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ĮSAKYMAS
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PROGRAMŲ PLANO PAKEITIMO

2021 m. spalio ___ d. Nr. V-____
Kaunas

P a k e i č i u 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo
programų planą:

1. Papildau 8.3.11  papunkčiu:
 „VDU klasikinio ugdymo mokykla (Partizanų g.)“,
2. Papildau 8.3.21 papunkčiu:
 „VDU klasikinio ugdymo mokykla (Vokiečių g.)“,
3. Papildau 9.4 ir 10.4 papunkčiais:
 „9.4.  Vokiečių g. 11 ugdymo proceso  dienų 5-10 klasių mokiniams ir 10 dienų 1-4

klasėms Mokyklos tarybos sprendimu yra skiriamos ugdymo procesui organizuoti kitomis ugdymo
organizavimo formomis 2021-2022 m .m. (4 priedas)“

„10.4. Vokiečių g. 11 ugdymo proceso  dienų 1-10 klasių mokiniams Mokyklos tarybos
sprendimu yra skiriamos ugdymo procesui organizuoti kitomis ugdymo organizavimo formomis
2022-2023 m. m. (4 priedas)“.

4. Papildau 12 punktą:
„12.1. Esant ekstremaliai temperatūrai mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje į mokykla

neateina:
12.1.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1–4 ir 5 klasių mokiniams;
12.1.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10;
12.1.3. 30 °C ar aukštesnė – 1–10 klasių mokiniams.
12.3. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių
ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali
priimti ugdymo organizavimo sprendimus:

12.3.1. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;
12.3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo
proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus
elektros tinklų tiekimui ir kt., ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai
stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos
vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su valstybinės mokyklos (biudžetinės
įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, savivaldybės mokyklos
(biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

12.3.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės
tęsti ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso
organizavimo būdu. Mokyklos vadovas sprendimą ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu



mokymo būdu prima Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl  Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir
mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

12. 4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo
dalį organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, mokykla:

12. 4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti,
atsižvelgdama į mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui
organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;

12.4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo
patvirtinimo“;

12. 4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu.
Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje,
jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant
galimybių ugdymo proceso organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai
perkeliamas į kitas saugias patalpas;

12.4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;

12.4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui
numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50
procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.;

12.4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti
nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam
ugdymui skiriamas pamokas;

12.4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama
į mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;

12.4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl
užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių
stebėsenos ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės
nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių;

12.4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus: elektroninis
paštas, TAMO dienynas, elektroninė žinutė mobiliajame telefone, TEAM pokalbių svetainė.

12.4.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso
organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo
bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo
procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama
mokyklos tinklalapyje;

12.4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie
įprasto ugdymo proceso organizavimo;

12.4.12. numato, kaip, esant poreikiui, dalį – ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu
mokymo būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.“

5. Papildau 14.7 – 14.36 papunkčiais:
„Vokiečių g. (buveinė) :
14.7. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos (direktoriaus įsakymas Nr. V-255,

2019-07-02);



14.8. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų ir laikotarpių
(direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);

14.9. Savarankiško mokymosi tvarkos (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.10. Ugdymo programų, pasirenkamųjų dalykų, modulių planavimo ir rengimo tvarkos

(direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.11. Mokymosi krūvių reguliavimo, (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.12. Ugdymo turinio planavimo ir individualizavimo principų ir laikotarpių, (direktoriaus

įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.13. Ugdymo turinio diferencijavimo, individualizavimo krypčių ir nuostatų, (direktoriaus

įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.14. Ugdymo turinio įgyvendinimo, (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.15. Neformaliojo ugdymo sampratos, organizavimo principų, sistemos ir tvarkos,

(direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.16. Prevencinės veiklos ir rengimo šeimai integravimo į ugdymo turinį  principų ir būdų,

(direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.17. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo

nagrinėjimo, (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.18. Pasirenkamo dalyko,  modulio vertinimo ir pakeitimo, (direktoriaus įsakymas Nr. V-

189, 2019-07-02);
14.19. Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos, (direktoriaus

įsakymas Nr. V-92, 2021-06-21);
14.20. Mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas formų ir mokymo

organizavimo tvarkos, (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.21. Asmenybės socialinio ir moralinio ugdymo strategija (direktoriaus įsakymas Nr. V-

