam4 Visos dienos mokyklos I modelio

projekt4;

2.5. toliau lgyvendinti Gabiq mokiniq ugdymo program4 3-4 klasese, organizuojant papildomai

integruotas pamokas, apimandias matematikos ir gamtos mokslq bei socialiniq ir humanitariniq mokslq

sritis;

2.6. tikslingai planuoti ir organizuoti ugdym4, racionaliai panaudojant valstybinio ugdymo plano

teikiamas galimybes, illaikant optimalq mokiniq mokymosi krUvi.

3. Mokyklos ugdymo turinireglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrqjq programq pagrindu

parengtos ir mokyklos direktoriaus patvirtintos dalykq formaliojo ugdymo ir neformaliojo Svietimo

programos, ilgalaikiai dalykq planai.

4. Ugdymo organizavimas ir igyvendinimas pagristas kolegialiu mokyklos bendruomenes - mokytojq,

mokiniq ir jq tevq - sprendimq priemimu, bendradarbiavimq grindZiant demokratindmis nuostatomis.

II SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METU TRUKME

5. Mokslo metai:

5.1.2020_]021 mokslo metai prasideda 2020m. rugsejo 1 d., baigiasi2021m. rugpjldio 31 d.

5.2. 2020-2021 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsejo 1 d. Pradinio ugdymo

trukmd - 175 ugdymo dienos, ugdymas baigiasi birZelio 9 d. Pagrindinio ugdymo trukme - 185 ugdymo

dienos, ugdymas baigiasi 2021 m. birZelio 23 d.

Klas6s Uqdvmo proceso Ugdymo proceso

trukm6 savaitGmisoradLia pabaiga

l-4 klas6s 2020-09-01 2021-06-09 35 savaites

5-8 klas6s 2020-09-01 202t-06-23 37 savaites

6. Progimn azija dirbapenkias dienas per savaitg.

7. Mokslo metai skirstomi pusmediais (direktoriaus 2020-06-19 isakymas Nr.7.1- 24):

Pusmeliais

Klas6s I pusmetis

(nuo - iki)

II pusmetis

(nuo - iki)

1-4 klasds 2020-09-01 - 202t-01 -t5 2021 -0 | - | 8 - 2021 -06 -09

5-8 klasds 2020-09-01 - 2021-01-1 5 2021 -01 -18 - 2021 -06-23
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8 . Mokiniq atostogq trukme kalendorinemis dienomis:

Atostoqos Prasideda Baisiasi

1-4 klasds

Rudens 2020-10-26 2019- l0-30

Ziemos (Kaledq) 2020-12-23 2021-0t-05

Ziemos 202t-02-t5 202t-02-19

Pavasario (Velvku) 2021-04-06 2021-04-09

Vasaros 2021-06-10 2021-08-31

5-8 klas6s

Rudens 2020-10-26 2020- l 0-30

Ziemos (Kaledu) 2020-12-23 2021-01-05

Ziemos 202r-02-15 2021-02-19

Pavasario (Velvku) 2021-04-06 2021-04-09

Vasaros 2021-06-24 2021-08-31

9. Mokyklos vadovas, esant karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio, keliandio pavojq

mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybems mokykloje, ddl kuriq ugdymo procesas

negali buti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu priima sprendimus del

ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo, ugdymo organizavim4 vadovaujantis 2019-2020 ir 202V

2021 mokslo metq pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 6 priedu ,,Ugdymo

organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio, keliandio pavojq

mokiniq sveikatai ar gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybems mokykloje, del kuriq ugdymo procesas

negali b[ti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo b[du" ir 2019-2020 ir 2020 -2021

mokslo metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendrqjq ugdymo planq 7 priedu,,Pagrindinio

ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio, keliandio

pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybems mokykloje. Del kuriq ugdymo

procesas negali buti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo bfidu" ir mokyklos

parengtu tvarkos apra5u

10. Oro temperatflrai esant 20 laipsniq Saldio ar Zemesnei i mokykl4 gali nevykti 1-5 klasiq mokiniai,

esant 25 laipsniq Saldio ar Zemesnei temperatfirai -5-8 klasiq mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems

i mokykl4 mokiniams, vykdomas. Mokiniams" neatvykusiems i mokykl4, mokymuisi reikalinga

informacija skelbiama mokyklos interneto svetaineje ir (arba) elektroniniame dienyne. Sios dienos

iskaidiuojamos i mokymosi dienq skaidiq.

11. Mokyklos nuoZilra 30 akademiniq valandq per mokslo metus skiriamos kulturinei, meninei,

paZintinei, k[rybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai, kuri sudaro formuojamo

mokyklos ugdymo turinio dali, siejama su mokyklos ugdymo tikslais, mokiniq mokymosi poreikiais,

organizuojama progimnazijoje ir uZ jos ribq: muziejuose, teatruose, virtualiose mokymosi aplinkose.



2020_2021m. m. mokiniq kulturines, meninds, klrybines, sportines, paZintines praktines, socialines,

prevencines veiklos programa, patvirtinta direktoriaus isakymu.

Socialinei - pilietinei veiklai skiriama 10 valandq per mokslo metus. Veiklos organizu0jamos mokyklos

pasirinktu laiku igyvendinant Socialines-pilietines veiklos organizavimo program4, patvirtint4

direktoriaus isakymu. Programoje numatyta veiklos pob[dis, kryptys ir apskaita'

12. Mokiniams sillomi moduliai (pagilintam anglq kalbos, lietuviq kalbos, matematikos mokymui).

pagilinto mokymo moduliq planai aptarti mokyklos metodineje taryboje, patvirtinti direktoriaus

fsakymu.

13. Neformalusis vaikq Svietimas igyvendinamas pagal Neformaliojo vaikq Svietimo koncepcij4.

Neformaliojo vaikq Svietimo programas progimnazija sillo pagal Mokytojq tarybos aptart4 ir priimt4

,,polinkiais ir gebejimais pagristo ugdymo bei profesinio informavimo" modeli ir Kryptingo meninio

ugdymo program4: mokiniai neformaliojo ugdymo programas renkasi laisvai, jos yra neprivalomos.

progimnazijos neformaliojo Svietimo valandq paskirstymas 2020-2021 m. m. veiklos programq

vykdymui patvirtintas direktoriaus isakymu, suderintas su savivaldybes igaliotu asmeniu.

14. Mokiniq mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Mokiniq mokymo stacionarindje asmens

sveikatos prieZiuros lstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsejo 26 d. lsakymu Nr. V-1405, ir Mokymosi formq ir mokymo

or ganizavimo tvarkos apra5u.

14.1. progimnazija, suderinusi su mokinio tdvais (globejais/rlpintojais) ir atsiZvelgusi i mokinio ligos

pob1d! bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualq mokinio mokymo namuose plan4 (pritaiko

Bendrqj4 programq, numato ugdomosios veiklos tvarkara5ti). Mokinys, suderinus su mokinio tevais

(globejais/rgpintojais), mokyklos direktoriaus isakymu atleidLiamas nuo kai kuriq pamokq (menq,

dailes, muzikos, technologijq ir klno kult[ros). Jei jis nesimoko kai kuriq dalykq, dienyne ir mokinio

individualaus ugdymo plane ra5oma,,atleista".

l4.2.namie mokomam mokiniui 1-3 klasese skiriama 9 savaitines pamokos,4-oje klaseje - 11,5-6

klasese - 12,7-8 klasese - 13. Dali pamokq gydytojq konsultacines komisijos leidimu mokinys gali

lankyti progimnazijoje arba mokyis namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bUdu'

Direktoriaus isakymu gali blti skiriama (pagal poreiki) iki 2 papildomq pamokq per savaitg.

15. Mokiniq savarankiSkas mokymasis organizuojamas pagal Mokymosi pagal formaliojo Svietimo

programas formq ir mokymo organizavimo tvarkos apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2012-06-28 isakymu Nr. V-l049.

15.1. Progimnazijoje nuo 2020 m. rugsejo 1 d. vaikai mokomi Seimoje pagal prieSmokyklinio, pradinio,

pagrindinio ugdymo bendr4sias programas ir pagal pagrindinio ugdymo pirmqi4 dali, vadovaujantis
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,,Ugdymosi Seimoje igyvendinimo tvarkos apraSu'., patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020

m. geguZes 20 d. nutarimu Nr. 504 ir Kauno miesto savivaldybes tarybos sprendimu.

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR IGYVENDINIMAS

16. Mokyklos vadovo 2020 m. birZelio 19 d. isakymu Nr. 7.1 - 24 sudaryta darbo grupe mokyklos

ugdymo plano projektui parengti.

17. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turini pagal mokyklos

tikslus, konkredius mokiniq ugdymo(si) poreikius. Formuojant mokyklos ugdymo turini ir rengiant

mokyklos ugdymo plan4 remiamasi Svietimo steb6senos, mokiniq pasiekimq ir palangos vertinimo

ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionaliniq mokiniq pasiekimq patikrinimo,

standarlizuotq testq 4, 6, 8 klasese duomenimis, nacionaliniq ir tarptautiniq mokiniq pasiekimq tyrimq

rezultatais, mokyklos veiklos isivertinimo ir i5orinio vertinimo duomenimis.

18. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir igyvendinamas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo

planais, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. lsakymu Nr. V-1309, Pradinio ir pagrindinio

ugdymo bendrqjq programq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m.

rugpjfidio 26 d. isakymu NT.ISAK-2433 ,, Del Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrqiq programq

patvirtinimo" (toliau - Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosios programos) nuostatomis del ugdymo

turinio klrimo ir mokymosi pasiekimq, Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas formq ir

mokymo organizavimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2012 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,,Del Mokymosi formq ir mokymo organizavimo tvarkos

apra5o patvirtinimo" ir progimnazijoje jau priimtais susitarimais, sprendimais:

Progimnazija, pritaikydama ir

igyvendindama ugdymo turini,

vadovaujasi Bendrosiomis

programomis, kitais norminiais

teis0s aktais, mokyklos

strateginiais tikslais,

atsiZvelgdama i mokyklos

bendruomenOs poreikius,

turimus i5teklius pri0m6

sprendimus ddl:

Priimtos nuostatos

Dokumento

pavadinimas

(isakymas,

nutarimas,

protokolas),

data ir

numeris



ugdymo turinio planavimo principq

ir laikotarpiq, ugdymo turinio

inovacijq, skatinandiq proceso

modernizavimo igyvendinim4

Mokyklos ugdymo plan4 rengia direktoriaus

isakymu sudaryta darbo grupe; planas

reglamentuoja ugdymo proceso organizavim4

202V2021m. m.

Ugdymo turinio planavimo principus ir

laikotarpius, formas, programq ir planq

rengim4 reglamentuoja Ugdymo planavimo

tvarkos apra5as, patvirtintas direktoriaus

isakymu.

Ilgalaikiai dalykq planai rengiami mokslo

metams.

Trumpalaikius planus temai, skyriui, pamokai

rengia mokytoj ai individuali ai, pagal

poreikius. Planq formos aptartos metodinese

grupdse, patvirtinto s metodinej e taryboj e.

Siektini ugdymo rezultatai ir asmenines

mokytoj q inovacij q iniciatyvos atsispindi 20 1 9

metq individualiose mokytojq veiklos

uZduotyse, kurios rengiamos pagal Metodineje

taryboj e patvirtint4 form4.

Akcentuojamas mokiniq gebejimq ugdymas

efektyviai panaudoj ant IT kompiuterines

programas, planSediq ir 3D klasiq, interaktyviq

lentq galimybes.

2020-06-19

direktoriaus

isakymas

Nr.7.1-24

Mokyklos

tarybos

posedis

2020-05-29,

prot. Nr.6

Mokytojq

tarybos

posedis

2020-06-19,

prot. Nr.4

Metodines

tarybos

protokolai

mokyklos

igyvendinimo

prevencines

programas

ugdymo turinio

integruojant i ji

ir integruojam4sias

Progimnazijoje prevencines programos

igyvendinamos pagal atskirq plan4, patvirtint4

direktoriaus isakymu, integruojamos i pradinio

ir pagrindinio ugdymo programos I dalies

ugdymo dalykq, gamtos, socialiniq mokslq,

menq, fizinio ugdymo ir kitq dalykq turini.

Sudary'tos s4lygos kiekvienam mokiniui nuolat

dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikeje

socialines ir emocines kompetencijas

ugdandioje prevencineje programoje,

apimandioje smurto, alkoholio, tabako ir kitq

psichikq veikiandiq medZiagq vartojimo

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-19,

prot. Nr.4

(patikslinta)

Mokyklos

tarybos

posedis,

2020-05-29

prot. Nr.6
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prevencij4, sveikos gyvensenos skatinim4.

Smurto prevencija igyvendinama vadovaujantis

Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose

rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017

m. kovo 22 d. isakymu Nr. V-190.

Progimnazija dalyvauja LIONS QUEST

programos diegiamame ,,Saugios aplinkos

mokykloje kurimas" projekte, todel

bendradarbiaujama su Si projekt4

igyvendinandiomis ugdymo istaigomis.

fgyvendinant tarptautines programas,,Zipio

draugai" prieSmokyklinio ugdymo grupeje,

,,Obuolio draugaio' 1-2 klasese ir ,,fveikiame

kartu" 3-4 klasese bendradarbiaujama su VSf

,,Vaiko labui". Sias programas apjungia

Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo

pletojimas mokykloje nuo 2015 m.

[gyvendinat valstybes planavimo projekt4

,,Saugios aplinkos mokykloje klrimas II", nuo

2018 m. rugsejo 3 d. mokykla dalyvauja

OLWEUS patydiq prevencijos programos

tgstiniame projekte Opkus.

Prevenciniq programq igyvendinimas

vykdomas pagal atskir4 plan4, patvirtint4

direktoriaus isakymu,

Alkoholio, tabako ir kitq psichikE veikiandiq

medZiagq vartojimo prevencijos programa,

patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. isakymu

ISAK-494: 3 val. integruojamos i pradinio

ugdymo dalykq ir pradinio ugdymo programos

I dalies dalykq - pasaulio paZinimo, dorinio

ugdymo, lietuviq kalbos - turini pagal atskir4

plan4, patvirtint4 direktoriaus isakymu.

Metodines

tarybos

posedZiq

protokolai



Nuo 2019 metq rugsejo menesio nau.lai

pradedamos igyvendinti trys integruojamos

programos:

1. tarptautind ,,Social Breeze" programa skirta

atviro ir socialiai atsakingo piliedio ugdymui;

Z. finansinio raStingumo pradinese klasese

programa I 
gyvendinant pilotini proj ekt4,,Mano

bendruomend" skirta ankstyvajam l-4 klasiq

mokiniq finansinio i5prusimo ir elgsenos su

pinigais ugdymui. Programos igyvendinimui

per metus skiriamos 6 papildomos valandos;

3. informatikos t-4 klasese mokymas

integruojant i visus mokomuosius dalykus,

pasirinktinai pagal poreiki naudojant

elektronines (matematikos, lietuviq kalbos,

pasaulio paZinimo) pratybas, skaitmeninius

i5teklius ir interaktyvias mokom4sias

priemones.

ugdymo

trukmes ir

proceso organizavimo

formq

Ugdymo proceso trukme gali blti trumpinama

iki dviejq ugdymo dienq per mokslo metus

igyvendinant tarpdalykinius projektus ar

programas pagal iS anksto klases vadovo

parengt4 ugdymo proceso organizavimo 2020-

2021 mokslo metams plan4. Parengtame plane

atsispindi projekto ar programos integralumas,

tema, vieta, data, trukme ir mokiniq skaidius.

Ugdymo diena uZskaitoma tik tuo atveju, jeigu

projekte ar programoje dalyvauja ne maZiau

kaip 90 proc. mokiniq ir trukme ne maZesnd

kaip 7 val.

Visos dienos mokyklos (VDM)

modelio igyvendinimo

UZtikrinamas 2018-2019 mokslo metais

praddto Visos dienos mokyklos modelio

tgstinumas organizuojant 1-4 klasiq mokiniq

popamokini uZimtumq h 5-6 klasiq mokiniq

pamokq ruo54.

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-19,

prot. Nr.4



reikalavimq mokinio individualiam

ugdymo planui sudaryti

Reikalavimus mokinio individualaus ugdymo

planui sudaryti nusako Mokinio individualaus

ugdymo plano sudarymo tvarkos apraSas,

patvirtintas direktoriaus isakymu. Mokinio

individualus ugdymo planas - tai kartu su

mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi

poreikiams pritaikytas ugdymosi planas,

padedantis i5sikelti tikslus, juos igyvendinti,

prisiimti asmening atsakomybg uZ mokym4si.

Individualls planai sudaromi mokiniams, kuriq

pasiekimai Zemi arba itin aukSti. Individualus

ugdymo planai rengiami:

- mokiniui, turindiam specialiqjq ugdymosi

poreikiq ir ugdomam pagal individualizuotas

pritaikyto ugdymo programas;

- mokiniui, kuris mokomas namie;

- mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio

ugdymo program4 (kuriam kyla mokymosi

sunkumq arba kuris mokosi itin sekmingai),

bendraujant ir bendradarbiaujant mokyojams,

mokiniui, mokinio tdvams

(globejams/rlpintojams), mokyklos

direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Svietimo

pagalbos specialistams;

- mokiniui, atvykusiam i5 uZsienio arba

griZusiam i5 uZsienio ir nesimokiusiam

Lietuvoje.

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-t9,

prot. Nr.4

mokinio gerovds uZtikrinimas ir

sveikatos ugdymas, Svietimo

pagalbos teikimas progimnazij oj e

Progimnazija, igyvendindama pradinio ir

pagrindinio ugdymo programas, sudaro s4lygas

mokiniui mokyis psichologi5kai, dvasi5kai ir

fizi5kai sveikoje ir saugioje aplinkoje, uZtikrina

tinkam4 ir savalaiki reagavim4 i patydiq ir

smurto aprai5kas. Saugia ir sveika ugdymo(-si)

aplinka progimnazij oj e rlpinasi Vaiko gerovds

komisija. Ji savo veikl4 grindiia Progimnazijos

Mokytojq

tarybos

posddis,

2020-06-r9

prot. Nr.4

9
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vaiko gerovds komisijos sudarymo ir jos darbo

organizavimo tvarkos apra5u.

Svietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes

ir budus reglamentuoja Svietimo pagalbos

teikimo mokiniui tvarkos apra5as, patvirtintas

direktoriaus isakymu. Specialiqjq ugdymosi

poreikiq mokiniq ugdymas organizuojamas

pagal specialiqjq poreikiq mokiniq ugdymo

nuostatas, PPT ivertinim4 ir rekomendacijas,

mokyklos specialiqjq ugdymosi poreikiq

komisijos veiklos bei specialiqjq ugdymosi

poreikiq mokiniq socializacijos plan4. Siems

mokiniams taikomas ugdymas pagal

Individualizuotas arba pritaikytas Bendr4sias

programas.

mokymosi

priemoniq

mok)rrnosi

vykdant

program4

pasiekimq gerinimo

igyvendinimo ir

pagalbos teikimo,

pagrindinio ugdymo

[gyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo

programos pirmEj4 dali, mokykla parenge

mokiniq pasiekimq gerinimo priemoniq plan4,

sudarydama sqlygas kiekvienam mokiniui

mokytis pagal gebejimus ir pasiekti kuo

auk5tesniq rezultatq:

- progimnazija dalyvauja Kauno miesto

savivaldybes organizuojamoje

Tarpdisciplininio itin gabiq mokiniq ugdymo

programoje;

- progimnazija igyvendina gabiq mokiniq

ugdymo program4 3-4 klasiq mokiniams;

- pasiekimq skirtumams maZinti, gabumams

pletoti, pritaikant ivairias mokymosi strate gij as,

igyvendinamas ,,Polinkiais ir gebejimais

pagristo ugdymo ir profesinio informavimo

modelis" nuo 8 klasds - matematikos, lietuviq

k.; programa igyvendinama diegiant aukStus

mokymosi lfikesdius kiekvienam mokiniui

pagal jo gebejimus ir polinkius, ugdant

s4moning4 ir atsaking4 poZiilri i mokym4si;

Mokyklos

tarybos

posedis,

2020-05-29

prot. Nr.6

2020-06-

direktoriaus

isakymas

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-19,

prot. Nr.4
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- pamokq kokybes tobulinimo taikant

inovacijas, aktyviuosius metodus, IT

programas;

- mokymosi pagalba mokiniams suteikiama

kuriant individualiq ir grupiniq konsultacijq

sistem4, atsiZvelgiant i mokandiq mokyojq

rekomendacijas;

- uZtikrinama Zemq pasiekimq prevencija

identifikuojant mokymosi sunkumus ir galimas

jq prieZastis: del ligos, lankomumo problemq,

nepatenkinamq ivertinimq, nepadarytos

paZangos ir kt.;

- mokymosi pagalba teikiama kiekvienam

mokiniui pagal poreikius: teikiamos

trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijos,

sudaromos s4lygos ruoSti pamokas skaitykloje,

Visos dienos mokyklos grupeje, informatikos

kabinetuose;

- nuolat kart4 per menesi aptariami mokiniq

pasiekimq gerinimo klausimai mokyklos

bendruomeneje (su mokiniais, destandiais

mokytoj ais, su t6vais (globejais);

- tevq, mokiniq savanori5ka pagalba kitiems

mokiniams (,,Draugas - draugui");

- tobulinant mokiniq pasiekimq ir paZangos

vertinimo procesus, orientuojamasi i

mokymo(si) proceso stebejim4, sisteming

mokymosi pagalb4.

Progimnazija yraparengusi Mokyklos mokiniq

pasiekimq ir paLangos tvarkos apraS4, kuris

skelbiamas mokyklos internetinej e svetainej e.

mokyklos ugdymo turinio

igyvendinimo integruojant i ji

integruoj am4sias programas

Muzika ir chorinis dainavimas, Sokis, teatras 1-

4 klasese ir 5-8 klasese igyvendinant kryptingo

meninio ugdymo programq, patvirtintE

direktoriaus isakymu. Po vien4 valand4

skiriama i5 valandq, skirtq mokiniq ugdymosi

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-19,

prot. Nr.4
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poreikiams tenkinti, po vien4 - integruojama i

neformalqji ugdym4.

Informacinds technologijos integruojamos i

tiksliqiq ir gamtos mokslq programas 7-ose

klasese.

I mokyklos Bendrosios programos ugdymo

dalykq programq turini 1-8 klasese

integruojama:

- Sveikatos ir lyi5kumo bei rengimo Seimai

bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016

m. spalio 25 d. isakymu Nr. Y-941 ,,Del

Sveikatos ir lyti5kumo ugdymo bei rengimo

Seimai bendrosios programos patvirtinimo": 1 -

4 klasese 5 val. i pasaulio paZinimo, dorinio

ugdymo, lietuviq (gimtosios) kalbos - pagal

atskir4 p1an4, patvirtint4 direktoriaus isakymu;

5-8 klasese 9 val. i pagrindinio ugdymo dalykq

dorinio ugdymo, gamtos mokslq, istorijos,

lietuviq (gimtosios) kalbos turini pagal atskir4

plan4, patvirtint4 direktoriaus isakymu;

- Ugdymo karjerai programos, patvirtintos

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2014 m. sausio 15 d. isakymu Nr. V-

72, integruojama i lietuviq (gimtosios) kalbos,

tiksliqjq mokslq, technologijos, ment+, kuno

kult[ros turini, klases aukletojo veikl4,

neformalqji ugdym4 pagal atskir4 plan4,

patvirtint4 direktoriaus i sakymu;

- Zmogaus saugos ugdymas, vadovaujantis

Zmogars saugos ugdymo bendr4ia programa,

patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2012 m.liepos 18 d. isakymu

Nr. V-1159, I - 4 klasese integruojamas i

matematikos, lietuviq kalbos, klno kultlros,

dorinio ugdymo turini, klasOs aukletojo veikl4;

(patikslinta)

Mokyklos

tarybos

posedis,

2020-05-29

prot. Nr.6

Metodines

tarybos

posedZiq

protokolai
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5 ir 7 klasese Zmogaus sauga destoma kaip

atskiras dalykas;

- Finansinio ra5tingumo ugdymo programa

igyvendinama dalyvaujant pilotiniame projekte

finansiniam ra5tingumui stiprinti ,,Mano

bendruomen6";

- Sveikatos ugdymo bendroji programa,

patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2012 m. rugpjldio 31 d.

isakymu Nr. V-1290, integruojama i fizinio

ugdymo, biolo gij os, technolo gij q, geo grafij os,

lietuviq kalbos, dorinio ugdymo turini, klases

aukletojo veikl4 pagal atskir4 plan4, patvirtint4

direktoriaus isakymu;

- Etnine kultflrine veikla igyvendinama

vadovaujantis Pradinio ir Pagrindinio ugdymo

etnines kultlros bendr4ja programa, patvirtinta

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2012 m. balandZio 12 d. isakymu Nr.

V-651, pradinese klasese integruojama i

neformaliojo ugdymo turini, 5-8 klasese 9 val.

integruojamos i pagrindinio ugdymo dalykq -
lietuviq (gimtosios) kalbos, geografij os, menr+,

istorijos, dorinio ugdymo, technologijq turini

pagal atskir4 plan4, patvirtint4 direktoriaus

isakymu

mokiniq paZangos ir pasiekimq

vertinimo

Mokinio pasiekimai ir paLanga ugdymo

procese vertinami vadovaujantis teises aktais,

reglamentuojandiais bendrqii ugdym4 ir

mokinio pasiekimq ir paZangos vertinim4.

Vadovaujamasi mokyklos priimtais

sprendimais del mokiniq pasiekimq ir paZangos

vertinimo ir (ar) iverlinimo. Mokiniq paZangos

ir pasiekimq vertinimo ugdymo procese b[dus

ir laikotarpius reglamentuoja Mokiniq

Mokytojq

tarybos

posddis,

2020-06-19

prot. Nr.4

Mokyklos

tarybos

pos6dis,

2020-05-29

prot. Nr. 6
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paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos

apra5as, patvirtintas direktoriaus isakymu.

Informacija apie mokymosi rezultatus

pradinese klasese teikiama trumpais

komentarais, mokinio mokymosi pasiekimq

apskaitos suvestin6se ira5omas apibendrintas

mokinio pasiekimq lygis (patenkinamas,

pagrindinis, auk5tesnysis). Baigus pradinio

ugdymo program4, rengiamas Pradinio ugdymo

programos baigimo pasiekimq paZangos

vertinimo apra5as.

Mokytojai, Svietimo specialistai, planuodami

mokiniq, pradedandiq mokytis pagal

pagrindinio ugdymo program4, ugdymo

organizavim4, atsiZvelgia i Pradinio ugdymo

programos baigimo pasiekimq ir paZangos

apra5e pateikt4 informacij 4.

Pagrindinio ugdymo programos dalykams

vertinti naudojama de5imties balq vertinimo

sistema; individuali mokinio paZangos

isivertinimo sistema; mokymosi pasiekimq

apraSai, kaupiamiej i ta5kai.

Ugdymo procese derinamas formuojamasis,

diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas ir

isivertinimas.

Mokiniq individualiam isivertinimui 5-8

klasese naudojami mokinio individualios

paZangos stebejimo, fiksavimo ir isivertinimo

lapai, kuriuos kiekvienas mokinys pildo

reguliariai Lymedamas diagnostinius dalykq

vertinimus. Mokinio individualios paZangos

stebejimo, fiksavimo ir isivertinimo sistema

leidLia mokiniui kelti asmeninius akademinius

tikslus ir formuoti hlkesdius, sistemingai stebeti

paZangos pokyti, fiksuoti mokyojo teikiam4

Metodines

tarybos

posedZiq

protokolai

Metodines

tarybos

protokolai
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pagalb4 ir susitarimus bei isivertinti pasiekt4

paLang4.

Mokinio paZangos ilgalaikiam stebejimui

sukurtos individualios paZangos korteles,

kuriose fiksuojami visi per 8 mokslo

pro gimnazij oj e metus gauti standartizuotq testq

rezultatai, kurie tiek mokiniui tiek mokyojui

padeda stebeti mokinio paZangos pokyti

ilgalaikeje perspektyvoje ir teikti savalaikg

pagalb4, i5vengiant informacijos apie

akademinius rezultatus trukumo pereinant

mokiniui i5 pradinio i pagrindinio ugdymo

pfogram4.

