
 

 

  Šilalės Simono Gaudėšiaus                                                                                                                                                               

                                                                                               gimnazijos 2021–2022 m. m.  

                                                                                               pagrindinio ir vidurinio ugdymo   

                                                                                               programų bendrojo ugdymo plano 

                                                                                               1 priedas  

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendroji programa 

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendroji programa dėstoma I ir II klasėse ir 

integruojama į pilietiškumo ugdymo dalyką. 

  

Klasė Valandų 

skaičius 

per m. m. 

Turinio apimtis, temos Integruota į 

programas 

I kl.  Iš viso:  

16 val. 

2 val. 

I. Šalies nacionalinis saugumas: koncepcija ir jos užtikrinimo 

būdai, civilio vaidmuo: 

1. Nacionalinio saugumo esmė ir teisiniai nacionalinio saugumo 

pagrindai. 

2. Civilių gyventojų galimybes prisidėti prie šalies saugumo 

stiprinimo taikos metu. 

3. Konstitucijoje ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme 

įtvirtintos piliečių teisės ir pareigos ginant valstybę. 
 

 

Pilietiškumo 

pagrindai 

2 val. II. Karo prievolės atlikimo būdai: 

1. Skirtingų karo prievolės atlikimo būdų teigiamos ir 

neigiamos puses. 

2. Karo prievolės atlikimo būdai Lietuvoje ir kaimyninėse 

valstybėse. 

Pilietiškumo 

pagrindai 

2 val. III. NATO ir jos vaidmeniu Lietuvos gynyboje: 

1. Pagrindiniai faktai apie Šiaurės Atlanto Sutarties 

Organizacijos (NATO) istoriją, struktūrą ir vaidmenį 

tarptautiniame saugume. 

2. Svarbiausi faktai apie Lietuvos narystę Šiaurės Atlanto 

Sutarties Organizacijoje (NATO) ir  kolektyvinės gynybos 

esmė. 

 

Pilietiškumo 

pagrindai 

2 val. IV. Krašto gynybos sistema: 

1. Lietuvos kariuomenės pajėgų rūšis ir jų skirtumai. 

2. Lietuvos kariuomenės pajėgų funkcijos ir jų skirtumai. 

 

Pilietiškumo 

pagrindai 

II kl. 2 val. V. Lietuvos šaulių sąjunga: 

1. Svarbiausios Lietuvos šaulių sąjungos funkcijos. 

2. Lyginimas: veiklos Lietuvos šaulių sąjungoje galimybes su 

kaimyninių valstybių sukarintomis organizacijomis. 

Pilietiškumo 

pagrindai 

3 val. VI. Karo tarnyba: 

1. Lietuvos kariuomenės naudojama ginkluotė ir technika.; 

2. Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) ir kitų Lietuvos 

kariuomenės vienetų galimybės.; 

3. Dalyvavimas atvirų durų dienoje Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Kęstučio mechanizuotame pėstininkų batalione. 

Pilietiškumo 

pagrindai 
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 3 val. VII. Ekstremalios situacijos: piliečių elgesys, pagalba į 

nelaimę patekusiam asmeniui: 

1. Žmonių elgesys gaisro, potvynio, eismo avarijos metu ir 

galimi saugaus elgesio būdai. 

2. Civilinės saugos signalų bei ženklų reikšmės bei elgesio 

taisykles. 

3. Mokymai Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos 

batalione. 

 

 

Pilietiškumo 

pagrindai 

Pilietiškumo pagrindų programa II klasėse 0,5 savaitinės pamokos integruojama į mokomuosius 

dalykus: istoriją, informacines technologijas, geografiją, etiką, tikybą. 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Integruotos pamokos tema Apimtis 

1. Istorija Demokratinės valstybės pagrindas. 

Lietuvos demokratijos tradicijos ir jų tęstinumas. 

Valstybė ir jos piliečiai. 

 Įstatymų leidžiamoji valdžia: Lietuvos Respublikos Seimas. 

Įstatymų vykdomoji valdžia Lietuvoje. 

Teisminė Valdžia Lietuvos Respublikoje. 

Konstitucijos paskirtis demokratinėje valstybėje. 

1 val. 

1 val. 

1 val. 

1 val. 

1 val. 

1 val. 

1 val. 

2. Geografija Globalizacijos iššūkiai tautiniam tapatumui. 

Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse organizacijose 

1 val. 

1 val. 

3. Tikyba Aš galiu imti ar duoti? 

Ar tikrai „Karas ir taika prasideda šeimoje“ (Motina Teresė)? 

Kas yra globalizacija? 

Problemos, kurios kyla įvairiai interpretuojant lyčių teises, lygybę, 

santykius, vaidmenis. 

1 val. 

1 val. 

1 val. 

1 val. 

3. Etika Grėsmės gyvybei  ir jos išsaugojimo problemos ( abortai, 

eutanazija, žalingi įpročiai, prigimtinė žmogaus teisė į gyvybę). 

2 val. 

4. Informacinės 

technologijos 

IKT svarba kasdieninei žmogaus veiklai 1 val. 

5. Klasė vadovo 

veikla 

Mokinių teisės ir pareigos mokykloje. 

 Švietimo svarba demokratinėje valstybėje. 

1 val. 

1 val. 

 

Informacinio raštingumo ugdymo temos integruojamos: 
 

Klasė Valandų 

skaičius 

per m. m. 

Turinio apimtis, temos Integruota į 

programas 

I kl.  2 val. Pagarba ir tolerancija interneto platybėse ir literatūroje. 

 (Žemaitės „Marti“,  renka citatas, cituoja, kritiškai vertina). 