255., 2019-07-02);
14.22. Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo, (direktoriaus įsakymas Nr. V-255,

2019-07-02);
14.23. Mokinių elgesio taisyklių (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.24. Mokinių tėvų informavimo sistema (direktoriaus įsakymas Nr. V-93, 2021-06-21);
14.25. Pradinio ugdymo integravimo kryptys ir nuostatos  (direktoriaus įsakymas Nr. V-255,

2019-07-02).
14.26. Mokymosi pagalbos teikimo priemonių planas (direktoriaus įsakymas Nr. V-91,

2021-06-21);
14.27. Ugdymo karjerai organizavimo (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.28. Lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-

02).
14.29. 12.26. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

(direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02),
14.30. „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarka“ (direktoriaus

įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.31. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas (direktoriaus

įsakymas Nr. V-90, 2021-06-21);
14.32. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos

aprašas (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02);
14.33. Gabių vaikų ugdymo strategija (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02).
14.34. Patyčių prevencijos programa (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02).
14.35. Lietuvių etninės kultūros ugdymas (direktoriaus įsakymas 2019-07-02, Nr. V-255).



14.36. Kauno Šančių  mokyklos-daugiafunkcio centro švietimo stebėsenos rodiklių aprašas
(direktoriaus įsakymas 2019-07-02, Nr. V-255).

6. Papildau 25.5 ir 25.6 papunkčiais:
„25.5. Socialinė - pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo

programą, yra privaloma. Jai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė
veikla fiksuojama dienyne. Mokiniams sudaroma galimybė šio pobūdžio veiklas atlikti
savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, vietos savivaldos
institucijomis ir kt. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą
savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-
317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma
socialinė-pilietinė veikla.

25.6. Socialinė veikla apima šias veiklos sritis (5 priedas)”.
7. Papildau 64.1 papunkčiu:
„64.1. Mokykla išsiaiškinusi, ar visi mokiniai turi galimybę dalyvauti ugdymo procese

nuotoliniu mokymo būdu ir paaiškėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, taip pat
mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus
atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), užtikrina sąlygas mokytis mokykloje, jeigu mokykloje nėra
aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai.“

8. Papildau 83.7, 83.8, 83.9, 83.10 papunkčiais:
            „83.7. Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per
dvejus mokslo metus ir per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės ir 2–4 klasėse –45
minutės ( Vokiečių g. 164):
            83.8. Mokykla skiria pasirenkamąją informacinių technologijų pamoką, įgyvendindama
nacionalinį projektą „Informatika pradiniame ugdyme“, nepažeisdama Higienos normos
reikalavimų ir neviršydama Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11d. nutarimu Nr. 679 „Dėl
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto
kontaktinių valandų skaičiaus.

83.9. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės
mokiniams; pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; pamokos dalyko,
kuriam mokyti klasė dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms
įgyvendinti.

83.10. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių
poreikius, atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas.
Šios pamokos gali būti skiriamos ir mokymosi pagalbai teikti pagal Bendrųjų ugdymo planų
41 punktą“.

9. Papildau 971, 97.11, 972, 973, 974, 975 punktais:
„971. Mokinių pasiekimams gerinti ir ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai

teikti papildomos valandos skiriamos - skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų
pasiekimams gerinti ( Vokiečių g.164):
 papildomai 1 val. per savaitę skiriama visų mokomųjų dalykų konsultacijoms 5-10 klasėse;
 matematikos ir lietuvių kalbos moduliai po 0,5 val. per savaitę 5,8 ir 9-10 klasėse.
 mokykloje veikia pailgintos dienos grupė, kurioje 1-5 klasių mokiniai gali atlikti namų

darbus, likviduoti susidariusias spragas.
97.11. mokykla sudaro mokiniams galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, inžinerijos,

matematikos ir menų centrų STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths)



vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykstant į juos ir / ar nuotoliniu būdu
(Vokiečių 164).

972. Projektinės veiklos įgyvendinimas 9–10 klasėse ( Vokiečių g. 164).
Mokykla priima sprendimus dėl projektinės veiklos įgyvendinimo pagrindinio ugdymo programos
antrojoje dalyje. Dešimtos klasės mokiniai gali atlikti ne trumpesnį kaip pusmečio trukmės darbą, susijusį
su klasikinio ugdymo programa.

