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slAULIU ,,SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS 2020—2021 MOKSLO METU
UGDYMO PLANAS
I.

SKYRIUS

2019—2020 M. M. UGDYMO PLANO IGYVENDINIMAS

201972020 m. m. igyvendinant Bendrojo ugdymo programas, veikla mokykloje buvo grindiiama
tgstine vizija ,,Mokykla, kurioje gera“. Iésikeltas prioritetinis ugdymo tikslas — kokybiékas Bendrqjq
ugdymo programq igyvendinimas ugdant socialiai aktyviq ir kﬁrybingq asmenybc;, siekianéiq asmeninés
ugdymosi paiangos.
Bendradarbiaujant su Siauliq miesto ugdymo istaigomis, nevyriausybinémis organizacijomis,
muziejais ir kitais socialiniais partneriais, iki 2020 m. kovo 16 d. bent karta, per ménesi organizuotas
ugdymas ui mokyklos erdviq. 2020 m. kovo mén. Lietuvoje paskelbus karantinq, ugdymas organizuotas
nuotoliniu bﬁdu, i§laikant visq iprasto ugdymo koncepcijq, tik perkeliant jq i skaitmeninq erdvg.
Netradicinése pamokose per mokslo metus dalyvavo daugiau kaip 96 proc. visq 1-8 kl. mokyklos
mokiniq, besimokanéiq kasdiene mokymosi forma: kontaktiniu bﬁdu organizuotos 4 skirtingos ugdymo
dienos, nekontaktiniu (nuotoliniu) bﬁdu — 5, vyko 68 renginiai, akcijos, konferencijos (i§ jq 8 — nuotoliniu
bﬁdu), kuriq metu igyvendinti prioritetiniai mokyklos ugdymo tikslai. 100 proc. kasdiene mokymosi
forma besimokanéiq mokiniq per mokslo metus dalyvavo bent viename mokyklos organizuotame
renginyje, kuriame puoselejamos kataliki§kos, dvasinés vertybés. Paiintinei ir kultﬁrinei veiklai per
mokslo metus kiekvienai 141, 5—8 klasei skirta ne maiiau kaip 10 pmnokq. Mokyklos gyvenime aktyviai
dalyvavo mokiniq tévai, socialiniai partneriai.
2019—2020 m. m. pabaigoje kasdiene mokymosi forma besimokanéiq 1-4 k1. ir 5—8 k]. mokiniq
koncentre Visi mokiniai pasieké patenkinamq lygi (paiangumas 100 proc.). Bendras visq klasiq mokiniq
paiymiq vidurkis, lyginant su 2018-2019 m. m. rezultatais, pakilo nuo 8,17 iki 8,32 balo. Ugdymosi
paiangq 2019—2020 m. m. pabaigoje padaré 61,57 proc. visq mokykloje kasdiene mokymosi forma
besimokanéiq mokiniq (2018-2019 m. m. — 60,31 proc.).
2019-2020 m. m., atsiivelgus j Vyriausybés sprendimus dél karantino paskelbimo, nacionaliniame
mokiniq pasiekimo patikrinime (toliau — NMPP) nedalyvavo. Iki 2020 m. kovo 16 d. mokiniai aktyviai
dalyvavo Siauliq miesto, §a1ies olimpiadose, konkursuose. 1-3 vietq nugalétoiais miesto olimpiadose,
konkursuose ,,Sandoros“ progimnazijos mokiniai tapo 25 kartus, respublikiniuose konkursuose — 3,
tarptautiniuose — 10 kartq.
2019—2020 m. m. mokykloje vykdytas nuotolinis mokymas uisienyje gyvenanéiq Lietuvos
Respublikos pilieéiq vaikams, mokiniams, gyvenantiems Lietuvoje, bet turintiems teise; ugdytis
nuotoliniu bﬁdu. Nuotoline mokymosi forma Visus mokslo metus mokési apie 150 mokiniq (skaiéius
kintantis). Atnaujinta ,,M00dle“ virtualaus mokymosi aplinka, nuotolinio mokymo techniné bazé.
Lyginant su ankstesniais mokslo metais, 10 proc. atnaujinta pradiniq klasiq nuotolinio mokymo(si)
mediiaga, talpinama virtualioje mokymo(si) aplinkoje ,,Moodle“, beveik visq nuotolinio ugdymo kurso
programos integruotos su ,,Eduka klasés“ skaitmenine mokymo(si) aplinka. Ugdymo proceso
efektyvinimui pradéta naudoti ,,Goog1e Suite“ platforma. Mokslo metq pabaigoje 62,65 proc. nuotolinio
mokymosi proceso metu besimokantys mokiniai padaré ugdymosi paiangq, bendras §ia mokymosi forma
besimokanéiq mokiniq paiangumas — 72,74 proc. (75 proc. 1-4 kl. koncentre ir 72,44 proc. 5-8 k1.).
2019—2020 m. m. mokyklos projektq rengimo ir igyvendinimo grupé igyvendino 2 Siauliq miesto
savivaldybés administracijos ﬁnansuota vaikq vasaros poilsio stovyklas (Monci§kése ir Biriuose),
dalyvavo kituose miesto, §alies projektuose. Projektinése veiklose dalyvavo apie 25 proc. visq mokyklos
mokiniq. 2019-2020 In. mokykloje buvo jgyvendinami 4 ,,Erasmus+“ projektai (1 personalo
tobulinimuisi, 3 strateginiq partneryséiq). 3 pedagogai kvaliﬁkacijq kélé Ispanijoje, Graikijoje ir
Portugalijoje. Organizuoti mokiniq ir mokytojq mokomieji vizitai i Portugalija} ir Italijq (dalyvavo 16
mokiniq ir 5 mokytojai), parengiamuosiuose susitikimuose Portugalijoje ir Turkijoje dalyvavo dar 5
mokytojai. Savo mokykloje priéméme 60 mokiniq ir mokytojq i§ projektq partneriq éaliq. Parengta
nauja ,,Erasmus+“ paraiﬁka.
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Mokslo metq eigoje 5—8 k1. mokiniai dalyvavo 4 STEAM programose. Veiklose dalyvavo 56
mokiniai. Organizuotas neformalusis ugdymas ~ 9 programos 1—4 k1. it 5 programos 5—8 kl. mokiniams,
ﬁnansuojamq i§ mokyklos neformaliojo ugdymo valandq, numatytq 2019-2020 m. m. mokyklos ugdymo
plane Neformalioio ugdymo veiklas ,,Sandoros“ progimnazijos mokiniams mokyklos patalpose
organizavo ir kiti neformaliojo ugdymo tiekéjai: Siauliq Dainq muzikos mokykla, Siauliq dailes
mokykla, Siauliq futbolo akademija, Vsl ,,Robotikos akademija“, Siauliq moksleiviq namai, Siauliq
jaunqjq turistq centras, KSU Tarptautinis vaikq universitetas ,,Alfa“. Mokyklos siulomus neformaliojo
ugdymo uisiémimus lanké daugiau kaip 90 proc. mokiniq. Nieko (nei mokykloje, nei mieste) nelanke
kiek maiiau kaip 10 proc. mokiniq.
Igyvendindami 2019~2020 m. m. ugdymo programas, mokytojai pamokq metq diferencijavo
ugdymo turini. Paralelinese pradinio ugdymo klasese buvo organizuojamas ugdymas pagal integruoto
ugdymo programq ,,Vaivoryk§te“. Visus mokslo metus sistemingai ir sekmingai vestos pamokos i
ugdymo procesq integruojant IT.
Dalykines kompetencijas tobulinantys pedagogai aktyviai dalyvavo kvaliﬁkacijos kélimo
seminaruose (kiekvienas mokytojas dalyvavo bent 5-iuose kvaliﬁkacijos kélimo renginiuose,
seminaruose), dalijosi pedagogine patirtimi su kolegomis (visi mokytojai per mokslo metus vedé bent p0
viena atvirq ir / ar integruotq pamokq). Mokykloje veiké 3 mokytojq metodines grupés, 5 darbo grupes.
Pasibaigus mokslo metams, 100 proc. mokytojq isivertino savo veiqu, apra§é sékmingiausias
pasibaigusiq mokslo metq veiklas.
Visus mokslo metus mokykloje aktyviai veike Mokiniq taryba, iniciavusi daugiau kaip 60 proc.
mokykloje vykusiq jaunatvi§k11 akciju, (spalvotq kojiniq, éypsenq diena, netradicinés aprangos ir pan.).
Mokiniq tarybos nariai padejo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumq, ruo§ti namu, darbus, talkino
mokytojams jq organizuojamq dalykiniq konsultacijq metu.
,,Sandoros“ progimnazijos Vaiko gerovés komisija (toliau — VGK) buvo atsakinga ui veiklas,
skatinanéias nuolatinj mokyklos bendruomenés nariq tobulejimq, inicijavo pokyéius, padedanéius ivairiq
gebejimq mokiniams ugdytis saugioje, sveikoje aplinkoje. 2019—2020 111. m. organizuota 17 VGK
posediiq, kuriuose aptartos mokytojq parengtos pritaikytos ugdymo programos, analizuoti SUP turinéiq
mokiniq pusmeéiq ir metiniai rezultatai, tolesnio ugdymo gairés, svarstyti tarpiniu, vertinimu rezultatai,
rengiami IPP,ana1izuotos mokymosi, elgesio bei lankomumo problemos, analizuoti i§ uisienio griiusiq
mokiniu ugdymo1r integracijos ypatumai. Parengta 11 individualiq ugdymo plant; / 'pagalbos planq,j
Siauliq pedagogine psichologine tarnybq (toliau — PPT) 1vertinimui siqsti 2 nauji mokiniai, buvo
bendradarbiaujama su PPT psichologais, tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialiste, Vaiko teisiq
apsaugos specialistais, Vyriausiojo policijos komisariato specialistais.
2019—2020 m. m. vyko mokiniq profesinis orientavimas. Mokslo metq eigoje organizuotos 85
profesinio veiklinimo veiklos (i§vykos i jmones, savanorysté, éeéeliavimas etc.). Mokyklos ugdymo
karjeros specialistai organizavo miesto renginius, skirtus mokiniu profesiniam rengimui, bendradarbiavo
su mokyklos mokytojais, mokiniq tévais, vykdé kitas veiklas, numatytas profesinio orientavimo (ugdymo
karjerai) metiniame plane.
2019 m. spalio 14-17 dienomis Siauliu, ,,Sandoros“ progimnazijoje Nacionaliné ‘sivietimo agentﬁra
vykde mokyklos visumini i§orinj vertinimq. Visuminio i§orinio vertinimo metu stebétos 52 ugdomosios
veiklos: i§ jq — 46 pamokos, 2 neformaliojo évietimo uisiémimai, 2 konsultacijos ir 2 veiklos
prieémokyklinio ugdymo grupése. Vizito metu gilintasi j progimnazijos mokiniq ir mokytojq veiqu
pamokose, administracijos, klasiq vadovq ir aptarnaujanéio personalo darba}. Siekiant surinkti tikslius ir
objektyvius duomenis apie progimnazijos veiklos kokybe kalbétasi su savivaldos atstovais,
progimnazijos darbuotojais, mokiniq tévais, analizuoti progimnazijos veiklos, mokiniq paiangos ir
pasiekimq ﬁksavimo dokumentai. Stipriqjq progimnazijos veiklos aspeku} vidurkis — 3,69 balo i§ 4
galimq. Tobulintinq progimnazijos veiklos aspektq vidurkis — 2,6 balo i§ 4 galimq. I§ viso visq vertinimo
sriéiq vidurkis balais — 3,29 balo i§ 4 galimq.
2020-2021 m. m. mokyklos ugdymo plano tikslas — reglamentuoti ugdymo turinio jgyvendinimo
progimnazijoje principus, vadovaujantis bendraisiais Ealies ugdymo proceso vykdymo reikalavimais.
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2020-2021 m. m. mokyklos prioritetinis ugdymo tikslas — k0kybi§kas Bendrujq ugdymo
programq igyvendinimas COVID-19 pasaulinés pandemijos metu lankséiai ir kﬁrybi§kai naudojant
skaitmenines technologijas ir turimus imogiékuosius iéteklius.
Ugdymo veikla mokykloje organizuojama vadovaujantis mokyklos ﬁlosoﬁja:
,,Jei laikysités mano mokslo,
jﬁs i§ tikro bﬁsite mano mokiniai;
jﬁs paiinsite tiesq,
ir tiesa padarys jus laisvus.“
J n 8, 31-32
11. SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos 2020—2021 mokslo metq ugdymo planas (toliau 7 Mokyklos
ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos programq bei
neformaliojo vaikq §vietimo programq jgyvendinimq Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijoje 2020—2021
mokslo metals.
2. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2019~2020 ir 2020—2021 mokslo metq
pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Evictimo ir
mokslo ministro 2019 m. balandiio 15 d. isakymu Nr. V-413, 2019—2020 ir 2020—2021 mokslo metq
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos §vietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandiio 15 d. isakymu Nr. V-4l7, Pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo programq apra§u, patvirtintu Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo
ministro 2015 m. gruodiio 21 d. isakymu Nr. V-1309 ,,Dé1 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programq apraéo patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos évietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjﬁéio 26 d. jsakymu Nr.
ISAK-2433 ,,Dél Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrqjq programq patvininimo“, Gems mokyklos
koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodiio 21 d.
isakymu Nr. V-1308 ,,Dél Geros mokyklos koncepcijos patvininimo“, Mokymo nuotoliniu ugdymo
proceso organizavimo bﬁdu kriterijq apraéu, patvirtintu Lietuvos Respublikos §vietimo, mokslo ir sporto
ministro 2020 m. liepos 2 d. jsakymu Nr. V-1006, Mokymosi pagal formaliojo §vietimo programas
(i§skyrus aukétojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo organizavimo tvarkos apraéu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo ministro 2012 m. birielio 28 d. jsakymu Nr. V-1049 ,,Dé1
Mokymosi pagal formaliojo §vietimo programas (iéskyrus aukétojo mokslo studijq programas) formq ir
mokymo organizavimo tvarkos apra§o patvirtinimo“, Ugdymosi §eim0je igyvendinimo tvarkos apraéu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. geguiés 20 d. nutarimu Nr. 504 ,,Dél Ugdymosi
§eim0je igyvendinimo tvarkos apraéo patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planai, kitais pradinj,
pagrindini ugdyme}, neformalqjj vaikq §vietimq ir mokyklos veikla reglamentuojanéiais teisés aktais,
2020—2022 m. m. mokyklos strateginiu planu, patvirtintu Siauliq ,,Sand0ros“ progimnazijos direktoriaus
2019—12—31 isakymu Nr. V-163.
3. Ugdymo plane vartojamos sqvokos:
Kontrolinis darbas — iiniq, gebéjimq, igﬁdiiq parodymas arba mokiniq iinias, gebéjimus,
igﬁdiius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne maiiau kaip 30 min.
Laikinoji grupé — mokiniq grupé dalykui diferencijuotai mokytis ar mokymosi pagalbai teikti.
Pamoka — pagrindiné nustatytos trukmés nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.
Nuotolinis mokymas — mokymo(si) bﬁdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpi§ko kontakto su
mokytoju. Mokamis nuotoliniu bﬁdu bendraujama ir bendradarbiaujama informaciniq komunikaciniq
technologiniq (toliau — IKT) priemoniq pagalba virtualioje mokymo(si) aplinkoje.
Virtuali mokymo(si) aplinka # tai kompiuteriq tinklais ir kitomis IKT sukurta informaciné
ugdymo sistema naudojant ,,Moodle“ mokamajq terpe, (platforma), kurioje patalpintas kiekvienos klasés
mokomasis kursas, pagal mokyklos ugdymo plane} suskirstytas j konkreéias elektronines (skaitmenines)
pamokas (temas).
1.
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Elektroniné pamoka

