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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazija, rengdama ugdymo planą, vadovaujasi 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413, 2019-2020 ir 2020-2021 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, 

Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-12-

21 įsakymu Nr. V-1308, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, gimnazijos 

strateginiu planu, Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo elementų taikymo modeliu (žiūrėti 1 

priedą), parengtu pagal Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-379, kitais teisės 

aktais ir gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.  

2. Gimnazijos ugdymo planą rengia darbo grupė, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2019 m. 

gegužės 8 d. įsakymu Nr. VIG-51. 

3. Gimnazijos ugdymo veiklos tikslai: 

3.1. telkiant gimnazijos bendruomenę, gerinti ugdymo(si) kokybę; 

3.2. įtraukti  kiekvieną mokinį į aktyvų  mokymąsi  ir bendradarbiavimą  kuriant mokymuisi 

palankias aplinkas. 

4. Gimnazijos ugdymo veiklos uždaviniai:  

4.1. kurti pilietišką, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę; 

4.2. ugdyti sveiką gyvenseną ir ekologinę savimonę; 

4.3. sudaryti sąlygas realiai mokinių socialinei-pilietinei, pažintinei ir kūrybinei veiklai. 

 

 

I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

5. Ugdymo organizavimas 2019–2020 ir 2020-2021 mokslo metais.  

6. Mokslo metai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomi 

trimestrais (tarybos posėdis 2017-06-22, protokolo Nr. 9). 

7.  

 

 

2019–2020 mokslo metai 

 Klasės 1–4 5 6 7 8 

 
     

 Ugdymo proceso 
 pradžia 

2019-09-01 

 Trimestrų trukmė 

1-asis - 2019-09-01 – 2019-11-29 

 2-asis - 2019-12-02 – 2020-02 -28 
               3-asis - 2020-03-02 – 2020- 06-08  (1-4 kl.)   

                       3-asis - 2020-03-02 –  2020 -06-22 (5, 6, 7, 8 kl.)    

 Rudens atostogos 2019-10-28 – 2019-10- 31 

 Žiemos (Kalėdų) atostogos                                         2019-12-23 – 2020-01-03 

 Žiemos atostogos                                         2020-02-17 – 2020-02-21 

 Pavasario (Velykų) atostogos 2020-04-14 – 2020-04-17 
 Ugdymo proceso pabaiga 2020-06-08                                 2020-06-22 

 Ugdymo proceso 
 trukmė  ( d. / sav.) 

175 d. 

35 sav. 
185 d. 

37 sav. 

 Vasaros 
 atostogos 

2020-06-09 –
2020-08-31 

2020-06-23– 2020-08-31 

file:///C:/Users/Vilija/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/49M8NWKZ/GIMNAZI%20UGd%20PLANO%20PROJEKT2019-2020,%202020-2021.docx%23_top
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2019 - 2020 mokslo metai 

 Klasės I gimnazijos kl. II gimnazijos kl. III gimnazijos kl. IV gimnazijos kl. 

 Ugdymo proceso 

 pradžia 
2019-09-01 

 Trimestrų trukmė 

                              1-asis - 2019- 09- 01 – 2019-11-29 

                              2-asis - 2019-12-02 – 2020-02-28 

                              3-asis - 2020-03-02 – 2020-06-22 (I, II, III gimnazijos kl.)  

                              3-asis - 2020-03-02 – 2020-05-21 (IV gimnazijos kl.) 

 Rudens atostogos 2019-10-28 – 2019-10-31 
 Žiemos (Kalėdų) 

 atostogos 
2019-12-23 – 2020-01-03 

 Žiemos atostogos 2020-02-17- 2020-02 -21 

 Pavasario  (Velykų) 

 atostogos 
2020-04-14 – 2020-04-17 

IV gimnazijos klasių 

mokinių atostogų 

dienos, per kurias 

laiko kalbos įskaitas, 

perkeliamos į: 

 2020-04-20 

 Ugdymo proceso 

 pabaiga 
   2020-06-22 2020-05-21 

 Ugdymo proceso 

 trukmė ( d./ sav.) 

 

                                         185 d. 

37 sav. 

163 d. 

33 sav. 

 Vasaros atostogos                     2020-06-23 — 2020-08-31 

2020 m. brandos 

egzaminų sesijos pabaiga 

- rugpjūčio 31 d. 

 

 

pabaiga-rugpjūčio 31 d. 

pabaiga-rugpjūčio 31 d. 

 

2020–2021 mokslo metai 

 Klasės 1–4 5 6 7 8 

 
     

 Ugdymo proceso 
 pradžia 

2020-09-01 

 Trimestrų trukmė 

1-asis - 2020-09-01 – 2020-11-30 

 2-asis - 2020-12-01 – 2021-02 -26 

               3-asis - 2021-03-01– 2021- 06-04  (1-4 kl.)   
                       3-asis - 2021-03-01 –  2021 -06-18 (5, 6, 7, 8 kl.)    

 Rudens atostogos 2020-10-26 – 2020-10- 30 

 Žiemos (Kalėdų) atostogos                                         2020-12-23 – 2021-01-05 

 Žiemos atostogos                                         2021-02-15 – 2021-02-19 

 Pavasario (Velykų) atostogos 2021-04-06 – 2021-04-09 
 Ugdymo proceso pabaiga 2021-06-04                                 2021-06-18 

 Ugdymo proceso 
 trukmė  ( d. / sav.) 

175 d. 

     35 sav. 
                                         185 d. 

37 sav. 

 Vasaros 
 atostogos 

2021-06-07 –
2021-08-31 

2021-06-21– 2021-08-31 
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7.1. Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario 

(Velykų) atostogų metu, atostogų diena, kurią laikomas egzaminas ar įskaita, nukeliama į 

artimiausią darbo dieną po atostogų; 

7.2. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo 

pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą.Ši diena įskaičiuojama į 

ugdymo dienų skaičių. 

8. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 

9. Dėl šalčio mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija 

skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje ir/arba elektroniniame dienyne, organizuojamos 

papildomos konsultacijos. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  Šiltuoju metų 

laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus 28 laipsnius, ugdymo procesas gali būti 

koreguojamas.  

 

 

II. GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS FORMUOJANT IR ĮGYVENDINANT 

MOKYKLOS UGDYMO TURINĮ 

 

10. Ugdymo plano tikslas – sudaryti palankias sąlygas kiekvienam mokiniui siekti geresnių 

ugdymo(si) rezultatų ir įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. Ugdymo plano uždaviniai: 

10.1. apibrėžti ugdymo programų vykdymo reikalavimus; 

10.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio, pagrindinio,vidurinio ugdymo  programoms 

įgyvendinti. 

2020 - 2021 mokslo metai 

 Klasės I gimnazijos kl. II gimnazijos kl. III gimnazijos kl. IV gimnazijos kl. 

 Ugdymo proceso 

 pradžia 
2020-09-01 

 Trimestrų trukmė 

                              1-asis - 2020- 09- 01 – 2020-11-30 

                              2-asis - 2020-12-01 – 2021-02-26 

                              3-asis - 2021-03-01 – 2021-06-18 (I, II, III gimnazijos kl.)  

                              3-asis - 2021-03-01 – 2021-05-19 (IV gimnazijos kl.) 

 Rudens atostogos 2020-10-26 – 2020-10-30 
 Žiemos (Kalėdų) 

 atostogos 
2020-12-23 – 2021-01-05 

 Žiemos atostogos 2021-02-15- 2021-02 -19 

 Pavasario  (Velykų) 

 atostogos 
2021-04-06 – 2021-04-09 

IVgimnazijos klasių 

mokinių atostogų 

dienos, per kurias 

laiko kalbos įskaitas, 

perkeliamos į: 

 2021-04-12 

 Ugdymo proceso 

 pabaiga 
   2021-06-18 2021-05-19 

 Ugdymo proceso 

 trukmė ( d./ sav.) 

185 d. 

     37 sav. 

163 d. 

     33 sav. 

 Vasaros atostogos                     2021-06-21 — 2021-08-31 

2021 m. brandos 

egzaminų sesijos pabaiga 

- rugpjūčio 31 d. 

 

 

pabaiga-rugpjūčio 31 d. 

pabaiga-rugpjūčio 31 d. 
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11. Ugdymo turinį pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius. 

12. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas jį pritaikant prie mokyklos tikslų, konkrečių 

mokinių ugdymo poreikių. 

13. Ugdymo procesas organizuojamas pamokų forma bei kitomis ugdymo organizavimo 

formomis (muziejuje, parke, gamtoje, mokyklos kieme, Valstybės pažinimo centre, Prancūzų 

centre, ambasadose (Ispanijos, Amerikos), vykdant projektus, kūrybinius  darbus ir kt.). 

Organizuojamos pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams 

gerinti: ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos, skirtos mokinių mokymosi pasiekimams gerinti, 

pasirinktiems dalykams, dalykų moduliams mokytis, ugdymui diferencijuoti ir kitai veiklai, 

padedančiai nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas. 

14. Gimnazijos taryba priima sprendimus dėl: 

14.1. gimnazijos ugdymo plano tikslų, uždavinių; 

14.2. mokslo metų skirstymo trimestrais; 

14.3. dalykui skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje: 

14.3.1. valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, paskirstymo koncentrais; 

14.3.2. valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, panaudojimo; 

14.3.3. diferencijuotų grupių sudarymo gimnazijos 6–8 klasėse ( matematikos) ir  I, II klasėse 

(matematikos); 

14.3.4. pagalbos teikimo mokiniams, mokantis visų dalykų. 

14.4. klasių dalijimo į grupes per užsienio kalbos, lietuvių kalbos, etikos, tikybos, informacinių 

technologijų, fizinio ugdymo pamokas, atsižvelgiant į higienos normų reikalavimus ir turimus 

išteklius, mokinių skaičių laikinoje grupėje; 

14.5. mokinių skaičiaus laikinoje (-ose) grupėje (-ėse); 

14.6. gimnazijos III- IV klasių mokinių individualaus ugdymosi plano sudarymo; 

14.7. pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų pasiūlos; 

14.8. mokinių pasirinkto dalyko, kurso ar modulio pakeitimo tvarkos; 

14.9. adaptacinio laikotarpio; 

14.10. prevencinių, ekologijos ir aplinkos technologijų, bei kitų ugdymo programų integravimo į 

ugdymo turinį; 

14.11. neformaliojo švietimo organizavimo bei mokinių skaičiaus grupėje; 

14.12. ugdymo proceso dienų ir valandų, skirtų pažintinei kultūrinei veiklai, paskirstymo.  

15. Mokytojų taryba priima sprendimus dėl: 

15.1. mokinių, lankančių ar baigusių specializuotas valstybės ar savivaldybės mokyklas (dailės, 

muzikos, meno, sporto), privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo ir 

užimtumo formų; 

15.2. dalykų programų skirtumų likvidavimo ir atsiskaitymo tvarkos; 

15.3. individualaus ugdymo plano sudarymo mokiniui, besimokančiam namuose; 

15.4. individualaus ugdymo plano sudarymo specialiųjų poreikių mokiniams; 

15.5. ugdymo turinio planavimo principų, laikotarpių; integruotų, pasirenkamųjų dalykų ir 

modulių pasiūlos: 

15.5.1. mokytojai, vadovaudamiesi dalyko programai skirtų pamokų skaičiumi, rengia teminį 

ilgalaikį planą vieneriems mokslo metams. Teminiai ilgalaikiai planai aprobuojami metodinėse 

grupėse, derinami su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju iki rugsėjo 16 d.; 

15.5.2. programos (pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir kt.) aprobuojamos metodinėse 

grupėse, tvirtinamos mokyklos direktoriaus įsakymu; 

15.5.3. mokytojai su direktoriaus pavaduotoju ugdymui suderina: 

15.5.3.1. specialiųjų poreikių mokinių individualizuotas bendrojo ugdymo programas; 

15.5.3.2. klasių vadovų veiklos planus; 

15.5.3.3. projektų planus. 

15.6. pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarkos, atsižvelgiant į Pedagoginės 

psichologinės tarnybos ir vaiko Gerovės komisijos rekomendacijas; 

15.7. mokinių socialinės veiklos organizavimo, mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą; 

15.8. dalykų integravimo; 

15.9. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo. 
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16. Direktorius įsakymu tvirtina: 

16.1. gimnazijos ugdymo planą; 

16.2. pasirenkamųjų dalykų modulių programas ( jeigu nėra patvirtintos LR švietimo ir mokslo 

ministro); 

16.3. gimnazijos darbo režimą; 

16.4. pamokų tvarkaraštį; 

16.5. neformaliojo švietimo tvarkaraštį. 

17. Sudaromas konsultacijų grafikas. 

 

III. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

18. Individualus ugdymo planas mokiniui, besimokančiam pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programas,  sudaromas, kai mokinys patiria mokymosi sunkumų (po ligos, pasibaigus 

trimestrui) ir nori pagerinti rezultatus arba mokinys siekia įgyti papildomų žinių ir dalyvauti 

konkursuose, olimpiadose. 

19. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant 

individualų ugdymo planą:  

19.1. mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, 2 mokslo metams; 

19.2. mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių, tam tikram laikotarpiui; 

19.3. mokiniui, besimokančiam namuose, tam tikram laikotarpiui; 

19.4. mokiniui, atvykusiam iš kitos valstybės, mokytis lietuvių kalbos ir kitų    dalykų.  

Planas gali būti keičiamas pagal gimnazijos direktoriaus nustatytą tvarką ir terminus. 

 

 

IV. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

20. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-4 klasėse – 45 min.  

21. Valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti,  paskirstymas koncentrais: 

 

1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 

0,5 val. 0,5 val. 1 val. 1 val. 

 

Valandos skiriamos švietimo pagalbos teikimui mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų 

(lietuvių kalba, matematika, gimtoji kalba, užsienio kalba), itin gabiems mokiniams, projektiniam 

darbui: 1,2 kl.  pagal koncentrus, 3,4 kl. - individualūs projektai. 

Mokiniai namų darbus gali atlikti pailgintos dienos grupėje. 

22. Dalykams skiriamų pamokų skaičius per savaitę: 

Dalykai 1 kl.                    2 kl. 3 kl.                       4 kl. 

     

Dorinis ugdymas (etika arba tikyba) 1 1 1                             1                            

Gimtoji kalba (rusų k.) 7 7 7                            7 

Lietuvių kalba  4  5 5                            5 

Anglų kalba -  2 2                            2 

Matematika 5 5  5                            5 

Pasaulio pažinimas (integruota žmogaus sauga) 2 2  2 2  

Dailė ir technologijos 2 2 2 1  

Muzika 2 2  2                             2 

Fizinis ugdymas 2 2  2 2  

Choreografija 1 1  1 1  

Mokiniui privalomas pamokų skaičius 26 28  28 28  

Pamokų skaičius 26                          29 29                         28 

Neformalusis švietimas 2 2  2 2  
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23. Klasės dalijamos į grupes: 

23.1. lietuvių kalbai mokyti, jeigu klasėje ne mažiau kaip 18 mokinių; 

23.2. užsienio kalbai - jeigu klasėje yra 20 ir daugiau mokinių. 

24. Laikinosios grupės iš kelių klasių mokinių gali būti sudarytos: 

24.1. konsultacijoms (mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, itin gabiems mokiniams). 

24.2. Mokinių skaičius laikinoje grupėje – 12 (atskirais atvejais, įvertinus mokyklos tikslus ir 

ugdymo galimybes, plėtojant asmeninius mokinių gabumus, gali būti sudaromos ir mažesnės nei 12 

mokinių grupės). 

