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II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

1 SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

 

         7. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokų laikas pirmadienį, 

trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Pamokų laikas antradienį: 

               0 pamoka                       8.05 – 8.50  

               1 pamoka                       9.00 – 9.45 

               2 pamoka                       9.55 – 10.40 

               3 pamoka                      10.50 – 11.35 

               Klasės valandėlė           11.55 – 12.25 

               4 pamoka                       12.40 – 13.25 

               5 pamoka                       13.35 – 14.20 

               6 pamoka                       14.30 – 15.15 

               7 pamoka                       15.25 – 16.10 

 

 

 8. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į gimnaziją gali nevykti 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-7, I-IV gimnazijos klasių 

mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių karščio ar aukštesnei į gimnaziją gali nevykti 5–7, 

I–IV gimnazijos klasių mokiniai. 

Gimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo arba 

sustabdymo. 

 

           9. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant 

aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

0 pamoka 8.05 – 8.50 

1 pamoka 9.00 – 9.45 

2 pamoka 9.55 –10.40 

3 pamoka 10.50 – 11.35 

4 pamoka 11.55 – 12.40 

5 pamoka 13.00 – 13.45 

6 pamoka 13.55 – 14.40 

7 pamoka 14.50 – 15.35 



 

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų 

aplinkybių ar aplinkybių gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo 

tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatoma 

remiantis 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų 7 priedu. 

 

 

2 SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

 

       13. Gimnazijoje numatytos ugdymo organizavimo gaires dėl ugdymo organizavimo ypatingų 

aplinkybių laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, remiantis 2019-2020 ir 2020-

2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 7 priedu. 

 

      14. Minimalus laikas, numatytas ugdymo programoms įgyvendinti, esant ypatingoms 

aplinkybėms negali būti mažinamas. 

 

 

16 SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

 

      14.
1 

Gimnazija, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 

kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 

kriterijų aprašo patvirtinimo“.  

 

     14.
2
 Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

įvertinamos mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimas mokymosi priemonėmis, 

reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. Gimnazija sprendžia ir šalina priežastis, 

dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, 

kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis gimnazijoje. 

 

     14.
3
 Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, užtikrina visų mokymui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą. Naudojama 

mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo platformą – Microsoft 

Teams, kurioje mokytojai gali dalytis veiklomis, kūrybinių užduočių, švietimo pagalbos 

mokiniams, prevencinės veiklos vykdymo idėjomis. Susitariama, kokia medžiaga talpinama 

platformoje, kaip ji prieinama. 

 

     14.
4
 Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

gimnazija užtikrina, kad sinchroniniam ugdymui būtų skirta ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo 

proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitę, mėnesį, 

mokslo metus). 

 



 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

1 SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

75.  Gimnazija sudaro specialiųjų poreikių mokinio individualų ugdymo planą, kurio 

sudėtinė dalis yra individualus pagalbos planas: 

75.8. paskiriamas pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris kartu su 

mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, 

suplanuoja jų įgyvendinimą, periodiškai aptaria pasiektus rezultatus. 

 

 

4 SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

       81. Gimnazija, organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą: 

       81.1. parengia individualų pagalbos vaikui planą, kuriame numato mokinio tolesnio 

mokymosi perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria švietimo pagalbos teikimo 

formas ir būdus, elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas. 

Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavusi mokinio pažangą, ar nustačiusi, 

kad ugdymo procese pažanga nedaroma, peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos vaikui planą; 

       81.2. paskiria pagalbos vaikui plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį, kuris kartu su 

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo 

žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti; 

      81.3. parengia pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą. 

      82. Gimnazija  užtikrina, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas atsižvelgiant į individualius 

mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medžiagą pateikti įvairiais būdais 

(vaizdiniu, garsiniu ir kt.). 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos tarybos 

2020 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 5 „Dėl Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos 2019–

2020 ir 2020–2021 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo planų pakeitimų tvirtinimo“ 

 