mokymo(si) mediiagos rinkinys, skirtas konkreéiai pamokos temai
(teoriné ir praktiné mediiaga, savikontrolés ir patikros uiduotys, mokéjimus ir igﬁdiius lavinantys
pratimai).
Nuotoliné konsultacija — virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos
mokiniams pagal direktoriaus jsakymu patvirtinta} tvarkaraéti ir/ar susitarus individualiai.
Grupinio mokymosi forma — kai tam tikram laikotarpiui sudarytos mokiniq grupés mokosi
mokytojul mokomos.
Pavienio mokymosi forma — kai tam tiqu laikotarpi mokinys mokosi individualiai mokomas
mokytojo, ar individualiai, periodi§kai dalyvaudamas grupinése ir (ar) individualiose mokytojo
konsultacijose.
Individualus ugdymo planas — mokiniui, turinéiam specialiqjq ugdymosi poreikiq, rengiamas
individualus ugdymo planas, siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugq ugdymo procese reikmes, padéti
mokytis, pripaiistant ir plétojant jo gebéjimus ir galias, teikiant §vielim0 pagalba.
4. Kitos ugdymo plane vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos §Vietimo istatyme ir
kituose §vietimq reglamentuojanéiuose teisés aktuose vartojamas sqvokas.
—

III. SKYRIUS
UGDYMO PROGRAMU VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS
PIRMAS SKIRSNIS
.
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMOTRUKME
5.

Ugdymo or anizavimas:

Pavadinimas
Mokslo metq pradiia
Pusmeéiq trukmé:
I pusmetis
lI pusmetis
Rudens atostogos
Ziemos (§v. Kalédq)
atostogos
Ziemos atostogos
Pavasario (Ev. Velykq)
U gdymo

pabaiga

1—4

kl.

5—8

I

Pastabos

kl.

2020—09—01

2021-01-22
2021-01—25 — 2021-06-04
2021-01-25 — 2021-06-18
2020-10 26 — 2020-10-30
2020-09—01

88 ugdymo dienos

—

87/97 ugdymo dienos

I

2020-12- 23

—

2021-01-05

2021-02-15 ~2021-02-19
2021-04-06 — 2021-04-09

proceso

2021-0604

I

2021—06'1 8

mokyqu lapkriéio 3 d. (antmdicnj)
| mokyqu sausio 6 d. (Ireéiadienj)

1

mokyqu vasario 22 d. (pinnadienj)
[mokykla balandzio 12 d,
(pinnadienj)

Ugdymo procesopabaiga
lrﬁmplnam: :14 {r 5-8kklkl
mo Imams, 3 Aug! mo y :1
nusimam l ugdymo dienq savaitgali,
2 ugdymo dienas, kai ugdymo
procesas vyksla po 12 val.ar ilgiau.

Ugdymo
proceso
185 /37
175 /35
trukmé (dienomis /
savaitémis)
2021—06-21 — 2021-08-31
2021-06—07 ~ 2021-08—31
Vasaros atostogos
6. Progimnazija dirba penkias dienas per savaitq. Per dienq 1—4 klasiu mokiniai dalyvauja ne
daugiau kaip 5 pamokose, 5—8 klasiq mokiniai — ne daugiau kaip 7 pamokose.
7. Pamokos trukmé 1 kl. — 35 min., 2—8 kl.~ 45 min.:
7.1. pamokq laikas 1 k1,, kai ugdymas vyksta kasdiene mokymo(si) forma, iprastu (ne mi§riu) bﬁdu:
1. 08.30-09.05 val.
2. 09.25-10.00 val.
3. 10.20-10.55 val.
4. 11.25-12.00 val.
5. 12.30~13.05 val.
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7.2. pamokq laikas 2—8 klasése, kai ugdymas vyksta kasdiene mokymo(si) forma, iprastu (ne

prasikeiéianéiu) graﬁku:

val.
2. 09.25—10.10 val.
3. 10.20-11.05 val.
4. 11.25-12.10 val.
5.12.30-13.15 val.
6. 13.25-14.10 val.
7. 14.20-15.05 val.
1. 08.30—09.15

7.3. pamokq laikas, kai ugdymas vyksta kasdiene mokymo(si) forma, prasikeiéianéiu graﬁku:

Pamoka

1

klasés

8

klasés

2 ir 5 klasés

3

ir 6 klasés

4 ir 7 klasés

1

08.15—08.50

08.15-09.00

08.30-09.15

08.45-09.30

09.00-09.45

2

09.10-09.45

09.10-09.55

09.25-10.10

09.40-10.25

09.55-10.40

3

10.05-10.40

10.05-10.50

10.20-11.05

10.35-11.20

10.5 -11.35

Pertrauka 40 minuéiq

Pertrauka 30 minuéiq

4

11.20-11.55

11.20-12.05

11.35-12.20

11.50-12.35

12.05-12.50

5

12.15-12.50

12.15-13.00

12.30-13.15

12.45-13.30

13.00-13.45

6

13.05—13.40

13.05-13.50

13.20-14.05

13.35-14.20

13.50-14.35

7

13.55-14.30

13.55-14.40

14.10-14.55

14.25-15.10

14.40—15.25

Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio, kelianéio pavojq
ir gyvybei, laikotarpiu (toliau — ypatingos aplinkybés) ar esant aplinkybéms
sveikatai
mokiniq
mokykloje, dél kuriq ugdymo procesas negali bﬁti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso
organizavimo bﬁdu (mokykla yra dalykq brandos egzaminq centras, vyksta remonto darbai mokykloje it
kt.), gali bﬁti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo bﬁdu, atsiivelgiant i ypatingq aplinkybiq ar aplinkybiq mokykloje, dél kuriq ugdymo
procesas negali bﬁti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu, pobﬁdi ir apimtis.
Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybéms ar esant aplinkybéms mokykloje, dél kuriq
ugdymo procesas negali bﬁti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu, nustatoma
vadovaujantis Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos ugdymo organizavimo gairémis dél ugdymo
organizavimo ypatingq aplinkybiq laikotarpiu ar esant aplinkybéms mokykloje, dél kuriq ugdymo
procesas negali bﬁti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu, patvirtintomis
Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjﬁéio 28 d. isakymu Nr. V-82 (3-5 priedai).
8.

ANTRAS SKIRSNIS
UGDYMO TURINIO FORMAVIMASIR IGYVENDINIMAS
Ugdymo turinys planuojamas metams (Ilgalaikiai teminiai planai). Mokytojq rengiamuose
Ilgalaikiuose teminiuose planuose nurodoma: déstomo dalyko turinys, pamokq skaiéius per mokslo
metus, tikslas, uidaviniai, mokymo metodai, verlinimas, diferencijavimas ir individualizavimas,
laukiami rezultatai, §altiniai, pamokos tema, jai isisavinti skiriamas valandq skaiéius, ugdomi gebéjimai,
dalykq integracija ir kt.
10. Ilgalaikiai teminiai planai aprobuojami mokytojq metodinése grupése.
9.
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Ilgalaikiai teminiai planai derinami su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojanéiu
mokomajj dalykq. Planai sukeliami i mokyklos virtualaus serverio aplinka ir tvirtinami mokyklos
direktoriaus isakymu iki einamqiq metq rugséjo 1 d. Planai el. formatu saugomi pas direktoriaus
pavaduotojq ugdymui mokyklos naudojamame virtualioje duomem} saugykloje. Pamokq planavimui
naudojami el. ilgalaikiai teminiai planai (Word formatu) saugomi juos parengusiq mokytojq darbo
kompiuteriuose, virtualiose ,,debesq“ saugyklose ir / ar atmintukuose.
12. Detaliuosius pamokq planus rengia dalyko mokytojai, turintys maiesni nei 5 men;
pedagoginio darbo staiq. Mokytojai, turintys didesni nei 5 metq pedagoginio darbo staia}, detaliuosius
pamokq planus pagal poreiki (vedant atvirq pamokq ir pan.) ruoéia laisva forma.
13. Atskirq mokomqjq dalykq mokymas mokykloje néra intensyvinamas.
14. Paiintiné, kultﬁriné, meniné, kﬁrybiné veikla integruojama i ugdymo turini. Mokiniams
sudaromos galimybés lankytis muziejq, bibliotekq organizuojamose programose it renginiuose, atviros
prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir kt. Dalykq integracija su paiintine ir kultﬁrine
veikla ﬁksuojama mokytojq rengiamuose ilgalaikiuose teminiuose planuose ir el. dienyne.
15. Paiintinei ir kultﬁrinei veiklai per mokslo metus kiekvienai 1—4, 5—8 klasei skiriama ne
maiiau kaip 10 pamokq. Paiintiné ir kultﬁriné veikla organizuojama per Visus mokslo metus, veiklas
su dalykq mokytojais derina klasiq vadovai.
16. Mokinio mokymosi laikas i§vykose, ekskursijose ir kitais pana§iais atvejais, trunkantis ilgiau
nei pamoka, perskaiéiuojamas i konkretaus dalyko (-q) mokymosi laika (pagal pamokos (-14) trukm¢).
Pavyzdiiui, 3 astronominiq valandq trukmés ugdymo procesas muziejuje gali bﬁti iskaitytas kaip
atitinkamo dalyko 4 pamokos, kuriq trukmé po 45 min.
17. Paiintiné, kultﬁriné veikla mokykloje jgyvendinama per ugdymo dienas:
11.