Individualios mokinio paZangos vertinime,

Nacionaliniq mokiniq patikrinimo rezultatq

aptarime dalyvauja pats mokinys, jo tevai

(globejai/rupintojai), mokytojai, kiti Svietimo

specialistai, atsiZvelgiant i

informacij4, koreguojamas

mokymasis. Nacionalinio mokiniq pasiekimq

patikrinimo rezultatai neiskaidiuojami i

ugdymo laikotarpio (pusmedio) ivertinim4.

Mokyklos sprendimai del mokiniq pasiekimq ir

paZangos vertinimo ar (ir) ivertinimo skelbiami

mokyklos internetinej e svetainej e.

Progimnazija apie mokiniq mokymosi paLangq

ir pasiekimus mokinius ir jq tevus (globejus/

rlpintojus) informuoja mokyklos nustatl'ta

tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos

asmens duomenq teisines apsaugos istatymo

reikalavimais.

verttntmo

mokinio

sillomq pasirinkti dalykq, dalykq

moduliq;

Pagal mokiniq poreikius ir gebejimus

mokytojai rengia pasirenkamqiq dalykq ir

dalykq moduliq lietuviq k., matematikos (6-8

klasese) programas. Programos aprobuojamos

metodinese grup6se, atsiZvelgiant i Ugdymo

Metodiniq

grupiq

protokolai
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turinio planavimo tvark4 ir Metodines tarybos

parengtas rekomendacijas, derinamos su

mokyklos vadovais, tvirtinamos direktoriaus

isakymu.

pagilinto

kryptingo

antrosios

dalykq mokymo,

meninio ugdSzmo,

uZsienio kalbos mokymo;

Progimnazijoje vykdomas pagilintas anglq

kalbos mokymas nuo 5 klases. Nuo 6 klases

organizuojamas lietuviq kalbos, matematikos

mokymas pagal gebejimus ir polinkius

laikinosiose grupdse. Kryptingas meninis

ugdymas vykdomas 1-4 klasese ir 5-8 klasese

pagal Kryptingo meninio ugdymo programos

vykdymo tvarkos apraS4, patvirtint4

direktoriaus isakymu.

Antrosios uZsienio kalbos mokymas vykdomas

nuo 6 klases, progimnazija sillo rinktis

vokiediq arba rusq kalbas.

Mokykla nuo 2014-2015 m. m. dalyvauja

Goethes instituto projekte ,,Vokiediq kalba su

Hanse Hase" priesmokyklineje grupeje, pirmtl

klasiq mokiniams, rurc 2017 m. rugsejo 1 d.

tevq (globejr./rupintojq) ir mokiniq

pageidavimu Sis projektas bus tgsiamas ir

igyvendinamas 1 -4 klasese.

Mokyklos

tarybos

posedis,

2020-05-29

prot. Nr. 6

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-r9

prot. Nr.4

Metodines

tarybos

posedZiq

protokolai

adaptacinio I aikotarpio penktokams

trukmes;

Adaptacijos periodo trukme 5 klasems - trys

menesiai: pirmE menesi (rugsejo) mokiniq

Zinios paZymiais nevertinamos, antr4 menesi

(spalio) neraSomi nepatenkinami paLymiai, o

tredi4 (lapkridio) neigiami vertinimai ra5omi

tik individualiais atvejais aptarus su tdvais

(globejais/rupintojais), klasiq aukletojais,

numatoma pagalba mokiniui siekti paZangos

(individualios ar grupines konsultacij os, klasds

draugq pagalba ir kt.) .

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-19,

prot. Nr.4

mokiniq socialines - pilietines

veiklos organizavimo princiPq ir

b[dq, siejamq su mokiniq,

Progimnazijoje socialine-pilietine veikla

organizuojama vadovaujantis 2017 m.

rugpjDdio 31 d. isakymu Nr. 1.3-268 patvirtintu

Mokytojq

tarltos

posedis,
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mokyklos ir vietos bendruomends

poreikiais

Socialines-pilietines veiklos organizavimo

tvarkos apra5u. Bendradarbiauj ant su Dainavos

seni[nija, Kovo 11-osios gatves bendrija,

Gerojo Ganytojo paraprja, Dainavos policijos

komisariatu, dalyvaujant Kauno miesto

socialinese - pilietinese iniciatyvose (pvz.,

Kaunas tvarkosi) parengta socialines - pilietines

veiklos programa, kuri igyvendinama

tgstinumo principu. Socialines - pilietines

veiklos organizavimo tvarka, patvirtinta

direktoriaus isakymu, kurioj e numatyta:

- socialines - pilietines veiklos trukmd per

mokslo metus yra ne maZiau kaip 10 val.

(pamokq);

- socialines - pilietines veiklos pobldis;

- socialines pilietines veiklos kryptys,

kiekvienai krypdiai priskirtas kuratorius;

- socialines - pilietines veiklos apskaita; veikla

fiksuojama, mokiniai veiklos irodymus kaupia

patys e-aplankuose.

2020-06-19

prot. Nr.4

Mokyklos

tarybos

posddis,

2020-05-29

prot. Nr. 6

dalyko mokymo intensyvinimas; Pagrindinio ugdymo Programoje

intensyvinamas: Zmogaus saugos destymas 5

klasese skiriama 1 val.; 7 klasese - I val.

Mokl.tojq

tarybos

posddis,

2020-06-19,

prot. Nr.4

mokymosi s4lygq sudarymo

mokiniams mokytis ne tik klaseje,

bet ir ivairiose aplinkose; mokymo

ir mokymosi i5tekliq naudojimo

Pagrindine ugdymo organizavimo forma

pamoka, mokytojo nuoZilra gali bfti derinama

su trumpalaike projektine klrybine veikla.

Pamokos ir visa ugdomoji veikla vyksta dalykq

kabinetuose, mokyklos skaitykloje, Mokyklos

istorijos muziejuje, miesto, Salies muziejuose,

teatruose, nacionaliniuose parkuose, gamtos

draustiniuose ir kitur, t. y. vykdomos

edukacines pamokos ne mokyklos aplinkose.

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-19,

prot. Nr.4

Mokyklos

tarybos

posedis,

2020-05-29,

prot. Nr.6
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klasiq dalijimo i grupes princiPq,

laikinqjq grupiq sudarYmo ir

skaiciaus, atsiZvelgiant i mokYmo

leSas

5-8 klases dalijamos i gruPes: 
I

- informacinems technologijoms - uZtikrinant.

kad prie I monitoriaus dirbtq 1 mokinys

(vadovauj antis Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2017-03-13 isakymu NR.V-

284 ,,Del Lietuvos higienos norrnos HN

2l :2Ol7,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugd5'mo

programas. Bendrieji sveikatos saugos

reikalavimai");

- technologijoms - laikantis nuostatos, kad

kiekvienam mokiniui technologijq kabinete turi

blti ne maZesne kaip 2,4 m2 mokymosi vietos

(Lietuvos higienos norrno s,,Mokykla, vykdanti

bendrojo ugdymo program4. Bendrieji

sveikatos reikalavimai", patvirtintos Lietuvos

Respublikos sveikatos ministro 20ll m.

rugpj[dio 10 d. isakymu Nr. V-773, 29 punktu);

- doriniam ugdymui - jei toje padioje klaseje

mokiniai pasirinko tikyb4 ir etikq;

- uZsienio kalbai (pirmajai ir antrajai) - jei

klaseje mokosi ne maZiau kaip 23 mokiniai;

vokiediq kalbos (2-oji kalba) grupese gali blti

maLiaumokiniq. Jei yra galimybe, jungiamos i

vienE grupg paraleliq klasiq mokiniai, pvz.;

vokiediq k. - 6A8, 7AB);

Laikinosios grupes sudaromos pagal mokiniq

poreikius, mokyklos vykdomas programas ir

I mokyklos galimybes. Laikinosios grupds

I srdu.ornos igyvendinant ,,Polinkiais ir
I

I gebe.iimais pagristo ugdymo ir profesinio
I

I informavimo modeli" nuo 6-os klases lietuviq
I

I (gi*totios) kalbos. matematikos.

Mokyklos

tarybos

posedis,

2020-05-29,

prot. Nr.6

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-19,

prot. Nr.4

mokiniq mokymosi krfivio

reguliavimo principai

SprendZiant mokytojq bendravimo ir

bendradarbiavimo klausimus, susijusius su

mokiniq krlvio optimizavimu, atsakingi

mokyklos metodine taryba, dalykq metodinds

Mokyklos

tarybos

posedis,
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grupds, klasiq aukletojai. Kontroliniq darbq,

namq darbq skyrimas derinamas vadovaujantis

ugdymo proceso Higienos nonna ir BUP

reikalavimais: per dien4 negali blti daugiau

kaip vienas kontrolinis darbas (sudarytas

kontroliniq darbq grafikas, kuri priZifiri

pavaduotoja ugdymui). Apie kontrolini darb4

mokiniai informuojami prie5 savaitg,

kontroliniai darbai nera5omi po ligos, atostogq,

Sventiniq dienq.

Mokiniams, neturintiems sqlygq namuose

atlikti namq darbus, jos sudaromos

progimnazijoje: maZqjq laisvalaikio centre,

skaitykloj e, informatikos kabinetuose, mokiniq

poilsio kambaryje.

Maksimalus pamokq krflvis:

l-4 klasiq mokiniams - 5 pamokos per dien4;

5-8 klasiq mokiniams - 7 pamokos per dien4.

Atleisti nuo fizinio ugdymo pamokq mokiniai,

jei tai nera pirma ar paskutind pamoka, stebi

pamok4; pirmos ir paskutines pamokq metu

mokiniai, suderinus su tevais

(globejais/rlpintojais) gali pamokose

nedalyvauti. Susidarius 5-8 ar didesnei

skirtingq klasiq mokiniq grupei skiriamas

sveikos gyvensenos kursas su altematyviais

uZsiemimais (stalo Zaidimai) atskiroje

patalpoje.