 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 

2 val. Ar graži, taisyklinga mano kalba medijose?( Bendrieji  

reikalavimai tekstui.). 

 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 

II kl. 2 val. Informacinės technologijos ir biblioteka. Ar moku naudotis 

internetiniu katalogu?  

 

 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 

III kl. 
3 val. Ar gebu kritiškai vertinti ir pasirinkti reikalingą medžiagą iš 

medijų? (Esė  rašymo teorija). 

 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 

IV kl. 3 val. Rašau brandos darbą.(Pagrindiniai reikalavimai darbui) 

 
Lietuvių kalba 

ir literatūra 

 

Antikorupcinio ugdymo programos temos integruojamos: 
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Klasė Valandų 

skaičius 

per m. m. 

Turinio apimtis, temos Integruota į 

programas 

I kl.  2 val. Teisėta ir neteisėta, teisinga ir neteisinga, ( ugdyti pilietiškumą, 

kritinį analitinį mąstymą). 

Istorija, 

Pilietiškumo 

pagrindai 

2 val. Žaisti pagal taisykles, (ugdyti pagarbą kito teisėms, kritinį 

analitinį mąstymą). 

Dorinis 

ugdymas 

II kl. 2 val. Korupcija: aptarti korupcijos sąvoką ir jos istorines atsiradimo 

sąlygas, analizuoti korupcijos atsiradimo priežastis ir pasekmes, 

kovos būdus ir priemones, (ugdyti kritinį mąstymą) 

 

 

Istorija 

Psichologija 

III kl. 

2 val. Kova prieš korupciją (supažindinti mokinius su kovos prieš 

korupciją būdais. Parodyti, kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso 

korupcijos klestėjimo mastas. Mokyti daryti teisingus 

sprendimus gyvenime). 

 

Istorija 

IV kl. 1 val. Nusirašinėjimas – korupcijos forma. 

 
Psichologija 

Finansinio raštingumo ugdymo temos integruojamos:  

 

Klasė Valandų 

skaičius 

per m. m. 

Turinio apimtis, temos Integruota į 

programas 

I kl.  1 val. Pinigų istorija ir tikroji jų vertė. Istorija 

II kl. 2 val. Išleisti pinigus -reikia mokėti. 

 

Ekonomika 

II kl. 2 val. Mano šeimos pajamos ir išlaidos. Ekonomika 

II kl. 1 val. Nuolaidos skaičiavimas parduotuvėje. Matematika 

II kl. 2 val. Perkame išsimokėtinai. Matematika 

 

Verslumo ugdymo temos integruojamos: 
 

Klasė Valandų 

skaičius 

per m. m. 

Turinio apimtis, temos Integruota į programas 

I kl.  2 val. Verslaus žmogaus asmeninės savybės. 

 

Anglų k., psichologija. 

II kl. 2 val. Darbo pokalbis. Anglų k., rusų k., vokiečių k., 

lietuvių kalba ir literatūra. 

II kl. 2 val. Problemų sprendimas telefonu ir susirašinėjimas. Anglų k., lietuvių kalba ir 

literatūra. 

III-IV kl. 
3 val. CV rašymas. Anglų k., rusų k., vokiečių k., 

lietuvių kalba ir literatūra. 

III-IV kl. 3 val. Kūrybiškas problemų sprendimas (derybos, 

strateginis mąstymas). 

Anglų k., psichologija. 

_______________________ 

                                                                                                   

 

 



4 

 

 

                                                                                                       Šilalės Simono Gaudėšiaus                                                                                                                                                               

                                                                                               gimnazijos 2021–2022 m. m.  

                                                                                               pagrindinio ir vidurinio ugdymo   

                                                                                               programų bendrojo ugdymo plano 

                                                                                               2 priedas                                                                                                                                                                                          

LAISVĖS KOVŲ ISTORIJOS INTEGRUOTA PROGRAMA 

I–II KLASĖS 

Klasė Ugdomasis dalykas Pamokos tema Laisvės kovų istorijos programos tema 

I klasė 

(9 pam.) 

Lietuvių (gimtoji) 

kalba, (5 pam.) 

B. Sruoga ir Vanda Daugirdaitė- 

Sruogienė „Kas bus, kas nebus, bet 

žemaitis nepražus“. Teksto 

skaitymas ir analizė. (3 pamokos) 

Kūrybinis darbas „Napoleono 

nuopelnai Lietuvai“. (3 pamokos) 

J.Marcinkevičius „Daukantas“. (2 

pamokos) 

Simonas Daukantas – istorikas, 

literatas, švietėjas. (2 pamokos) 

Istorija, (4 pam.) 

Lietuva Napoleono karų metu Prancūzmetis Lietuvoje. 

1830-1831 m. sukilimas ir carizmo 

politika 

Virtuali ekskursija į Vytauto Didžiojo 

karo muziejų. 

1863-1864 m. sukilimas. 
Išvyka į Vytauto Didžiojo karo 

muziejų. 

Lietuvių tautinis sąjūdis XIX a. 

pab. – XX a. pr. 

Diskusija (pagal galimybę integruota 

su lietuvių kalba) „Asmenybės kuria 

istoriją. 

II klasė 

(9 pam.) 

Lietuvių (gimtoji) 

kalba, (4 pam.) 

D. Grinkevičiūtė. Atsiminimai. (2 

pamokos) 

Filmo „Misija Sibiras“ peržiūra ir 

aptarimas. (2 pamokos) 

B. Brazdžionis. Poezija. (2 

pamokos) 

Meninio skaitymo konkursas „Aš čia 

laisva“. (2 pamokos) 

Istorija, (5 pam.) 