5-8 H.
2019-09-01 — Mokslo ir iiniu diena

1-4 k1.

Pastabos

I

2020 m. rugséjo—lapkriéio mén. (1 diena*) — aktyvaus
paiinimo diena

Ugdymo
dlenos

a

“2612;“: ﬂit—bi
ugdymlg) dies/a

kataliki§kqiq
vertybiu ugdymo diena

2020—12—22 —
‘4

2021 m. sausio mén. (1 diena**) — §eimos vertybiq
.
ugdymo dlena
2021 geguiés-birielio mén. (1 diena*) — gimtojo

kraéto paiinimo diena

2921—04—02 _.
g avemos vertyblq

ugdymo diena
2021-05-07 —
Katalikiékqjq vertybiq
ugdymo diena
20.21.0604 _.
asmenmlq paSIekImq
diena

2021»04—02

Katalikiékqjq
vertybiq ugdymo diena

2021_05_07

—

_ Kataliki§kLU“
-

verty b'n4 ug d ymo d'lena

2021-06-18 — asmeniniq
pasiekimq diena

Ugdymo proceso
intensyvinimas. Ugdymo
proccsas, lrunkantis ilgiau, nei numatyta pagal
tvarkaraétj, organizuojamas kitose aplinkose,
j
i§vykuse, ckskursijose,
perskaiéiuojamas
atitinkamo dalyko pamokas tick, kick jos realiai
truko. Pavyzdiiui, ugdymo procesas, trunkamis
gamtoje 3 val., 5 klasés mokiniams bus iskaitomas
kaip 4 ,,Gamta ir Zmogus“ dalyko pamokos;
paiintinéje ekskursijoje ugdymo procesas, trukgs 8
val., bus perskaiéiuojamas i ugdymo proceso trukme;
atitinkamo dalyko pamokomis, t. y. l l pamokq.
Liturginis kalendorius. Kataliki§kqju vertybiq
ugdymo programos jgyvendinimas.
Ugdymo prom” intensyvmimas' §iauliq
vyskupijos organizuojamas renginys, ugdymo
diena sekmadieni.
Ugdymo proceso intensyvinimas.
Liturginis kalendorius. Katalikigkqjq vertybiq
.
. .
ugdymo programos 1gyvendm1mas.
Savanoryslé, liturgija, kataliki§kosios vertybés
liturginiq giesmiu fcstivalyje ,,Giesmiq pyné
Marijai“.
.

.

.

.

Asmcmmq pasmkxmq pnstatymas.
.

* Ugdymo dienos data pasirenka klasés vadovas, atsizvelg¢s i mokiniq, jq tévq pasiﬁlymus, vyraujanéius onus, kitas aplinkybes, kurios
gali turéti itakos kokybiskam ugdymo dicnos organizavimui. Ugdymo diena tvirlinama mokyklos direktoriaus jsakymu.
** Ugdymo dicnos data priklauso nuo Siauliu vyskupijos sprendimo, kada rengiamas vyskupijos renginys.
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TRECIAS SKIRSNIS
MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS
18. Mokykla priima sprendima} dél mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. Mokinio
individualus ugdymo planas — tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi poreikiams
pritaikytas ugdymosi planas, padedantis i§sikelti tikslus, juos 1gyvendinti, prisiimti asmenin¢ atsakomybe
ui mokqusi. Individualﬁs ugdymo planai sudaromi:
18.1. mokiniui, turinéiam specialiqjq ugdymosi poreikiq;
18.2. mokiniui, kuris mokomas namie;
18.3. mokiniui, atvykusiam mokytis ié uisienio;
18.4. mokiniui, kurio pasiekimai iemi (ﬁksuojant tarpinius pusmeéio mokymosi rezultatus,
pritarus mokyklos VGK);
18.5. mokiniui, kurio pasiekimai auk§ti (ypatingai galinéiq pasiekti auk§éiausiq ir auk§tq lygmenis,
gabumams plétoti ir gebéjimams ugdyti, ir siekti individualios paiangos). Planas rengiamas ﬁksuojant
tarpinius pusmeéio mokymosi rezultatus, pritarus mokyklos VGK;
19. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir igyvendinamas bendradarbiaujant
mokytojams, mokiniams, mokiniu tévams (globéjams, rﬁpintojams), §vietim0 pagalbos specialistams.
Plano fomia patvirtinta mokyklos direktoriaus 2017—02-03 isakymu Nr. V-l 1.1.

KETVIRTAS SKIRSNIS
SVEIKATA IR GEROVE MOKYKLOJE
20.

Mokykla:
20.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2017 ,,M0kyk1a, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. rugpjﬁéio 10 d. isakymu Nr. V-773 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN
2122017 ,,Mokyk1a, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“ (toliau — Higienos norma).
20.2. sudaro salygas mokiniui mokytis pagarba Vienas kitam tarp mokiniu, mokiniu ir mokytojq,
kit11 mokyklos darbuotojq gristoje, psichologiEkai, dvasiékai ir ﬁzi§kai sveikoje ir saugioje aplinkoje,
laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyéiq ir smurto aprai§kas;
20.3. uitikrina higienos reikalavimq neviréijanti mokymosi krﬁvi tiek kasdiene, tiek nuololine
mokymosi forma;
20.4. pradédama ugdymo process; organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu:
pertvarko pamokq tvarkara§t1, pritaikydama ji sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui organizuoti.
Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmé — 2 val. Pamokos struktﬁra pritaikoma asinchroniniam ir
sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsiivelgiant 1 dalyko programos ypatumus, i1' mokiniu amiiq.
Nustatoma pertraukq trukmé, i§ kuriq viena # ilgesnés trukmés, skirta pietq pertraukai;
20 5. sudaro sa11ygas mokiniui ugdytis bendrqsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinéti, bendrauti
ir bendradarbiauti1vairiose veiklose1r ﬂzinése bei virtualiose aplinkose, dal1 veik111 évietimo veiqu
organizuodama uz mokyklos rib11, t. y. gamtoje, muziejuose, 1vairiose istaigose (Siauliq profesiniame
rengimo centre, Siauliq miesto baseinuose,Siauli11 universitete)1r pan..,
20 6. mokykloje sudaromos squgos 1 -4 ir 5- 8 kl. mokinimas ugdomosios veiklos metu daryti
ﬂzinio aktyvumo pertraukas, kuriq metu pagal galimybes panaudojamos specialiosios priemonés
(mink§tasuoliai, balansavimo, supimosi priemonés ir kt.). Taikomi vizualinio struktﬁravimo metodai ir
priemonés pamokq ir pertraukq metu. 1-4 k1. mokinimas skim; ﬁzinio aktyvumo pertraukq programa,
parengtq pradini11 klasiq mokytojq, aprobuoja Prieémokyklinio ugdymo ir pradini11 k1asi11 mokytojq
metodiné grupé, isakymu tvirtina mokyklos vadovas. 5-8 k1. mokinimas skirtq ﬁzinio aktyvumo
pertraukq programq, parengta ﬁzinio ugdymo mokytojo, isakymu tvirtina mokyklos vadovas.
20.7. planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo
renginius;
20.8. ugdymo(si) aplinkq kuria vadovaudamasi Higienos norma, Ugdymo programq apra§ais.
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Sveikatos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos ir 1yti§kumo ugdymo bei
rengimo §eimai bendrosios programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo ministro
2016 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. V-94] ,,Dél Sveikatos ir 1yti§kum0 ugdymo bei rengimo §eimai
programos patvirtinimo“.
22. Esant ypatingiems atvejams, gali bﬁti taikomos poveikio priemones netinkamai
besielgiantiems mokiniams vadovaujantis Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos poveikio priemoniq
taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos apraéu, patvirtintu Siauliq ,,Sand0ros“
progimnazijos direktoriaus 2015—05—13 jsakymu Nr. V-75, Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos mokiniq
skatinimo ir drausminimo tvarkos apraéu, patvirtintu Siauliq ,,Sand0ros“ progimnazijos direktoriaus
2018—03—29 jsakymu Nr. V-28.
23. Mokytojams sudaromos galimybés dirbti inovatyviai, naudojant éiuolaikines mokymo
technologijas. Kiekvienas mokytojas turi neéiojamaji kompiuterj, sudarytos galimybés kopijuoti,
skanuoti mokymo mediiagq. Pradiniq klasiq mokytojai, anglq kalbos mokytojai ugdymo procesa}
paivairina naudodamiesi interaktyviomis lentomis, Visi mokytojai aprﬁpinti neéiojamais kompiuteriais.
Mokykloje sukurtos erdvés vaikams naudotis internetu, kompiuteriq klasémis, visoje mokykloje veikia
bevielis intemetas. Kompiuterizuota biblioteka, kurioje yra naujausia metodiné bei groiiné literatﬁra,
kompiuterinés mokomosios priemonés. Kiekvienoje klaséje yra multimedija projektorius. Mokiniams
koridoriuose jrengtos poilsio bei edukacinés erdvés.
24. Vadovéliai parenkami vadovaujantis tqstinumo principu, atsinelgiant j mokytojq siﬁlymus ir
galiojanéiq vadovéliq sqra§u, patvirtintu §vietimo, mokslo ir sporto ministerijos. 1~2 k1. mokiniams
vadovéliq ne§iotis i namus nereikia.
25. Mokymo priemoniq parinkimas ir paskirstymas vykdomas atsiivelgiant j mokytojq
pageidavimus ir turimas lééas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintq mokymo priemoniq pirkimo planq.
21.