25. Ugdymo procesas organizuojamas pamokos forma bei kitomis ugdymo organizavimo 

formomis (muziejuje, parke, gamtoje, mokyklos kieme; projektinė veikla, atliekant kūrybinius 

darbus). 

26. 1– 4 klasėse choreografijai skiriama 1 val. iš fizinio ugdymo pamokų. 

27. Dalykų integravimas: 

27.1. žmogaus sauga integruojama į pasaulio pažinimą; 

27.2. sveikatos ugdymo programa integruojama į klasės valandėles, pasaulio pažinimo pamokas; 

27.3. prevencinė programa integruojama į klasės valandėles; 

27.4. pilietiškumo ugdymo programa integruojama į lietuvių kalbą, gimtąją kalbą, etiką, pasaulio 

pažinimą, pilietiškumo akcijas; 

27.5. teatro elementai integruojami į gimtosios kalbos pamokas, etiką; 

27.6. ekologinis ir aplinkos technologijų ugdymas integruojamas į mokomuosius dalykus, 

neformalųjį ugdymą. 

27.7. Vasarą organizuojama ekologinė stovykla 1-4 klasės mokiniams. 

 

 

V. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PPOGRAMĄ 

 

Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų, teikia mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

 

28. Valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, paskirstymas koncentrais: 

28.1.  

5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 

3 val. 3 val. 2 val. 4 val. 

 

 

28.2. Valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, panaudojimas: 
Mokiniams, atvykusiems iš užsienio lietuvių kalba  

rusų kalba 

5–8 klasių mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų ir mokymosi pagalbos teikimui  

(konsultacijoms) 

fizika 

chemija 

matematika 

lietuvių kalba 

anglų kalba 

rusų kalba 
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Darbui su itin gabiais mokiniais 5-8 kl. matematika 

prancūzų kalba 

rusų kalba  

anglų kalba 

istorija 

chemija 

biologija 

lietuvių kalba 

fizika 

5c,5f, 6a -  ekologijos ir aplinkos technologijų 

ugdymo turiniui 

sveika gyvensena    

7 klasių mokiniams  informacinės technologijos 

7b, 8h - ekologijos ir aplinkos technologijų 

ugdymo turiniui 

mokomės gamtoje ir iš gamtos    

6a, 6b, 6c,6f klasių mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų 

matematika 

7a, 7b, 7c klasių mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų  

matematika 

 8a, 8b, 8c, 8h klasių mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų  

matematika 

5-8 klasių projektams, tiriamiesiems darbams visi dalykai 

5-8 klasių konsultaciniam centrui (sudarančiam 

sąlygas mokykloje atlikti namų darbų užduotis) 

lietuvių kalba, matematika, anglų kalba 

Užsienio kalbai (2-ajai) 7a, 7bf, 8b, 8f, 8h 

klasėse 

  prancūzų, ispanų kalbos  

 

29. Valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, paskirstymas koncentrais: 

Gimnazijos I kl. Gimnazijos II kl. 

5 val. 5 val. 

30. Valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, panaudojimas: 

Gimnazijos I, II kl. mokiniams, atvykusiems iš užsienio lietuvių kalba, rusų kalba, kiti 

dalykai  

Gimnazijos I, II klasių mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų ir spec. poreikių mokiniams– konsultacijoms, 

individualioms konsultacijoms. 

fizika 

matematika 

lietuvių kalba 

anglų kalba 

rusų kalba 

chemija 

biologija 

Darbui su itin gabiais I, II klasių gimnazijos mokiniais. matematika 

prancūzų kalba 

rusų kalba  

anglų kalba 

istorija 

chemija 

biologija 

lietuvių kalba 

fizika 

informacinės technologijos 

Gimnazijos Ib, If kl. mokiniams, turintiems mokymosi matematika 
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sunkumų ir spec. poreikių mokiniams 

Gimnazijos IIa, IIb, IIc kl. mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų ir spec. poreikių mokiniams,  gerai 

besimokantiems mokiniams. 

matematika 

  

Gimnazijos I, II klasių dalykų moduliams, projektams, 

tiriamiesiems darbams 

visi dalykai 

 

Gimnazijos I-IV kl. mokinių konsultaciniam centrui, 

kuriame teikiama pagalba ruošiant namų darbus 

visi dalykai 

Užsienio kalbai (2-ajai) gimnazijos Ia, IIb kl.  mokiniams vokiečių k., prancūzų k., ispanų k. 

 

 

VI. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

31. Gimnazija integruoja:  

31.1. pradinio ugdymo žmogaus saugos programą į pasaulio pažinimo turinį; 

31.2. kelių dalykų temas (matematikos-fizikos, istorijos-dailės, informacinių technologijų-

matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros-istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros-rusų kalbos, anglų 

kalbos-fizikos,  anglų kalbos-istorijos, anglų kalbos-geografijos, anglų kalbos-informacinių 

technologijų, matematikos-dailės, anglų kalbos -matematikos);   

31.3. sveikatos ugdymo programą į klasių valandėles, gamtos ir žmogaus, biologijos, 

technologijų, fizinio ugdymo pamokas; 

31.4. prevencinę programą ir  ugdymą karjerai į klasių valandėles; 

31.5. ugdymą karjerai į atskirų dalykų programas; 

31.6. kultūrinio sąmoningumo programą į visus mokomuosius dalykus; 

31.7. Ia, IIb klasėse – geografijos, istorijos pamokos 1 kartą per mėnesį dėstomos integruotai: 

anglų kalba – istorija, anglų kalba – geografija; 

31.8. teatro elementus - į gimtosios kalbos pamokas (6, 7 klasės); 

31.9. pilietiškumo programą - į lietuvių kalbos, gimtosios kalbos, istorijos, etikos pamokas; 

31.10. vidurinio ugdymo (žmogaus saugos ugdymo) programą į gamtos mokslų dalykų turinį; 

31.11. kelių dalykų temas (matematiką-fiziką, istoriją-dailę, matematiką-informacines 

technologijas, matematiką-dailę, anglų kalbą-istoriją, anglų kalbą-geografiją); 

31.12.  į klasių valandėles ir biologijos pamokas integruojama sveikatos ugdymo programa, 

sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa; 

31.13.  į klasių valandėles integruojama prevencinė programa, apimanti patyčių, smurto, 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, karjeros ugdymą; 

31.14. įgyvendinama patyčių prevencinė programa integruojama į klasių valandėles, neformalųjį 

ugdymą; 

31.15. ugdymą karjerai - į atskirų dalykų programas; 

31.16. kultūrinio sąmoningumo programa integruojama į visus dalykus; 

31.17. teatro elemantus į  lietuvių  kalbos, rusų kalbos pamokas I – II kl.; 

31.18. pilietiškumo programa integruojama į lietuvių kalbą ir literatūrą, gimtąją kalbą, etiką, 

istoriją, geografiją, pilietiškumo akcijas; 

31.19. ekologijos ir aplinkos technologijų temos integruojamos į visų bendrojo ugdymo dalykų 

programas,įgyvendinamos per neformaliojo švietimo veiklas; 

31.20. laisvės kovų istorija integruojama į istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros,  pilietiškumo 

pagrindų pamokas. 

31.21. Nacionalinio saugumo. ir krašto gynybos programa integruojama į socialinių mokslų 

dalykų turinį. 

 

VII. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
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32. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu,Pradinio , 
Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 
ugdymo programas tvarkos aprašu , kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimą ir Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, 

patvirtinta 2018 m. sausio 03 d. direktoriaus įsakymu Nr. VIG-01: 

32.1. pilietiškumo pagrindai vertinami pažymiu; 

32.2. mokinys, neatlikęs vertinamos užduoties (kontrolinio darbo ar kt.) dėl ligos, turi atsiskaityti 

per 2 savaites;  

32.3. mokinys, neatlikęs vertinamos užduoties (kontrolinio darbo ar kt.) dėl kitų priežasčių, turi 

atsiskaityti per 1 savaitę. 

 

 

VIII. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

33. Mokinių, besimokančių dailės, muzikos, menų mokyklose, sporto srities neformaliojo 

švietimo įstaigose, ar mokinių, baigusių dailės, muzikos, menų mokyklas, pageidavimu, jie gali būti 

atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko pamokų lankymo: 

33.1. mokinys, tėvams pritarus, rašo prašymą gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 16 d., pristato 

mokyklos ar įstaigos, kurioje lanko atitinkamos krypties užsiėmimus, patvirtintą pažymą arba 

muzikos, dailės, menų mokyklos baigimo pažymėjimą; 

33.2. mokiniai, atleisti nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų, pagal tvarkaraštį turintys to 

dalyko pirmą ar paskutinę pamoką, pamokoje gali nedalyvauti. Jei pamokos vyksta kitu metu, 

mokiniams sudaromos sąlygos saugiai dirbti bibliotekoje ar ilsėtis;  

33.3. mokiniai iš atitinkamo dalyko laiko įskaitą. 

34. Kiekvieną mėnesį sudaromas įskaitų, savarankiškų ir kontrolinių darbų grafikas. 

35. Klasių auklėtojai koordinuoja kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštį savo 

auklėjamojoje klasėje: 

- vienas kontrolinis darbas per dieną; 

- patikrinamųjų darbų skaičius pradinių klasių mokiniams – ne daugiau kaip 3 darbai per savaitę. 

 

 

IX. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

36. Mokiniai gali laisvai pasirinkti neformaliojo vaikų švietimo programas. Neformaliojo 

švietimo veiklos moksleivių grupės komplektuojamos iš vienos klasės, paralelių klasių ar klasių 

grupių. 

37. Moksleivių skaičius grupėje 12 mokinių (atskirais atvejais, plėtojant asmeninius mokinių 

gabumus, gali būti sudaroma ir mažesnė nei 12 mokinių grupė). 

38. Gimnazijoje veikia būreliai: pučiamųjų instrumentų orkestras, vokalinis ansamblis, vokalo 

studija, dramos studija, lėlių teatras, rankdarbių būrelis, jaunųjų gamtininkų, dailės studija, 

informacinių technologijų, retorikos, sporto būreliai, pramoginių šokių, hip-hopo, kino būrelis, 

šachmatų, lego inžinerija, lyderių mokykla, 

39. Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas koncentrams: 

40.  

5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 

1 val. 2 val. 2 val. 2 val. 

I gimnazijos kl. II gimnazijos kl. III gimnazijos kl. IV gimnazijos kl. 

3 val. 2 val. 3 val. 3 val. 

 

 

X. UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS 

 

41. Ugdymas karjerai integruojamas į klasių valandėles. 
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42. Ugdymas karjerai yra integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, neformalųjį 

švietimą, organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei 

veiklai. Gimnazija organizuoja profesinį veiklinimą, kuris vyksta įvairiose įstaigose, įmonėse, tėvų 

darbovietėse. 

43. Ugdymo karjerai veikla gimnazijoje organizuojama ir vykdoma dalyvaujant klasių 

vadovams, įvairių dalykų mokytojams, socialiniam pedagogui, mokyklos psichologui, profesijos 

konsultantui. 

 

 

XI. ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

44. Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimas: 

44.1. gimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, 

pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus). Tuo atveju, 

kai asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą (pagrindinio ar vidurinio ugdymo), 

tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, gimnazija nustato jo mokymosi 

pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems pagrindinio ar vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose;  

44.2. gimnazijos mokiniui, baigusiam tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą, sudaroma palanki ir saugi mokymosi aplinka: 

44.2.1. numatoma adaptacinio laikotarpio trukmė;  

44.2.2. organizuojamos mokytojų konsultacijos; 

44.2.3. sudaromas individualus ugdymo planas;  

44.2.4. siūlomos neformaliojo švietimo veiklos.  

45. Gimnazija nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos 

dalį ar visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos ir organizuoja individualų lietuvių kalbos 

mokymąsi ir kitokią švietimo pagalbą.  

 

 

XII. LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

46. Įgyvendinant pradinio, pagrindinio  ir vidurinio ugdymo programas, laikinosios grupės dydis 

12 mokinių (atskirais atvejais, plėtojant asmeninius mokinių gabumus, gali būti sudaroma ir 

mažesnė nei 12 mokinių grupė). 

47. Gimnazijjos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes gali būti dalijama arba sudaromos 

laikinosios (mobiliosios) grupės dalykams mokyti: 

47.1. informacinėms technologijoms - klasė dalijama į 2 grupes(5,6,7,8,9,10 kl.), gimnazijos III, 

IV kl. mokiniai grupuojami pagal mokymo(si) kursą (atsižvelgiant į kompiuterių skaičių kabinete); 

47.2. užsienio kalboms (1-ajai), jei klasėje  mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

47.3. mokant užsienio kalbos gimnazijos III, IV klasių grupės sudaromos pagal mokinių užsienio 

kalbos mokėjimo lygį (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis) iki 20 mokinių; 

47.4. mokant užsienio kalbos (2-osios) atskirais atvejais gali būti sudaroma ir mažesnė nei 12 

mokinių grupė; 

47.5. lietuvių kalbai ir literatūrai, jei klasėje  mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

47.6. lietuvių kalbai ir literatūrai gimnazijos III, IV klasių grupės sudaromos pagal dalyko 

mokymo(si) kursą (iki 25 mokinių); 

47.7. fizinio ugdymo pamokose klasė gali būti dalijama pusiau, sudaromos atskiros grupės 

berniukams ir mergaitėms, gali būti iš gretimų klasių mokinių arba iš kelių klasių mokinių; 
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47.8. gimnazijos III, IV kl. sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės    (iki 30 

moksleivių). Jiems siūlomi fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka (sportiniai šokiai, tinklinis, 

krepšinis) gali būti integruojami į neformalųjį švietimą ir vertinami pažymiais; 

47.9. mokant technologijų mokiniai  dalijami į dvi grupes, gali būt sudaromos mergaičių ir 

berniukų grupės.  

XIII. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS. UGDYMO SRIČIŲ 

DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

48. Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius. 

48.1 Pagrindinio ugdymo programos I dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų 

skaičius  5 klasėse  2019-2020 m.m. 

 

Dalykas Klasė        5 a,5b        5c,5f 

Dorinis ugdymas (etika) 1 1 

Gimtoji kalba (rusų)  5 5 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 

Užsienio kalba (anglų)  3 3 

Matematika 4 4 

Gamta ir žmogus 2 2 

Informacinės technologijos 1 1 

Istorija 2 2 

Geografija - - 

Dailė 1 1 

Muzika 1 1 

Technologijos  2 2 

Fizinis ugdymas  2  2 

Šokis 1 - 

Sveika gyvensena -      1 

Žmogaus sauga - - 

Socialinė-pilietinė veikla per metus 10 10 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 30 30 

Pamokų skaičius 30 30 

 

Pagrindinio ugdymo programos I dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius  

6 klasėse  2020-2021 m.m. 

 

Dalykas Klasė 6 a,b 
        6c,  6f 

Dorinis ugdymas (etika) 1 1 

Gimtoji kalba (rusų)  5 5 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 

Užsienio kalba (anglų)  3 3 

Matematika 4 4 

Gamta ir žmogus 2 2 

Informacinės technologijos 1 1 

Istorija 2 2 

Geografija 2 2 

Dailė 1 1 

Muzika 1 1 

Technologijos  2 2 

Fizinis ugdymas  2  2 

Šokis 1 - 
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Sveika gyvensena - 1 

Žmogaus sauga 1 1 

Socialinė-pilietinė veikla per metus 10 10 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 33 33 

Pamokų skaičius 33 33 

48.2.  Pagrindinio ugdymo programos I dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų 

skaičius  6 klasėse 2019-2020 m. m.  