Lietuvos nepriklausomybės kovos. 
Išvyka į Šilalės Vlado Statkevičiaus 

muziejų. 

1941 m. birželio sukilimas. Nacių 

okupacija. 

Videofilmo „1941 metų sukilimas“ 

peržiūra ir aptarimas (arba pagal 

galimybę ekskursija į IX forto 

muziejų). 

Lietuva antrosios sovietinės 

okupacijos metu. 

1949 m. vasario 16-osios 

Nepriklausomybės deklaracija ir ją 

pasirašiusiųjų likimai. 

Pasipriešinimas ir kolaboravimas. Pamoka-susitikimas su tremtiniu. 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimas. 
Skautų rikiuotė „Dainuoju Lietuvai“. 

 

 

________________________________ 
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Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa 

 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa integruojama į visus 
mokomuosius dalykus: kūno kultūros, etikos, biologijos, technologijų programas, klasės vadovo 

veiklą: 
 

Eil. 

Nr. 

 

Gimnazijos 

klasė 

 

Turinio dėmenys 

 

Dalykas 

 

Integruotos pamokos tema 

 

Apimtis 

1. I Sveikatos, sveikos 

gyvensenos ir 

šeimos sampratos 

Biologija Gyvenimo būdo įtaka sveikatai. 

Bendraamžių, žiniasklaidos, mados 

poveikis asmens higienai. 

1 val. 

1 val. 

 

  Fizinė sveikata 

 

Kūno 

kultūra 

Mankštos ir fizinių pratimų trumpalaikė 

ir ilgalaikė nauda sveikatai. 

Organizmo pajėgumo, ištvermės, kūno 

lankstumo stiprinimas. 

1 val. 

 

 

1 val. 

  Psichikos sveikata 

 

Dorinis 

ugdymas 

 

Gyvenimo prasmės ir gyvenimo 

kokybės suvokimas. 

Savižudybė – ar tai išeitis? 

1 val. 

 

1 val. 

  Socialinė sveikata 

 

Klasės 

vadovo 

veikla 

Kokie įgūdžiai ir charakterio bruožai 

padeda atsispirti pavojingiems 

dalykams. Tinkamo elgesio būdai 

susidūrus su rizikingomis situacijomis, 

patiriant spaudimą elgtis nederamai.   

1 val. 

  Fizinė sveikata 

 

Technolo

gijos 

Maisto papildai, genetiškai modifikuoti 

organizmai 

Ligos, susijusios su mityba 

1 val. 

 

1 val. 

2. II Sveikatos, sveikos 

gyvensenos ir 

šeimos sampratos 

 

 

Biologija Ekologiškos gamtinės prigimties 

higienos priemonės. Būdai aplinkos 

švarai ir tvarkai palaikyti. 

Asmeninis indėlis kuriant sveikesnę 

bendruomenę. 

1 val. 

 

 

1 val. 

  Fizinė sveikata 

 

Kūno 

kultūra 

Pasyvaus gyvenimo būdo ir lėtinių ligų 

sąveika. Fizinio aktyvumo stiprinimo 

būdai, priemonės. 

1 val. 

 

 

  Psichikos sveikata 

 

Dorinis 

ugdymas 

 

Elgesys, kuris lemia draugystės 

išsaugojimą ir praradimą. 

Ar esu sveikas savo kūnu ir dvasia? 

1 val. 

 

1 val. 

  Socialinė sveikata 

 

Klasės 

vadovo 

veikla 

Kokią žalą sveikatai daro psichotropinės 

medžiagos ir kaip atsispirti spaudimui ir 

pasakyti „ne“, kai siūloma užsiimti 

sveikatai žalinga veikla. 

1 val. 

  Fizinė sveikata 

 

 

Technolo

gijos 

Nuo ligų gelbsti mityba. Maistas kaip 

vaistas. 

1 val. 

 

3. III Sveikatos, sveikos  Užkrečiamųjų ligų prevencija. 1 val. 
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gyvensenos ir 

šeimos sampratos. 

Veikla ir poilsis. 

Biologija Aktyvaus ir pasyvaus poilsio, miego 

reikšmė asmens sveikatai. 

1 val. 

 

  Fizinė sveikata 

 

Kūno 

kultūra 

Profesionalaus ir kasdieninio sporto 

skirtumai, jų įtaka žmogaus sveikatai.  

Fizinio aktyvumo trūkumas ir 

perteklius. 

1 val. 

 

1 val. 

 

  Psichikos sveikata 

 

Dorinis 

ugdymas 

 

Sveiko gyvenimo būdo prasmė ir nauda 

sprendžiant streso, nerimo, depresijos, 

polinkio į savižudybę ir kitas problemas. 

Mūsų kompleksai ir baimės – kaip juos 

įveikti? 

1 val. 

 

 

 

1 val. 

  Socialinė sveikata 

 

Klasės 

vadovo 

veikla 

Narkotinių medžiagų vartojimo 

priežastys ir piktnaudžiavimo jomis 

pasekmės. Kas yra piktnaudžiavimas, 

priklausomybė, narkomanija. 

1 val. 

  Fizinė sveikata 

 

Technolo

gijos 

Tiesa ir melas apie sveiką mitybą. 7 

tiesos ir mitai apie mitybą. 

Asmeninės mitybos plano sudarymas, 

remiantis mitybos rekomendacijomis 

1 val. 

 

1 val. 

4. IV Sveikatos, sveikos 

gyvensenos ir 

šeimos sampratos 

 

 

Biologija Veiksniai, lemiantys protinį 

darbingumą. 