PENKTAS SKIRSNIS

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS IR INTEGRAVIMAS,LAIKINUJU GRUPIU
SUDARYMAS, KLASIU DALIJIMAS
26. Atsiivelgiant i mokiniq gebéjimus, motyvacijq ir pasiekimus, diferencijavimas taikomas
mokiniui individualiai ir mokiniq grupei, pritaikant mokiniui mokymosi uidavinius ir uiduotis, ugdymo
turini, metodus, mokymo(si) priemones, tempq, skiriamq laika.
27. Klasé i grupes dalijama:
27.1. uisienio kalboms (l-ajai ir 2-ajai), jei klaséje mokosi ne maiiau kaip 21 mokiniq;
27.2. informacinéms technologijoms.
28. Vadovaujantis ,,Mokymo lééq apskaiéiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apra§o“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtinto 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679, 3 priedo 1 it 2
punktais, nustatorna, kad maiiausias nuotolinio mokymo proceso organizavimo bﬁdu grupine mokymosi
fon'na pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas besimokanéiq 1-8 k1. mokiniq skaiéius grupéje
~ 8 mokiniai. Grupés dydis ﬁksuojamas einamqjq metq rugséjo 1 d. (giauliu ,,Sandoros“ progimnazijos
2018 m. rugpjﬁéio 30 d. mokyklos tarybos posédiio protokolo Nr. MTD-4).
29. Igyvendinama bendrujq kompetencijq ir gyvenimo igﬁdiiu, ugdymo integruojamujq programu
— Mokymosi mokytis, Komunikavimo, DaInaus vystymosi, Kultﬁrinio samoningumo, Gyvenimo jgﬁdiiq
ugdymo programq pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo benerLiq programq, patvirtintq Lietuvos
Respublikos évietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjﬁéio 26 d. isakymo Nr. ISAK-2433 ”Del Pradinio
ir pagrindinio ugdymo bendrqiq programq patirtinimo“ 11 priedas ”Bendrqjq kompetencijq ir gyvenimo
jgﬁdiiq ugdymas“). Sios programos integruotos j Bendrosios programos turinj.
30. Zmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Zmogaus saugos bendrqja programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos §vietim0 ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. isakymu Nr. V-1159
(Zia, 2012, Nr. 89-4668), 14 kl. integruojant temas i mokomuosius dalykus.
31. Sveikatos ir lyti§kumo ugdymo bei rengimo éeimai bendrosios programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr. V-941 ,,Dé1
Sveikatos ir lytiékumo ugdymo bei rengimo Eeimai programos patvirtinimo“, temos integruojamos i
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mokomqju dalykq turini ir Katalikiéko ugdymo programs; 7 kl., patvirtintq Siauliq ,,Sandoros“
progimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 6 d. isakymu Nr. V-33. Pradiniame ugdyme sveikatos ir
lytiékumo ugdymas bei rengimas éeimai integruojamas i kitq dalykq programq turini, o pagrindiniame
ugdyme sveikatos ir lyti§kumo ugdymas bei rengimas §eimai integruojamas j visq dalykq programq
turini, neformalqjj évietimq ir k1. vadovq veiklos planus. 5—8 klasése sveikatos ir lytiékumo ugdymui bei
rengimui éeimai programos visuma apimanéios veikloms igyvendinti mokykla naudoja mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirtas pamokas.
32. Igyvendindama Smuno prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos évietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. isakymu Nr. V-190 ,,Dél Smurto
prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijq patvirtinimo“, mokykla sudaro squgas kiekvienam
mokiniui dalyvauti bent Vienoje nuoseklioje ir ilgalaikéje prevencinéje programojc, apimanéioje smurto,
patyéit}, alkoholio, tabako, taip pat kitu, psichikq veikianéiq mediiagq vanojirno prevencijq, skatintq
sveikq gyvensena. Su 1—4 kl. ,,LIONS quest“ programa ,,Laikas kartu“ ir 5—8 kl. — ,,LIONS quest“
programa ,,Paauglystés kryikelés”. Programas igyvendina klasiq vadovai, socialinis pedagogas.
Programq vykdyma koordinuoja socialinis pedagogas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
33. Alkoholio, tabako ir kitq psichikq veikianéiq mediiagq vartojimo prevencijos programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos §vietim0 ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. isakymu Nr. ISAK494, temos integruojamos i klases aukletojo veiklz}.
34. Pagrindinio ugdymo etninés kultﬁros bendroji programa, Lietuvos Respublikos évietimo ir
mokslo ministro patvirtinta 2012 m. balandiio 12 d. jsakymu Nr. V-651, pradiniame ugdyme
igyvendinama dali etninés kultﬁros ugdymo tematikos integruojant j pradinio ugdymo bendrqsias
programas, popamokine mokiniq veiqu mokykloje. Pagrindiniame ugdyme etninés kultﬁros ugdymas
jgyvendinamas per formalqji ir neformalqji ugdyme}.
35. 3b ir 4a kl. ugdymas organizuojamas pagal integruoto ugdymo programq ,,Vaivoryk§té“.
36. Mokytojai pamokose integruoja kitq dalykq turini. Integracija ﬁksuojama mokytojq
teminiuose planuose. 4 klasése vedamos integruotos pasaulio paiinimo bei tikybos, gamtos mokslq,
geograﬁjos pamokos, kai pamokas veda du mokytojai. Integruotq pamokq vedimui panaudojamos
pamokas, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. Pamokos vyksta pagal direktoriaus patvirtintq
tvarkaraétj.
37. 5—8 kl. laisvés kovq istorijos temos integruojamos i istorijos ir lietuviq kalbos pamokas.
Integruojamos temos atsispindi mokytojq ilgalaikiuose planuose.
38. Kiekvienas 1—4 kl. mokytojas per pusmetj praveda bent po 1 pamokq, naudodamas
neéiojamus kompiuterius, kitas IT priemones, 5—8 kl. dalykq mokytojai — bent po 2.
SEETAS SKIRSNIS

MOKYMOSI PASIEKIMU GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS
39. Mokykloje sudaromos squgos kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebéjimus ir pasiekti
kuo auk§tesniq pasiekimq, mokymosi pagalba teikiama laiku, dainumas ir intensyvumas priklauso nuo
jos poreikio mokiniui, atsiivelgiant i mokanéio mokytojo ar évietimo pagalbos specialisto, gydy’tojo
rekomendacijas ir atitinka mokymosi galias.
40. 1-8 klasiq mokiniams mokymosi pagalba teikiama:
40. l. kai mokinio pasiekimq lygis (vieno ar keliq dalykq) Zemesnis, nei numatyta Bendrosiose
programose ir mokinys nedaro paiangos;
40. 2. kai nepatenkinami mokinio pusmeéio tarpiniai vertinimai;
40. 3. jei nacionalinio pasiekimq patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;
40. 4. kai mokinys dél ligos ar kitq prieiaséiq praleido dalj pamokq;
40. 5. kai mokinys turi mokymosi sunkqu ir (ar) elgesio sutrikimq ir pan.
41. Mokymosi pagalbz} pirmiausia teikia mokini mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas
mokymo(si) uiduotis ir kt.
42. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama vadovaujantis ,,Sandoros“ progimnazijos ,,5 iingsniq
pagalbos modeliu mokiniams, turintiems mokymosi sunkumq“, priimtu VGK posédyje 2017—09—04

10

protokolo Nr. VGK—12, ,,Greitosios pagalbos mokiniui modeliu“, patvinintu Siauliq ,,Sandoros“
progimnazijos direktoriaus 201471241 jsakymu Nr. V71 10.
43. Mokiniq pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami pasibaigus pusmeéiams bei lapkriéio
ir kovo mén. (Mokytojq tarybos 2016—08—25 posédiio protokolas MTP-4).
44. Mokymosi pagalbos organizavimo klausimus nagrinéja VGK.
45. Mokiniq mokymosi sunkumai mokytojq siﬁlymu aptariami VGK bendradarbiaujant su
mokinio tévais (globéjais, rﬁpintojais), évietimo pagalbos specialistais, mokytojais.
46. Mokiniai turi galimybg: lankytis mokytojq organizuojamose konsultacijosc. Konsultacijq
graﬁkas skelbiamas mokyklos internetinéje svetainéjc.
47. Mokymosi pagalba mokiniams leikiama organizuojant sistcmingas / trumpalaikes
konsultacijas, suteikiant pagalbq namq darbams ruo§ti. Panaudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti.
48. VGK priémus sprendimq dél mokym0(si) / ugdymo(si) ir (ar) Evietimo pagalbos teikimo
konkreéiam vaikui, gali bﬁti sudaromas pagalbos vaikui planas. Parengus pagalbos planq, paskiriamas
pagalbos plano jgyvendinima, koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku, jo tévais (globéjais,
rﬁpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuojaju, jgyvendinimo iingsnius, atsakomybes ir periodiékus
susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti.
49. U2 mokymosi pasiekimq gerinima, ir mokymosi pagalbos organizavima, atsakingas mokyklos
VGK pirmininkas.
SEPTINTAS SKIRSNIS
MOKYKLOS IR MOKINIU TEVU (GLOBEJU, RUPINTOJU) BENDRADARBIAVIMAS
50. Mokiniq tévai i mokyklos veiklos planavimo, ugdymo proceso organizavimo, sprendimq
priémimo procesus itraukiami organizuojant tévq apklausas, atvirq dun; dienq, visuotinius tévu
susirinkimus.
51. Tévai informuojami apie mokykloje organizuojamq ugdymo procesq skelbiant informacijq
mokyklos internetinéje svetainéje, mokyklos socialinio tinklo paskyroje, informacija tévams teikiama jq
nurodytais el. paéto adresais.
52. Informacijq apie mokiniq mokqusi, lankomumq mokytojai perduoda mokiniq tévams,
i§naudodami el. dienyno galimybes, individualiq pokalbiq, tévq susirinkimq metu, teikdami ataskaitas
tévams, neprisijungiantiems prie el. dienyno (Siauliu ,,Sandoros“ progimnazijos prieémokyklinés
ugdymo grupés ugdytiniq ir mokiniq pamoku, / uisiémimq lankomumo apskaitos, stebésenos ir
priemoniq lankomumui gerinti tvarkos apra§as, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2013—04—10 isakymu
Nr. V-46, Siauliq ,,Sandor0s“ progimnazijos direktoriaus 2020-01-22 isakymu Nr. V-12 redakcija).
53. Spalio ir balandiio ménesiais mokykloje ﬁksuojami visu mokiniq tarpiniai pusmeéiq
mokymosi rezultatai, teikiama pagalba mokiniams (pagalbq teikia klasiq vadovai, esant poreikiui —
mokyklos VGK), kuriq tarpiniai mokymosi rezultatai yra Zemesni ui bendrosiose programose nustatyta,
iemiausia, patenkinamq lygi, informuojami mokiniq tévai. Mokiniq asmeniné paianga stebima, mokiniq
tévai informuojami vadovaujantis Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos mokiniq asmeninés paiangos ir
bendrqjq—socialiniq kompetencijq jsivertinimo apraéo, patvirtinto Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos
direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. jsakymu Nr. V-125.

.

ASTUNTAS SKIRSNIS

MOKINIU, BESIMQKANCIU KA§DIENE IR NUOTOLINE MOKYMOSI FORMA,
UGDOMU SEIMOJE, PAZANGOS IR PASIEKIMU VERTINIMAS
54. Vertinant mokiniq paianga, ir pasiekimus, vadovaujamasi Bendrosiomis programomis,
Ugdymo programq apraéu, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apraéu, Nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraéu, Ugdymosi §eimoje igyvendinimo tvarkos
apraéu, Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos Mokiniq paiangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos apra§u,
,,Sandoros“ progimnazijos direktoriaus patvirtintu 2018 m. sausio 11 d. isakymo Nr. V-l.
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55. Kiekvienas mokytojas dalykininkas parengia savo déstomo dalyko mokiniq pazangos i1
pasiekimq verlinimo aprasus. Siuose aprasuose apibréziami mokytojo, jo mokomq mokiniq1r mokiniq
tévq susitarimai dél mokiniq pazangos ir pasiekimq vertinimo dalyko pamokose, susitariama dél
mokytojo pamokose taikomo kaupiamojo vertinimo.
56. Visi mokykloje galiojantys susitarimai dél mokiniq paiangos ir pasiekimq vertinimo skelbiami
mokyklos internetinéje svetainéje, virtualioje mokym0(si) aplinkoje ,,Moodle“ (nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo bﬁdu besimokantiems 1—8 k1. mokiniams).
57. Mokytojas, prasidéjus mokslo metams arba mokslo metq eigoje i mokykla atvykus naujam
mokiniui, supaiindina mokini su ,,Sand01‘os“ progimnazijos Mokiniq paiangos ir pasiekimq vertinimo
tvarkos apraéu, savo déstomo dalyko mokiniq paiangos ir pasiekimq vertinimo apra§u.
58. Ugdymo procese taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas ir
mokiniu jsivertinimas.
59. Isivertinimas ~ paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimq ir paiangos stebéjimas,
vertinimas ir apmqstymas, nusimatant tolesnius mokymosi Zingsnius.
60. Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui
informacijz; (dainiausiai iodiiu arba para§ant komentarq) apie jo mokymosi eigq, esamus pasiekimus ar
nesékmes.
61. Diagnostinis vertinimas pagal i§ anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus atliekamas
reguliariai atsiivelgiant i dalyko logikq: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas vertinimo uiduotis,
kurios parodo tam tikro laikotarpio pasiekimus. Atsiivelgiant i vertinimo tikslq, gali bﬁti taikomi ivairﬁs
diagnostinio vertinimo metodai: praktinés, kﬁrybinés uiduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai.
Per diena} atliekamas ne daugiau kaip vienas diagnostinis darbas.
62. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio Ugdymo programos
pabaigoje.
63. Informacija apie 1—4 klasiq mokiniq mokymosi rezultatus (kontroliniu, testq ir kitq uiduoéiu
atlikimo) mokiniams ir tévams (globéjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat
nenaudojami paiymiq pakaitai (raidés, ienklai, simboliai, 11' pan). Mokinio pasiekimq lygis
(auk§tesnysis, pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas) nurodomas mokiniq mokymosi apskaitos
suvestinése pasibaigus pusmeéiui ir metams. Dorinis ugdymas vertinamas iraéu ”pp“ (padaré paiangq)
arba ,,np“ (nepadaré paiangos).
64. Baigus pradinio ugdymo programq, rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo
pasiekimq ir paiangos vertinimo apraéas, jis perduodamas direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
65 Nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime mokykla dalyvauja Siauliq miesto
savivaldybés administracijos Zmoniq gerovés ir ugdymo departamento Svietimo skyrius arba mokyklos
vadovo sprendimu. Mokinio pasiekimq rezultatai neiskaiéiuojami i ugdymo laikotarpio (trimestro,
pusmeéio) ivertinimq.
66. Mokykla, sudariusi mokymo sutani dél mokinio ugdymosi §eimojez
66. 1. paskiria mokytojus, konsultuosianéius mokini;
66. 2. per penkiolika darbo dienq nuo mokslo metq pradiios pradiios su tévais (globéjais,
rﬁpintojais) ir mokiniu, ugdomu pagal prieémokyklinio ugdymo bendrajq programq, susitaria, kokios
kompetencijos ir pasiekimai (nuostatos, gebéjimai, Zinios ir supratimas) bus veninami ugdymo
laikotarpio pabaigoje; kiekvienais mokslo metais per penkiolika darbo dienq nuo J'q pradiios su tévais
(globéjais, rﬁpintojais) ir mokiniu, kuris mokosi pagal atitinkamq bendrojo ugdymo bendrqja programq,
susitaria, kokiq dalykq mokysis tais mokslo metais, kokie mokinio mokymosi pasiekimai (Zinios ir
supratimas, gebéjimai, nuostatos) bus vertinami ugdymo laikotarpio pabaigoje. Susitarimas jforminamas
mokymo sutarties priedu;
66. 3. teikia mokiniui konsultacijas (jei to pageidauja tévai (globéjai, rﬁpintojai) ir (ar) mokinys):
pagal prie§mokyklinio ugdymo bendrajq programq ne daugiau kaip 18 valandq per mokslo metus, pagal
pradinio ugdymo bendran programq ne daugiau kaip 32 valandas per mokslo metus, pagal pagrindinio
ugdymo bendrajq programs; ne daugiau kaip 76 valandas per mokslo metus, pagal vidurinio Ugdymo
bendrqjq programq ne daugiau kaip 44 valandas per mokslo metus;