Prie5 pamokas ir pertraukq metu, po pamokq

mokykloje sudaromos s4lygos fizi5kai aktyviai

veiklai: specialiai irengtose mokyklos erdvese

(stalo tenisas, stalo futbolas, badmintonas ir

kt.), mokyklos aik5tyne (krep5inis, futbolas,

treniruokliai ir kt.). Mokiniai, lankantys

neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqji

Svietim4 papildandio ugdymo mokyklose, padiq

2020-0s-29,

prot. Nr.6

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-19,

prot. Nr.4
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mokiniq ir jq tevq (globejq/rupintojq)

pageidavimu gali buti atleisti nuo atitinkamq

menq ir sporto srities dalykq pamokq (mokykla

uZtikrina mokiniq saugum4 ir uZimtum4

pamokq metu, pirmosios ir paskutines pamokos

metu uL saugum4 atsakingi tevai

(globejai/rflpintojai), apie tai informavus

pasira5ytinai tevus.

uZsienyje igytq Pasiekimq

lvertinimo tvarkos;

UZsienyje igyto mokslo daliai ivertinti

(sugriZusiems iS uZsienio mokiniams)

mokykloje tevq (globejq/rfipintojq) sutikimu

sudaroma dalyko speciali komisija; jei

vertinamas atitinkamos klases lygmuo,

ivertinimE organizuoja direktoriaus

pavaduotojo (-os) ugdymui vadovaujama

komisija. Komisija teikia rekomendacijas

mokiniui, mokyklos vadovams del pagalbos

mokiniui bltinybes, fo.mrl ir bfidq.

Mokyklos

tarybos

posedis,

2020-05-29,

prot. Nr. 6

Mokytojq

tarybos

posddis,

2020-06-19,

prot. Nr.4

mokyklos

rtrpintojq)

ir bldq;

ir mokiniq tevq (globejq/

bendradarbiavimo tikslq

Siekiant individualios kiekvieno mokinio

mokymosi paZangos, puoselejant jo sveikat4,

socialum4 ir brand4, bendradarbiavimo su

mokiniq tevais b[dus reglamentuoja Mokiniq

tevq informavimo ir Svietimo tvarka, patvirtinta

direktoriaus isakymu.

Mokyklos ir tevq (globejq/rupintojq)

bendravimas 1r bendradarbiavimas

organizuojamas sudarant s4lygas t6vams

(globejams/rflpintojams) mokyklos gyvenime,

savanoriauti, kartu su mokytojais ir mokiniais

sprgsti mokymosi, pasiekimq gerinimo, elgesio,

turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos

klausimus ivairiomis fbrmomis: visuotiniai

tevq susirinkimai, individualfis pokalbiai,

susitikimai su klasiq aukletojais ir mokytojais,

individualios mokinio paZangos aptarimai,

(administracrja - mokytojai - tevai - klasiq

2017-06-15

direktoriaus

isakymas

Nr.7.1-28

(nauja

redakcija)
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aukletojai), KMU pasiekimq perZilros rr

vertinimas, Tevq dienos, dalyvavimas

mokyklos renginiuose, edukacineje veikloje.

Tevai (globej ailnlpintoj ai) dalyvauj a mokyklos

savivaldoj e, vaikq gerovds komisij os veikloj e.

ugdymo diferencijavimas

individualizavimas

ir Ugdymo turinvs diferencijuojamas

! 
gyvendinant,,Polinkiais ir gebej imais pagristo

ugdymo bei profesinio informavimo modeli";

taikomas i5orinis ugdYmo turinio

individualizavimas ir diferencijavimas. Tikslas

- ugdymo turini pritaikyti skirtingiems mokiniq

polinkiams, poreikiams ir gebejimams.

Diferencijuotas mokymas taikomas pamokose

atsiZvelgiant i mokinio turim4 patirti,

motyvacij4, interesus, siekius, gebejimus,

mokymosi stiliq, pasiekimq lygius, nes

mokiniams pritaikomi skirtingo lygmens

uZdaviniai ir uZduotys, ugdymo turinys,

mokymo(si) priemonds, namq darbai,

kontroliniai darbai, skiriam nevienodai

mokymosi laiko. Tikslas - sudaryti s4lygas

kiekvienam mokiniui sekmingiau siekti

individualios paZangos.

Diferencijavimas taikomas individualiai ir

mokiniq grupems.

Mokyklos

tarybos

posedis,

2020-05-29,

prot. Nr.5

Moky,tojq

tarybos

posedis,

2020-06-19,

prot. Nr.4

neformaliojo vaikq Svietimo

pasifllos ir organizavimo

AtsiZvelgdama i neformaliojo vaikq Svietimo

ypatumus, progimnazija neformalqii vaikq

Svietim4 organizuoja vadovaudamasi

direktoriaus isakymu patvirtintais mokyklos

neformaliojo vaikq Svietimo nuostatais:

Valandos nustatomos mokslo metams

kiekvienai ugdyno pro gramai ;

- progimnazlja kiekvienq mokslo metq

pabaigoje ivertina ateinandiqiq mokslo metq

mokiniq neformaliojo ugdymo poreikius,

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-t9,

prot. Nr.4

Mokyklos

tarybos

posedis,

2020-05-29

prot. Nr.6
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mokslo metq pradZioje juos tikslina ir sillo

mokiniams neformalioj o ugdymo pro gramas;

- neformaliojo vaikq Svietimo programos

rengiamos atsiZvelgus i bendruosius i5

valstybes ir savivaldybiq biudZetq

finansuojamq programq kriterijus, tvirtinamus

Svietimo ir mokslo ministro;

- neformaliojo vaikq Svietimo grupes mokiniq

skaidiq (ne maZiau kaip 12 - 15 mokiniq)

progimnazija patikslina kiekvienais mokslo

metais pagal turimq mokymo le5q dydi

suderinus su Mokyklos taryba.

Visi progimnazijos 1-8 klasiq mokiniai,

i5skyrus prieSmokyklinio ugdymo grupg,

igyvendinant Kryptingo meninio ugdymo

program4 lanko bent vien4 meno sriti

(dainavimas, teatras, Sokis). Likusios

neformaliojo Svietimo valandos skiriamos

mokiniq i. j.l tevq pageidavimu sportinei,

intelektualinei, kDrybinei veiklai. Ypatingas

demesys skiriamas mokiniams, turintiems

nepalankias socialines, ekonomines, kulturines

s4lygas namuose, ypad specialiqiq ugdymosi

poreikiq mokiniams.

Mokykloje igyvendinamos Kauno miesto

savivaldybes finansuojamos NVS programos,

sudarandios s4lygas didesniam neformaliq

veiklq pasirinkimui (Robotikos, rankdarbiq,

,,MaZqjq tyrdjq", ES kalbq (pranc[zq, ispanq)

anglq kalbos, matematikos blreliai, kuriuos

lanko progimnazijos mokiniai.

paZintines-kultlrines veiklos

organizavimo

PaZintine-kultUrine veikla organizuojama

vadovaujantis Vaikq turizmo renginiq

organizavimo apraSu, patirtintu Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005

m. kovo I d. isakymu Nr. ISAK-330, Mokiniq

Mokytojq

tarybos

posedis,

2020-06-19,

prot. Nr.4
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paLintinei veiklai skirtq leSq naudojimo

metodines rekomendacijomis, patvirtintomis

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2001 m. spalio 2 d. isakymu Nr. ISAK-

1934ir 2018 m. liepos 13 d. Lietuvos Svietimo

ir mokslo ministro patvirtintu isakymu Nr. {V-

5721Y-650 ,,Del kult[ros paso koncepcijos

patvirtinimo". Progimnazijos direktoriaus

isakymu paskirtas finansuojamq kulttros

renginiq koordinatorius, atsakingas uL

kulturines-paZintines veiklos leSq isisavinim4.

Organizuodama kult[ring-paZinting veiklq

progimnazija sudaro galimybes mokiniams

lankyis muziejq, bibliotekq organizuojamose

programose ir renginiuose. Mokiniai,

dalyvaudami Siose veiklose turi klrybines

galimybes gilinti savo Zinias, tobulinti

paZintines kompetencijas ir ugdytis vertybines

nuostatas.

Mokyklos

tarybos

posddis,

2020-0s-29

prot. Nr.6

projektiniq darbq rengimo

organizavimo pradiniame

pagrindiniame ugdyme

lr

ir

Mokytojai skiria mokiniams projektinius

darbus atitinkandius pradinio ir pagrindinio

ugdymo Bendr4j4 ugdymo program4 per

mokslo metus. Paskutine 2020-2021 mokslo

metq savaite skiriama projektiniq darbq

rengimui, skiriant temines projektines dienas,

kurias organizuoja mokytojq metodines grupes.

Metodines

tarybos

protokolai

III SKYRIUS

PRADINIS UGDYMAS

19. Ugdymo turinys planuojamas rengiant ilgalaikius planus mokslo metams pagal Ugdymo turinio

planavimo tvarkos apraS4, patvirtint4 direktoriaus isakymu.

20. Mokyklos parengtas ugdymo planas reglamentuoja mokslo metq pradinio ugdymo programos

igyvendinim4 nevir5ijant Bendruosiuose ugdymo planuose programai skiriamq pamokq (valandq)

skaidiaus per savaitg (pamokq paskirstymo lentelds, priedas Nr.1).