Kaip ir kodėl koreguoti dienotvarkę 

pagal besikeičiančius poreikius. 

 

1 val. 

 

1 val. 

 

  Fizinė sveikata 

 

Kūno 

kultūra 

Fizinis aktyvumas ir normalus kūno 

svoris. 

Traumų bei susižalojimų sportuojant 

prevencija. 

1 val. 

 

1 val. 

  Psichikos sveikata 

 

Dorinis 

ugdymas 

 

Minčių ir emocijų kontrolė. 

Ar Dievas gali ir mane išvaduoti iš 

nelaisvių? 

1 val. 

1 val. 

  Socialinė sveikata 

 

Klasės 

vadovo 

veikla 

Kodėl donorystė yra svarbi visuomenės 

sveikatai ir gerovei. 

1 val. 

  Fizinė sveikata 

 

Technolo

gijos 

Mendelejevo lentelė ir Tavo sveikata. 

Abiturientų mitybos ypatumai. 

1 val. 

 

1 val. 

 

 

 

____________________________ 
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ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNZIJA 

_____ klasės mokinio(ės) ___________________________________________________________ 

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS 2021–2022 m. m. APSKAITOS LAPAS  
 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Valandų 

skaičius 

Asmens (soc. pedagogo, kl. 

auklėtojo, mokytojo ir kt.), 

atsakingo už veiklos 

organizavimą ir/ar vykdymą,  

v. pavardė, parašas 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 

Iš viso valandų: _____________  

 

Data: _______________ Klasės auklėtojas ___________________________________________ 

           (vardas pavardė, parašas) 
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PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR 

ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU 

AR ESANT APLINKYBĖMS GIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS 

NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, 

potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu (toliau –ypatingos 

aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto 

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

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas). 

2. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

2.1. minus 25 °C ar žemesnė – I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 

2.2. 30 °C ar aukštesnė – I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 

3. Gimnazijos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso  

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti sprendimus: 

3.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą: 

3.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

3.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

3.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

3.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / šalinančius 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių gimnazijos aplinkoje nėra 

galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo  

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas gimnazijos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, gimnazijos 

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar 

jos įgaliotu asmeniu; 

3.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo procesą 

grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Gimnazijos vadovas 

sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi pagal formaliojo 

švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo 

studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą organizuojant 

nuotoliniu mokymo būdu mokykla: 
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4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, atsižvelgdama į 

mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, Bendrųjų 

ugdymo planų nuostatas; 

4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 

„Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“; 

4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. Išsiaiškinus, 

kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje, jeigu mokykloje 

nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo procesą 

organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas; 

4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko 

(per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 procentų – 

asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val.; 

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas 

pamokas; 

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į mokinių 

amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, 

skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos ir 

jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, 

atsižvelgdama į mokinių amžių; 

4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus; 

4.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso organizavimo 

tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo bendruomenei klausimais 

tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas mokykloje galėjo 

būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama mokyklos tinklalapyje; 

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto ugdymo 

proceso organizavimo. 

 

________________________________ 
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Žmogaus saugos mokymo programa 

 
Žmogaus saugos mokymo programa dėstoma III–IV gimnazijos klasėse ir yra integruojama į 

vidurinio ugdymo dalykų programų turinį bei klasės auklėtojo valandas.   

Klasė Valandų 

skaičius 

per m. m. 

Turinio apimtis, temos Integruota į 

programas 

III kl. 
 

 

 

18 val. : 

2 val. 

 

 

 2 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 val. 

I. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams: 

1. Prekyba žmonėmis: galimos priežastys ir kaip netapti prekybos 

žmonėmis auka; pagalbos organizacijos. 

Psichologija 

II. Saugi elgsena buityje ir gamtoje: 

1.Saugumo lygis mano aplinkoje (aptarti pavyzdžius iš savo 

aplinkos). 

2. Saugios ir darnios aplinkos sau, bendruomenei ir gyvūnams 

kūrimas: gyvūno savininko ir aplinkinių socialiniai vaidmenys, 

įsipareigojimai ir atsakomybė už pareigų nevykdymą; gyvūnų 

teisių pažeidimai, jų padariniai ir problemos. 

Biologija  

III. Saugi elgsena eismo aplinkoje: 

1. Eismo tvarka; eismo aplinkoje tykantys pavojai, grėsmės; 

pėsčiųjų, dviratininkų, keleivių, vairuotojų elgesys eismo saugumo 

aspektu, jų patirtis eismo aplinkoje. 

2. Aplinkos apsauga: tarša išmetamosiomis dujomis, 

poveikis sveikatai. 

3.Veiksniai, turintys ar galintys turėti įtakos eismo 

saugumui (meteorologinės sąlygos, techniniai transporto  

priemonių gedimai ir pan.,); eismo dalyvių atsakomybė už savo 

elgesį kelyje, pareigos, nuobaudos už kelių eismo taisyklių 

pažeidimus. 

4. Eismo įvykiuose patiriamos traumos; 

 Miestotraumatizmo analizė. 

5. Eismo organizavimo tobulinimas; ,,pavojingų situacijų“ 

vertinimas; atsakomybė už save ir kitus eismo dalyvius kelyje. 

priemonių gedimai ir pan,); eismo dalyvių atsakomybė už savo elgesį 

kelyje, pareigos, nuobaudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus. 

 

Fizika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasės 

auklėtojo 

valanda  

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV kl. 

 

 2 val. 

 

 

 

 

 

 

 3 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 val. 

 

 

 

 1 val. 

IV. Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose: 

1.Civilinės saugos sąvoka; civilinės saugos veiklos   (turinys, 

rizikos įvertinimas, prevencija, parengtis, ekstremaliųjų 

situacijų valdymas). 