12

66. 4. sudaro dalykq konsultacijq tvarkara§tj ir jj suderina su tévais (globéjais, rﬁpintojais) ir
mokiniu. Konsultacijos teikiamos mokykloje, dalis jq gali vykti naudojant technologines priemones;
66. 5. du kartus per mokslo metus ivertina mokinio mokymosi paiangq ir pasiekimus, nustato
mokymosi paiangos ir pasiekimq jvertinimo laikq, baigiantis ugdymo laikotarpiui ir ugdymo procesui,
ji suderina su tévais (globéjais, rﬁpintojais) ir mokiniu; mokinio mokymosi pasiekimai apibendrinami ir
vertinimo rezultatas ﬁksuojamas vadovaujantis §vietimo, mokslo ir spono ministro patvirtinto
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraéo nustatyta tvarka; mokinio
mokymosi paiangq ir pasiekimus aptaria su mokiniu ir jo tévais (globéjais, rﬁpintojais).
67. Kiti kasdiene mokymosi forma i1' nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu
besimokanéiq mokiniq paiangos ir pasiekimq vertinimo susitarimai nustatyti ,,Sand0ros“ progimnazijos
Mokiniq paiangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos apra§e.

DEVINTAS SKIRSNIS

MOKINIU MOKYMOSI KRUVIO REGULIAVIMAS
68. Sudarant mokiniu, pamokq tvarkaraééius, uitikrinama, kad penktadienj bﬁtq organizuojama
maiiau pamokq nei kitomis savaités dienomis. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo pirmos
dalies programq, negali bﬁti daugiau kaip 7 pamokos per dienq.
69. Mokiniams per dienq skiriamas ne daugiau kaip Vienas kontrolinis darbas. Pradiniq klasiq
mokiniams per savaitq skiriami ne daugiau kaip 2 kontroliniai darbai. Apie kontrolini darbq mokinius
mokytojas informuoja ne véliau kaip prie§ savaitg
70. Mokytojai el. dienyne pildo kontroliniq darbu graﬁkq. Kontroliniai darbai neraéomi p0

atostogq.

71. Atostogu laikotarpiui mokiniams namq darbq neskiriami (Mokytojq tarybos 2013—08—26

posédiio protokolas Nr. PR-6).

72. Namq darbams skiriamos jgﬁdiius jtvirtinanéios uiduotys.
73. Penktu klasiq mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos
pirmajq dali, skiriamas minimalus privalomar pamokq skaiéius per savaitg Didesnis ui minimalq
privalomu pamokq skaiéius dalykams mokytis 5—8 klasiq mokiniams skiriamas suderinus su mokiniu

tévais (globéjais, rﬁpintojais).
74. Mokinys neatleidiiamas nuo dailés, muzikos, §okio, kﬁno kultﬁros, ar kitq dalykq pamokq (ar
jq dalies) lankymo. Atskiri atvejai nagrinéjami Mokytojq taryboje. (Mokytojq tarybos 2013-08-26
posédiio protokolas Nr. PR2-6).

DESIMTAS SKVIRSNIS
MOKINIU NEFORMALIOJO VAIKU SVIETIMO ORGANIZAVIMAS
75. Neformaliojo vaikq §vietimo valandos (1, 2 priedai) yra skirtos menint;, spono ar kitq veiqu

pasirinkusiq mokiniu asmeninéms, socialinéms, edukacinéms, profesinéms kompetencijoms ugdyti.
76. Minimalus mokiniu skaiéius neformaliojo §Vietimo grupéje yra 12 (Mokytojq tarybos 2011—
06—1 0 posédiio protokolas Nr. PR2-3).
77. Neformaliojo §vietimo veikla iraéoma j neformaliojo §Vietimo tvarkaraéti.
78. Neformaliojo §vietim0 veikla mokiniams yra neprivaloma ir laisvai pasirenkama.
79. Neformaliojo vaikq §vietimo programas mokiniai renkasi pirmajq rugséjo mén. savaitg,
neformaliojo §vietimo valandq paskirstymas tvirtinamas direktoriaus isakymu.
80. 1—2 klasiu mokiniams sudaromos galimybés mokytis pagal muzikos ir daile's programas
mokyklos patalpose (bendradarbiavimo sutanys).
81. 1-8 kl. mokiniams sudaromos squgos lankyti kitq neformaliojo ugdymo istaigq ,,Sandoros“
progimnazijos patalpose organizuojamus neformaliojo ugdymo uisiémimus. Uisiémimai gali bﬁti
mokami.
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VIENUOLIKTAS SKIRSNIS
MOKINIU MOKYMAS NAMIE
82. Vaikas gali bﬁti ugdomas (ugdytis) éeimoje pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programq.
Mokykla, jos nuostatuose (istatuose) iteisinus pavienio mokymosi forma ugdymosi §eimoje mokymo
proceso organizavimo bﬁda, padeda tévams (globéjams, rﬁpintojams) organizuoti vaikq ugdqu
(ugdqusi) §eim0je, vadovaudamasi Ugdymosi §eimoje igyvendinimo tvarkos apraéu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2020 m. geguiés 20 d. nutarimu Nr. 504 ,,Dél Ugdymosi §eimoje
igyvendinimo tvarkos apraéo patvirtinimo“.
83. Mokiniq mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokiniq mokymo stacionarinéje
asmens sveikatos prieiiﬁros istaigoje ir namuose organizavimo tvarkos apra§u, patvirtintu Lietuvos
Respublikos §vietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugséjo 26 d. isakymu Nr. V-1405 ,,Dél Mokiniq
mokymo stacionarinéje asmens sveikatos prieiiﬁms istaigoje ir namuose organizavimo tvarkos apra§0
patvirtinimo“, ir Mokymosi formq ir mokymo organizavimo tvarkos apraéu.
82. Namie mokomam mokiniui savaranki§ku mokymo proceso organizavimo bﬁdu pamoku,
paskirstymas (Mokytojq tarybos 201 1—06—10 posédiio protokolas Nr. PR2—3):

Mokomojo dalyko
pavadinimas
Lietuviq kalba, tikyba
Matematika
I uisienio kalba
(anglu)
II uisienio kalba
Istorija
Gamta ir Zmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Geograﬁja
Informacinés
technologijos
Ié viso

1—3

kl.

4 kl.

5 k1.

6 kl.

7 k1.

8 k1.

4

3

3

3

3

2
2

2
2

2
2

2

1

1

1

1

1

l

1

1

1
1

1

1

1
1

9*

11*

l

1

1

1

1

12

12

13

1

13

*

Pradim'o ugdymo pamoky skaic'ius paskirstomas Pradim'u klasiy mokytojy metodinéje grupe'je
atsiz’velgicmt i individualius mokinio, kuriam skiriamas namy mokymas, gebe‘jimus, rekomenduojamq
namuose mokyti laikotarpj ir kitas subjektyvias konkreéiam atvejui aplinkybes.
83. Atsiivelgiant j individualius mokinio gebéjimus, gydytojo rekomendacijas, dalykui skiriamq
valandq skaiéius gali keistis. Bendras valandq skaiéius i§lieka.
84. Gydytojo leidimu, dali ugdymo valandq / pamokq mokinys gali lankyti mokykloje arba
mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu. Sios ugdymo valandos / pamokos ira§omos j
mokinio individualq ugdymo planq.
85. Suderinus su mokinio tévais (globéjais, rﬁpintojais), mokyklos vadovo jsakymu mokinys gali
nesimokyti menu, dailés, muzikos, technologijq ir ﬁzinio ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame

ugdymo plane prie dalykq, kuriq mokinys nesimoko, iraéoma ,,atleista“. Dalis pamokq, gydytojo leidimu
lankomq mokykloje, iraéoma 1 mokinio individualq ugdymo plane}. Atsiivelgdamas i mokyklos VGK
rekomendacijq, mokyklos vadovas mokiniui, kuris mokosi namuose, gali skirti iki 2 papildomu pamokq
per savaitc; Sios pamokos panaudojamos mokinio pasiekimams gerinti.
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DVYLIKTAS SKIRSNIS
ASMENU, BAIGUSIU UZSIENIO VALSTYBES AR TARPTAUTINES ORGANIZACIJOS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALI AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO
PROGRAMA, UGDYMO ORGANIZAVIMAS
86. lé uisienio atvyk¢s asmuo, asmuo, Lietuvoje baig¢s uisienio valstybés arba [arptautinés
organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programs}, priimamas mokytis bendra tvarka. Mokykla pagal
turimq informacijq (pateiklus asmens patirti ir pasiekimus irodanéius dokumentus, atsiivelgusi i jo
amiiq, pokalbius su mokiniu, jo tévais (globéjais, rﬁpintojais), jei asmuo yra nepilnametis), priima
asmenj mokytis i klas¢, kurioje mokosi jo bendraamiiai, arba (it) i i§1yginamajq klas¢ (grup¢).
87. Jei i§ pateiktq asmens mokymosi pasiekimus jteisinanéiq dokumentq, pokalbiq ir kitq
duomenq paaiékéja, kad asmens pasiekimai auk§tesni arba iemesni, nei numatyti ugdymo programoje,

pagal kuria mokosi jo bendraamiiai, asmuo turi teise; mokytis atitinkamai aukétesnéje klaséje arba klase
iemiau. Jei mokinys yra nepilnametis, mokykla sprendima, turi suderinti su jo tévais (globéjais,
rﬁpintojais).
88. Mokykla, priimdama mokini, baigusi tarptauting bendrojo ugdymo programa, ar jos dali,
pripaiista mokinio mokymosi pasiekimus (pagal pateiktus dokumentus, jeigu néra dokumentq, — pagal
pokalbio metu su tévais, paéiu mokiniu surinktus duomenis).
89. Per 3 savaites nuo mokinio atvykimo i mokykla VGK iéanalizuojama, kokia pagalba bﬁtina
mokinio sékmingai adaptacijai. Esant poreikiui, VGK parengia integracijos i mokyklos bendruomene;
plank}, sudaro mokinio individualq ugdymo plane}, kuriame numato adaptacinio laikotarpio trukmg, klasés
auklétojo, mokytojq darbq, darbq su mokinio tévais (globéjais, rﬁpintojais), konsultacijas, individualios
paiangos stebéjimq ir kt.).