Klasė 
Dalykas 

  

6 b, c,f  6a  

Dorinis ugdymas (etika) 1  1  

Gimtoji kalba (rusų)  5  5  

Lietuvių kalba ir literatūra 5  5  

Užsienio kalba (anglų)  3  3  

Užsienio kalba (2-oji) 

(prancūzų,  ispanų) 
-  -  

Matematika 4                     4     4*6a,bc f  

Gamta ir žmogus 2  2  

Biologija -  -  

Fizika -  -  

Informacinės technologijos 1  1  

Istorija 2  2  

Geografija 2  2  

Dailė 1  1  

Muzika 1  1  

Technologijos  2  2  

Fizinis ugdymas 2  2  

Šokis 1  -  

Sveika gyvensena -  1  

Žmogaus sauga 1  1  

Socialinė-pilietinė veikla per metus 10  10  

Minimalus privalomų pamokų skaičius 33  33  

Pamokų skaičius 33  33  

 

Pagrindinio ugdymo programos I dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius  

7 klasėse 2020-2021 m.m.  

Klasė 
Dalykas 

  

7 b, c,f  7a  

Dorinis ugdymas (etika) 1  1  

Gimtoji kalba (rusų)  5  5  

Lietuvių kalba ir literatūra 5  5  

Užsienio kalba (anglų)  3  3  

Užsienio kalba (2-oji) 

(prancūzų,  ispanų) 
-  -  

Matematika 4                    4       4*7a,b,c   

Gamta ir žmogus -  -  

Biologija 2  2  

Fizika 1  1  

Informacinės technologijos 1  1  

Istorija 2  2  

Geografija 2  2  

Dailė 1  1  
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Muzika 1  1  

Technologijos  2  2  

Fizinis ugdymas 2  2  

Šokis 1  1  

Mokomės gamtoje ir iš gamtos -  1  

Žmogaus sauga 1  1  

Socialinė-pilietinė veikla per metus 10  10  

Minimalus privalomų pamokų skaičius 33  33  

Pamokų skaičius 34  35  

 

 

48.3. Pagrindinio ugdymo programos I dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų 

skaičius  7 klasėse 2019-2020 m. m.  

Klasė 
Dalykas 

  

   7  c                   7a  7 b  

Dorinis ugdymas (etika) 1  1  

Gimtoji kalba (rusų)  5  5  

Lietuvių kalba ir literatūra 5  5  

Užsienio kalba (anglų)  3  3  

Užsienio kalba (2-oji) 

(prancūzų, ispanų) 
-            2  -  

Matematika              4      4*7abc  4  

Gamta ir žmogus -  -  

Biologija 2  2  

Fizika 1  1  

Informacinės technologijos 1  1  

Istorija 2  2  

Geografija 2  2  

Dailė 1  1  

Muzika 1  1  

Technologijos  2  2  

Fizinis ugdymas 2  2  

Žmogaus sauga 1  1  

Mokomės gamtoje ir iš gamtos -  1  

Socialinė-pilietinė veikla per metus 10  10  

Minimalus privalomų pamokų skaičius 33  33  

Pamokų skaičius       33                 35  34  

 

Pagrindinio ugdymo programos I dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius  

8 klasėse 2020-2021 m. m.  

Klasė 
Dalykas 

  

   8  c                 8a  8 b  

Dorinis ugdymas (etika) 1  1  

Gimtoji kalba (rusų)  5  5  

Lietuvių kalba ir literatūra 5  5  

Užsienio kalba (anglų)  3  3  

Užsienio kalba (2-oji) 

(prancūzų, ispanų) 
        -            2  -  

Matematika            4      4*8abc  4  

Gamta ir žmogus -  -  
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Biologija 1  1  

Chemija 2  2  

Fizika 2  2  

Informacinės technologijos 1  1  

Istorija 2  2  

Geografija 2  2  

Dailė 1  1  

Muzika 1  1  

Technologijos  1  1  

Fizinis ugdymas 2  2  

Žmogaus sauga -  -  

Mokomės gamtoje ir iš gamtos -  1  

Socialinė-pilietinė veikla per metus 10  10  

Minimalus privalomų pamokų skaičius 33  33  

Pamokų skaičius      33                35  34  

 

48.4. Pagrindinio ugdymo programos I dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų 

skaičius 8 klasėse  2019–2020 m. m. 

Klasė 
Dalykas 

 

8 b,  f,     8 h 8a,c  

Dorinis ugdymas (etika) 1 1  

Gimtoji kalba (rusų)  5 5  

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5  

Užsienio kalba (anglų)  3 3  

Užsienio kalba (2-oji) 

(prancūzų, vokiečių, ispanų) 
2      - -  

Matematika 4 4 4*- 8 a,b,c,h 

Biologija  1 1  

Chemija 2 2  

Fizika  2 2  

Informacinės technologijos 1 1  

Istorija 2 2  

Geografija 2 2  

Dailė 1 1  

Muzika 1 1  

Technologijos  1 1  

Fizinis ugdymas 2 2  

Mokomės gamtoje ir iš gamtos -         1 -  

Žmogaus sauga - -  

Socialinė-pilietinė veikla per 

metus 
10 10  

Minimalus privalomų pamokų 

skaičius 
33 33  

Pamokų skaičius         35          34 33  

 

Pagrindinio ugdymo programos II dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius 

gimnazijos I klasėse 2020–2021 m. m. 

Klasė 
Dalykas 

I gimnazijos kl. 

I b, If, I h Ia,Ic  

Dorinis ugdymas (etika) 1 1  

Gimtoji kalba (rusų)  4 4  

Lietuvių kalba ir literatūra 4+1* 4+1*  
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Užsienio kalba (anglų)  3 3  

Užsienio kalba (2-oji) 

(prancūzų, vokiečių, ispanų) 
1 -  

Matematika 3+1* 3+1* 4*- I a,b,c,h 

Biologija (inegruota ekologijos 

pagrindai) 
2 2  

Chemija 2 2  

Fizika  2 2  

Informacinės technologijos 1 1  

Istorija 2 2  

Pilietiškumo pagrindai 1 1  

Geografija 2 2  

Dailė 1 1  

Muzika 1 1  

Technologijos  1,5 1,5 
iki 2021-01-31 – 1,5 val.  

nuo 2021-02-01 – 1 val. 

Fizinis ugdymas 2 2  

Ekologijos pagrindai -         - -  

Žmogaus sauga 0,5 0,5 nuo 2021-02-01 – 0,5 val. 

Socialinė-pilietinė veikla per 

metus 
10 10  

Minimalus privalomų pamokų 

skaičius 
33 33  

Pamokų skaičius              36          35  

 

49. Pagrindinio ugdymo programos II dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų 

skaičius gimnazijos I klasėse 2019–2020 m. m.  

                                                         Klasė 

Dalykas 

 

I gimnazijos kl. 

    I b,Ic,  If            Ia 

 

Dorinis ugdymas (etika) 1 1  

Gimtoji kalba (rusų)  4 4  

Lietuvių kalba ir literatūra 4+1* 4+1*  

Užsienio kalba (anglų)  3 3  

Užsienio k. (2-oji)-prancūzų, 

ispanų,vokiečių 
- 1  

Matematika 
3+1* 3+1* 

4*-Ib,f 

 

Biologija (itegr.ekologijos pagrindai) 2 2  

Fizika  2 2  

Chemija  2 2  

Informacinės technologijos 1 1  

Istorija 2 2  

Pilietiškumo pagrindai 1 1  

Geografija 2 2  

Ekonomika ir verslumas - -  

Dailė 1 1  

Muzika 1 1  

Technologijos  1,5 1,5 
iki 2020-01-31 – 1,5 val.  

nuo 2020-02-01 – 1 val. 
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Fizinis ugdymas 2 2  

Ekologijos pagrindai         -       -  

Žmogaus sauga 0,5 0,5 nuo 2020-02-01 – 0,5 val. 

Socialinė-pilietinė veikla per metus 10 10  

Minimalus privalomų pamokų skaičius 35 35  

Pamokų skaičius  
 

 

 

Pagrindinio ugdymo programos II dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius 

gimnazijos II klasėse 2020–2021 m. m.  

                                                         Klasė 

Dalykas 

 

I gimnazijos kl. 

II b,c       IIf            IIa 

 

Dorinis ugdymas (etika) 1 1  

Gimtoji kalba (rusų)  4 4  

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5  

Užsienio kalba (anglų)  3 3  

Užsienio k. (2-oji) - prancūzų, 

ispanų,vokiečių 
- 2  

Matematika 4 4 4*-IIb,f 

Biologija 1 1  

Fizika  2 2  

Chemija  2 2  

Informacinės technologijos 1 1  

Istorija 2 2  

Pilietiškumo pagrindai 1 1  

Geografija 1 1  

Ekonomika ir verslumas 1 1  

Dailė 1 1  

Muzika 1 1  

Technologijos  1 1  

Fizinis ugdymas 2 2  

Ekologijos pagrindai         -      1 -  

Žmogaus sauga - -  

Socialinė-pilietinė veikla per metus 10 10  

Minimalus privalomų pamokų skaičius 33 33  

Pamokų skaičius  33           34 35  

 

50. Pagrindinio ugdymo programos II dalies dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų 

skaičius gimnazijos II klasėse 2019–2020 m. m.  

                                                         Klasė 

Dalykas 

 

     Gimnazijos 

IIa        IIc                    IIb 

 

Dorinis ugdymas (etika,tikyba) 1 1  

Gimtoji kalba (rusų)  4 4  

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5  

Užsienio kalba (anglų)  3 3  
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Užsienio k. (2-oji) - prancūzų, 

vokiečių 
- 2  

Matematika 4 4 4*-II a,b,c,(2gr),II a,b 

Biologija 1 1  

Fizika  2 2  

Chemija  2 2  

Informacinės technologijos 1 1  

Istorija 2 2  

Pilietiškumo pagrindai 1 1  

Geografija 1 1  

Ekonomika ir verslumas 1 1  

Dailė 1 1  

Muzika 1 1  

Technologijos  1 1  

Fizinis ugdymas 2 2  

Ekologijos pagrindai -   1 -  

Žmogaus sauga - -  

Socialinė-pilietinė veikla per metus 10 10  

Minimalus privalomų pamokų skaičius 33 33  

 Pamokų skaičius    33       34 35  

 

Sudarant pamokų tvarkaraštį, gimnazijos I, II klasių mokiniai gali turėti pagrečiui 2 matematikos, 

lietuvių kalbos ir literatūros,  gimtosios kalbos  pamokas. 

 

 

XIV. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

51. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. Vidurinio ugdymo turinį 

sudaro:  

51.1. privalomi mokytis dalykai, privalomai pasirenkamieji dalykai; 

51.2. pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamųjų dalykų moduliai neskaičiuojami 

kaip atskiri dalykai. 

52. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė. 

53. Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko 

kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką. 

 

 

XV. UGDYMO SRIČIŲ DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

54. Mokiniai patys formuoja vidurinio ugdymo programas, mokymosi turinį iš privalomųjų ir 

pasirenkamųjų dalykų, dalyko modulių sąrašo, užpildo vidurinio ugdymo programos individualius 

ugdymo planus rinkdamiesi:  

54.1. dailę, muziką ar teatrą ( meninis ugdymas); 

54.2. taikomąjį meną, amatus ir dizainą ( technologinis ugdymas);  

54.3. siūlomus pasirenkamuosius dalykus:  

 antroji užsienio k. (prancūzų, vokiečių , ispanų ),  

 rašymo įgūdžių tobulinimas (anglų k.),  

 kalbėjimo įgūdžių tobulinimas (anglų kalba),  
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 teksto suvokimas ir kūrimas (lietuvių k.),  

 biznio kalba (anglų k.),  

 debatai (anglų k., rusų k.),  

 psichologija,  

 braižyba,  

 informacinės technologijos (programavimas),  

 matematikos, fizikos, chemijos uždavinių sprendimo praktikumai,  

 karjeros planavimas,  

 ekonomika ir verslumas,  

 Europos Sąjungos istorija, 

 judesio meninė išraiška,  

 filmų kūrimas,  

 rusų kultūrinis istorinis paveldas Lietuvoje, 

 biotechnologijos ir ekologija, 

 bioetika ir ekologija, 

 žmogus ir sveikata; 

54.4. modulius: eksperimentinę biologiją, eksperimentinę chemiją, matematiką, anglų k., istoriją 

(šaltinių analizė ir problemų sprendimas).  

54.5. Minimalus mokinių skaičius grupėje – 12 (atskirais atvejais, plėtojant asmeninius mokinių 

gabumus, gali būti sudaroma ir mažesnė nei 12 mokinių grupė). 

55. Mokymo(si) kurso, dalyko keitimo tvarka gimnazijos III, IV klasėse: 

gimnazijos III, IV klasėse pereinant iš vieno dalyko į kitą, keičiant dalyko mokymosi kursą, 

modulį, susidaro programų skirtumų, kuriuos reikia likviduoti: 

 mokinys, norintis pakeisti dalyko mokymo(si) kursą, dalyką, dalyko modulį, turi pateikti 

gimnazijos direktoriui prašymą dėl ugdymo plano pakeitimo; 

 mokytojas supažindina mokinį su programos reikalavimais, pateikia klausimus įskaitai; 

 mokinys ruošiasi savarankiškai; 

 mokinį konsultuoja dalyko mokytojas po pamokų arba suderinęs tvarkaraštį; 

 mokytojas ir mokinys suderina įskaitos laiką; 

 įskaita laikoma ne vėliau kaip 2 savaitės iki I, II trimestro ar mokslo metų pabaigos; 

gimnazijos III  ir IV klasių mokiniai įskaitą laiko ne vėliau kaip iki I trimestro pabaigos; 

 atsisakyti dalyko ar dalyko modulio galima turint patenkinamą įvertinimą. 

 koreguojamas mokinio tvarkaraštis. 

56. Sudarant pamokų tvarkaraštį, gimnazijos III, IV klasių mokiniai gali turėti pagrečiui 2 

matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų k., gimtosios kalbos, istorijos, fizikos, biologijos, 

chemijos pamokas. Per „langus“ gimnazijos III, IV klasių mokiniai gali dirbti bibliotekoje. 

57. Vidurinio ugdymo programos individualaus ugdymo planas 2019/2020, 2020/2021 m.m. 
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Vilniaus “Santaros” gimnazijos 

mokinio (ės)__________________________________________________ 

Vidurinio ugdymo programos individualus ugdymo planas  2018/2019 m.m., 2019/2020 m.m. 

Dalykai 

Valandų 

skaičius 

 

     Klasė:            Iš 

III         IV         viso  

 

Mokinio (-ės) 

pasirinkimas 

 

Pasirinktų 

valandų 

skaičius 

Klasė:  

 III        IV 

 

 

 

Pastabos 

 

Privalomieji mokomieji dalykai: 

1. Dorinis ugdymas: Tikyba/ Etika (B k.) 1 1 2     

2. Rusų kalba (B k.)     4 4 8     

    Rusų kalba (I k.) 5 5 10     

3. Užsienio k. (anglų)  (A2, B1)  3 3 6     

 Užsienio k. (anglų) (B2)  3(+1) 3(+1) 6(+2)     

4. Lietuvių k.ir literatūra (B k.) 6 6 12     

    Lietuvių k.ir literatūra (I k.) 7 7 14     

5. Socialinis ugdymas: Istorija/ Geografija (B k.) 2 2 4     

                                           Istorija/ Geografija (I k.) 3 3 6     

6. Matematika (B k.) 3(+1) 3(+1) 6(+2)     

    Matematika (I k.) 5 4(+1) 9(+1)     

7. Gamtos mokslai:  
Fizika/ Chemija/ Biologija (B k.) (renkasi 1d.) 

2 2 4 
    

                                    Fizika (I k.),                 

                   Chemija (I k.)/ Biologija (I k.)  
3 
3 

4 
3 

7 
6 

    

8. Fizinis ugdymas: 

Fizinis ugdymas (B k.)/ Pasirinkta sporto šaka  (šokis) (B 

k.)/ Pasirinkta sporto šaka (tinklinis) (B k.) (renkasi 1d.) 
Fizinis ugdymas (I k.) 