21. Mokiniq ugdymo poreikiams tenkinti pamokos skiriamos:
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21.1. kryptingam meniniam ugdymui po 1 savaiting valand4 ( i5 viso 6 val.);

22.Pradiniq klasiq mokiniq mokymosi kr[vio reguliavimo priemonds:

22.1. didLiausias pamokq skaidius per dien4 - 5, per savaitg - 25;

22.2. galimas kontroliniq darbq, diagnostiniq testq skaidius per dien4 - l;

22.3. didLiausias patikrinamqjq darbq skaidius per savaitg - 5;

22.4. namr4darbai pirmoje klaseje neskiriami, 2-4 klasese - skiriami k[rybinio pobudZio arba baigiamos

klaseje pradetos uZduotys, kuriq atlikimo laikas nevir5ija higienos normq.

23. Pradinio ugdymo mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinim4 reglamentuoja Mokiniq paZangos ir

pasiekimq vertinimo tvarkos apraSas, patvirtintas direktoriaus isakymu.

24. Vadoveliais mokinius mokslo metams nemokamai aprlpina mokyklos biblioteka.

25. Vadoveliq komplektui skirtos pratybos naudojamos mokytojq nuoZi[ra. Jas isigyja patys mokiniai.

26. Progimnazljoje naudojamasi EMA pratybomis, kompiuterindmis programomis, kurios mokiniams

yra nemokamos.

27. Specialiqiq mokymosi poreikiq turindius 1-4 klasiq mokinius specializuotais vadoveliais mokslo

metams pagal poreiki nemokamai aprupina biblioteka.

28. Specialiqjq ugdymosi poreikiq 1-4 klasiq mokiniams bei juos mokantiems mokyojams reikiam4

pagalb4 teikia mokyklos Vaiko gerovds komisija, vadovaudamasi direktoriaus isakymu patvirtintu

Vaiko geroves komisijos darbo reglamentu.

29. I destomq dalykq turin! integruojamos Alkoholio, tabako ir kitq psichikE veikiandiq medZiagq

vartojimo prevencijos programa, Zmogaus saugos bendroji programa, Sveikatos ugdymo programa.

Integracija fiksuojama elektroniniame dienyne, pildant mokomqiq dalykq vestq pamokq turini.

30. Etnines kulturos ugdymas integruojamas i neformaliojo Svietimo ,,Kirvirjupa", tautiniq Sokiq

,,RieSutelis" blrelius, Kryptingo meninio ugdymo program4.

31. Infbrmaciniq technologijq pradmenq mokoma ugdymo procese informacines komunikacines

technologijas naudojant kaip ugdymo priemong. Nuo 2020 m. bus privalomas informatikos destymas

pradinese klasdse, todel progimnazijoje nuo 2018 m. rugsejo 1 d. vykdomas pasirengimas programos

igyvendinimui, dalyvaujant pilotiniame projekte ,,Intbrmatika pradiniame ugdyme".

32. Neformaliojo Svietimo programoms 1-4 klasese igyvendinti skiriama 22val. (po 2 kiekvienai klasei).

programos vykdomos susidarius ne maZesnei kaip 15 mokiniq grupei. Nefbrmaliojo Svietimo programos

laisvai pasirenkamos ir neprivalomos.

33. Ugdymo sridiq/ugdymo dalykq programr+ igyvendinimas:

33.1. Dorinio ugdymo dalykE (tikyba arba etik4) pradiniq klasiq mokiniams parenka tevai. Ji galima

kiekvienais mokslo metais keisti pagal tevq (globejq) pra3ym4. Kitos tradicines religines bendruomenes

ar bendrijos nariui, jei toks mokinys atvyksta i mokykl4, ra5ytiniu tevq pra5ymu, iskaitomas mokymasis
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tradicines religines bendruomends, bendrijos sekmadienineje mokykloje ar tikybos mokymo grupeje

pateikus paZym4apie pasiekimus. |skaitymas iforminamas direktoriaus isakymu.

33.2. Pirmosios uZsienio kalbos pradedama mokyti nuo antrosios klases. Tevai (globejai/riipintojai)

parenka vienE i5 Europos kalbq (anglq arba vokiediq), si[lomq mokykloje. UZsienio kalbai mokyi 2-4

klasese skiriama po 2 pamokas per savaitg darbui su visa klase.

33.3. Fizinis ugdymas. 7,3,4 klasese skiriamos 3 pamokos per savaitg, iS jq 1 savaitine pamoka I klasese

skiriama Sokiui, 2 klasese - 1 pamoka skiriama plaukimui. Antrq klasiq mokiniai dalyvauja

nemokamoje plaukimo programoje; trediq - ketvirtq klasiq mokiniai, tevq pageidavimu (pasira51'tinai,

i5 dalies mokamas), lanko plaukimo pamokas Dainavos baseine.

33.4. Mokiniai, kuriems gydyojai rekomenduoja specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupg,

dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir kruvis jiems skiriami pagal gydytojq

rekomendacijas. Tevq (g1obejr4/rUpintojq) ra5ltiniu pra5ymu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne

progimnazijoje, o fizinio ugdymo pamokose dalyvauja stebedami pamok4.

33.5. Tgstinumo principu i5laikant muzikinio ugdymo tradicijas progimnazijoje igyvendinama kryptingo

meninio ugdymo programa. 1-4 klasese mokiniai, ra5ytiniu tevq (globejq/rlpintojq) pra5ymu, gali rinktis

dainavimo (chorinio), Sokio ar teatro pamokas, skiriama po 1 pamokq i5 mokiniq poreikiams tenkinti

skiriamq valandq. Kryptingo meninio ugdymo programa tvirtinama direktoriaus isakymu.

IV SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

34. Progimnazlja, igyvendindama pagrindinio ugdymo programos pirmqj4 dali, vadovaujasi Pagrindinio

ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formr+ ir mokymo organizavimo tvarkos apra5u,

Ugdymo programq apra5u ir teises aktais, reglamentuojandiais pagrindinio ugdymo programq vykdym4,

uztikrina kalbejimo, skaitymo, raSymo ir skaidiavimo gebejimq ugdym4 per visq dalykq pamokas

(pamokq paskirstymo lentelds, priedas Nr.2) :

34.1. progimnazijoje sudaromas Siq gebejimq ugdymo planas integruojant ivisq dalykq turini;

34.2. numatomi visq dalykq planuose veiksmingi metodai mokiniq kalbejimo, skaitymo, ra5ymo ir

skaidiavimo gebejimams tobulinti;

34.3. sudaromos sqlygos per visq dalykq pamokas tobulinti aukStesnius kalbejimo, skaitymo, raSymo ir

skaidiavimo gebej imus;

34.4. mokytojai stebi mokiniq daromE paLang4, informacija keidiasi su lituanistais ir kitq dalykq

mokytoj ai s, tevai s ( globej ai s/rtrp i ntoj ai s).
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35. Progimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo program4 ir formuodama mokyklos ugdymo turini,

uztikrina pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms igyvendinti minimalq skiriamq pamokq skaidiq

per savaitg, nustatyt4 Bendrqjq ugdymo planq 129 punkte, ir siDlo mokiniams pasirinkti pagilinto dalykq

mokymosi programas.

36. Progimnazlja nustato ir skiria adaptacin! 3 menesiq laikotarpi pradedantiems mokytis pagal

pagrindinio ugdymo program4 5-ose klas6se;

37. Socialine - pilietine veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma, siejama su pilieti5kumo

ugdymu. Per metus skiriama ne maZiau kaip 10 pamokq (valandos). Tai mokinio pasirinkta ir mokyklos

rekomenduojama veikla, fiksuojama elektroniniame dienyne. Mokiniai savo socialinds-pilietines veiklos

irodymus kaupia patys, naudodamiesi elektroniniu aplanku.

38. Progimnazija, formuodama ir igyvendindama mokyklos ugdymo turinf :

38.1. iki 10 procentq dalykq skirtq pamokq organizuoja ne pamokq forma (projektai) ir ne mokyklos

aplinkoje (muziejuose, parkuose, teatruose ir pan.), keidiamos edukacines aplinkos;

38.2. dalis turinio igyvendinama per paZinting, kultlring, socialing, pilieting veikl4.

39. Progimnazijojepriimti vieningi lietuviq kalbos ugdymo reikalavimai per visq dalykq pamokas:

39.1. direktoriaus isakymu paskirtas lietuviq kalbos mokytojas, atsakingas uZ vieningq kalbos

reikalavimq vykdym4;

39.2. apsvarstyti ir priimti vieningi kalbos ugdymo reikalavimai progimnazijoje.

40. Specialiqjq ugdymosi poreikiq 5-8 klasiq mokiniams bei juos mokantiems mokyojams reikiam4

pagalbq teikia mokyklos Vaiko gerovds komisija, vadovaudamasi direktoriaus patvinintu Vaiko gerovds

komisijos darbo reglamentu.

41. I pagrindinio ugdymo programos ddstomq dalykq turini integruojamos programos:

41.1. progimnazija, organizuodama ugdym4 karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo

tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos

socialines apsaugos ir darbo ministro 2012 m.liepos 4 d. isakymu Nr. V-10g)lAl-314 (Z;in.,2012, Nr.

82-4284) ir igyvendina Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamq Ugdymo karjerai bendr4i4 programE

integruodama i kitq dalykq turini ne maZiau kaip 9 temas;

41.2. progrmnazijoje lkurtas Ugdymo karjerai centras; yra parengta ir igyvendinama Ugdymo karjerai

programa, suderinta su Mokyklos taryba ir patvirtinta Mokytojq tarybos posedyje (naujai patvirtinta

2019 -06-20, prot. Nr.4).