TRYLIKTAS SKIRSNIS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMSNUOTOLINIO
MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BUDU
90. I§vykstanéiq Lietuvos Respublikos pilieéiq, uisienieéiq, turinéiq teis¢ nuolat ar laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuviq kilmés uisienieéiq ir iéeiviq vaikq ugdymas gali bﬁti
organizuojamas nuotoliniu bﬁdu.
91. Mokykloje nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis Priémimo j valstybim; ir
savivaldybés bendrojo ugdymo mokykla}, profesinio mokymo istaigq bendrujq kriterijq sgra§u, patvirtintu
Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birielio 25 d. isakymu Nr. ISAK-1019
(Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. isakymo Nr. V-1369 redakcija),
Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bﬁdu kriterijq apraéu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos évietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. isakymu Nr. V-1006 ,,Dél Mokymo
nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bﬁdu kriterijq apraéo patvirtinimo“, Mokyqu, vykdanéiq
formaliojo ugdymo programas, tinklo kﬁrimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2011 m. birielio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Zia, 2011. Nt.79-3869), Nuosekliojo mokymosi
pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraéu, patvirtintu Lietuvos Respublikos évietimo ir mokslo
ministro 2005 m. balandiio 5 d. jsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo
ministro 2012 m. geguiés 8 d. jsakymo Nr. V—766 redakcija), Mokymosi pagal formaliojo §vietimo
programas (iéskyrus aukétojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo organizavimo tvarkos apra§u,
Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo ministro patvirtintu 2012 m. birielio 28 d. isakymu Nr. V-1049,
Mokymo lé§q apskaiéiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraéu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintu 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679, Valstybés ir savivaldybiq istaigq
darbuotojq darbo apmokéjimo istatymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. sausio 17 (1.
Nr. XIII-198, Spriedu, bendraisiais ugdymo planais, Bendrosiomis prggramomis, Siauliq miesto
savivaldybés tarybos 2008 m. lapkriéio 20 d. sprendimu Nr. T-362 ”Del Siauliq miesto savivaldybés
bendrojo lavinimo mokyqu komplektavimo tvarkos apra§o patvirtinimo“, Siauliq ,,Sandoros“
progimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos apraéu, patvirtintu Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos
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direktoriaus 2011 m. rugpjﬁéio 31 d. jsakymu Nr. V-145 (Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos direktoriaus
2020 m. rugpjﬁéio 24 d. isakymo Nr. V-81 redakcija), kitais galiojanéiais teisés aktais.
92. Mokiniai, kurie laikinai i§vyksta gyventi ar (ir) mokytis 1 uésieni, taip pat
nepilnameéiai mokiniai, gyvenantys §alies teritorijoje, kuriq tévai (globéjai, rﬁpintojai) pateikia
informacija i§ Valstybés vaiko teisiq apsaugos ir jvaikinimo tarnybos prie Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos jgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena éeima, apie tai, kad nebuvo
nustatytas (-l) vaiko teisiq paieidimas (~ai), susiqu (-c;) su vaiko atstovo (-q) pagal istatqu, su
kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigq nevykdymu ar netinkamu ju vykdymu dél narkotiniu (ar
psichotropiniq) mediiagq, alkoholio vartojimo, smuno ar kitq vaiko atstovo (-q) pagal istatqu, su
kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmq ar neveikimo, kurie gali turéti jtakos vaiko teisei j mokslq
uitikrinti, per pastaruosius dvejus metus nuo tévq (globéju, rﬁpintojq) pra§ymo pateikti informacijq
gavimo dienos:
92.1. pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programas;
92.2. pagal lietuviq kalbos ir literatﬁros (1—4, 5~ 8 k1.), Lietuvos istorijos (5—8 kl.) ir Lietuvos
geograﬁjos (6, 8 kl.) programas.
93. 1—4 k1. visu Bendrosios programos dalykL} gali mokytis mokinys, laikinai i§vyk¢s gyventi j
uisieni, jei tévai (globéjai) raétu yra deklaravg, kad mokinys toje §alyje nesimoko pagal pradinio ugdymo
programq. 1—4 kl. mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu pavienio
mokymosi forma (kai klaséje maiiau nei 8 mokiniai), individualiam mokymui skiriama iki 15 procentq,
o tiems, kurie mokosi grupinio mokymosi forma, — 50 procentq Pradinio ugdymo programos bendrojo
ugdymo plane nustatyto savaitiniu, pamokq skaiéiaus.
94. 5—8 kl. mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu pavienio
mokymosi forma (kai klaséje maiiau nei 8 mokiniai), individualiam mokymui skiriama iki 15 procentq,
0 tiems, kurie mokosi grupinio mokymosi forma, — 60 procentq Pradinio ugdymo programos bendrojo
ugdymo plane nustatyto savaitiniq pamokq skaiéiaus.
95. 5—8 kl. mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu grupine
mokymosi forma, lietuviq kalbai mokyti skiriama 50 procentq, Lietuvos istorijai, Lietuvos geograﬁjai —
30 procentq, o tiems kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu pavienio mokymosi
forma (kai klaséje maiiau nei 8 mokiniai) — iki 15 procentq Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programq
bendrqjq ugdymo planuose kasdieniam mokymo proceso organizavimo bﬁdui nustatyto minimalaus
savaitiniq pamokq skaiéiaus.
96. Mokant nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu, mokymo trukmé gali bﬁti
trumpesné negu 45 min. Mokytojq darbo laiko apskaitai organizuoti mokymosi periodai sumuojami po
45 min.
97. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui pateikia:
97. 1. pra§qu. Pra§qu ui vaikq iki 14 metq teikia vienas i§ tévq (globejq), vaikas nuo 14 iki 18
men} — turintis Vieno i§ tévq (rﬁpintojq) raétiékq sutikimq;
97. 2. asmens tapatyb¢ patvirtinanéio dokumento kopijq;
97. 3. pradinio i§silavinimo paiyméjimq ar kitq igytq pradini i§silavinimq liudijanti dokumentq,
jei pageidauja pradéti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmqjq dali;
97. 4. mokymosi pasiekimq paiyméjima} ar paiqu apie mokymosi pasiekimus ankstesnéje
mokykloje;
97. 5. asmens priémimas mokytis iforminamas mokymo sutartimi, kurie} pasiraéo mokyklos
vadovas ir praéqu pateikgs asmuo;
97. 6. sudarius mokymo sutartj, asmuo iregistruojamas mokiniq registre bei suteikiami
prisijungimo duomenys prie ,,Moodle“ mokomosios terpés.
98. Dalyko mokytojas, vadovaudamasis konkreéios klasés ugdymo planu, paruoéia elektronines
pamokas, kurias sudaro:
98. 1. teoriné pamokos mediiaga, kurie} sudaro pamokos planas, mokytojo igarsinta vaizdiné
mokomoji mediiaga, papildoma literatﬁra;
98. 2. praktinés uiduotys, atitinkanéios konkreéios temos teorijq;
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98. 3. kontrolinés uiduolys (visq mokomqjq dalykq, iéskyrus dorinio ugdymo, kﬁno kultﬁros,
Zmogaus saugos, technologijq, dailés, muzikos);
98. 4. testai. Atlikus dorinio ugdymo, ﬁzinio ugdymo, imogaus saugos, technologiju, dailés,

muzikos dalykq testus sistema automati§kai pateikia surinktq balq skaiéiq.
99. Mokomoji mediiaga talpinama virtualioje mokymo(si) aplinkoje, kuria gali naudotis
registruotas vartotojas.
100. Atsiivelgiant i mokinio tévq pra§qu, mokytojas organizuoja visq ar atskirq mokomqiq
dalyku (iéskyrus dorinio ugdymo, ﬁzinio ugdymo, imogaus saugos, technologijq, dailés, muzikos)
nuotolines pamokas ar konsultacijas pagal direktoriaus isakymu patvirtintq tvarkaraéti.
101. Mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, pasirenka mokymosi tempq, taéiau turi isisavinti
ir atsiskaityti ui ta, mediiagos dali, kuri priskirta konkreéiam pusmeéiui. Mokinys privalo atsiqsti visq
mokomqjq dalykq kontrolinius darbus, i§skyrus dorinio ugdymo, ﬁzinio ugdymo, imogaus saugos,
technologijq, dailés, muzikos ir atlikti dorinio ugdymo, ﬁzinio ugdymo, imogaus saugos, technologijq,
dailés, muzikos testus. Kitq mokomqjq dalykq testus, i§skyrus matematikos (ié teorinés dalies), mokinys
gali atlikti savo nuoiiﬁra. Kontroliniq darbq graﬁkas, kuriame nurodyta mokymosi savaité, tema,
paskutiné atsiskaitymo data, paskelbiamas ,,Moodle“ aplinkoje pusmeéiq pradiioje. Graﬁkas prireikus
gali bﬁti koreguojamas.
102. Esant poreikiui mokyklos direktoriaus isakymu bendravimui ir bendradarbiavimui (telefonu,
el. paétu ar kitu bﬁdu) su mokiniais ir jq tévais, mokytojais mokymosi, atsiskaitqu ir kitais klausimais,
mokiniq jtraukimui i neformaliajq veiqu, dokumentq, susijusiq su nuotoliniu mokymu, vie§inimui,
informacijos sklaidai, klaséms gali bﬁti paskirti klasiq auklétojai.
103. Esant poreikiui mokyklos direktoriaus isakymu gali bﬁti priimtas sprendimas mokiniams,
kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu, dali ugdymo proceso igyvendinti
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu 5—8 klasiq mokiniams iki 10 procentq ugdymo procesui
skiriamo laiko per mokslo metus.
104. Mokykloje priémus sprendimq ugdymo procesq igyvendinti nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo bﬁdu ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu, mokyklos direktoriaus isakymu
nustatoma, kokiq ugdymo proceso dali, kada, kokios klasés mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo bﬁdu (l, 2 priedai). Ugdymo programas igyvendinant dviem bﬁdais, uitikrinama,
kad mokiniai pasiektq numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtq mokymosi praradimq, vadovaujanti
giauliq ,,Sandoros“ progimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos apraéu, patvirtintu Siauliq ,,Sandoros“
progimnazijos direktoriaus 2011 m. rugpjﬁéio 31 d. isakymu Nr. V-145 (Siauliq ,,Sandoros“
progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjﬁéio 24 d. isakymo Nr. V-81 redakcija).
105. Kasdiene mokymosi forma besimokantys mokiniai pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo
programas gali bﬁti mokomi nuotoliniu bﬁdu karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus jvykio ar
ivykio (ekstremali temperatﬁra, gaisras, potvynis, pﬁga ir kt), kelianéio pavojq mokiniq sveikatai ir
gyvybei, laikotarpiu (toliau — ypatingos aplinkybés) ar esant aplinkybéms mokykloje, dél kuriq ugdymo
procesas negali bﬁti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu (mokykla yra
dalykq brandos egzaminq centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.).
IV. SKYRIUS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMU VYKDYMAS
106.

1—4 k1.

(iﬁskyrus 2b, 3b ir 4b k1.) per mokslo metus ne maiiau kaip 2 dienas mokiniams

organizuojamos integruoto ugdymo dienos.
107. Pirmq klasiu mokiniams skiriamas pusmeéio adaptacinis laikotarpis.
108. Kalbinis ugdymas. Siekiant pagerinti mokiniq lietuviu kalbos vartojimo iodiiu ir raétu
pasiekimus, skaitymo, kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos igyvendinant ir kitas (ne lietuviq
kalbos) Bendrosios programos ugdymo dalykq programas, kreipiant démesj i kalbint; rai§kq ir ra§t0
darbus.
109. Pirmosios uisienio kalbos mokymas:
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pirmosios uisienio (anglq) kalbos mokymas vykdomas antraisiais—ketvirtaisiaispradinio
ugdymo programos metais;
109.2. uisienio kalbai mokyti 2—4 klasiu mokiniams skiriama po 2 valandas per savait¢.
110. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:
110.1. gamtamoksliniams gebéjimams ugdytis skiriama 1 / 2 pasaulio paiinimo dalykui skirto
ugdymo laiko. Siekiant ugdytis praktinius gamtamokslinius gebéjimus, pagal galimybes 1/4 dalykui
skiriamo laiko ugdymas organizuojamas tyrinéjimams palankioje aplinkoje, natﬁralioje gamtinéje
(parke, mi§ke, prie vandens telkinio ar pan.);
110.2. socialiniams gebéjimams ugdytis 1 / 4 pasaulio paiinimo dalyko laiko skiriama ugdymo
procesq organizuojant socialinés, kultﬁrinés aplinkos paiinimui palankioje aplinkoje (pvz. lankantis
Visuomeninése, bendruomeniq, kultﬁros institucijose ir pan.).
111. Matematinis ugdymas. Pagal galimybes naudojamos informacinés komunikacinés
technologijos, skaitmeninés mokomosios priemonés.
112. Meninis ugdymas. Technologiniam ugdymui skiriama ne maiiau kaip 1 / 3 dalykui ,,Dailé ir
technologijos“ skiriamo laiko;
113. Fizinis ugdymas:
1 13.1.
éokiui 1, 2, 3, 4 kl. skiriama Viena ugdymo valanda i§ ﬁziniam ugdymui skiriamq ugdymo
valandq per savaitq.
113.2. specialiosios medicininés ﬁzinio pajégumo grupés mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose
su pagrindine grupe, bet pratimai ir krﬁvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas.
109.1.