 

2 
 

 

4 

 

2 
 

 

4 

 

4 
 

 

8 

   

 
 

 

 
 

9. Meninis ir technologinis ugdymas Dailė/ Muzika/ 

Teatras/ Taikomasis menas, amatai ir dizainas (B k.) (renkasi1d.) 
2 2 4 

    

Dailė/ Muzika/ Teatras/  Taikomasis menas, amatai ir dizainas (I 

k.)  (renkasi 1d.) 
3 3 6 

    

Pasirenkamieji dalykai:  

1. .Informacinės technologijos (B k.) 1 1 2     

     Informacinės technologijos (I k.) 2 2 4     

2.  Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas: 

     Biotechnologijos ir ekologija/ Bioetika ir ekologija/  

     Žmogus ir sveikata (renkasi 1d.) 

1 1 2 

    

3. Psichologija 1 1 2     

4. Rašymo įgūdžių tobulinimas (anglų k ) 1 1 2     

5. Teksto suvokimas ir kūrimas (lietuvių kalba) 1 1 2     

6. Kalbėjimo įgūdžių tobulinimas (anglų kalba) 1 1 2     

7.  Braižyba 1 1 2     

8. Užsienio k.II (vokiečių , prancūzų, ispanų ) (A2) 3 3 6     

9. Biznio kalba (anglų k.)   1 1 2     

10. Ekonomika ir verslumas 2 2 4     

11. Debatai (anglų k., rusų k. ) 1 1 2     

12. Judesio meninė išraiška 1 1 2     

13. Europos Sąjungos istorija 1 1 2     

14. Filmų kūrimas 1 1 2     

15. Karjeros planavimas 1 0 1     

16. Rusų kultūrinis istorinis paveldas Lietuvoje 0 1 1     

17. Projektinė veikla 0,5 0,5 1     

18. Uždavinių sprendimo praktikumas: matematika, fizika, 

chemija 
1 1 2 

    

19. Brandos darbas ( ______________________ ) 0,5/-   ;  -/0,5 0,5     

Moduliai:     

Matematika  

Eksperimentinė biologija 

Eksperimentinė chemija 

Istorija (šaltinių analizė ir problemų sprendimas) 

Anglų k. 

 

1 

 

1 

 

2 
 

   

Iš viso pasirinktų valandų:        

                      (Mokinio vardas,  pavardė, parašas) 
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58. Vidurinio ugdymo programos individualaus ugdymo planas    2018/2019, 2019/2020 m.m. 
 

Vilniaus “Santaros” gimnazijos 

mokinio (ės)__________________________________________________ 

Vidurinio ugdymo programos individualus ugdymo planas  2018/2019 m.m., 2019/2020 m.m. 

Dalykai 

Valandų 

skaičius 

 

     Klasė:            Iš 

III         IV         viso  

 

Mokinio (-ės) 

pasirinkimas 

 

Pasirinktų 

valandų 

skaičius 

Klasė:  

 III        IV 

 

 

 

Pastabos 

 

Privalomieji mokomieji dalykai: 

1. Dorinis ugdymas: Tikyba/ Etika (B k.) 1 1 2     

2. Rusų kalba (B k.)     4 4 8     

    Rusų kalba (I k.) 5 5 10     

3. Užsienio k. (anglų)  (A2, B1)  3 3 6     

 Užsienio k. (anglų) (B2)  3(+1) 3(+1) 6(+2)     

4. Lietuvių k.ir literatūra (B k.) 6 6 12     

    Lietuvių k.ir literatūra (I k.) 7 7 14     

5. Socialinis ugdymas: Istorija/ Geografija (B k.) 2 2 4     

                                           Istorija/ Geografija (I k.) 3 3 6     

6. Matematika (B k.) 3(+1) 3(+1) 6(+2)     

    Matematika (I k.) 5 4(+1) 9(+1)     

7. Gamtos mokslai:  

Fizika/ Chemija/ Biologija (B k.) (renkasi 1d.) 
2 2 4 

    

                                    Fizika (I k.),                 

                   Chemija (I k.)/ Biologija (I k.)  

3 

3 

4 

3 

7 

6 

    

8. Kūno kultūra: 

Kūno kultūra (B k.)/ Pasirinkta sporto šaka  (šokis) (B k.)/ Pasirinkta 

sporto šaka (tinklinis) (B k.) (renkasi 1d.) 

Bendroji kūno kultūra (I k.) 

 
2 

 

 
4 

 
2 

 

 
4 

 
4 

 

 
8 

   
 

 

 
 

 

9. Meninis ir technologinis ugdymas Dailė/ Muzika/ Teatras/ 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas (B k.) (renkasi1d.) 2 2 4 
    

Dailė/ Muzika/ Teatras/  Taikomasis menas, amatai ir dizainas (I k.)  
(renkasi 1d.) 3 3 6 

    

Pasirenkamieji dalykai:  

1. .Informacinės technologijos (B k.) 1 1 2     

     Informacinės technologijos (I k.) 2 2 4     

2.  Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas: 

     Biotechnologijos ir ekologija/ Bioetika ir ekologija/  

     Žmogus ir sveikata (renkasi 1d.) 

1 1 2 
    

3. Psichologija 1 1 2     

4. Rašymo įgūdžių tobulinimas (anglų k ) 1 1 2     

5. Teksto suvokimas ir kūrimas (lietuvių kalba) 1 1 2     

6. Kalbėjimo įgūdžių tobulinimas (anglų kalba) 1 1 2     

7.  Braižyba 1 1 2     

8. Užsienio k.II (vokiečių , prancūzų, ispanų ) (A2) 3 3 6     

9. Biznio kalba (anglų k.)   1 1 2     

10. Ekonomika ir verslumas 2 2 4     

11. Debatai (anglų k., rusų k. ) 1 1 2     

12. Judesio meninė išraiška 1 1 2     

13. Europos Sąjungos istorija 1 1 2     

14. Filmų kūrimas 1 1 2     

15. Karjeros planavimas 1 0 1     

16. Rusų kultūrinis istorinis paveldas Lietuvoje 0 1 1     

17. Projektinė veikla 0,5 0,5 1     

18. Uždavinių sprendimo praktikumas: matematika, fizika, chemija 1 1 2     

19. Brandos darbas ( ______________________ ) 0,5/-   ;  -/0,5 0,5     

Moduliai:     

Matematika  
Eksperimentinė biologija 

Eksperimentinė chemija 

Istorija (šaltinių analizė ir problemų sprendimas) 
Anglų k. 

 

1 

 

1 

 

2 
 

   

Iš viso pasirinktų valandų:        

                      (Mokinio vardas,  pavardė, parašas) 
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XVI. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

59. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas organizuojamas remiantis Vilniaus miesto 

pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų rekomendacijomis, gimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos siūlymais. 

60. Vadovaujantis 2019-2020, 2020-2021 m. m. Bendraisiais ugdymo planais sudaromos 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių individualizuotos programos. 

61. Specialioji pedagoginė pagalba organizuojama per gimtosios kalbos, lietuvių kalbos, 

matematikos pamokas, individualias konsultacijas.  

 

XVII. MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE  

 

62. Mokinių mokymas namie:  

62.1. mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V- 1405, ir Mokymosi 

pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049: 

62.1.1. gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į mokinio 

ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio mokymo namie planą. Dalį 

pamokų gydytojo leidimu mokinys gali lankyti gimnazijoje. Dalis pamokų, lankomų gimnazijoje, 

gydytojo leidimu įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą;  

62.1.2. lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti gali būti skiriamos papildomos 1-2 val. per savaitę; 

62.1.3. mokinys gali būti atleistas nuo kūno kultūros, technologijų, menų pamokų; 

62.1.4. suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus įsakymu 

individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“.  

 

XVIII. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE, KURIOJE 

ĮTEISINTAS TAUTINĖS MAŽUMOS KALBOS MOKYMAS ARBA MOKYMAS 

TAUTINĖS MAŽUMOS KALBA 

 

63. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 14 d. 

įsakymu Nr.V-1856 „Dėl lietuvių kalbos ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloje tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ Ugdymo plano dalykai mokomi derinant gimtąją kalbą (rusų) su lietuvių kalba: 

63.1. lietuvių kalbos mokoma  pagal lietuvių kalbos programą, naudojant vadovėlius, pratybų 

sąsiuvinius, literatūrą, reikalingą įgyvendinti lietuvių kalbos,  lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją 

programą, gimnazijoje tautinės mažumos kalba; 

63.2. ugdymo programos temos iš Lietuvos istorijos ir geografijos mokomos lietuvių kalba: 

Lietuvos istorija                                                Lietuvos geografija 

7 kl.                                                                         6 kl. 

8 kl.                                                                   8 kl.   

gimnazijos I kl.                         gimnazijos I kl. 

       gimnazijos II kl.                         gimnazijos II kl. 

      gimnazijos III kl. 

      gimnazijos IV kl. 

63.3. Lietuvių kalba mokomi pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo programų dalykai: 

Istorija – gimnazijos III, IV kl.; 

Pilietiškumo pagrindai – gimnazijos I, II kl.; 

Fizinis ugdymas, tinklinis – 5-8 klasėse,gimnazijos I- IV kl.; 

Šokis – gimnazijos III, IV kl. 
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63.4. Vykdant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas fizikos, chemijos, biologijos, 

matematikos, informacinių technologijų kursuose įvedami terminai lietuvių kalba ir mokoma iš 

lietuviškų vadovėlių, naudojama papildoma literatūra, pratybų sąsiuviniai. 

63.5. Tėvų, globėjų pritarimu, Gamta ir žmogus  5, 6 kl., istorija 5 kl.  mokoma integruotai rusų 

ir lietuvių kalbomis. 

63.6. Vykdant pradinio ugdymo programą, pasaulio pažinimo pamokose 1- 4 klasėse įvedami 

terminai lietuvių kalba, mokant matematikos 2–4 klasėse įvedami terminai lietuvių kalba, pratybų 

sąsiuviniai – 3 klasėse. 

63.7. Lietuvių kalba vyksta neformalusis švietimas – pučiamųjų orkestro repeticijos, šokio 

pamokos 1-4 kl., sporto būrelių užsiėmimai. 

 

 

XIX. PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

64. Gimnazijos formuojamojo ugdymo turinio dalį sudaro gimnazijoje vykdoma kultūrinė, 

meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kitos veiklos, susijusios su 

ugdymu karjerai, savanoriška veikla; įvairios veiklos siejamos su mokyklos tikslais, mokinių 

mokymosi poreikiais, gimnazijos tradicijų puoselėjimu; organizuojamos ugdymo proceso metu 

gegužės ir birželio mėn. 

1-4 kl., 5-8 kl., I-III klasėms -10 dienų per metus, 

gimnazijos IV klasėms – 3 dienos per metus.    

Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama:       

  

Gimnazijos nustatytos ugdymo dienos 

1. Žinių diena - rugsjo1d. 

2. Išvykų diena - spalio mėn. (1-4 kl.) 

3. Savanoristės diena - gruodžio mėn. 

4. Mokyklos diena (netradicinių pamokų)  - gruodžio mėn. 

5. Tradicinis „Santaros“ gimnazijos orkestro sveikinimas Vasario 16-osios proga 

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

darbuotojams; dalyvavimas eisenoje Vasario 16-osios proga  - vasario mėn. 

5. Projektų ir tiriamųjų veiklų (1-4 kl.) , kūrybinės dirbtuvės (5-8kl.,I-IV gimn.kl.) –

kovo mėn. 

6. Muziejų,karjeros(II,IV ginm. kl.) diena - balandžio mėn. 

7. Sporto ir šeimos diena - gegužės mėn 

8. Plenerai -  birželio mėn. 

9. Sėkmės diena - birželio mėn. 

10 Ekologinė tiriamoji konferencija ir projektų diena -  birželio mėn. 

11. Refleksijų diena - birželio mėn. 

  

 

Šis grafikas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į miesto renginių planus ir brandos egzaminų bei 

PUPP tvarkaraščius. 

 

65. Socialinės veiklos kryptys aptariamos mokinių taryboje, klasių bendruomenėse, klasių 

auklėtojų metodinėse grupėse. Organizuojant šią veiklą atsižvelgiama į vietos bendruomenės 

poreikius.   

Visų klasių mokiniai skatinami dalyvauti savanoriškoje veikloje: gimnazijos savivaldos 

organizacijose, organizuojant gimnazijos bendruomenės renginius, budint juose, teisėjaujant 

varžybose, teikiant pagalbą bendruomenės nariams, dalyvaujant kitų organizacijų organizuojamose 

akcijose, plečiant savanorišką veiklą. 
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10 socialinės veiklos valandų per mokslo metus, mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą, organizuojama pagal siūlomas socialinės veiklos kryptis: 

Darbinė veikla: 

kabinetų, kitų mokyklos patalpų smulkus remontas; 

dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas. 

Ekologinė veikla: 

mokyklos teritorijos priežiūra, tvarkymas; 

kapinių, parkų tvarkymas; 

gėlių ir želdinių priežiūra; 

Šnipiškių seniūnijos aplinkos tvarkymas; 

dalyvavimas akcijoje „Darom“. 

Pilietinė veikla: 

dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo           

projektuose; 

dalyvavimas klasės, mokyklos savivaldos darbe;  

renginių organizavimas; 

parodų rengimas; 

organizavimas bei dalyvavimas miesto bei mokyklos pilietinėse akcijose;  

mokyklos / klasės internetinio puslapio kūrimas arba atnaujinimas;  

dalyvavimas lektorių grupės veikloje;  

savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose. 

Socialinė veikla: 

pagalba draugui, turinčiam mokymosi sunkumų; 

gerumo akcijos; 

socialinė pagalba pagyvenusiems žmonėms, globos namų lankymas; 

pagalba mokiniams iš Verkių specialiosios mokyklos; 

savanorystė. 

Kita veikla: 

klasių valandėlių ruošimas ir vedimas;  

renginių organizavimas klasėje bei mokykloje;  

darbas su klasės dokumentacija;  

sportinių varžybų organizavimas klasėje bei mokykloje;  

klasės bei mokyklos stendų ruošimas;  

budėjimas klasėje, kabinetuose, koridoriuose;  

dalyvavimas mokyklos bei klasės projektuose, prevencinėse programose;  

dalyvavimas atnaujinant mokyklos bei klasės interjerą, kuriant svetingą aplinką; 

atstovavimas gimnazijai miesto olimpiadose, kultūriniuose, sporto renginiuose. 

 

 

XX. GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ 

BENDRADARBIAVIMAS) 

 

66. Gimnazijoje naudojamas elektroninis dienynas: 

66.1. lankomumo apskaitos suvestinę elektroniniame dienyne klasių auklėtojai tvarko kiekvieną 

savaitę; 

66.2. tėvams, neturintiems galimybės naudotis elektroniniu dienynu, klasės auklėtojas kiekvieno 

mėnesio pabaigoje atspausdina mokymosi ir lankomumo apskaitos suvestinę ir perduoda mokinio 

tėvams. 

67. Organizuojami tėvų susirinkimai. Tėvų susirinkimai skelbiami mokyklos internetinėje 

svetainėje, elektroniniame dienyne. 