973.  Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi
forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo
metus ir per savaitę, kai pamokos trukmė – 45 minutės (Vokiečių g. 164) (1 priedas)

974. Pamokų skaičius per mokslo metus priklauso nuo mokyklos sudaryto pamokų
tvarkaraščio.

975. Mokyklos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius numatytas vadovaujantis
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
RespublikosVyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo,
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų
skaičiaus.“

10. pakeičiu 16.7. papunktį ir jį išdėstau taip:
„16.7. dalykų mokymuisi skiriamų privalomų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje:
(Dainavos progimnazijos tarybos posėdžio 2021-06-23 protokolas Nr. S-04, UP pamokų

paskirstymo lentelės (1 priedas): 1-ose klasėse – 23,5 , 2-ose – 25, 3-ose – 25, 4-ose – 25, 5-ose –
26, 6-ose – 30,    7-ose – 31, 8-ose – 32, 9-ose – 34,5 pamokos,

(Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro mokyklos tarybos posėdžio 2021-06-22
protokolas Nr. 3-148, UP pamokų paskirstymo lentelės (1 priedas): 1-ose klasėse – 24 , 2-ose – 26,
3-ose – 25,5, 4-ose – 26,5,  5-ose – 28, 6-ose – 30,    7-ose – 31, 8-ose – 32, 9-ose – 34, 10-ose -
35 pamokos“.

11. pakeičiu 16.13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„16.13.1. dalis pamokų vyksta planšetinių kompiuterių, 3D, konferencijų klasėse pagal iš

anksto suderintą tvarkaraštį, panaudojant esamus mokymosi išteklius. Mokytojai gali naudotis:
informacinių technologijų kabinetuose, bibliotekoje esančiomis virtualių aplinkų prieigomis
(kompiuteriais, vaizdo projektoriais), 6 kabinetais su interaktyviomis lentomis, 16 kabinetų su
multimedia projektoriais (Partizanų g. 118), 13 kabinetų su interaktyviomis lentomis, 8 su
išmaniaisiais ekranais, 1 su išmaniuoju stalu, 1 su interaktyviomis grindimis ( Vokiečių g. 164),
gamtos mokslų laboratoriniai darbai, eksperimentai atliekami naudojant NEULOG laboratorinę
įrangą (Vokiečių g.164). Konferencijos, projektų pristatymai, konkursai, šventės, informacijos
sklaidos ar kiti renginiai, vykstantys aktų salėje, esant poreikiui transliuojami SKYPE arba TEAMS
programa į mokomųjų dalykų kabinetus ar pirmo aukšto fojė. Koridoriuose, skaitykloje veikia
besikeičiančios mokinių kūrybinių darbų (piešinių, instaliacijų, fotografijų ir pan.) parodos.
Kabinetuose nesunkiai sukuriamos grupinei mokinių veiklai pritaikytos erdvės. Individualiai veiklai
kompiuterizuotos vietos mokiniams yra įrengtos dviejuose  informacinių technologijų kabinetuose
su stacionariais kompiuteriais ir dviejuose planšetinių kompiuterių kabinetuose. Mokykloje veikia
interaktyvi klasė su 3D programine įranga (Vokiečių g. 164).“

12. Pakeičiu 51.4 papunktį ir išdėstau jį taip:
„51.4. fiziniam ugdymui 8 kl. – 2 merginų, 1 vaikinų grupės (Partizanų g. 118)“.
13. Pakeičiu 64 ir 65 punktus ir juos išdėstau taip:



„64. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu,
mokykla užtikrina, kad visas ugdymo procesui skirtas laikas  kiekvienai klasei būtų skiriamas
sinchroniniam ugdymui. Mokykla, pradėjusi ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo būdu, pritaiko pamokų tvarkaraštį sinchroniniam ugdymui organizuoti. Ugdymo
proceso tvarkaraštis, jo keitimai mokiniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) paskelbiami iš
anksto. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 90 min. Organizuojant ugdymo procesą
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena –
ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai.

64.1. Mokykla išsiaiškinusi, ar visi mokiniai turi galimybę dalyvauti ugdymo procese
nuotoliniu mokymo būdu ir paaiškėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, taip pat
mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus
atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), užtikrina sąlygas mokytis mokykloje, jeigu mokykloje nėra
aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai.

65. Mokykla, įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo
procesui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau
kaip 20 procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90
min.“

14. Papildau mokyklos ugdymo planą 4 ir 5 priedais.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Jolanta Vengalienė