V. SKYRIUS
UGDYMO
PROGRAMOS VYKDYMAS
PAGRINDINIO
114. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir jgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos §vietimo ir
mokslo ministro 2008 m. rugpjﬁéio 26 d. isakymu Nr. ISAK-2433 (Zin., 2008, Nr. 99-3848) (toliau —

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo
évietimo programas (i§skyrus auk§tojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo organizavimo
tvarkos apra§u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Evictimo ir mokslo ministro 2012 m. birielio 28 d.
isakymu Nr. V-1049 (Zin., 2012, Nr. 76-3957), atsiivelgiant j mokyklai skinas mokymo lééas.
1 15. Siekiant
pagerinti mokiniq lietuviu kalbos vartojimo iodiiu ir raétu pasiekimus:
115.1. per Visq dalyku pamokas reikalaujama, kad mokiniai i§samiai, logiékai ir argumentuotai
formuluotq atsakymus j klausimus;
115.2. mokiniq (ypaé pradiniq klasiq) reikalaujama, kad jie savaranki§kai, samoningai skaitytq
ir suvoktq ivairiq mokomqjq dalyku uiduotis;
1 15.3.
mokytojas dalykininkas turi teisc; taisyti mokiniu darbq ra§ybos, skyrybos klaidas, maiinti
paiymi (0,54 balu) ui netvarkingai paraéytq, pribraukytq, pripieétq darbq. Neiskaitomas darbas
nevertinamas;
115.4. informaciniq technologijq pamokose naudojamasi lietuvi§ka aplinka;
115.5. skatinant mokiniq motyvacijq ir susidoméjima dalyku bei siekiant geresniq mokymosi
pasiekimq, sudaroma galimybé mokiniams pasinaudoti papildomais mokomujq dalyku, éaltiniais bei
literatﬁra.
116. Pradedantiesiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmajq dali ir naujai
atvykusiems mokiniams skiriamas 1 mén. adaptacinis laikotarpis (Mokytoju tarybos 2011—06—10
posédiio protokolas Nr. PR2—3), kurio metu mokiniq paianga ir pasiekimai paiymiais nevertinami.
Pasiekimq vertinimas grindiiamas formuojamuoju principu, mokiniq pasiekimai kontroliniais darbais
netikrinami. Norédami i§siai§kinti mokiniq ugdymo(si) pasiekimus, mokytojai taiko individualius
mokiniq paiinimo metodus.
1 17.
Pamokq paskirstymas pateiktas 2 priede.
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118. Socialiné-pilietiné veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programq, yra
privaloma. 5—8 klasiq mokiniai atlieka 20 val. privalomq socialint; veiqu vadovaujantis Mokiniq socialinés
veiklos organizavimo tvarkos apraéu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2015~06—29 isakymu Nr. V—84.
119. Dorinis ugdymas. Dorini ugdqu tévai (globéjai, rﬁpintojai) mokiniui iki 14 metq parenka, o
l4
nuo iki 16 men; mokinys pats renkasi tévq (globéjq, rﬁpintoj q) pritarimu.
120. Uisienio kalbos:
120.1. Pagilintas anglq kalbos mokymas pradedamas pirmaisiais pagrindinio ugdymo programos
vykdymo metais (5 kl.) skiriant vienq savaiting pamokz) i§ pamokq, skirtq mokinio ugdymo poreikiams
tenkinti.
121. Antrosios uisienio kalbos mokoma nuo 6 klasés. Tévai (globéjai) mokiniui iki 14 metq
parenka, 0 mokinys nuo 14 iki 16 metq tévq (rﬁpintojq) sulikimu pats renkasi antrqjq uisienio kalbq: rusq
ar vokieéiq.
122. Jeigu mokinys yra atvyk¢s i§ kitos mokyklos ir tévams (globéjams, rﬁpintojams) pritarus
pageidauja t¢sti mokytis pradétq kalbq, o mokykla neturi reikiamos kalbos mokytojo, mokiniui
sudaromos squgos Iankyti uisienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos
pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tévais (globéjais, rﬁpintojais) ir savivaldybe.
123. Uisienio kalbas keisti galima tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykqs i§ kitos Lietuvos ar
uisienio mokyklos ir mokykla dél objektyviq prieiaséiq negali sudaryti mokiniui galimybés t¢sti jo
pradétos kalbos mokymosi. Gavus mokinio tévq (globéjq, rﬁpintojq) sutikimq ra§tu, mokiniui sudaromos
squgos pradéti mokytis uisienio kalbos, kurios mokosi klasé, ir iveikti programq skirtumus:
123.1. Vienerius mokslo metus jam skiriama viena papildoma quienio kalbos pamoka per
savaitcy;

susidarius penkiq ar daugiau tokiq mokiniq grupei klaséje ar mokykloje, skiriamos dvi
papildomos pamokos visai mokiniq grupei;
123.3. susidarius 2—4 mokiniq grupci ugdymas organizuojamas atsiivelgiant i turimas mokymo
123.2.

lé§as.

jei mokinys yra atvykqs i§ uisienio valstybés ir mokykla nustato, kad jo uisienio kalbos
pasiekimai yra auk§tesni nei numatyta pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tévq
123.4.

(globejq, rﬁpintojq) pageidavimu mokykla uiskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja mokinio
pasiekimq veninima, i 10 bah; vertinimo sistemz}. Pagal galimybes mokinys gali lankyti lietuviq kalbos
pamokas kitose klasése (Mokytojq tarybos 2011—06—10 posédiio protokolas Nr. PR2—3).
124. Matematika.
124.1. Mokiniq matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi parengtomis
matematinio ra§tingumo uiduotimis.
124.2. Atsiivelgiant i testq rezultatus didesnis démesys skiriamas veiksmams su paprastosiomis
trupmenomis, matavimo Vienetq sqryéiams, rei§kiniq pertvarkymams, nelygybiq sprendimui,
sudétingesniq lygéiq, probleminiq uidaviniu sprendimui.
124.3. Ugdant gabius matematikai mokinius naudojamasi nacionaliniq olimpiadq, konkursu
uiduotimis ir kitais §altiniais.
124.4. Naudojamasi informacinémis komunikacinémis technologijomis, skaitmeninémis
mokomosiomis priemonémis.
125. Socialiniai mokslai.
125.1. Mokymasis per socialiniq mokslq pamokas grindiiamas tiriamojo pobﬁdiio metodais,
diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savaranki§kai atliekamu darbu, panaudojant informacines
komunikacines technologijas, pagal galimybes ir poreiki organizuojamas netradicinése aplinkose.
126. Atsiivelgiant i NMPP testq rezultatus didesnis démesys skiriamas taikomojo pobﬁdiio
uiduotims, loginio mastymo lavinimui, Lietuvos istorijos paskutiniqiq deéimtmeéiq jvykiq nagrinéjimui.
127. Taikomos kompiuterinés istorijos programos ir §altiniai.
128. Technologijos. Kiekvienoje klaséje mokiniai mokomi proporcingai paskirstant laika} tarp
mitybos, tekstilés, konstrukciniq mediiagq ir elektronikos technologiju, programq.
129. Fizinis ugdymas:
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129.1. ﬁziniam ugdymui skiriant 3 valandas per savait¢, sudaromos squgos visiems mokiniams

papildomai rinktis jq pomégius atitinkanéias aktyvaus judéjimo pratybas per neformaliojo évietimo
veiqu mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikq évietimo istaigoje. Fizinio ugdymo mokytojas tvarko
mokiniu, lankanéiq éias pratybas, apskaitq.
129.2. Specialiosios medicininés ﬁzinio pajégumo grupés mokiniu pratybos organizuojamos
mokiniams dalyvaujant pamokose kartu su pagrindine grupe, bet pratimai ir krﬁvis jiems skiriami pagal
gydytojo rekomendacijas ir atsiivelgiant j savijautq;
129.3. tévq pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ui mokyklos ribq;
129.4. parengiamosios medicininés ﬁzinio pajégumo grupés mokiniams krﬁvis ir pratimai skiriami
atsiivelgiant j ligq pobﬁdi. Neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie gall skatinti ligq paﬁméjimq;
129.5. atleistiems nuo ﬁzinio ugdymo pamokq mokiniams mokytojas skiria kitas jo sveikatos
bﬁklc; atitinkanéias veiklas arba mokinys, mokytojo leidimu ir suderinus su bibliotekos vedéja, praleidiia
pamokq bibliotekoje.
130. Zmogaus sauga. Zmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Zmogaus saugos
ugdymo bendrqja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos évietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos
18 d. jsakyrnu Nr. V-1159 (Zia, 2012, Nr. 89-4668).
131. Ugdymas karjerai. Ugdymas karjerai organizuojamas vadovaujantis Profesinio orientavimo
vykdymo tvarkos apraéu, patvirtintu Lietuvos Respublikos évietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. isakymu Nr. V-1090/A1—314 (Zia,
2012, Nr. 82-4284). Mokiniq ugdqu karjerai organizuoja direktoriaus isakymu paskirti mokiniu
profesinio orientavimo konsultantai.
XVIII. SKYRIUS
v
TURINC‘IU
SPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU (ISSKYRUS
MOKINIU,
ATSIRANDANéIUS DEL I§SKIRTINIU GABUMU), UGDYMO ORGANIZAVIMAS
132. Progimnazija mokinio, turinéio specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdqu organizuoja
vadovaudamasi Mokiniq, turinéiq specialiqiq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apraéu,
patvirtintu Lietuvos Respuinkos §vietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugséjo 30 d. isakymu Nr. V-l795
(Zia, 2011, Nr. 122-5771), Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (iéskyrus aukétqsias mokyklas)
tvarkos apraéu, patvirtintu Lietuvos Respublikos évietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. isakymu
Nr. V-1229, ir numato éiq poreikiq tenkinimo tvarka: priima sprendimus dél specialiqjq ugdymosi
poreikiq turinéiq mokiniu mokymosi krﬁvio, psichologinés, socialinés pedagoginés ir / ar Specialiosios
pagalbos teikimo, mokymosi aplinkos pritaikymo, aprﬁpinimo ugdymui skirtomis techninés pagalbos
priemonémis ir specialiosiomis mokymo priemonémis.
133. Mokyklos VGK priémus sprendimq dél specialiqjq ugdymosi poreikiq turinéiq mokiniu
ugdym0(si) ir §vietimo pagalbos teikimo, mokykla kiekvienam mokiniui sudaro individualq pagalbos
planq, kuris gali bﬁti individualaus ugdymo plano dalis, paskiria pagalbos plano igyvendinima,
koordinuojantj asmeni. Koordinuojantis asmuo kartu su vaiku, jo tévais (globéjais, rﬁpintojais) numato
tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jq igyvendinima, periodiékaiaptaria pasiektus
rezultatus.
134. Organizuodama specialiqjq ugdymosi poreikiq turinéiq mokiniu ugdqu, progimnazija
atsiivelgia j mokinio mokymosi ir évietimo pagalbos poreikius, mokymosi form'q ir mokymo proceso
organizavimo bﬁdq, §vietimo pagalbos specialism, mokyklos vaiko gerovés komisijos, pedagoginiu,
psichologiniq rekomendacijas. Specialusis pedagogas pagalba teikia pamokq metu, o logopedas — ne
pamokq metu.
135. Mokiniq, turinéiq specialiqju ugdymosi poreikiq, ugdym0(si) pasiekimai ir paianga,
tolimesnio ugdymo gairés aptariamos VGK posédyje I, II pusmeéiq pabaigoje, bendradarbiaujant su
mokiniu ir/ ar jo tévais (globéjais, rﬁpintojais), dalykq mokytojais, évietimo pagalbos specialistais.
136. Atsiivelgusi i mokinio reikmes, Evictimo pagalbos specialism, VGK ar pedagoginés
psichologinés tarnybos rekomendacijas, progimnazija gali keisti specialiujq pratybu ir individualiai
pagalbai skiriamq valandq (pamokq) skaiéiq per mokslo metus.