41.3. progimnazrja, organizuodama sveikatos ugdym4, vadovaujasi Sveikatos bendr4ia programa,

patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjldio 31 d. isakymu Nr. V-

l2B0 (Zin.,2Ol2, Nr. 105-53 47) ir integruoja i kitq dalykq turini ne maZiau kaip 9 temas.
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41.4. Zmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis

Zmogaus saugos bendrqf a programa, patvirtinta Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012m.liepos

l8 d. isakymu Nr. V-l159 12in.,2012, Nr. 89-4668);Zmogaus saugos pamokos po 1 per savaitg

vedamos5irTklasdse.

41.5. Etnines kult[ros turinys progimnazijoje fbrmuojamas ir fgyvendinamas vadovaujantis Pagrindinio

ugdymo etninds kult[ros bendrqja programa, pavirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2Ol2 m. balandZio 12 d. isakymu Nr. V-651 1Zin., 2012, Nr. 46-2252); Etnine kultlra

progimnazijoje integruojama i visus artimus mokomuosius dalykus (lietuviq k., socialinius mokslus,

menus ir kt.).

41.6. Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos programos, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo l7 d. lsakymu Nr. ISAK-494 (2in.,2006, Nr.

33-1197) ir integruoja i kitq dalykq turini ne maliau kaip 4 temas.

4l.T.Integracija fiksuojama e-dienyne pildant mokomqjq dalykq vestq pamokq turini.

42. Dorinio ugdymo dalyk4 (tikybE ar etik4) mokiniui iki 14 metq parenka tevai (globejai, r0pintojai),

o nuo 14 metq mokinys savaranki5kai renkasi pats. Siekiant uZtikrinti tgstinum4, etik4 ar tikyb4

progimnazija rekomenduoja rinktis dvejiems metas (5-6,7-8 klasems), bet esant motyvuotam pra5ymui,

galima keisti po vieneriq mokslo metq.

43. Lietuviq kalba. Progimnazija, formuodama ugdymo turini, sillo:

43-1.6 - 8 klasese mokym4si laikinosiose grupese pagal gebejimus ir poreikius;

43.2. mokrniams, kurie nepasiekia lietuviq kalbos bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio,

konsultacijas.

44.ULsienio kalbos:

44.1. uZsienio kalbos (progimnazija sillo anglq arba vokiediq kalbas) toliau mokoma pagilintai kaip

pirmosios uZsienio kalbos nuo 5-os klases;

44.2. pirmosios uZsienio kalbos bendroji programa 5-6 klasese orientuota i A2, o 7-8 klasese i B1 kalbos

mokejimo lygf pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis;

44.3. ulsienio kalb4 mokomasi pagal kalbos mokejimo lygi, kuris nustatomas, naudojantis Europos

kalbq aplanku ir savaranki5kai mokyojq sudarytais kalbq mokejimo testais;

44.4. antrosios uZsienio kalbos progimnazijoje mokoma nuo 6-osios klasds siekiant neviriyti mokymosi

kruvio 5-oje klasej e; antrqqkalb4 (rusq ar vokiediq) renkasi mokinys tevq (globejr4/ r[pintojq) pritarimu,

pasikonsultavus su mokykla;

44.5. antrosios uZsienio kalbos bendroji programa 6-oje klaseje orientuota i A1, o 7-8 klasese - i ,{2

kalbos mokejimo lygipagal Bendruosius Europos kalbq metmenis.
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45. Matematikos mokymas 6-8 klasese organizuojamas laikinosiose grupOse, sudarytose pagal

gebej imus ir poreikius (suderinus su tevais (globej ais/r[pintoj ais).

46. Informacinds technologijos: 7 klaseje organizuojamas informaciniq technologijq integruotas kursas

(17 val.), o 8 klaseje 17 val. skiriama informaciniq technologijq kursui; igyvendinant integruoto

informaciniq technologijq mokymo modeli 7 klaseje pamokose dirba du mokyojai - informaciniq

technologijq (kaip konsultantas) ir dalyko mokytojas (Siuo atveju informaciniq technologijq mokytojo

darbui apmoketi skiriamos konsultacines valandos).

47. Socialiniai mokslai:

47.1. pilieti5kumo pagrindq mokoma integruotai visame ugdymo procese 5-8 klasese, dalyvaujant

pilieti5kumo akcijose, praktineje veikoje, susitikimuose su laisves kovq, S4jtdZio dalyviais ir pan.

48. Technologijos:

48.1. mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmqj4 dali (5-8 klases),

kiekvienoje klaseje mokomi proporcingai pagal keturias technologijq programas: mitybos, tekstiles,

konstrukciniq medZiagq, elektronikos;

49. Fizinis ugdynas. 3 val. skiriamos 5, 6,7 klasese, kitose klasese skiriamos 2 valandos per savaitg:

49.1.5-7 klasese per fizinio ugdymo pamokas klases igrupes neskiriamos, nuo 8 klases skiriamos

mergaidiq ir berniukq grupes (esant maiam mergaidiq skaidiui klaseje, grupes sudaromos i5 gretutiniq

klasiq);

49.2. mokiniai, gydytojq atleisti nuo fizinio ugdymo pamokq arba jq dalies (pagal ligos pobldi ir

sveikatos galimybes), gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krlvis jiems

skiriamas pagal gydytojo rekomendacijas; tevq (globejq/rupintojq) pageidavimu mokiniai gali lankyti

sveikatos grupes ne mokykloje; uZ mokiniq saugum4 atsako tevai (globejai/rlpintojai);

49.3. del ligos negalintiems atlikti iprastq uZduodiq mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo formas,

kurios atitinka gydyojo rekomendacijas; progrmnazlja mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo

pamokq del sveikatos ir laikinai del ligos, sillo kit4 veikl4 (pvz.: stalo Zaidimus, Sa5kes, Sachmatus,

projekting veikl4, darb4 kompiuteriq klaseje, bibliotekoje, konsultacijas, socialing veikl4 ir pan.). Del

atleistq nuo pamokq mokiniq veiklos pamokos metu atsakingas klno kultUros mokytojas.

V SKYRIUS

ASMENU, ATVYKUSIU IS UZSITNTO, UGDYMO ORGANIZAVIMAS PAGAL

PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOSIOS DALIES PROGRAMA

50. Mokykla priima atvykusi asmeni, kuris mokesi pagal pagrindinio ugdymo programq, i5 uZsienio

Salies mokyis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos apraS4, informuoja savivaldybds atstov4 ir numato
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atvykusio asmens tolesnio mokymosi perspektyv4, kurios tikslas - veiksmingai reaguoti I atvykusro

asmens poreikius ir, bendraujant su jo tdvais, sudaryti galimybes sklandZiai integruotis i Lietuvos

Svietimo sistem4:

50.1. mokiniui atvykus buvo nustatytas visq mokomqjq dalykq bazinis Ziniq lygis, pagal kuri nustatomas

mokinio individualios paZangos pokytis; i5siai5kinti atvykusiqiq llkesdiai ir norai mokytis kartu su

bendraamZiais, tam tikr4laiko dali intensyviai mokytis lietuviq kalbos;

50.2. aptarta mokyklos teikiamos pagalbos formos ir b[dai; mokyklos, mokinio ir tevq isipareigojimai;

50.3. sudarytas atvykusio mokinio itraukties i klases, mokyklos bendruomenes gyvenim4 planas:

50.3.1. numatytas puses metq adaptacinis periodas;

50.3.2. pasitelkti arabq bendruomenes nariai - vertejai, tarpininkaujantys bendraujant su mokiniu, jo

tevais;

50.3.3. pasitelkti klases draugai - savanoriai, padedantys atvykusiam isitraukti i klases, mokyklos,

gyvenim4, padedantys mokytis ir ugdytis;

50.3.4. klases aukletojas numato veiklas su atvykusiu mokiniu, jo tevais (individualaus darbo planas);

50.3.5. destantys mokytojai numato individualias mokymosi strategijas, konsultacijas programq

skirtumams likviduoti ;

50.3.6. mokiniui sudarytos s4lygos intensyviau mokytis lietuviq kalbos: skirtos valandos intensyvesniam

lietuviq kalbos mokymuisi, konsultacijoms; mokinys dalyvauja pamokose su bendraamZiais, padedant

mokiniui - savanoriui;

50.3.7. mokiniui sudarytos s4lygos naudotis IT priemonemis, iSmaniosiomis kalbq vertejq programomis.

VI SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMNOSI FORMA NUOTOLINIU

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BUDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BUDU

51. Progimnazrla, suderinusi su steigeju ir iteisinusi nuotolinio mokymo proceso organizavimo bld4

progimnazijos nuostatuose, priima sprendim4 5-8 klasiq mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo

proceso organizavimo b[du, iki l0 procentq ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus

igyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu.

52. Sprendim4 ugdymo proces4 igyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bUdu ir kasdieniu

mokymo proceso organizavimo b[du, bei koki4 ugdymo proceso dali, kada, kokios klases mokiniai

mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bldu ir kt. progimnazija iteisina progimnazijos

Nuotolinio darbo tvarkos apraSe, patvirtintame 2020 m rugpjfldio 28 d. direktoriaus isakymu Nr. 96.
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Ugdymo programas lgyvendinant dviem bfldais, uZtikrinama, kad mokiniai pasiektq numatytus

mokymosi pasiekimus ir nepatirtq mokymosi praradimq.

53. Organizuojant ugdymo proces4 nuotoliniu mokymo proceso organizavimo btidu, vadovaujasi

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo budu kriterijq apra5u, patvirtintu Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.liepos 3 d. isakymu Nr. V-1006,,DeI Mokymo

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bDdu kriterijq apra5o patvirtinimo".