2. Gyventojų apsauga: kolektyvinė ir asmeninė gyventojų apsauga; 

evakavimas. 

3. Gaisro gesinimas: pirminės gaisro gesinimo priemonės, principai. 

4. Gamtinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos: ryškūs klimatinių 

sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes, masinius miškų ir 

durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas 

arba masines epidemijas. 

5. Ekologinio pobūdžio ekstremalioji situacija: aplinkos oro 

užterštumas, vandens, dirvožemio, grunto užterštumas arba kitoks 

jam padarytas poveikis, branduolinė avarija, radiologinė avarija. 

6. Didžiausios Lietuvoje įvykusios avarijos, didžiausi taršos 

šaltiniai, didžiausios grėsmių ekologiniam saugumui priežastys. 

7. Techninio pobūdžio ekstremaliųjų situacijų priežastys: įvairių 

technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta 

sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai ir 

pan. 

8. Socialinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos: terorizmas, 

masinis naikinimo ginklas, spūstis minioje, riaušės. 

 

 

Klasės 

auklėtojo 

valanda  

 

 

 

 

 

Biologija  

Chemija  

 

 

 

Istorija  

 

   

 

2 val. 

V. Pirmoji pagalba: 

1. Pirmosios pagalbos veiksmai esant skirtingiems 

sužeidimams ir traumoms. 

2. Pagalba avarinėje situacijoje: pagalba esant stipriam kraujavimui, 

šokui, apsinuodijimui; gaivinimas laukiant gydytojo, dirbtinis 

kvėpavimas. 

 

Klasės auklėtojo 

valanda  

 

 

____________________________________________ 
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Neformaliojo švietimo programų sąrašas 

 
 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr.  

Būrelių pavadinimai Kurių klasių 

mokiniams skirta 

Mokinių 

skaičius 

Valandų  

skaičius 

1. Ateitininkai I-IV 30 2 

2. Robotika I-IV 15 2 

3. Jaunieji šauliai I-IV 15 2 

4. Gyvoji istorija (muziejininkai) I-IV 15 2,5 

5. Europos klubas  I-IV 17 1 

6. Etnokultūros studija I-IV 18 2 

7. Gitaros studija I-IV 11 2 

8. Instrumentinis ansamblis  I-IV 9 2 

9. Solinis dainavimas I-IV 8 2 

10. Dramos studija „Vėjavaikai“ I-IV 26 2 

11. Modernioji dailė I-IV 15 1 

12. Tautiniai šokiai I-IV 13 1 

13. Šokio studija „Salto“  I-IV 10 2 

14. Šokio spektaklis I-IV 20 1,5 

15. Jaunasis tyrėjas I-IV 15 1 

16. Krepšinis (berniukai) I-IV 15 2 

17. Futbolas  I-IV 28 2 

18. Lengvoji atletika  I-IV 18 2 

19. Tinklinis  I-IV 18 2 

20. Dofe I-IV 15 2 

21. Mokinių mokomoji bendrovė I, III 10 1 

 Iš viso valandų 37 val. 
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ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA 

...................................................  mokytojo(s)    ................................................................................ 

       (dalyko pavadinimas)                                                                                (vardas, pavardė) 

KONSULTACIJŲ REGISTRACIJOS LAPAS 
 

Data Mokinio vardas, pavardė Klasė Pastabos 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                                                   

_____________________________________ 
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ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA 

  .....klasės mokinio ........................................  ...................................įsiskolinimo likvidavimo planas 

                              (mokinio pavardė, vardas)              (dalyko pavadinimas) 
 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Konsultacijos 

laikas 

Atsiskaitymo 

laikas 

Įvertinimas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Susipažinau: Mokinys                          ......................                         ............................................ 

 

                      Mokinio tėvai(globėjai) .......................                         ............................................. 

 

                      Klasės auklėtojas          .......................                        ............................................... 

 

                      Dalyko mokytojas         ......................                         ............................................... 
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I–II KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

_____________________________________ mokinio (ės) individualus planas 2021–2022 m. m. 

vardas, pavardė  

Dalykas I klasė II klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 0,5 0,5 

Lietuvių kalba 3 3 

Užsienio kalba (1-oji) 2 2 

Užsienio kalba (2-oji) 1 1 

Matematika 2 2,5 

Biologija 1 1 

Fizika 1 1 

Chemija 1 1 

Informacinės technologijos 1 1 

Istorija ir pilietiškumo pagrindai (integruotas kursas) 1,5 1 

Geografija 0,5 0,5 

Ekonomika   

Meninis ir technologinis ugdymas, 0,5 0,5 

Dailė   

Muzika   

Technologijos   

Fizinis ugdymas   

Žmogaus sauga   

Iš viso pamokų: 15 15 

 

 ____________________________________  

 (moksleivio vardas, pavardė, parašas) 

 

 ____________________________________  

(vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas) 
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III–IV KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

 ________________  mokinio (ės) individualus planas 2021–2022 m. m. 
vardas, pavardė  

Dalykai III klasė IV klasė 

 B            | A B             | A 

1.*Dorinis ugdymas:   

a) tikyba 

 
0,5 ///////// 0,5 /////////// 

b) etika 

 
0,5 //////// 0,5 ////////// 

2. Lietuvių kalba 2 3 2 3 

3.Užsienio kalba: ( renkasi vieną arba du)     

a) anglų (pirmoji) 1.5(B1) 2(B2) 1.5(B1) 2(B2) 

b) vokiečių (antroji) 

 

 