68. Tris kartus per mokslo metus suvedami signalinių trimestrų rezultatai. 

69. Mokslo metų pabaigoje organizuojamos atvirų durų dienos. 
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70. Mokytojai, klasių auklėtojai, psichologas, karjeros ugdymo koordinatorius, socialinis 

pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, bibliotekininkas, mokyklos vadovai konsultuoja mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus). 

71. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) formos: 

71.1. tėvų susirinkimai ( skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne); 

71.2. mokytojų, specialistų individualios konsultacijos; 

71.3. tėvų forumas; 

71.4. netradicinių pamokų organizavimas (moko tėvai); 

71.5. tėvų dalyvavimas renginiuose; 

71.6. atvirų durų diena tėvams; 

71.7. trišaliai susitikimai (mokytojas – tėvai – mokinys). 

72. Specialistų paskaitos. 

73. Tėvų skatinimas. 

 

 

XXI. ŠVIETIMO PAGALBA 

 

74. Siekiant didinti švietimo veiksmingumą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), 

mokytojams gimnazijoje teikia pagalbą specialistai: psichologas, socialinis pedagogas, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas. Gimnazijoje yra sudaryta Vaiko gerovės komisija. 

 

 

XXII. ADAPTACINIO LAIKOTARPIO ORGANIZAVIMAS 

 

75. Gimnazijos 5, III klasių mokiniams ir naujai atvykusiems mokiniams skiriamas 2 savaičių 

adaptacinis laikotarpis: 

75.1. klasių auklėtojai, mokyklos specialistai susipažįsta su mokinių asmens bylomis; 

75.2. pirmąjį mokslo metų mėnesį naujai atvykę mokiniai pagal susitarimą gali būti nevertinami 

pažymiais; 

75.3. per pamokas mokinius stebi, individualius pokalbius su mokiniais organizuoja mokytojai, 

psichologas, socialinis pedagogas; 

75.4. adaptacijos tyrimo rezultatai pristatomi klasių auklėtojams, administracijai, mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams). Teikiamos rekomendacijos mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams.  

 

 

XXIII. MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS 

GIMNAZIJOJE 

  

76. Gimnazijoje, įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas: 

76.1. vadovaujamasi Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 

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

reikalavimai“; 

76.2. sudaromos sąlygos mokiniui mokytis, grindžiamos pagarba vienas kitam tarp mokinių, 

mokinių ir mokytojų, kitų gimnazijos darbuotojų psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir 

saugioje aplinkoje, laiku pastebint ir nedelsiant sustabdant patyčių ir smurto apraiškas, užtikrinant 

higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį; 

76.3. sudaromos sąlygos mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuojant už gimnazijos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose ir pan.); 
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76.4. sudaromos salygos per ilgąsias pertraukas 20 min. užsiimti fiziškai aktyvia veikla – šokti 

(flash mob.). 

77. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 
bendroji programa , patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 
25 d. įsakymu Nr. V-941 . 

 

 

XXIV. DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

  

78. Gimnazijos III, IV klasėse intensyvinamas dalykų mokymas per dieną organizuojant dvi 

viena po kitos einančias pamokas: matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų k., gimtosios 

kalbos, istorijos, fizikos, biologijos, chemijos. 
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EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ UGDYMO 
SAMPRATOS  ELEMENTŲ TAIKYMO  MODELIS 

 

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus „Santaros“ gimnazijos Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos 

elementų taikymo modelis (toliau - modelis), parengtas vadovaujantis Ekologijos ir aplinkos 

technologijų ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-379. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas grindžiamas 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Netradicinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-299, atnaujinta Europos 

Sąjungos tvaraus vystymosi strategija, patvirtinta Europos Vadovų Tarybos 2006 m. birželio 26 d. 

nutarimu Nr. 10917/06, Nacionaline darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi 

strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos 

strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu 

Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

patvirtinimo“. 

2. Sampratoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

II SKYRIUS  

EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ UGDYMO TIKSLAS,  

UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI  
 

3. Žemės - kaip vientisos ir kartu kaip sudėtingos savo daugiaplaniais (neorganiniu, 

organiniu) pasauliais bei ten vykstančiais procesais, jos sferų, tarpusavio sistemų sąveikų pažinimas 

negali ribotis vien tik tradiciniais gamtos mokslais. Čia susiduria ir tampa žymiai platesnio lygio 

apibendrinimais kitų  fizinių, biomedicinos, technologijos, socialinių bei humanitarinių mokslų 

sričių kryptyse sukauptos žinios. Platesnis ir ne vienos mokslo disciplinos apribotas, o jau 

daugiapakopis požiūris į vykstančius globalius procesus visoje jų raidoje padeda geriau suprasti 

visos biosferos raidą ir ten vykstančių procesų sąsajas.  

4. Pagrindinis ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo tikslas – ugdyti brandžią, turinčią 

esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę, 

gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius 

aplinkai ir aktyviai veikti, siekia aplinkos išsaugojimo. 
  
5. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo uždaviniai: 
  
5.1. sudaryti sąlygas mokiniams nuosekliai įgyti integralių ekologijos ir aplinkos technologijų 

žinių, gebėjimų, kurių reikia ekologinėms problemoms spręsti, tapti atsakingais piliečiais, 

kuriančiais ir puoselėjančiais aplinką; 
  
5.2. kurti mokyklą, ugdymo procesą organizuojančią universaliose, daugiafunkcėse mokyklos 

ir (arba) mokslo ir edukologinius tyrimus atliekančių ir verslo partnerių mokymosi erdvėse, 

įgalinančiose ugdyti praktinius sveikos aplinkos kūrimo ir puoselėjimo gebėjimus; 
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5.3. sudaryti lanksčias sąlygas tarpdalykinei integracijai ir patirtiniam mokymuisi, siekiant 

mokymosi ir gyvenimo darnos, ugdymo procesą siejant su situaciniu ugdymu, problemų analize ir 

sprendimu bendradarbiaujant; 
  
5.4. ugdyti tvirtas mokinio sveikos gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo bei kūrimo vertybines 

nuostatas, kurios įvairiomis aktyvios veiklos formomis reikštųsi prasmingoje Žemės išsaugojimo 

ateities kartoms veikloje. 

6. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas grindžiamas Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme įtvirtintais švietimo sistemos principais: lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo, 

tęstinumo ir šiais principais: inovatyvumo, sąmoningo aktyvumo, integralumo, bendrakūros, 

nuoseklumo ir tęstinumo.  
  
  
  
  
  
9. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymu siekiama darnios asmenybės, kuri pasižymi 

giliomis ekologijos ir aplinkos technologijų žiniomis, išplėtotais praktiniais gebėjimais, 

suformuotomis vertybinėmis nuostatomis ir aktyviai bei atsakingai veikia, siekdama išsaugoti Žemę 

sau ir ateinančioms kartoms. 

 

III SKYRIUS  

EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ UGDYMO TURINYS 
10. Ugdymas mokykloje pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas grindžiamas 

bendrojo ugdymo bendrosiomis programomis bei ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo 

turiniu. 

11. Atsižvelgiant į mokinio raidą ir psichofizinio vystymosi tarpsnius, ekologijos ir aplinkos 

technologijų ugdymo turinys kiekvienoje klasėje nuosekliai įgyvendinamas per formalųjį ir 

neformalųjį švietimą: 

11.1. formaliajame švietime ekologijos ir aplinkos technologijų temos integruojamos į visų 

bendrojo ugdymo dalykų programas (žr. Priedą Nr. 1); 

11.2. atskirų klasių mokiniams siūlomas 1  pasirenkamas privalomas šios srities dalykas: 

5-6 klasėse – „Sveika gyvensena“;  

7-8 klasėse – „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“; 

9-10 klasėse – „Ekologijos pagrindai“. 

11.3. Vidurinio ugdymo programoje mokykla siūlo mokiniui: (žr. Priedą Nr. 2):  

11.3.1. jo mokymosi poreikius atitinkančius pasirenkamus dalykus:  

„Biotechnologijos ir ekologija“, 

„Bioetika ir ekologija“, 

„Žmogus ir sveikata“. 

11.3.2.  pasirenkamus dalykų modulius: 

 „Eksperimentinė biologija“, 

 „Eksperimentinė chemija“, 

 „Fizikos uždavinių sprendimo praktikumas“, 

 „Chemijos uždavinių sprendimo praktikumas“. 

11.3.3. rinktis gamtamokslinių dalykų brandos darbą; 

11.4. neformaliajame švietime siūlomos veiklos šiose srityse: ekologinė-tiriamoji, sportinė-

sveikatinimo ir kūrybinės raiškos (žr. Priedą Nr. 3); 

11.5. visa mokyklos bendruomenė dalyvauja sistemingai organizuojamose ekologijos ir 

aplinkos technologijų projektinėse ir praktinėse veiklose (žr. Priedą Nr. 1); 

11.6.  ypatingas dėmesys skiriamas gamtamoksliniams tyrimams. 

12. Ekologinis ir aplinkos technologijų ugdymas organizuojamas nuosekliai: 
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13. Baigę pradinio ugdymo programą, mokiniai: 
  
13.1. įgyja vertybines nuostatas: pozityvų emocinį ryšį su artimiausia supančia aplinka, norą 

aktyviai veikti, siekiant tausoti, tvarkyti aplinką, kurti gamtos grožį, puoselėti želdinius, prižiūrėti 

gyvūnus. Suformuojami asmeninės higienos įgūdžiai; 
  
13.2. geba atpažinti artimiausioje aplinkoje sutinkamas ir buityje naudojamas gamtines 

medžiagas, išmano jų savybes; 
  
13.3. geba pažinti ir tyrinėti gamtinius procesus, išmano tyrinėjimo saugos taisykles ir jų 

laikosi; 
  
13.4. geba atlikti ir pristatyti nesudėtingas aplinkosaugos kūrybines užduotis; 
  
13.5. moka sėti, auginti ir prižiūrėti sodo, daržo augalus; 
  
13.6. vartoja išmoktas sąvokas ir terminus; 
  
13.7. paaiškina ir vertina savo veiklos rezultatus; 
  
13.8. įvardija kasdienes aplinkosaugos problemas ir, mokytojui padedant, moka rasti jų 

sprendimo būdus. 

14. Baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokiniai: 

14.1. įgyja vertybines nuostatas: susiformavusį emocinį ryšį su supančia aplinka, domėjimąsi 

naujais aplinkos technologijų dalykais, norą aktyviai veikti, rūpinantis savo ir aplinkos saugumu, 

suformuotus sveikos gyvensenos įgūdžius; 
  
14.2. geba tyrinėti aplinką, modeliuoti ir atlikti tyrimus, bendradarbiaudami grupėse, 

komandose; 
  
14.3. geba įgytas teorines žinias struktūrizuoti, jas taikyti praktinėje veikloje, išvadas pagrįsti; 
  
14.4. geba kelti hipotezes ir formuluoti išvadas; 
  
14.5. geba apibūdinti artimoje aplinkoje esančių augalų augimo sąlygas, priežiūros ypatybes; 
  
14.6. įvardija artimoje aplinkoje stebimas ekologines problemas, geba diskutuoti apie 

globalines aplinkos problemas, rasti jų sprendimo būdus ir aktyviai dalyvauja ekologinių problemų 

sprendime, taiko aplinkos technologijas; 
  
14.7. geba išreikšti asmeninį požiūrį į aplinkosaugos problemas, atlikdami kūrybines 

užduotis; 
  

1-4 kl.

• Pozityvaus emocinio ryšio su supančia aplinka formavimas ir ekologijos.  
Aplinkos technologijų brandos pagrindų formavimas.

5-8 kl.

• Integralių žinių įgijimas, plėtojimas ir praktinių gebėjimų ugdymas. 
Atsakingo, gamtą tausojančio elgesio formavimas.

9-10 kl.

• Sąmoningo atsakingumo ugdymas. Įgytų ekologinių ir aplinkos 
technologijų žinių apibendrinimas. Aktyvi tiriamoji veikla.

11-12 kl.

• Aktyvaus ekologinio veiksmo plėtojimas. Savo elgesio pasekmių ir 
poveikio aplinkai vertinimas. Aplinkosauginė praktinė veikla už mokyklos 
ribų.
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14.8. supranta aplinkoje vykstančių procesų priežastis ir pasekmes, jų tarpusavio ryšius. 

15. Baigę pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokiniai: 
  
15.1. įgyja vertybines nuostatas: atsakomybę už asmeninį elgesį supančioje aplinkoje, 

domėjimąsi aktualiomis ekologinėmis problemomis ir jų sprendimo būdais, aktyviai dalijasi  

sveikos gyvensenos įgūdžių patirtimi; 
  
15.2. geba, bendradarbiaudami grupėse, komandose ir savarankiškai, planuoti, modeliuoti ir 

realizuoti tyrimus, naudojasi įvairiomis šiuolaikinėmis technologijomis; 
  
15.3. vykdo tiriamąją veiklą, vadovaudamiesi tyrinėjimo saugos taisyklėmis, laikosi tyrėjo 

etikos, pristatydami tyrimo išvadas ir rekomendacijas; 
  
15.4. išmoktas sąvokas, terminus panaudoja tiriamųjų darbų aprašuose, rengiamuose 

pranešimuose; 
  
15.5. atlieka ir pristato mokslo ir edukologinius tyrimus atliekančių ir verslo partnerių erdvėse 

savarankiškai atliktas aplinkosaugos kūrybines užduotis; 
  
15.6. geba kurti žaliųjų erdvių projektus ir juos įgyvendinti, padedami mokytojų; 
  
15.7. inicijuoja mokykloje sveikos gyvensenos, aplinkosaugos renginius, juos organizuoja, 

įtraukia mokyklos bendruomenę; 
  
16. Baigę vidurinio ugdymo programą, mokiniai: 
  
16.1. įgyja vertybines nuostatas: prisiima atsakomybę už asmeninį elgesį, sprendžiant 

aktualias ekologines problemas, jaučia poreikį aktyviai rengti ir įgyvendinti individualių 

gyvenamųjų namų aplinkos, žaliųjų rekreacinių zonų apželdinimo projektus, dalyvauti 

nevyriausybinių organizacijų veikloje, savanoriauti, atlikti visuomenei naudingą darbą; 
  
16.2. geba analizuoti ir vertinti šalies ir pasaulinius aplinkosaugos tyrimus; 
  
16.3. pasižymi analitiniu / kritiniu mąstymu, aktyvumu, savarankiškumu, atsakingumu, 

atvirumu inovacijoms, veiklumu; 
  
16.4. geba taikyti žinias, spręsdami projektavimo uždavinius / problemas, atlikdami praktinio 

modeliavimo uždavinius, argumentuoja pasirinktus sprendimus; 
  
16.5. domisi aplinkos technologijų inovacijomis ir supranta jų svarbą; 
  
16.6. dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose bei programose ekologijos ir aplinkos 

technologijų srityje; 
  
16.7. realizuoja savo gebėjimus aplinkos technologijų kūrybiniuose darbuose; 
  
16.8. dalyvauja aplinkos tausojimu besirūpinančiuose visuomeniniuose judėjimuose, 

nevyriausybinių organizacijų veikloje; 
  
16.9. geba suburti vietos bendruomenę ekologinėms akcijoms įgyvendinti; 
  
16.10. geba bendrauti ir bendradarbiauti su mokslo ir verslo įmonių, įstaigų atstovais, 

rinkdami informaciją, siūlydami įvairius projektus, inicijuodami renginius. 