20
137. VGK at pedagoginés psichologinés tarnybos siﬁlymu, tévq (globéjq, rﬁpintojq) pritarimu
mokinys, turintis ivairiapusiu, raidos, elgesio ir emocijq, intelekto — gali mokytis tik vienos uisienio

kalbos.

138. Visi ugdymo plano keitimai, susijg su atleidimu nuo dalykq mokymosi, iforminami

progimnazijos direktoriaus jsakymu.
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Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos
2020—2021 mokslo men; ugdymo plano
priedas
1

PAMOKU PASKIRSTYMAS
Dalykas
Dorinis ugdymas
Lietuviq kalba*
Pasaulio paiinimas“
Uisienio kalba (anglq)
Matematika
Dailé ir technologijos
Muzika
Fizinis ugdymas
Sokis
Skiriamas pamoku sk.
Privalomq ugdymo valandq
skaiéius mokiniui

la

1b

KL. MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMSKASDIENE IR NUOTOLINE MOKYMOSIFORMA

1—4

ln“

1

lt“

2a

2b

3b

21t*

3,5

3,5

Noe—-

4It‘

4a

1-4 kl.
val. (Bur)
4

3,5

3,5

29

18

HHNHH

._.—-N

MMNA

NNN-h-

1,5

11

24

4,5

4,5

24

11

24

4,5

4,5

24

24

0,25"

0,25”

Dalykq imegravimui, kai
pamokoje dirba du mokytojaj
Konsultacijos mokiniams,
turintiems mokymosi sunkumu,
gabiq vaiku ugdymas ir namq
moéa
Konsultacijos i§ uisienio
grjiusiems ir / ar nuotoline
mokymosi fon'na besimokantiems
mokiniams, tun'ntiems mokymosi
sunkumq
Nuosekliq ir ilgalaikes socialines
ir emocines kompetencijas
ugdanéiq prevenciniq progmmq
jgyvendinimas“**

3lt*

0,5

0,5
Noe.—

3n'

Sim

3.5“.

1n-

4,5

93

4,5

93

Pamokos (pagal BUP), skirtos
mokiniq ugdymo poreikiams
tenkimi

12,5

Panaudotos pamokos, skirtos
mokiniq ugdymo poreikiams
tenkinti

12,5“

Nef. vaikq §vietimas

Z

2

-

-

2

2

-

-

2

2

—

-

2

2

-

-

8

n — nuotoliniu bﬁdu grupine mokymo forma mokoma klasé, 1t — nuotoliniu bﬁdu paviene mokymo forma mokoma klasé. Kai tam tiqu laikotarpi mokinys mokosi individualiai mokomas
mokytojo a: individualiai, periodi§kai dalyvaudamas grupinése ir (ar) individualiose mokytojo konsultacijose, dalyko val. skaiéius per savaite paskaiéiuotos vadovaujantis 2019—2020 ir 2020—
2021 mokslo men; pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plane, patvirtinto Lietuvos Respublikos §vietim0 ir mokslo ministro 2019 m. balandiio 15 d. jsakymu Nr. V-413, 38 punk’m
ir 2019—2020 ir 2020—2021 mokslo men; pradinio ugdymo progmmos bendrojo ugdymo piano 6 priedo 4.5 punktu.
** Pamokos, skinos mokiniq ugdymo poreikiams tenkinti.
*** Su 1—4 kl. mokiniais igyvendinamos nuosekli ir ilgalaikes socialines ir emocines kompetencijas ugdanti prevenciné programa ,,LIONS quest“ programa ,,Laikas kartu“. Programq
igyvendina klasiq vadovai, socialinis pedagogas, programq vykdqu koordinuoja socialinis pedagogas.
*
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n ~ nuotoliniu bﬁdu grupine mokymo forma mokoma klasé. Nuotoliniu bﬁdu grupine mokymo(si) forma besimokanéiai klasei val. per savait; paskaiéiuotos vadovaujantis 2019-2020 ir 2020—2021 mokslo metq
pagrindinio ir vidurinio ugdymo program; bendraisiais ugdymo planq, pawinintq Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandzio 15 d. isakymu Nr. V—417, 77 punktu ir 60s punktu, kuriame
numdoma, kad ,,igyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bidu, mokykla uitikrina, kad sinchroniniam ugdymui bﬁtq skirta ne maiiau kajp 60 procentq ugdymo proceso laiko
ir ne daugiau kaip 40 procenn; Iaiko asinchroniniam ugdymui (per savaitg, ménesi, mokslo metus)“.
3 It — nuotoliniu bﬁdu
grupine mokymo forma mokomi mokiniai, kurie i§vykstagyventi a: (ir) mokytis j mienj. DaJyko val. skaiéius per savait; paskaiéiuotos vadovaujantis 2019—2020 ir 2020—2021 mokslo metq
11' vidurinio
ugdymo programq bendraisiais ugdymo planq, patvininrq Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandZio 15 d. jsakymu N1: V-417, 65.2 punktu.
pagrindinio
‘ Su 5-8 k1. mokiniais jgyvendinama nuosekli ir ilgalaikes socialines ir emocines kompetencijas ugdanti prevenciné ,,LIONS quest“ programa ,,Paauglystés kryikelés’i Programas jgyvendina klasiq vadovai,
socialinis pedagogas, program; vykdqu koordinuoja socialinis pedagogas.
5
Vadovaujantis 2019—2020 ir 2020—2021 mokslo men; pagrindinio ir vidurinio ugdymo program; bendmisiais ugdymo planq, patvirtinn; Lietuvos Respublikos §vietimo ir mokslo minisuo 2019 m. balandzio 15
d. jsakymu Nr. V—417, 60z punktu, 2020-2021 m. m. mokykloje COVID—19 pasaulinés pandemijos metu 5-8 kl. mokiniams dalis ﬁzinio ugdymo pamokg gali vykti nuotoliniu bﬁdu, 6-8 kl. mokinimas 7 dalis
vokieéiq kalbos pamokq. Bendras nuotoliniu bﬁdu vedamt; pamokq skajéius — iki 10 procemq ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus.
1

Siauliu ,,Sandoros“ progimnazijos
mokslo metq ugdymo plane
3 priedas

2020—2021

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS,
EKSTREMALAUSIVYKIO AR [VYKIO, KELIANéIO PAVOJU MOKINIU SVEIKATAI
IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBEMS MOKYKLOJE, DEL KURIU
UGDYMO PROCESAS NEGALI BUTI ORGANIZUOJAMASKASDIENIU MOKYMO
PROCESO ORGANIZAVIMO BUDU
Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar jvykio (ekstremali temperatﬁra,
gaisras, potvynis, pﬁga ir kt), kelianéio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei (toliau — ypatingos
aplinkybés), laikotarpiu ar esant aplinkybéms mokykloje, dél kuriq ugdymo procesas negali bﬁti
organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu, ugdymo procesas gali bﬁti
koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo bﬁdu (toliau — nuotolinis mokymo bﬁdas).
2. Ekstremali temperatﬁra ~ mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:
2.1. minus 20 °C ar iemesné — 1—5 klasiu mokiniams;
2.2. minus 25 °C ar iemesné — 6~8 klasiq mokiniams;
2.3. 30 °C ar aukétesné — 1—8 klasiq mokiniams.
3. Mokyklos vadovas, nesant valstybés, savivaldybés lygio sprendimq dél ugdymo proceso
organizavimo esant ypatingoms aplinkybéms ar esant aplinkybéms mokykloje, dél kuriq ugdymo
procesas negali bﬁti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu, gali priimti
sprendimus:
3.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso igyvendinimq:
3.1 .1 . keisti nustatytq pamokq trukmg
3.1.2. keisti nustatyta} pamokq pradiios ir pabaigos laika};
3.1.3. ugdymo procesq perkelti i kitas aplinkas;
3.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, maiinanéius /
éalinanéius pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei;
3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesa}, kai dél susidariusiu aplinkybiu mokyklos aplinkoje néra
galimybés jo koreguoti ar t¢sti ugdymo procesq grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso
organizavimo bﬁdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo bﬁdu, pvz., sutrikus elektros
tinqu tiekimui ir kt. Ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali bﬁti laikinai stabdomas 1—2
darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi bﬁti stabdomas ilgesnj laikq, mokyklos vadovas sprendimq
dél ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybés vykdomqja institucija;
3.3. ugdymo process, organizuoti nuotoliniu mokymo bﬁdu, kai néra galimybés t¢sti ugdymo
procesq grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo bﬁdu. Mokyklos vadovas
sprendimz} ugdymo procesq organizuoti nuotoliniu mokymo bﬁdu prima Mokymosi pagal formaliojo
§vietimo programas (i§skyrus aukétojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo organizavimo
tvarkos apraéo, patvirtinto Lietuvos Respublikos §Vietimo ir mokslo ministro 2012 m. birZelio 28 d.
jsakymu Nr. V-1049 ,,Dél Mokymosi pagal formaliojo §vietimo programas (iéskyrus auk§tojo mokslo
studijq programas) formq ir mokymo organizavimo tvarkos apraéo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
4. Valstybés, savivaldybés lygiu ar mokyklos vadovui priémus sprendimq ugdqu organizuoti
nuotoliniu mokymo bﬁdu, mokykla:
4.1. vadovaujasi §iauliq ,,Sandoros“ progimnazijos 2020—2021 mokslo meta ugdymo plane 3
priedu;
4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bﬁdu kriterijq apraéu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos évietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. isakymu Nr.
V-1006 ,,Dél Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bﬁdu kriterijq apraéo patvirtinimo“;
4.3. ivettina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo bﬁdu.
I§siai§kinus, kad mokinio namuose néra squgq mokytis, sudaromos squgos mokytis mokykloje, jeigu
mokykloje néra aplinkybiq, kurios keltq pavojq mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybiq
1.

2

ugdymo procesq organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas j kitas
saugias patalpas;
4.4. susitaria dél mokiniq emocinés sveikatos stebéjimo, taip pat mokiniq, turinéiq specialiujq
ugdymosi poreikiq, ugdymo speciﬁkos ir §vietim0 pagalbos teikimo;
4.5. skiria ne maiiau kaip 50 procentq ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitg)
sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau 50 procentq H asinchroniniam ugdymui;
4.6. pertvarko pamokq tvarkaraéti, pritaikydama ji ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu
mokymo bﬁdu: konkreéios klasés tvarkaraﬁtyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui
skiriamas pamokas. Galima nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmé per dienq — iki 2 val.;
4.7. pritaiko pamokos struktﬁrq sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsiivelgdama j
mokiniq galimybes ir amiiq, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;
4.8. susitaria dél mokymosi pagalbos mokiniui teikimo bﬁdu ir savalaikiékumo, dél uiduoéiq,
skiriamq atlikti namuose toje paéioje klaséje, apimties, pobﬁdiio, dél mokymosi krﬁviq stebésenos ir
jq koregavimo, griitamosios informacijos teikimo, dél mokinio darbotvarkés nustatymo,
atsiivelgdama j mokiniq amiiq;
4.9. informacija mokiniams irjq tévams (globéjams, rﬁpintojams) skelbiama e1. dienyne ,,Tam0“
ir mokyklos intemetiniame tinklapyje;
4.10. paskiria asmeni (-is), kuris (-ie) teiks bendrajq informacijq apie ugdymo proceso
organizavimo tvarkq, §Vietimo pagalbos teikima, komunikuos kitais aktualiais §vietimo bendruomenei
klausimais to], kol nei§nyksta ypatingos aplinkybés ar aplinkybés, dél kuriq ugdymo procesas
mokykloje negaléjo bﬁti organizuojamas kasdieniu bﬁdu. Informacija apie tai skelbiama mokyklos
tinklalapyje;
4.1 1. pasibaigus ypatingoms aplinkybéms, ugdymo procesas organizuojamas kasdienio mokymo
bﬁdu, pagal patvirtintq pamokq tvarkaxa§ti. Informacija mokiniams ir jq tévams (globéjams,
rﬁpintojams) skelbiama el. dienyne ”Tame“ ir mokyklos internetiniame tinklapyje.
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Mokiniq judéjimo kryptéiq iemélapis giauliq ,,Sandoros“ progimnazijos I
auk‘s’te, atsiivelgiant i epidemiologing situacija ir Sveikatos apsaugos
ministerijos patvirtintus reikalavimus
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Mokiniq judéjimo kryptéiq iemélapis Siauliq ,,Sandoros“ progimnazijos II
auk§te, atsiivelgiant i epidemiologim; situacija ir Sveikatos apsaugos
ministerijos patvirtintus reikalavimus
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