1(A2)  1(A2)  

c) rusų (antroji) 

 
1(A2  1(A2  

4. **Socialinis ugdymas:( renkasi vieną arba du)   

a) istorija 

 
1 2 1 2 

b) geografija 

 
1 2 1 2 

5. Matematika 2 2,5 2 2,5 

6.**Informacinės technologijos 0,5 1 0,5 1 

7.**Gamtos mokslai: ( renkasi vieną arba du)   

a) biologija 

 
1 1 1 1 

b) fizika 

 

 

1 1 1 1 

c) chemija 

 

 

1 1 1 1 

8. **Menai ir technologijos (renkasi vieną)   

a) dailė  

 

1 ///////// 1 ///////// 

b) muzika  
 

 

1 ///////// 1 ///////// 

c) šokis 

d) technologijos: 

statybos ir medžio apdirbimo, turizmo ir mitybos  

 

 

1 ///////// 1 ///////// 

9. *Fizinis ugdymas:   

 

 

    

 

 

    

Viso pamokų 14  14  

*Mokinys pats renkasi dalykus ir valandų skaičių  

 (moksleivio vardas, pavardė, parašas) 

 

(vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas) 
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ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOS  KLASĖS MOKINIO(ĖS) 

 
 

 
(vardas, pavardė) 

 Direktoriui Stasiui Norbutui       

  PRAŠYMAS      

 Dėl mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą    

  2021 m. ____________     
        

 

        Prašau priimti mane nuo 2021m. rugsėjo 1 d. į III gimnazijos klasę ir leisti  mokytis pagal 

gimnazijos ugdymo planą ir šį mano pasirinkimą:  

 

 
DALYKAI 

       III klasė        IV klasė 

 Siūlomas   
planas 

Mano pasirinkimas Siūlomas 
planas 

Mano pasirinkimas 

 Pam. sk. Kursas Pam. sk. Kursas 

 

 
 

1 B     1 B     

 

LIETUVIŲ KALBA IR 
LITERATŪRA 

4+1 B 
5+1 A 

    
4+1 B 
5+1 A 

    

 
ANGLŲ KALBA 

3+1 B1 
3+1 B2 

    
3+1 B1 
3+1 B2 

    

 RUSŲ KALBA 3 B1     3 B1     

 VOKIEČIŲ KALBA 3 B1     3 B1     

 
ISTORIJA 

2 B 
3+1* A 

    
2 B 

3+1* A 
    

 
GEOGRAFIJA 

2 B 
3+1* A 

    
2 B 

3+1* A 
    

 
MATEMATIKA 

3+1 B  
4,5+1 A 

   
3+1 B  

4,5+1 A 
    

 
FIZIKA 

2 B 
3,5 A 

   
2 B 

3,5+1* A 
    

 
BIOLOGIJA 

2 B  
3 A 

    
2 B 

3+1* A 
    

 
CHEMIJA 

2 B 
3 A 

    
2 B 

3+1* A 
    

 

 

1 B 
2 A 

    
1 B 
2 A 

    

 

 

2 B, 3A     2 B, 3A     

 

 

2B      2B      
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Fizinis ugdymas  

 

2 B 
4 A 

    
2 B 
4 A 

    

 Laisvai pasirenkami dalykai             

 Filosofija 1     1     

 Braižyba -     1     

 Psichologija 1     1     

 Brandos darbas 0,5     0,5     

 
Nacionalinis saugumas ir krašto 

gynyba 
1   1   

 
Iš viso valandų (nuo 28 iki 35)   0     0   

 

* - modulis (pasirenkamas 
dalykas)       

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas 
................................................................................................................................ 

 

Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas 
....................................................................................................... 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

__________________________ 
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ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI PLANAS 

2021–2022 m. m. 

 
              Tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam 

mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į 

darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.  

              Uždaviniai: 

• Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir 

taikytų planuojant ir įgyvendinant savo karjerą. 

• Teikti reikalingą informaciją  mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos 

ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją. 

• Siekti, kad remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų 

karjeros planą. 

•  Plėtoti ryšius su švietimo įstaigomis, verslo įmonėmis, socialiniais partneriais ir kitomis 

institucijomis. 

 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Atsakingi 

1. Situacijos 

analizė, 

planavimas 

Ugdymo karjerai veiklos 2021–

2022 plano rengimas. 

Ugdymo karjerai 

grupė 

Karjeros koordinatorė 

Mokinių ugdymo karjerai 

paslaugų poreikių tyrimas. 

I–III klasių 

mokiniai  

Ugdymo karjerai grupė,  

I–III klasių auklėtojos 

Individualios konsultacijos. I–III klasių 

mokiniai 

Psichologė 

Studijos užsienyje. III–IV klasių 

mokiniai 

Karjeros koordinatorė,  

III–IV klasių auklėtojos 

Konsultuoti mokinius, 

susidarant individualius karjeros 

planus, analizuoti poreikius. 

I–III klasių 

mokiniai 

Klasių auklėtojai 

2. Kvalifikacijos 

kėlimas, 

saviugda 

Kompetencijų tobulinimas 

karjeros specialistų 

pasitarimuose ir seminaruose. 

Ugdymo karjerai 

grupė, gimnazijos 

mokytojai  

Karjeros koordinatorė 

Karjeros mokymai mokytojams. Gimnazijos 

mokytojai 

Karjeros koordinatorė 

Metodinės medžiagos apie UK 

analizė, sisteminimas. 

I–IV klasių 

mokiniai 

Ugdymo karjerai grupė 

3. Ugdymo 

karjerai 

koordinacinės 

grupės  

veiklos 

koordinavima

s 

Gimnazijos UK koordinacinės 

grupės susitikimai. 