17. Ugdymo kokybės užtikrinimas: 
  
17.1. ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų ir supratimo vertinimas / 

įsivertinimas atliekamas, sistemingai naudojant patikrinimo ir pasitikrinimo užduotis, organizuojant 

mokinių praktinių darbų aptarimus, kūrybinių darbų pristatymus, stebint praktinių tiriamųjų darbų 

procesus ir pasiektus rezultatus; 
  
17.2. kaupiama, analizuojama ir vertinama mokinių asmeninė pažintinė, gamtotyrinė, 

socialinė veikla bei vertybinių nuostatų raida; 
  
17.3. mokiniai, dalyvaujantys Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos 

elementų modelio įgyvendinime ir  kurie mokosi pagal: 
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17.3.1. pradinio ugdymo programą, kiekvienais mokslo metais, padedami tėvų (globėjų, 

rūpintojų), rengia stendinius pranešimus apie atliktas pažintines, gamtotyrines ar socialines veiklas, 

dalyvauja mokyklinėje praktinėje-tiriamojoje konferencijoje. 

17.3.2. pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis, kiekvienais mokslo metais 

atlieka pažintines, gamtotyrines ar socialines darbus ir juos pristato klasėje arba  viešoje mokinių 

konferencijoje; dalyvauja miesto konferencijose. 
  
17.3.3. vidurinio ugdymo programą, kiekvienais mokslo metais atlieka kūrybinius / 

projektinius darbus; rengia bandomuosius darbus; dalyvauja konferencijose, rengia ekologines 

akcijas ir renginius. 

IV SKYRIUS  
EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

18. Mokykla, diegianti Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementus, 

išsiskiria šiais ypatumais: 
  

18.1. ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas lemia mokyklos kultūrą, kuri atsiskleidžia 

atsakingu išteklių naudojimu, vartojimo efektyvumu, pagarba aplinkai, ekologine kultūra ir etika, 

sveikos gyvensenos plėtojimu; 
  
         18.2. ugdymas organizuojamas, sudarant galimybes mokiniams mokytis iš savo patirties. 

Dėmesys skiriamas asmeninės patirties įgijimui, jos refleksijai ir taikymui realiame gyvenime;  

         18.3. mokykla praktinių tiriamųjų darbų atlikimui, patirtinio mokymo(si) organizavimui, 

gamtosauginių, gamtotyrinių projektų atlikimui, žaliųjų erdvių kūrimui ir tvarkymui naudoja ne tik 

mokyklos edukacinėmis aplinkomis, bet ir mokslo ir(ar) edukologinius tyrimus atliekančių 

partnerių infrastruktūra (žr. Priedą Nr. 4); 

18.4. praktinės, projektinės, tiriamosios veiklos organizuojamos:  
  
          18.4.1. pradinio ugdymo programoje ne mažiau 20 proc.; 
  

18.4.2. pagrindinio ugdymo programoje ne mažiau 35 proc.; 
  

18.4.3. vidurinio ugdymo programoje ne mažiau 20 proc.; 

18.5. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje, šeimose 

diegiamos ekologinio gyvenimo nuostatos (rūšiavimas, atsakingas vartojimas, sveika gyvensena), 

vykdomas nuoseklus tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas bei plėtojamas bendradarbiavimas į veiklą 

įtraukiančiais metodais (pvz., akcijos, šventės, želdinių kūrimo veiklos, mugės, bendruomenės, 

asociacijos ir pan.); 

18.6. atskiros ekologijos ir aplinkos technologijų temos integruojamos į mokomuosius 

dalykus, projektinę ir klasės auklėtojų veiklą; 

18.7. vasarą mokykloje organizuojama ekologinė stovykla 1-4 klasių mokiniams;  

18.8. mokiniai įsitraukia į savanorystės veiklas, judėjimus, akcijas, veikia, aktyviai siekdami 

teigiamo poveikio aplinkai; 

18.9. formuojant tvarias vertybines nuostatas bei mokinio sąmoningą aktyvų veikimą, 

ugdymas organizuojamas nuosekliai, integraliais ugdymo etapais; 

18.10. kultūrinės, meninės, sportinės, pažintinės, praktinės, socialinės, projektinių veiklų 

dienos skiriamos mokinių ekologijos ir aplinkos technologijų praktiniams gebėjimams ugdyti; 

18.11. mokiniai dalyvauja mokyklos, savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, 

ekologijos, gamtos mokslų srities konkursuose, projektuose, edukacinėse aplinkotyros veiklose. 
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V SKYRIUS  
REIKALAVIMAI MOKYTOJAMS 

19. Mokytojai: 
  
19.1. atitinka reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; 
  
19.2. turi tvirtas ekologines, aplinkos tausojimo ir kūrimo nuostatas; 
  
19.3. asmeniniu pavyzdžiu formuoja mokinių ekologines vertybines nuostatas, aktyviai 

dalyvauja savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose ekologijos ir aplinkos technologijų projektuose, 

akcijose ir kitose veiklose; 
  
  
19.5. turi ekologijos ir aplinkos technologijų kompetencijas, geba planuoti, organizuoti ir 

įgyvendinti ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo turinį; 
  
  
  
19.9. nuolat tobulina kvalifikaciją ekologijos ir aplinkos technologijų patirtinio mokymo 

srityje, geba įsivertinti savo veiklą. 
  

  

VI SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo turinys atnaujinamas, atsižvelgiant į 

kintančius mokinių poreikius, lūkesčius bei didėjančią ugdymosi galimybių įvairovę, valstybės ir 

savivaldybių ekologinės, sociokultūrinės, ekonominės plėtros strategines kryptis, tarptautines 

švietimo tendencijas, mokslo ir aplinkos technologijų inovacijas. 
  
21. Skatinamas ir palaikomas mokyklos bendruomenės aktyvumas, jos narių lyderystė, 

kuriant ir įgyvendinant ekologinio ugdymo inovacijas ugdymo kokybei ir mokinių pasiekimams 

gerinti. 

__________________________________  



9 

 

                                                                                                                             Priedas Nr. 1 
EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ TEMŲ INTEGRAVIMAS  

Į 1-12 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ 
 

1. Ekologinis ir aplinkos technologijų ugdymo sritys: 

1. Žmogaus ekologija ir aplinkosauga. 

2. Žmogaus ekologija ir sveikata. 

3. Ekologija ir kultūra. 

4. Praktinės veiklos. 

2. Programoje vartojamos  sąvokos: 

Antrinės žaliavos — tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų 

gautos medžiagos. 

Aplinka — gamtoje funkcionuojanti sistema, kurią sudaro tarpusavyje susiję komponentai 

(žemės paviršius ir gelmės, oras, vanduo, dirvožemis, augalai, gyvūnai, grybai, mikroorganizmai, 

organinės ir neorganinės medžiagos) ir juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės 

ekosistemos. 

Aplinkos apsauga - aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio 

neigiamo poveikio, atsirandančio naudojant gamtos išteklius. 

Atliekos - bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, nori atsikratyti 

ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms Atliekų tvarkymo įstatymo 

1 priede, ir yra įtrauktos į Aplinkos ministerijos patvirtintą atliekų sąrašą. 

Atliekų perdirbimas - atliekose esančių medžiagų perdirbimas per gamybos procesą, 

įskaitant organinį perdirbimą (išskyrus panaudojimą energijai gauti), norint atliekose esančias 

medžiagas panaudoti pagal pirminę ar kitokią paskirtį. 

Darnus vystymasis - kompromisas tarp aplinkos apsaugos, ekonominių ir socialinių 

visuomenės tikslų, sudarantis galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms 

kartoms, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai ribų. Įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė vartojimo 

kultūros ugdymo integruojamoji programa visuomenės vystymosi ideologija. Darnaus vystymosi 

koncepcijos pagrindą sudaro 3 lygiaverčiai komponentai - aplinkosauga, ekonominis ir socialinis 

vystymasis. 

Ekologija – tai mokslas apie gyvų organizmų tarpusavio ryšius ir jų sąveiką su negyvąja 

aplinka. Žodis “ekologija” sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių: “oikos” – namas, buveinė ir 

,,logos” – mokslas. 

Ekologinis ūkis - tai toks ūkis, kuriame ūkininkaujama nenaudojant sintetinių chemikalų ir 

genetiškai modifikuotų organizmų, laikomasi darnaus žemės ūkio principų. 

Ekologinis žemės ūkis - teisės aktais nustatytus ekologinio ūkininkavimo reikalavimus 

atitinkanti žemės ūkio veiklos sistema, kurioje gaminami ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai. 

Ekonomika - šalies, ūkio šakos ar mažesnio ūkinio vieneto ūkinė būklė. 

Gamtinė aplinka - aplinka, kurią sudaro natūralūs ar antropogenizuoti gyvosios ir 

negyvosios gamtos elementai ir jų funkcinės sistemos. 

Gamtos apsauga - priemonių sistema sąveikai tarp žmogaus veiklos ir gamtinės aplinkos 

palaikyti. Ji padeda racionaliai naudoti ir atkurti gamtos išteklius (gyvosios ar negyvosios gamtos 

elementus (augaliją, gyvūniją, grybus, mikroorganizmus, įskaitant ir buveines, žemės paviršių ir jos 

gelmes), kuriuos žmogus naudoja arba gali naudoti savo reikmėms, saugoti gamtą nuo kenksmingo 

tiesioginio ar netiesioginio ūkinės veiklos poveikio. 

Gamtos ištekliai - gyvosios ar negyvosios gamtos elementai, kuriuos žmogus naudoja arba 

gali naudoti savo poreikiams. 

Genetiškai modifikuotas organizmas - organizmas, išskyrus žmogų, kuriame genetinė 

medžiaga pakeista tokiu būdu, kuris paprastai nepasitaiko poruojantis ir (arba) natūralios 

rekombinacijos būdu. 

Genetiškai modifikuotas produktas - preparatas, kurio sudėtyje yra ar kuris susideda iš 

genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų organizmų kombinacijų ir kuris 

tiekiamas rinkai. 
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Gyvenimo būdas, gyvensena - tai įpročių ir papročių visuma, susidariusi, veikiama ir 

stiprinama socializacijos proceso per visą žmogaus gyvenimą. 

Gyvenimo kokybė - tai individualus kiekvieno žmogaus vietos gyvenime vertinimas 

kultūros ir vertybių sistemos, kurioje individas gyvena, kontekste, susijęs su jo tikslais, viltimis, 

standartais ir interesais. Gyvenimo kokybę veikia fizinės ir dvasinės sveikatos būklės, 

nepriklausomybės lygis, socialinis ryšys su aplinka. 

Kaina - piniginė prekės ar paslaugos išraiška.  

Kenksmingas poveikis aplinkai - ekosistemos ar jos komponentų natūralių funkcijų 

susilpnėjimas arba netekimas. 

Namų ūkis - ekonominis vienetas, jungiantis drauge gyvenančių asmenų pajamas ir kitus 

materialinius išteklius, naudojamus bendriems poreikiams tenkinti. 

Pajamos - visos piniginės lėšos, kurias per tam tikrą laiko tarpą gauna rinkos dalyvis 

parduodamas prekes ar suteiktas paslaugas. 

Pakuotė - gaminys, padarytas iš bet kokių medžiagų ir skirtas gaminiams pakuoti, 

apsaugoti, gabenti ir pateikti vartotojams ar gaminių naudotojams. 

Pavojingos atliekos - atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kaip pavojingos, pasižyminčios 

viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis, nurodytomis šio Atliekų tvarkymo 

įstatymo 4 priede, ir atitinkančios Aplinkos ministerijos nustatytus atliekų pavojingumo kriterijus, 

bei kitos atliekos, atliekų sąraše nepažymėtos kaip pavojingos, tačiau pasižyminčios viena ar 

keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir atitinkančios atliekų pavojingumo kriterijus. 

Pavojingos medžiagos - nuodingos, kenksmingos, degios, sprogstančios, koroziją 

sukeliančios ir kitos medžiagos, galinčios pakenkti žmogui ir aplinkoje vykstantiems gamtos 

procesams. 

Pilietiškumas - tai visuma žinių, nuostatų apie visuomenės ir valstybės struktūrą, 

pagrindines valstybės ir valdžios funkcijas, demokratines vertybes ir principus bei veiklos ir 

dalyvavimo gebėjimų visuomenės gyvenime puoselėjimas. 

Prekė - bet koks kilnojamasis turtas (daiktas), parduodamas arba siūlomas parduoti 

vartotojams. 

Prekyba - ūkio šaka, per kurią prekės iš gamintojų patenka vartotojams. 

Prekių ženklas - bet koks žymuo, kurio paskirtis — atskirti vieno asmens prekes arba 

paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. 

Reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi 

su asmens komercine ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis 

paslaugomis. 

Rekreacija - poilsis, fizinių ir dvasinių jėgų atgavimas. 

Saugus gaminys - bet koks gaminys, kurio vartojimas įprastomis, gamintojo nustatytomis ar 

galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos vartotojų 

gyvybei ir sveikatai. 

Sąvartynas - atliekų šalinimo įrenginys, skirtas atliekoms išversti ant žemės paviršiaus ar 

po žeme. Sąvartynams priklauso atliekų šalinimo įrenginiai, kuriuose atliekų gamintojas šalina savo 

atliekas jų susidarymo vietoje, ir nuolatiniai (veikiantys ilgiau negu metus) įrenginiai, naudojami 

laikinai saugoti atliekas, išskyrus įrenginius, kuriuose atliekos iškraunamos, kad būtų paruoštos 

toliau pervežti į naudojimo, apdorojimo ar šalinimo vietas; įrenginiai, kuriuose atliekos saugomos 

iki naudojimo ar apdorojimo trumpiau negu trejus metus, ir įrenginiai, kuriuose atliekos saugomos 

iki šalinimo trumpiau negu vienerius metus. 

Sveika gyvensena - individo ar socialinės grupės gyvenimo būdas - sveikatą palaikančių, 

tausojančių ir stiprinančių kasdienių įpročių visuma. Pasirinktos veiklos ir elgesio visuma, 

stiprinanti ir palaikanti žmogaus fizinį pajėgumą, sveikatą: kasdienis fizinis aktyvumas, miego, 

mitybos, darbo ir poilsio režimo laikymasis, svaigiųjų gėrimų, narkotikų, rūkalų nevartojimas ir kt. 

Sveikata - visapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligų ar negalavimų 

nebuvimas. 

Sveikatą palaikanti elgsena - tai elgsena, susijusi su įvairių ligų profilaktikos priemonėmis, 

dažnai nepriklausančiomis formaliai medicinos sistemai (pvz., vitaminų vartojimas namuose). 
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Sveikatą stiprinanti elgsena - kai sąmoningai elgiamasi taip, kad sveikata stiprėtų, arba 

tikimasi, kad taip elgiantis ji stiprės. Tai įvairūs veiksmai, kuriuos asmuo atlieka nepriklausomai 

nuo sveikatos būklės, norėdamas sustiprinti sveikatą, nesvarbu, ar jie efektyvūs ar ne. 

Sveikatą žalojanti arba rizikinga elgsena - elgsena, susijusi su tradiciniais ligų rizikos 

veiksniais (pvz., rūkymas, neracionali mityba, neatsargus vairavimas). Sveikatą žalojanti elgsena 

priklauso nuo amžiaus ir lyties: vyrai ir jaunesni žmonės labiau linkę rizikuoti savo sveikata. 

Sveikatos rizikos veiksniai - visos sveikatą neigiamai veikiančios sąlygos ir procesai. 

Sveikatos stiprinimas - procesas, suteikiantis žmonėms daugiau galimybių rūpintis savo 

sveikata ir ją gerinti. 

Tausojantis, etiškas vartojimas - tai prekių ir paslaugų vartojimas, atsižvelgiant į 

ekonominius, socialinius, aplinkosauginius veiksnius, taip pat į šiandienos ir ateinančių kartų 

poreikius. 