54. Organizuojant ugdymo procesq nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu, ivertinama mokiniq

mokymosi s4lygos namuose, aprDpinimas mokymosi priemonemis, reikalingomis dalyvauti nuotolinio

mokymosi procese be Salinamos prieZastys, del kuriq mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo

proceso organizavimo b[du. Pastebejus, kad mokinio namuose nera s4lygq mokytis, sudaromos s4lygos

mokytis mokykloje.

55. Organizuojant ugdymo procesg nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu, uZtikrinamas visq

mokymui bltinq mokymosi iStekliq organizavimas, strukt[ra. Susikurta progimnazijos mokytojq ir

pagalbos mokiniui specialistq bendradarbiavimo platforma, kurioje mokytojai gali dalytis veiklomis,

kUrybiniq uZduodiq, Svietimo pagalbos mokiniams, prevencines veiklos vykdymo idejomis. Susitarta,

kokia medLiagatalpinama platformoje, kaip ji prieinama.

56. {gyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bfldu, uZtikrinta, kad

sinchroniniam ugdymui skirta ne maZiau kaip 60 procentq ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40

procentq laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitg, mdnesi, mokslo metus).

57. Pradejus ugdymo procesE organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bldu:

pertvarkomas pamokq tvarkara5tis, pritaikant ji sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui organizuoti'

Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukme - 2 val. Pamokos struktlra pritaikoma asinchroniniam ir

sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsiZvelgiant i dalyko programos ypatumus, ir mokiniq amZiq.

Nustatoma pertraukq trukmd, i5 kuriq viena - ilgesnes trukmds, skirta pietq pertraukai.

VII SKYRIUS

VAIKU UGDYMAS sEtUOrp

58. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. geguZes 20 d. nutarimu Nr. 504 ,,Ddl Ugdymosi Seimoje

lgyvendinimo tvarkos apraSo patvirtinimo", nuo 2020 m. rugsejo l-osios vaikai gali bfiti mokomi

Seimoje pagal prieSmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrqsias programas.

59. 2020 m. birZelio 23 d, Nr. T-283 Kauno miesto sprendimu patvirtintuose Kauno Viktoro

Kuprevidiaus progimnazijos nuostatuose iteisinta grupinio mokymosi forma igyvendinama kasdieniu
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mokymo proceso organizavimo b[du, pavienio mokymosi forma igyvendinama individualiu,

savarankiSku ir ugdymosi Seimoje mokymo proceso organizavimo bfldais.

60. Progimnazija sprendim4 mokiniams, kurie ugdomi Seimoje, fteisina Ugdymosi Seimoje

igyvendinimo tvarkos apraSu, patvirtintu progimnazijos direktoriaus isakymu 2020 m. birZelio 30 d.

Nr.95.

VIII SKYRIUS

MOKINIU, TURIN.IU SPECIALIUJV UGDYMOSI POREIKIU, UGDYMO

ORGANIZAVIMAS

61. Progimnazlja, rengdama Ugdymo plan4, atsiZvelgia i mokiniq specialiqjq ugdymo poreikiq ivairovg,

mokiniq ir jq tevq (globejq/rfipintojq) pageidavimus, pedagogines psichologines tarnybos arba Svietimo

pagalbos tarnybos i5vadas ir rekomendacijas; vadovaudamasi mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi

poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2011 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. y-1795 12in.,2}ll,Nr. 122-5771), numato Siq mokiniq

ugdymo organizavimo tvark4 progimnazijoje: numato mokymosi krlvio (planuoja privalomas,

specialiqsias pamokas, speciali4sias pratybas), specialiosios pedagogines, psichologines, socialines

pedagogines ir (ar) specialiosios pagalbos teikimo, ugdymosi aplinkos pritaikymo, aprlpinimo ugdymui

skirtomis techninds pagalbos ir specialiosiomis mokymo priemonemis galimybes.

62. Specialiqiq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams ugdyti pritaiko ir individuahzuoia dalykq

bendr4sias programas: formuoja ugdymo turini (integralq, pagal dalykus), numato ugdymosi erdves,

parenka tinkamiausias ugdymo organizavimo formas (pamoka, projektine veikla ar pan.), atsiZvelgia i

kiekvieno mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio ir jo tevq (globejq/rupintojq)

pageidavimus, mokyklos Vaiko geroves komisijos, progimnazijoje dirbandiq Svietimo pagalbos

specialistq rekomendacij as.

63. Organizuodama mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdym4, progimnazija atsiZvelgia:

63.1. imokiniq specialiqjq ugdymosi poreikiq pobldi, lygi (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli),

galimai juos suskelusias prieZastis (negalias, sutrikimus, aplinkos veiksnius);

63.2. i mokyklos ir tevq (globejra/rupintojq) isipareigojimus, iteisintus mokymo sutartyje;

63.3. ugdymo program4 (Bendrqj4 program4, pritaikyt4 mokiniams, turintiems specialiqiq ugdymosi

poreikiq ar pradinio, pagrindinio ugdymo individuali zuotq program4) ;

63.4. turimas mokymo leSas;

63.5. Svietimo pagalbos prieinamumq;

63.6. ugdymosi erdves.
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64. Progimnazlja, sudarydama mokyklos, klases ar specialiqjq ugdymosi poreikiq turindio mokinio

individualq plan4:

64.1. vadovaujasi Bendrajame ugdymo plane pradinio ir pagrindinio ugdymo dalyktl programoms

igyvendinti skiriamq ugdymo valandq, nurodyq Bendrojo ugdymo plane skaidiumi;

64.2. pagal poreikius iki 20 procentq koreguoja dalykq programoms igyvendinti skiriamq savaitiniq

ugdymo valandq skaidiq;

64.3. per mokslo metus mokyklos Vaiko geroves komisijai ar Pedagoginei psichologinei tarnybai

lvertinus ir rekomendavus gali keisti specialiqjq pamokq, pratybq ir individualiai pagalbai skiriamq

valandq skaidiq;

64.4. uLtlkrina specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq ugdymo tgstinum4 ir nuoseklum4;

64.5. specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams, atsiZvelgdama i mokinio sveikatos

sutrikimus ir mokyklos Vaiko gerovds komisijos rekomendacijas, trumpina ugdymo veiklq/pamokq

trukmE 5 min., o sutaupyt4laik4 skiria mokiniq veiklai keisti, pertraukoms organizuoti.

65. Mokyklos Vaiko gerovds komisijos ar Pedagogines psichologines tarnybos ar Svietimo pagalbos

tarnybos si[lymu, tevq (globejq/rlpintojq) pritarimu mokiniai, turintys specialiqjq ugdymosi poreikiq,

gali:

65.1. veliau pradeti mokytis ar nesimoky.ti uZsienio kalbos, chemijos, fizikos (turintys sutrikusi

intelekt4);

65.2. vietoj Bendrojo ugdymo plano nurodytq dalykq progimnazija tenkina mokinio specialiuosius

ugdymosi poreikius organizuodama speciali4sias pamokas, teikdama papildom4 mokytojo pagalb4;

65.3. bendrojo ugdymo klasese besimokantiems mokiniams visi Bendrojo ugdymo plano keitimai, susijg

su atleidimu nuo dalykq mokymosi, iforminami mokyklos vadovo isakymu.

66. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turindiam specialiqjq ugdymosi poreikiq,

atsiZvelgus i ugdymo program4, pedagogines psichologines tarnybos rekomendacijas, ugdymo form4 ir

mokymo organizavimo bud4, mokyklos galimybes:

66.1. pagal pagrindinio ugdymo pritaikyt4 ir pagrindinio ugdymo individualizuotq program4;

66.2. turindiam vidutiniq, dideliq, labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq ir besimokandiam

bendrojo ugdymo klaseje;

66.3. vieneriems mokslo metams individualizuotai ugdymo programai igyvendinti ir Svietimo pagalbai

teikti;

66.4. sudaromas bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokiniq tevams (globejams, rupintojams),

Svietimo pagalbos specialistams.

67. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programq arba pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo

individualizuotqprogram4, atsiZvelgiant iprogramos pritaikymo lygi, mokymosi paLanga ir pasiekimai
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vertinami pagal bendrosiose programose numatlus pasiekimus ir vadovaujantis pradinio ugdymo

programos bendrojo ugdymo plano ir pagrindinio ugdymo bendrojo ugdymo plano nuostatomis.

IX SKYRIUS

Svrnrtuo pAGALBos (psICHoLoGrNns, snnclAl-loslos PEDAGOGINES,

socIALINES pBn.q,coGINES IR SPECIALIOSIOS) TEIKIMAS

68. Svietimo pagalba (psichologine pagalba, specialioji pedagogine, socialine pedagogine ir specialioji)

teikiama vadovaujantis Psichologines pagalbos teikimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. isakymu Nr. V-1215, Specialiosios pedagogines

pagalbos teikimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m.

liepos 8 d. lsakymu Nr. V-1228, Socialines pedagogines pagalbos teikimo tvarkos apraSu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkridio 2 d. isakymu Nr. V-950,

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (i5skyrus auk5t4sias mokyklas) tvarkos apraSu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. isakymu Nr. Y-1229.59.

Progimnazijoje mokiniui, turindiam vidutiniq, dideliq ar labai dideliq specialiqiq ugdymosi poreikiq,

specialioji pedagogine pagalba teikiama:

68.1. specialiqjq pratybq forma; individualios, pogrupines (2-4 mokiniai), grupines (5-8 mokiniai);

68.2. ugdymo proceso metu mokytojo padejejo pagalba.

SUDERINTA
Kauno Viktoro Kuprevidiaus

progimnazijos tarybos

2020 m. rugpjDdio 28 d.

protokolu Nr. 7.

SUDERINTA
Kauno miesto savivaldybes

administracijos Svietimo skyriaus
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