Ugdymo karjerai 

grupė 

Karjeros koordinatorė 

Konsultacijos klasių 

auklėtojams. 

Klasių auklėtojai Ugdymo karjerai grupė 

Rekomendacijų klasių 

valandėlėms rengimas. 

Klasių auklėtojai Ugdymo karjerai grupė 

Gerosios patirties kaupimas  ir  

pasidalinimas. 

Ugdymo karjerai 

grupė, mokytojai 

Ugdymo karjerai grupė 
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4. Karjeros 

paslaugos  

mokiniams ir 

jų tėvams 

Klasės valandėlės. Ugdymo karjerai 

grupė, mokiniai 

Ugdymo karjerai grupė 

Karjeros informavimo renginiai 

gimnazijoje. 

I –IV klasių 

mokiniai 

Karjeros koordinatorė 

Išvykos, ekskursijos, pažintiniai 

ir  patyriminiai vizitai. 

I –IV klasių 

mokiniai 

Ugdymo karjerai grupė, 

klasių auklėtojai 

Savianalizės, profesinio 

kryptingumo testai.  

I –IV klasių 

mokiniai 

Psichologė, karjeros 

koordinatorė 

Aukštųjų  mokyklų studijų mugė 

2022. 

I – IV klasių 

mokiniai  

Ugdymo karjerai grupė 

Paroda „Studijos 2022“ – 

LITEXPO. 

I – IV  klasių 

mokiniai 

Ugdymo karjerai grupė, 

klasių auklėtojai 

Sėkmės istorijos „Mokiniai 

mokiniams“.  

I –IV klasių 

mokiniai 

Ugdymo karjerai grupė 

 

Supažindinimas su 2022 metų 

bendrojo priėmimo į aukštąsias 

bei profesines mokyklas 

sąlygomis, tvarka, priėmimo 

datomis. 

IV  klasių 

mokiniai 

Karjeros koordinatorė 

Konsultacijos spec. poreikių 

mokiniams dėl tolesnio kelio 

pasirinkimo. 

II klasių mokiniai Ugdymo karjerai grupė, 

psichologė 

Paroda „ Išsirink profesiją ir 

mokymosi įstaigą“ Stendinės 

informacijos apie profesijas, 

karjeros planavimą parengimas. 

I–IV klasių 

mokiniai 

Ugdymo karjerai grupė 

Dalyvavimas iniciatyvoje „Šok į 

tėvų klumpes“. 

I–III klasių 

mokiniai 

Ugdymo karjerai grupė, 

klasių auklėtojai 

5.  Bendradarbiav

imas su  soc. 

partneriais 

Bendradarbiavimas su buvusiais 

mokyklos mokiniais. „Sėkmės“ 

pamokos. 

I–IV klasių 

mokiniai  

Ugdymo karjerai grupė, 

klasių auklėtojai 

Susitikimai, atvirų durų dienos, 

išvykos, konsultacijos ir t.t. 

I–IV klasių 

mokiniai 

Ugdymo karjerai grupė 

Parengė ugdymo karjerai  konsultacinė grupė                               

 

________________________________________ 
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Pamokos, skirtos kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir 

kitai veiklai 

 

Pamokos, skirtos kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir 

kitai veiklai, likusioms klasėms tą dieną vyksta pamokos: 
 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys I 

 

II III IV Data 

1. Poezijos skaitymai 2 2 2 2 Rugsėjis 

2. Slemas (anglų k.) 1 1 1 1 Rugsėjis 

3. Raštingiausio gimnazisto rinkimai 1 1 1 1 Rugsėjis 

4. Turizmo diena 4 4 4 4 Rugsėjis 

5. Slemo poezija (lietuvių k.)  1 1  Spalis 

6. Išvyka į vandens valymo įrenginius 1    Spalis 

7. Išvyka į Laukuvos meteorologijos stotį 1    Spalis 

8. Išvyka į D. Poškos Baublius 3    Spalis 

9. Tarptautinė Mokytojo diena „Ačiū, Mokytojau!“   1 1  Spalis 

10. Renginys „Po Žemaitijos dangumi“, skirtas Žemaitijos 

metams 

1 1 1 1 Lapkritis 

 

 11. Rudens skaitymai 1 1 1 1 Lapkritis 

12. Tolerancijos diena  1 1 1 1 Lapkritis 

13. Mano šeima fotografijoje 1    Gruodis 

14. Dailyraščio konkursas 1 1 1 1 Gruodis 

15. Adventinė popietė 1 1 1 1 Gruodis 

16. Šimtadienis   1 1 Vasaris 

17. Vieno kūrinio konkurso „Labas“ organizavimas, veikla 1 1 1 1 Kovas 

18. Konkursas „Šokių fiesta“ 1 1 1 1 Kovas 

19. Išvyka į Šilalės apylinkės teismą   1  Kovas 

20. π diena 2 2 2  Kovas 

21. Lietuvių kalbos mėnuo 1 1 1 1 Kovas 

22. Išvyka į žemaičių Vyskupystės muziejų 2    Balandis 

23. Oratorių konkursas   2 2 Balandis 

24. Orientacinis miesto gatvėmis, „Pažink Šilalę“  3   Balandis 

25. Mamos dienos belaukiant 1    Balandis 

26. Projektinių darbų konferencija „Labora“ 2 2   Gegužė 

27. Saugomos teritorijos Pagramančio regioninis parkas  3    Gegužė 

28. Upynos Lovčiko amatų muziejus   

 

 

 

 

3  Gegužė 

Vertinimas Diskusija, apklausa, interviu. 