 Ūkinė veikla - ūkinė ir kitokia veikla, kuri turi įtakos aplinkai. 

Vartotojas - fizinis asmuo, kuris pareiškia norą pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą 

asmeniniams ar namų ūkio poreikiams. 

Vartotojų informavimas - vartotojui teikiama informacija, padedanti suprasi jo, kaip 

vartotojo, teises. 

Vartotojų konsultavimas - vartotojams teikiama teorinė ir praktinė pagalba, ginant jo, kaip 

vartotojo, teises. 

Vartotojų švietimas - procesas, per kurį vartotojams sudaromos galimybės įgyti žinių ir 

gebėjimų, kurių reikės perkant ir naudojant prekes bei paslaugas asmeniniams, šeimos, namų ūkio 

poreikiams tenkinti, vartotojo teisėms įgyvendinti ir ginti. Vartotojų švietimas apima vartotojų 

ugdymą, informavimą ir konsultavimą. 

Vartotojų ugdymas - vartotojas mokomas atsakingai rinktis prekes ir paslaugas, 

atsižvelgiant į jų įtaką aplinkai, suvokti savo pasirinkimo poveikį rinkos ekonomikai, keisti 

gyvenimo būdą į labiau tausojantį ir aktyviai dalyvauti gerinant visuomenės gyvenimą. 

Žmogaus ekologija - mokslas, tiriantis žmogaus ir gamtos tarpusavio santykių 

dėsningumus, kuriantis priemones tokiam bendravimui optimizuoti. 
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1-2 klasės: 

Ekologinės ir aplinkos 

technologijų ugdymo 

sritys 

Ekologinės ir aplinkos technologijų 

ugdymo temos,  integruojamos į 

formaliojo ugdymo dalykų programas 

Dalykai, į kuriuos 

integruojama programa 

 

1. Žmogaus ekologija 

ir aplinkosauga. 

 

1. Visa, kad gyva – auga, juda, keičiasi.  

2. Kodėl reikia globoti gamtą?         

3. Vanduo – gyvybės šaltinis. 

4. Kas teršia mūsų aplinką? 

 

 

 

Pasaulio pažinimas 

Dailė 

Etika 

Matematika 

Gimtoji kalba 

 

2. Žmogaus ekologija 

ir sveikata. 

 

1. Puiki sveikata – kas tai ? 

2. Režimo svarba sveikatai ir gyvenimo 

kokybei. 

3. Ką aš labiausiai mėgstu valgyti? 

 

 

Pasaulio pažinimas 

Dailė 

Etika 

Matematika 

 

 

3. Ekologija ir kultūra. 

 

 

1. Metų laikai. 

2. Paukščiai - mūsų bičiuliai. 

 

Pasaulio pažinimas 

Dailė 

Etika 

Lietuvių kalba  

Anglų kalba 

Muzika 

4. Praktinės veiklos.* 1. Akcija „Pasodink nors vieną gėlę“. 

2. Akcija  „Lesyklėlė paukšteliams‘‘. 

3. Kabinetų tvarkymas. 

4. Akcija „Išjunk elektrą‘‘. 

5. Akcija „Mums rūpi“. 

6. Ekologiniai žaidimai. 

7. Šventė “Ekologija ir madų šou". 

8. Edukacinių aplinkų kūrimas. 

9. Akcija „Mes rūšiuojam“. 

10. Sporto šventė (dalyvauja tėvai). 

11. „Žalioji palangė“. 

Pasaulio pažinimas 

Etika 

Klasės valandėlė 

Dailė ir technologijos 

Muzika 

Pastabos: *Praktinės veiklos gali keistis, atsižvelgiant į mokinio ugdymosi poreikius, mokyklos ugdymosi aplinkas; 

               ** Praktinės veiklos organizuojamos ir planuojamos pagal atskiras programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 klasės: 

Ekologinės ir aplinkos 

technologijų ugdymo 

sritys 

Ekologinės ir aplinkos technologijų 

ugdymo temos,  integruojamos į 

formaliojo ugdymo dalykų programas 

Dalykai, į kuriuos 

integruojama programa 

 

1. Žmogaus ekologija 

ir aplinkosauga. 

1. Kodėl reikia globoti gamtą? 

2. Energija aplink mus.  

3. Kas teršia mūsų aplinką? 

4. Kur einama: į civilizaciją ar vėl į 

Pasaulio pažinimas 

Dailė 

Etika 

Matematika 
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gamtą? 

5. Taupyk energiją ir vandenį 

 

Gimtoji kalba 

 

2. Žmogaus ekologija 

ir sveikata. 

1. Režimo svarba sveikatai ir gyvenimo 

kokybei. 

2. Noriu būti saugus buityje. 

3. Žmogus keičia kraštovaizdį. 

 

Pasaulio pažinimas 

Etika 

Matematika 

Gimtoji kalba 

 

3. Ekologija ir kultūra. 

1. Ar gyveni ekologiškame mieste?  

2. Draugaukime be žalingų įpročių. 

3. Įdomus, paslaptingas pasaulis. 

 

Muzika 

Pasaulio pažinimas 

Dailė 

Etika 

Matematika 

Anglų kalba 

 

4. Praktinės veiklos.* 

1. Tyrimai ,,Kas teršia mūsų aplinką?‘‘  

2. Akcija „Pasodink nors vieną gėlę“.  

3. Akcija „Lesyklėlė paukšteliams‘‘ . 

4. Akcija „Išjunk elektrą‘‘. 

5. Akcija „Mums rūpi“. 

6. Kabinetų tvarkymas. 

7. Ekologiniai žaidimai. 

8. Šventė “Ekologija ir madų šou". 

9. Edukacinių aplinkų kūrimas. 

10. Praktinė-tiriamoji konferencija. 

11. Akcija „Mes rūšiuojam“.  

12. Sporto šventė (dalyvauja tėvai). 

13. „Žalioji palangė“. 

Pasaulio pažinimas 

Etika 

Klasės valandėlė 

Dailė ir technologijos 

Muzika 

Pastabos: *Praktinės veiklos gali keistis, atsižvelgiant į mokinio ugdymosi poreikius, mokyklos ugdymosi aplinkas; 

               ** Praktinės veiklos organizuojamos ir planuojamos pagal atskiras programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 klasės: 

Ekologijos ir aplinkos 

technologijų ugdymo 

sritys 

Ekologinės ir aplinkos technologijų 

ugdymo temos,  integruojamos į 

formaliojo ugdymo dalykų programas 

Dalykai, į kuriuos 

integruojama programa 

1.  Žmogaus ekologija 

ir aplinkosauga.  

 

1. Ekologijos samprata, pagrindinės 

problemos. 

2. Mano namai. Namų ūkio ir vartotojo 

aplinka, vertybės, elgesys. 

3. Energija  ir vanduo mano namuose. 

4. Atliekos ir jų rūšiavimas. 

 

Gamta ir žmogus  

Žmogaus sauga 

Matematika 

Istorija 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Technologijos 

Anglų kalba 

2. Žmogaus ekologija 

ir sveikata. 

 

1. Sveikata. Sveikatos vertinimas. 

2. Tavo organizmas. 

3. Sveikas maistas.  

4. Sportas mano gyvenime. 

5. Pavojingi gaminiai. 

Gamta ir žmogus  

Žmogaus sauga 

Kūno kultūra 

Technologijos 

Anglų kalba 
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6. Ekologinis saugumas.  

 

3. Ekologija ir kultūra. 1. Tu gyveni Žemėje. 

2. Augalijos ir gyvūnijos pasaulyje. 

3. Gyvūnų globa. Mano augintinis. 

4. Gamta poezijoje. 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Gamta ir žmogus  

Klasės valandėlė 

Gimtoji (rusų) kalba 

Geografija 

Anglų kalba 

 

4. Praktinės veiklos.* 1. Ekologinė akcija „Mano žalioji 

palangė“ 

2. Žaliųjų erdvių kūrimas mokykloje 

(kabinetuose, fojė) ir mokyklos 

teritorijoje. 

3. Makulatūros rinkimas. 

4. Ekologinė akcija „Lesykla.Žiemojančių  

paukščių globa“. 

5. Paroda  „Mano augintinis“.  

6. Kabinetų tvarkymas. 

7. Akcija „Mes rūšiuojam“. 

8. Sporto šventė. 

9. Kvadrato varžybos.  

 

Klasės valandėlė 

Gamta ir žmogus 

Technologijos 

Dailė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos: *Praktinės veiklos gali keistis, atsižvelgiant į mokinio ugdymosi poreikius, mokyklos ugdymosi aplinkas; 

               ** Praktinės veiklos organizuojamos ir planuojamos pagal atskiras programas. 
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7-8 klasės: 

Ekologinės ir aplinkos 

technologijų ugdymo 

sritys 

Ekologinės ir aplinkos technologijų 

ugdymo temos,  integruojamos į 

formaliojo ugdymo dalykų programas 

Dalykai, į kuriuos 

integruojama programa 

1. Žmogaus ekologija 

ir aplinkosauga. 

1. Ekologijos samprata, pagrindinės 

problemos.  

2.  Miesto ekologija. Miestų augimas. 

Žalioji aplinka.  

3. Šiukšlių problema. Atliekų rūšiavimas 

ir perdirbimas. 

4. Tavo aplinkos oras. Transportas ir 

aplinka. 

5. Vanduo tavo gyvenime.Vandens tarša.  

 

Biologija  

Žmogaus sauga 

Matematika 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Technologijos 

Chemija 

Fizika 

Anglų kalba 

2. Žmogaus ekologija 

ir sveikata. 

1. Tavo organizmas. Sveikata. 

2. Produktų kokybė ir gaminių etiketės. 

Ekologiški produktai. 

3. Pavojingos medžiagos. 

4. IT ir elektronika mūsų gyvenime. 

 

Biologija  

Žmogaus sauga 

Kūno kultūra 

Technologijos 

Chemija 

Fizika 

Etika 

Anglų kalba 

3. Ekologija ir kultūra. 1. Žmogus – žemės globėjas ar valdovas.  

2. Nykstantys augalai ir jų globa. 

3. Gamtos grožis. 

4. Ekologiškas gyvenimo būdas. 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Biologija 

Klasės valandėlė 

Gimtoji (rusų) kalba 

Geografija 

Istorija 

Muzika 

Etika 

4. Praktinės veiklos.* 1. Akcija „Darom“. 

2. Akcija „Papuoškime mokyklos erdves“. 

3. Žaliųjų erdvių kūrimas mokykloje ir 

mokyklos teritorijoje. 

4. Ekologinė akcija „Lesykla. 

    Žiemojančių paukščių globa“. 

5. Kabinetų tvarkymas. 

6. Mokyklos teritorijos priežiūra. 

7. Sveikos gyvensenos „Protų mūšiai“. 

8. Makulatūros rinkimas. 

9. Sporto šventė. 

10. Ėjimo maratonas. 

Klasės valandėlė 

Biologija 

Technologijos 

Dailė 

Kūno kultūra 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pastabos: *Praktinės veiklos gali keistis, atsižvelgiant į mokinio ugdymosi poreikius, mokyklos ugdymosi aplinkas; 

               ** Praktinės veiklos organizuojamos ir planuojamos pagal atskiras programas. 
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9-10 klasės: 

Ekologinės ir aplinkos 

technologijų ugdymo 

sritys 

Ekologinės ir aplinkos technologijų 

ugdymo temos,  integruojamos į 

formaliojo ugdymo dalykų programas 

Dalykai, į kuriuos 

integruojama programa 

1. Žmogaus ekologija 

ir aplinkosauga. 

1. Nesulaikomi teršalai. Žemės klimato 

kaita.  

2. Aplinka tausojantys pirkiniai. Ekologinis 

ženklinimas. 

3. Mūsų aplinka. Buitinė chemija. Remonto 

pavojai. Cheminės medžiagos neminimos 

etiketėse. 

4. Dirvožemio tarša. Grunto  tarša. 

5. Gaisrai pasaulyje. 

6. Pavojingos atliekos. Technologijos be 

atliekų.  

Biologija  

Žmogaus sauga 

Matematika 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Technologijos 

Chemija 

Fizika 

Anglų kalba 

Ekonomika 

2. Žmogaus ekologija 

ir sveikata. 

1. Kūno įvaizdis ir sveikata. Požiūris į  savo 

kūną ir valgymo sutrikimai. 

2. Sveikas gyvenimo būdas. Poilsis. 

3. Maisto priedai. 

4. GMO ir maisto produktai. 

5. Gyvenamosios ir darbo aplinkos kokybė. 

Biologija  

Žmogaus sauga 

Kūno kultūra 

Technologijos 

Chemija 

Fizika 

Anglų kalba 

 

3. Ekologija ir kultūra. 1. Atsakomybė už aplinką.  

2. Tavo sumanymai ekologiniam gyvenimui. 

3. Ekologinis ženklinimas. Žaliasis 

vartojimas. 

4. Racionalus gamtos išteklių naudojimas. 

5. Grobuoniškas augalų ir gyvūnų  

naikinimas (miškų niokojimas, 

gyvulininkystė, paukštininkystė  ir kt.) 

6. Želdynių ir nacionalinių parkų gamtos ir 

kultūros paveldas. 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Biologija 

Klasės valandėlė 

Gimtoji (rusų) kalba 

Geografija 

Istorija 

Chemija 

Etika 

4. Praktinės veiklos.* 1. Akcija „Darom“. 

2. Akcija „Papuoškime mokyklos erdves“. 

3. Žaliujų erdvių kūrimas mokykloje. 

4. Mokyklos teritorijos priežiūra. 

5. Sveikos gyvensenos „Protų mūšiai“. 

6. Makulatūros rinkimas. 

7. Akcija „Mes rūšiuojam“. 

8. Debatų klubas. 

9. Fotoparoda „Žemės spalvos“. 

10. Bėgimo maratonas 

11. Dalyvavimas miesto varžybose. 

Klasės valandėlė 

Biologija 

Technologijos 

Dailė 

Anglų kalba 

Kūno kultūra 

 

 

 

 

 

 
Pastabos: *Praktinės veiklos gali keistis, atsižvelgiant į mokinio ugdymosi poreikius, mokyklos ugdymosi aplinkas; 

               ** Praktinės veiklos organizuojamos ir planuojamos pagal atskiras programas. 

 

11-12 klasės: 

Ekologinės ir aplinkos 

technologijų ugdymo 

sritys 

Ekologinės ir aplinkos technologijų 

ugdymo temos,  integruojamos į 

formaliojo ugdymo dalykų programas 

Dalykai, į kuriuos 

integruojama programa 

1. Žmogaus ekologija 

ir aplinkosauga. 

1. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. 

2. Radiacinės medžiagos aplinkoje. 

Biologija  

Matematika 
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3. Ekologiškos gamybos technologijos. 

Biotechnologijos. 

4. Bioprodukcinis ūkis. Mokslo ir technikos 

pažanga bioprodukciniame ūkyje. 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Technologijos 

Chemija 

Fizika 

Anglų kalba 

Ekonomika 

Geografija 

2. Žmogaus ekologija 

ir sveikata. 

1. Medicininis aptarnavimas. Pacientų teisės. 

Sveikatos draudimas. Neįgalieji žmonės.  

2. Sveikatai kenksmingi aplinkos veiksniai. 

3. Nesveikų patalpų sindromas. Patalpų 

kokybės gerinimas 

4. Dieta ir sveikata. Badas. 

5. Teisingai pasirinkti fiziniai krūviai. 

Biologija  

Kūno kultūra 

Technologijos 

Chemija 

Fizika 

Matematika 

Etika 

Anglų kalba 

3. Ekologija ir kultūra. 1. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai 

(Lietuvos nacionalinė darnaus vystymosi 

strategija)  

2. Atsakomybė už gamtą. Ekologinė teisė. 

3. Tarptautinė prekyba gyvūnais ir augalais- 

žala biologinei įvairovei. CITES 

konvencija.  

