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Kaunas

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

programų planą.

1. Pakeičiu 8.3.1.2. punktą ir jį išdėstau taip:

„2022-2023 m .m. pirmas pusmetis 1-10 kl. mokiniams nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. sausio

31 d., antras pusmetis: 1-4 kl. mokiniams  nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. birželio 9 d., 5-10

kl. mokiniams nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. birželio 23 d..

2. Pakeičiu 11 p. ir išdėstau jį taip:

„11. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

11.1. 1-4 klasių mokiniams nuo 2022 m. birželio 10 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., nuo

2023 m. birželio 12 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.;

11.2. 5-10 klasių mokiniams nuo 2022 m. birželio 24 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., nuo

2023 m. birželio 26 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.“.

3. Pakeičiu 16.6 p. ir išdėstau jį taip:

„16.6.  socialinės  – pilietinės  veiklos  organizavimo mokantis  pagal  pagrindinio ugdymo

programą: 5 klasių mokiniams – 10 val., 6 klasių mokiniams – 12 val., 7-10 klasių mokiniams – 15

val. (Dainavos progimnazijos mokytojų tarybos posėdžio 2021-06-16 protokolas Nr. S1-03, Šančių

mokyklos-daugiafunkcio  centro  direktoriaus  2019-07-02  įsakymas  Nr.  V-255).  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.“

4. Pakeičiu 16.7. p. ir išdėstau jį taip:



„16.7. dalykų mokymuisi skiriamų privalomų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje:

(UP pamokų paskirstymo lentelės Partizanų g. (1 priedas): 1-ose klasėse – 22 , 2-ose – 24, 3-ose –

25, 4-ose – 23, 5-ose – 28, 6-ose – 32,    7-ose – 31, 8-ose – 32, 9-ose – 34, 10-ose – 32 pamokos,

(UP pamokų paskirstymo lentelės Vokiečių g.(1 priedas): 1-ose klasėse – 23 , 2-ose – 25, 3-ose –

24,    4-ose – 25, 5-ose – 28, 6-ose – 31,    7-ose – 31, 8-ose – 32, 9-ose – 34, 10-ose - 35 pamokos.“

5. Pakeičiu 16.18. p. ir išdėstau jį taip:

„16.18.  pamokų,  skiriamų  mokinio  ugdymosi  poreikiams  tenkinti,  mokymosi  pagalbai

teikti,  poreikio  ir  jų  panaudojimo  (mokinio  poreikiams  tenkinti  skiriamų  valandų  paskirstymo

lentelės, 2 priedas): 1-4 klasėse – 4 val. kūrybinio mąstymo ugdymui taikant Mąstymo žemėlapius

ir integruojant IT, 8,5 val. lietuvių k. ir matematikos konsultacijoms, 2 val. darbui su spec. poreikių

mokiniais;  5-10 klasėse  – 10,5  val.  SEU pamokoms,  1,5  val.  informacinėms  technologijoms 8

klasėje, 5 val. lotynų k. 5, 9-10 klasėse, 2 val. retorikai 9-10 klasėje, 2 val. filosofijai 9-10 klasėje, 2

val. logikai 9-10 klasėje, 3 val. antikai 5 klasėje, 14 val. konsultacijoms 5-10 klasėse (lietuvių k.,

matematikos, anglų k., gamtos ir socialinių mokslų  (Partizanų g. 118).“ 

6. Pakeičiu 51. p. ir išdėstau jį taip:

„51.  Mokyklos  ugdymo  turiniui  įgyvendinti  klasė  į  grupes  dalijama  arba  sudaromos

laikinosios grupės dalykams mokyti: 

51.1. doriniam ugdymui:

51.1.1. 1–4 klasėse 11 tikybos ir 7 etikos grupės, 5–10 klasėse 10 tikybos ir 5 etikos grupės

(Partizanų g. 118), 7 gr. 1-4 klasėse, 8 gr. 5-10 klasėse,

51.2. užsienio kalboms: 

51.2.1. 1-ajai (anglų), kai klasė dalijama į grupes – 2A, 2B, 2C, 3A, 3D, 4A, 9A, 5 kl. – 6

gr., 6 kl. – 6 gr., 7 kl. - 4 gr., 8 kl. – 4 gr., (Partizanų g. 118), 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 9A, 10A

klasėse (Vokiečių g. 164), 

51.2.2. 2-ajai (rusų), kai klasė dalijama į grupes – 6A, 7B,  8A, 9A klasėse, 2 gr. vokiečių

k. 6-ose klasėse (Partizanų g. 118), 6A, 8A, 9A, 10A klasėse, 1 gr. 7-ose klasėse, po 1 gr. vokiečių

k. 6-ose, 8-ose, 10-ose klasėse   (Vokiečių g. 164),  

51.3. informacinių technologijų 5-9 klasėse ir technologijų dalykams mokyti 5-8 klasėse.

Mokinių dalijimas į grupes priklauso nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos (Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017-03-13 įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos

normos HN 21:2017 "Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos

reikalavimai"),

51.4.  fiziniam  ugdymui  9-ose  ir  10-ose  klasėse  po  vieną  merginų  ir  vaikinų  grupę

(Partizanų g. 118), 



51.5.  mokymosi  pagalbai  teikti  (konsultacijoms,  pasirenkamiesiems  dalykams,

moduliams), panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skirtas pamokas (2 priedas).“

7. Pakeičiu 83.5.3.1. p. ir išdėstau jį taip:

„83.5.3.1. 4b ir 4c klasės pasirinko teatro programą (Partizanų g. 118)“.

8. Pakeičiu mokyklos ugdymo plano 1, 2, 3 priedus.

Direktorė                                                                       Jolanta Vengalienė
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