Atsakingi asmenys Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai 

 

___________________________________ 
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Kaip atpažinti problemas ir suteikti pagalbą mokiniams, patiriantiems nuotolinio mokymo sunkumų? 

Algoritmas 

1. Mokytojo pagalba 
Pastebėjęs problemą, pvz., mokinys nedalyvauja nuotolinėse pamokose, konsultacijose, vėluoja 

prisijungti, iš dalies ar visiškai neatlieka užduočių, mokytojas: 

1. susisiekia su mokiniu, teikia informaciją el. dienyne tėvams (globėjams, rūpintojams). Jei mokinys 

nedalyvauja antroje pamokoje iš eilės arba mokytojas pastebi kokį nors nedalyvavimo periodiškumą, pvz., per 

atsiskaitymus, informuoja klasės vadovą; 

2. su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) aiškinasi priežastį, kodėl mokinys vėluoja prisijungti, 

nedalyvauja nuotolinėje pamokoje, konsultacijoje; laiku, iš dalies ar visiškai neatlieka užduočių ir pan.; 

3. teikia individualias konsultacijas, papildomą mokymosi pagalbą, jei poveikio nėra ar mokinys vis tiek 

neprisijungia, dar kartą informuoja klasės vadovą, jog situacija nesikeičia. 

2. Klasės vadovo pagalba 

Klasės vadovas, konsultuodamasis su kitais mokinį mokančiais mokytojais, detaliai išanalizuoja 

susidariusią situaciją: 

1. išsiaiškina mokinio neprisijungimo į pamokas, darbų neatlikimo priežastis (bendrauja su mokiniu, 

tėvais (globėjais, rūpintojais); 

2. tėvams (globėjams, rūpintojais) primena jų pareigas ir išsiaiškina, ar reikia pagalbos, padedant vaikui 

mokytis, ar tėvai (globėjai) naudojasi el. dienyne teikiama informacija. 

Klasės vadovas su mokyklos administracija priima sprendimą dėl pagalbos mokiniui: 

1. suteikiama reikalinga kompiuterinė įranga, įsitikinama, ar mokinys turi, kur ją padėti, prijungti, moka 

naudotis mokymo platformomis. Jei reikia pagalbos, pasirūpinama, kas ją suteiks: tėvai, savanoris, mokytojo 

padėjėjas, socialinis pedagogas ar kitas pagalbos mokiniui specialistas, socialinis darbuotojas (jei šeima gauna 

jo paslaugas); 

2. aptariamas mokymosi tvarkaraštis; pagalba, kurios reikėtų ir kurią priimtų mokinys; jei reikia paskiriamos 

mokymosi pagalbos konsultacinės valandos; 

3. mokytojas teikia papildomas konsultacijas. 

Jeigu mokinys po pokalbio su jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 2 dienas be priežasties ir toliau 

praleidžia pamokas ar neatlieka paskirtų užduočių namuose, mokytojas: 

1. informuoja socialinį pedagogą ir tariasi dėl tolesnių veiksmų, siekiant sudaryti sąlygas mokinio mokymuisi; 

2. informuoja mokyklos administracijos vadovą ar kitą atsakingą asmenį mokykloje, kuris išsiaiškina, ar 

mokinio šeima yra iš nepalankios socialinės aplinkos, gal ją lanko kitas specialistas, pvz., socialinis 

darbuotojas. Tuomet bendradarbiaudamas su juo mokyklos atstovas aptaria veiksmus, pakartotinai susisiekia 

su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir papildomai įvertina galimybes sudaryti sąlygas 

mokinio gerovei. 

3. Socialinio pedagogo pagalba 

Jei įvertinę situaciją socialinis pedagogas ar kitas atsakingas mokyklos atstovas nusprendžia, jog 

mokiniui reikalinga nuolatinė mokymosi pagalba: 

1. situaciją aptaria su mokyklos vadovais, socialinis pedagogas kartu su mokiniu numato tinkamas pagalbos 

priemones; 

2. ieškoma savanorių tarp mokyklos mokinių, kitų savanorių, veikiančių mokykloje ar savivaldybėje, 

NVO, galinčių padėti mokiniui laikytis dienos režimo, atlikti užduotis, susirasti mokymosi medžiagą ir pan.; 

3. jei savanoriškos pagalbos nepakanka, skiriamos papildomos mokytojo konsultacijos; 

4. nuolat stebima, kaip mokiniui sekasi, jo situacija aptariama mokyklos Vaiko gerovės komisijoje (VGK). 

Socialiniam pedagogui ar kitam atsakingam mokyklos atstovui nustačius, kad mokiniui reikia 

nuolatinės priežiūros ar tęstinės pagalbos, jis kreipiasi į mokyklos VGK. 

4. Vaiko gerovės komisijos pagalba 

               VGK sprendžia: 
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1. dėl tolesnių veiksmų, siekiant sudaryti sąlygas mokinio mokymuisi; 

2. kokia pagalba bus teikiama mokiniui ir / ar mokyklos pastangomis galima jam padėti; 

3. ar reikia pagalbos ne tik mokiniui, bet ir jo šeimai. 

Jei mokyklos VGK nusprendžia, kad mokyklos pagalbos mokiniui ir / ar jo šeimai nepakanka, ji kreipiasi į 

savivaldybės VGK, tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorių, kuris koordinuoja švietimo, socialines 

ir sveikatos priežiūros teikimą savivaldybėje, dėl sprendimo skirti koordinuotai teikiamą pagalbą ar / ir 

organizuoti mokinio priežiūrą. 

 

 

______________________________ 