4. Gamtos ir žmogaus santykis. Gamtos 

grožis. 

5. XXI a. – ekologijos eros-žmogus. 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Biologija 

Klasės valandėlė 

Gimtoji (rusų) kalba 

Geografija 

Istorija 

Etika 

Anglų kalba 

4. Praktinės veiklos.* 1. Akcija „Darom“. 

2. Brandos darbas. 

3. Bendradarbiavimas su universiteto 

laboratorijomis. 

4. Debatų klubas. 

5. Mobilioji bioklasė. 

6. Orientacinės mieste ir gamtoje. 

7. Akcija „Mes rūšiuojam“.  

8. Turistiniai žygiai. 

9. Dalyvavimas miesto varžybose. 

Klasės valandėlė 

Biologija 

Technologijos 

Dailė 

Anglų kalba 

Chemija 

Fizika 

Kūno kultūra 

 

 

 

 

 
Pastabos: *Praktinės veiklos gali keistis, atsižvelgiant į mokinio ugdymosi poreikius, mokyklos ugdymosi aplinkas; 

               ** Praktinės veiklos organizuojamos ir planuojamos pagal atskiras programas. 
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Priedas Nr. 2 
VILNIAUS “SANTAROS” GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS  

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS. 

Dalykai 

Valandų 

skaičius 

Klasė: 

11         12       viso 

Mokinio (-ės) 

pasirinkimas 

 

Pasirinktų 

valandų 

skaičius 

Klasė: 

11             12 

Pastabos 
 

Privalomieji mokomieji dalykai: 

1. Dorinis ugdymas: Tikyba/ Etika (B k.) 1 1 2     

2. Rusų kalba (B k.)     4 4 8     

    Rusų kalba (I k.) 5 5 10     

3. Užsienio k. (anglų)  (A2, B1)  3 3 6     

 Užsienio k. (anglų) (B2)  3(+1) 3(+1) 6(+2)     

4. Lietuvių k.ir literatūra (B k.) 6 6 12     

    Lietuvių k.ir literatūra (I k.) 7 7 14     

5. Socialinis ugdymas: Istorija/ Geografija (B k.) 2 2 4     

                                           Istorija/ Geografija (I k.) 3 3 6     

6. Matematika (B k.) 3(+1) 3(+1) 6(+2)     

    Matematika (I k.) 5 4(+1) 9(+1)     

7. Gamtos mokslai:  

Fizika/ Chemija/ Biologija (B k.) (renkasi 1d.) 
2 2 4 

    

   Fizika (I k.),                 

Chemija (I k.)/ Biologija (I k.)  
3 

3 

4 

3 

7 

6 

    

8. Kūno kultūra 

Bendroji kūno kultūra (B k.)/ Pasirinkta sporto šaka  (šokis) 

(B k.)/ Pasirinkta sporto šaka (tinklinis) (B k.) (renkasi 1d.) 
Bendroji kūno kultūra (I k.) 

 
2 

 

 
4 

 
2 

 

 
4 

 
4 

 

 
8 

   
 

 

 
 

 

9. Meninis ir technologinis ugdymas Dailė/ Muzika/ Teatras/ 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas (B k.) (renkasi1d.) 
2 2 4 

    

Dailė/ Muzika/ Teatras/  Taikomasis menas, amatai ir dizainas (I k.)  

(renkasi 1d.) 
3 3 6 

    

Pasirenkamieji dalykai:  

1. .Informacinės technologijos (B k.) 1 1 2     

     Informacinės technologijos (I k.) 2 2 4     

2.  Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas: 

     Biotechnologijos ir ekologija/ Bioetika ir ekologija/  

     Žmogus ir sveikata (renkasi 1d.) 

1 1 2 

    

3. Psichologija 1 1 2     

4. Rašymo įgūdžių tobulinimas (anglų k ) 1 1 2     

5. Teksto suvokimas ir kūrimas (lietuvių kalba) 1 1 2     

6. Kalbėjimo įgūdžių tobulinimas (anglų kalba) 1 1 2     

7.  Braižyba 1 1 2     

8. Užsienio k.II (vokiečių , prancūzų, ispanų) (A2) 3 3 6     

9. Biznio kalba (anglų k.)   1 1 2     

10. Ekonomika ir verslumas 2 2 4     

11. Debatai (anglų k., rusų k. ) 1 1 2     

12. Judesio meninė išraiška 1 1 2     

13. Europos Sąjungos istorija 1 1 2     

14. Filmų kūrimas 1 1 2     

15. Karjeros planavimas 1 0 1     

16. Rusų kultūrinis istorinis paveldas Lietuvoje 0 1 1     

17. Projektinė veikla 0,5 0,5 1     

18. Uždavinių sprendimo praktikumas: matematika, fizika, chemija 1 1 2     

19. Brandos darbas ( ______________________ ) 0,5/-   ;  -/0,5 0,5     

Moduliai:     

Matematika  

Eksperimentinė biologija 

Eksperimentinė chemija 

Istorija (šaltinių analizė ir problemų sprendimas) 

Anglų k. 

 

1 

 

1 

 

2 
 

   

Iš viso pasirinktų valandų: 
 

 
  

    

 
                     (Mokinio vardas,  pavardė, parašas) 
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Pastaba: *Pasirenkamieji dalykai ir moduliai gali keistis, atsižvelgiant į mokinio galimybes ir poreikius, į ugdymo aplinką. 
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Priedas Nr.3  
EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS  

NEFORMALIAJAME UGDYME 
Nr.  Klasė Ekologijos ir aplinkos technologijos būrelių 

pasiūla  

Valandų 

skaičius 

Pastabos*  

1. 1-4 kl. 1. Gamta ir origami. 

2. Ekologija ir mes. 

3. Miško takeliais į stebuklų šalį. 

4. Matematika ir aplinka. 

5. Ekožinovų dirbtuvės. 

6. Kad žemė šypsotųsi. 

7. Noriu viską žinoti apie ekologiją. 

8. Judrieji žaidimai. 

9. Pramoginiai šokiai. 

10. Liaudies dainų būrelis „Šermukšnėlė“. 

11. Pasaulis, kuriame aš gyvenu. 

12. Muzikinis teatras „Pasaka“. 

13. Pučiamųjų orkestras. 

14. Išsaugokim gamtos grožį. 

15. Menoterapija. 

16. Šiuolaikinio šokio studija „Angel project“. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

 

2. 5-8 kl. 1. Mokomės iš gamtos ir gamtoje (tyrinėtojams). 

2. Matematika ekologijos pasaulyje. 

3. Tinklinis. 

4. Krepšinis. 

5. Lėlių teatras. 

6. Muzikinis klubas „Dainuojanti šeima“. 

7. Pučiamųjų orkestras. 

8. Judrieji žaidimai. 

9. Ekokarta. 

10. Vokalo studija. 

11.  Šiuolaikinio šokio studija „Angel project“. 

12. Vokalinė studija. 

13. Mano menas. 

 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

 

3. 9-12 kl. 1. Gamta ir menas (dailės studija). 

2. Ekologijos pagrindai. 

3. Ekologiška kūryba. 

4. Kūno dizainas. 

5. Tinklinis. 

6. Teatro studija. 

7. Ekonomikos ir ekologijos jaunųjų tyrėjų būrelis. 

8. Sveikos gyvensenos ir ekologijos lektorių 

klubas.  

9. Pučiamųjų orkestras. 

10. Estradinis ansamblis. 

11. Šiuolaikinio šokio studija „Angel project“. 

12. Vokalinė studija. 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

5 

2 

1 

2 
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Pastabos:  

* Ekologinė-tiriamoji, sportinė-sveikatinimo ir kūrybinės raiškos veiklos organizuojamos atsižvelgiant į mokyklos 

galimybes ir mokinio poreikius; 

**Esant poreikiui neformalusis ugdymas  derinamas su formaliojo švietimo veiklomis. 

 

Priedas Nr. 4 
MOKSLO IR(AR) EDUKOLOGINIUS TYRIMUS ATLIEKANČIŲ PARTNERIŲ 

INFRASTRUKTŪRA 
 

Klasė Partneriai 

 

Veikla Laikotarpis 

1-6  

1. VU zoologijos muziejus. 

 

 

 

 

2. VU botanikos sodas 

(Kairėnų ar Vingio 

skyriai).  

 

 

 

3. Sereikiškių parko 

Bernardinų sodas. 

 

 

 

 

4. Jaunųjų Gamtininkų 

Centras. 

 

5. Energetikos ir technikos 

muziejus. 

 

 

 

 

 

 

 

6. VU planetariumas. 

 

 

1. Susipažinimas su 

mokslinėmis-mokomosiomis 

kolekcijomis. 

 

 

2. VU Botanikos sodo 

edukacinės ekskursijos bei 

laboratoriniai darbai 

moksleiviams. 

 

 

Mokomės pažinti augalus: 

lapai, žiedai, vaisiai. 
 

3. Augalų įvairovė. 

    Vaistiniai augalai. 
 

4. Susipažinimas su gyvūnais. 
 

 

5. Išsamus susipažindinimas su 

pasirinkta musiejaus 

ekspozicija: su šiluminių, 

vandens, atominių elektrinių 

veikimo principais, 

privalumais ir trūkumais. 

Susipažindinimas su įvairiais 

fiziniais reiškiniais ir t.t.  
 

6. Mokomosios paskaitos 

mokiniams, ekskursijos, 

disputai, susitikimai su 

mokslininkais. 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

 

Rugsėjis-spalis, 

gegužė-birželis 

 

 

 

 

Rugsėjis-spalis, 

gegužė-birželis 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

7-8 

 

1. VU herbariumas.  

2. VU zoologijos muziejus. 

1-2. Susipažinimas su 

mokslinėmis-mokomosiomis 

kolekcijomis. 

 

Per mokslo metus 
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3. Medicinos istorijos 

muziejus. 

 

4. VU botanikos sodas 

(Kairėnų ar Vingio 

skyriai). 

 

 

5. Sereikiškių parko 

Bernardinų sodas. 

 

6. Naujosios Vilnios 

Veterinarijos Gydykla. 

 

 

7. VU Geologijos muziejus. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Medicinos raida Lietuvoje ir 

kt. 

 

4. VU Botanikos sodo 

edukacinės ekskursijos bei 

laboratoriniai darbai 

moksleiviams. 
 

5. Augalų įvairovė. 

    Vaistiniai augalai. 
 

6. Augintinių priežiūra. 

Gydytojas veterinaras 

(karjera). 
 

 

7.  Supažindinimas su 

mokomosiomis-

demonstracinėmis regioninėmis 

geologijos, paleontologijos, 

petrografijos, mineralogijos 

kolekcijomis. 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

Rugsėjis-spalis, 

gegužė-birželis 

 

 

 

Rugsėjis-spalis, 

gegužė-birželis 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

9-10 

 

1. UAB „Vilniaus 

vandenys“.  

 

2. JGMC aplinkotyros 

laboratorija. 

3. NVMRVI laboratorijos. 

 

4. VGTU Aplinkos 

apsaugos katedra.  

 

5. Vilniaus kolegijos  

Agrotechnologijų 

fakultetas.   

 

6. VU Medicinos istorijos 

muziejus. 

 

7. Energetikos ir technikos 

muziejus. 

 

 

 

8. VU herbariumas.  

9. VU zoologijos muziejus 

 

1. Supažindinimas  su vandens 

valymo technologija. 

 

2-3. Susipažinimas su 

šiuolaikinių laboratorijų veikla. 

 

 

4. Ekskursija  ,, Aplinkos taršos 

įvertinimo būdai ir technika". 

 

5. Susipažinimas su žaliosiomis 

aplinkos technologijomis. 

 

 

6. Medicinos raida Lietuvoje ir 

kt. 

 

7. Teminės ekskursijos, kurių 

metu  išsamiai moksleiviai 

susipažins su pasirinkta 

muziejaus ekspozicija. 

 

8-9. Susipažinimas su 

mokslinėmis-mokomosiomis 

 

Per mokslo metus 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

Per moklo metus 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

 

Per mokslo metus 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO0NbP_f3aAhVywqYKHU3hAiwQFgg-MAA&url=http%3A%2F%2Fvetpagalba.lt%2F&usg=AOvVaw0kT9mLWdxIdxWjNHlQPSq6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO0NbP_f3aAhVywqYKHU3hAiwQFgg-MAA&url=http%3A%2F%2Fvetpagalba.lt%2F&usg=AOvVaw0kT9mLWdxIdxWjNHlQPSq6
http://www.muziejai.lt/Vilnius/Geologijos_muz.htm
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10. VU botanikos sodas. 

 

 

 

 

 

11. Lietuvos centrinis 

valstybės archyvas 

„Chemijos pamoka 

archyve“. 

kolekcijomis. 

 

10. Edukacinės ekskursijos bei 

laboratoriniai darbai 

moksleiviams Kairėnuose. 

(Pvz.:Kur augalai vabzdžius 

ėda...) 
 

11. Per ekskursiją susipažins su 

cheminių medžiagų naudojimu 

archyvo veikloje, aplankys 

Dokumentų restauravimo, 

Dokumentų techninės priežiūros, 

Kopijavimo ir mikrofilmavimo 

skyrius. 

 

 

 

Rugsėjis-spalis, 

gegužė-birželis 

 

 

 

 

 

Per mokslo metus 
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1. UAB „Vilniaus 

vandenys“ . 

 

2. JGMC aplinkotyros 

laboratorija. 

3. NVMRVI 

laboratorijos.  

 

4. VGTU Aplinkos 

apsaugos katedra.  

 

 

5. Vilniaus kolegijos  

Agrotechnologijų 

fakultetas.  

 

6. VU herbariumas.  

7. VU zoologijos 

muziejus. 

 

 

8. VŠĮ Nacionalinis 

kraujo centras.  

  

9. VU Botanikos sodas. 

 

 

 

 

10. „Thermo Fisher 

Scientific“ 

     „Mobilioji bioklasė“.  

 

  

1.Susipažinimas  su vandens 

valymo technologija. 

 

2-3.Susipažinimas su 

šiuolaikinių  laboratorijų veikla. 

 

 

 

4. Ekskursija ,, Aplinkos taršos 

įvertinimo būdai ir technika". 

 

 

5. Susipažinimas su žaliosiomis 

aplinkos technologijomis. 

 

 

6-7. Susipažinimas su 

mokslinėmis-mokomosiomis 

kolekcijomis. 

 

 

8. Kraujo donorystė. 

 

 

9. Edukacinės ekskursijos bei 

laboratoriniai darbai 

moksleiviams Kairėnuose. 

(Pvz.: Kaip pasigaminti 

klonų...) 
 

10.  Supažindinimas  su 

naujausiais biotechnologijų 

pasiekimais, moksliniais 

tyrimais ir gamybos 

 

Per mokslo metus 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

Rugsėjis-spalis, 

gegužė-birželis 

 

 

 

 

Pagal užsakymo 

galimybes 
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laboratorijomis, 

biotechnologinių produktų 

kūrimu. 
Pastabos: 

*Ekskursijų ir edukacinių išvykų ir pamokų įvairovė gali keistis atsižvelgiant į mokyklos galimybes, mokinio poreikius 

ir neformaliojo švietimo programų pasiūlą; 
** Mokslo ir(ar) edukologinius tyrimus atliekančių partnerių infrastruktūros sąrašas  tik rekomendacinio pobūdžio. 
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