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69. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis.  

70. Mokykla užtikrina Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiriamų pamokų skaičių per savaitę, bei 

panaudoja valandas, skirtas  mokinio poreikiams tenkinti, pagalbai teikti, atsižvelgdama į turimas lėšas.  

  71. Mokykla nustato ir skiria 1 mėn. adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją 

dalis ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį laikotarpį stebima individuali pažanga, bet mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais 

nevertinami. 

72. Dorinis ugdymas.  

72.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą, jei mokiniui nėra 14 metų, nuo 14 

metų mokinys savarankiškai renkasi pats. 

72.2. Doriniam ugdymui, klasė dalijama į grupes, jei tėvai  tos pačios klasės mokiniams parinko tikybą ir etiką, laikinosios grupės 

sudaromos doriniam ugdymui mokyti 5–8 ir 9-10 klasėse iš gretimų klasių mokinių. 
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72.3. Dorinis ugdymas pasirenkamas vieneriems mokslo metams iki rugsėjo  1 d. 

73. Lietuvių kalba ir literatūra. Rūpindamasi lietuvių k. ugdymu per visų dalykų pamokas mokykla laikosi bendrų susitarimų, numatytų 

Vieninguose sąsiuvinių priežiūros, vadovėlių tvarkymo, raštingumo reikalavimuose, patvirtintuose Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos 

2017 m. birželio 30 d. direktoriaus  įsakymu Nr. V1-118 „Dėl Vieningų sąsiuvinių priežiūros, vadovėlių tvarkymo, raštingumo reikalavimų 

patvirtinimo“. 

           74. Užsienio kalbos. 

           74.1. Pirmoji užsienio kalba – anglų k.(pradėta mokytis pagal pradinio ugdymo programą); 

           74.2. Antroji užsienio kalba (prancūzų arba rusų k.) mokoma nuo 5 klasės. Papildomos pamokos užsienio kalbai mokyti skiriamos iš 

mokinio mokymosi poreikių ir mokymosi pagalbai numatytų pamokų. 

           74.3. Užsienio kalbos keisti negalima iki pagrindinio  ugdymo programos pabaigos. 

           75. Informacinės technologijos. 

            75.1. 7–8 klasėse privalomos 37 dalyko pamokos. 7 klasėje 1 pamoka skiriama informacinių technologijų bendrosios programos kursui, 8 

klasėje informacinių technologijų mokoma integruotai su matematika.  

75.2. Integruotas matematikos ir informacinių technologijų pamokas planuoja, derina su matematikos mokytoju ir veda 

matematikos/informacinių technologijų mokytojas tam parinkdamas, paruošdamas ir naudodamas tinkamas skaitmenines mokymo priemones ir 

išteklius, atitinkančius matematikos ir informatikos bendrąsias programas.   

            75.3. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų modulių –  mokiniai renkasi 

programavimo pradmenų modulį 9 klasėje ir 10 klasėje. 
           76. Socialinis ugdymas. 

76.1. Istorijos 5–6 klasės turinys išdėstomas kursą pradedant nuo Lietuvos istorijos 5 klasėje, visuotinės istorijos 6 klasėje, jį pradedant 

nuo pirmykštės bendruomeninės santvarkos iki naujausių laikų; 

76.2. Laisvės kovų istorijai skiriama 18 pamokų 9–10 klasėje, integruojant temas į istorijos, lietuvių kalbos, pilietiškumo pagrindų 

pamokas (6 priedas); 

76.3. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų dalykų ugdymo turinį nuolat integruojama Lietuvos ir pasaulio realijos, nacionalinio 

saugumo ir gynybos pagrindų temos, Lietuvos gynybos politika, kovos su korupcija temos ir kitos panašios temos; 

   76.4.  Mokykla, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, 9–10 klasių mokinių projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, 

socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria 20–30 procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus.  

77. Gamtos mokslai. 

77.1. Organizuojant gamtos mokslų dalykų mokymą vadovaujamasi tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA rezultatais ir rekomendacijomis. 

77.2. Mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, dialogais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai 

atliekamu darbu ir panaudojant komunikacines technologijas. 

77.3. Mokinių eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams skiriama 30 procentų  gamtos mokslų dalykui skirtų pamokų; 

77.4. Kai fizikai, chemijai skiriamos po 2 pamokos per savaitę, jos organizuojamos viena po kitos sudarant sąlygas eksperimentiniams ir 

praktiniams mokinių įgūdžiams ugdyti. 
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78. Technologijos. 

78.1. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasės), kiekvienoje klasėje mokosi proporcingai 

paskirstant laiką mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos programų. 

78.2. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9-10 klasės), technologijų dalykas 

pradedamas nuo 17 val. integruoto technologijų kurso. Šio kurso programa organizuojama, vykdant teorinę ir praktinę veiklą taip:  

78.2.1. Vaizdo medžiagos, skirtos šalies ūkio šakoms pažinti, pristatymas ir aptarimas – 2 val.; 

78.2.2. Projektinių darbų, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir interesus, pasirinkimas (grupėmis / individualiai) ir pristatymas – 10 val.; 

78.2.3. Pamokos kitoje aplinkoje (ekskursijos į įmones, muziejus, amatininkų dirbtuves ar pan.) – 4 val.; 

78.2.4. Susitikimas su verslo ir profesinių mokyklų atstovais – 1 val. 

78.3 Baigę integruotą technologijų kurso dalį 9 klasės mokiniai mokosi pagal pasirinktą Mitybos programą,  10 klasės mokiniai mokosi 

pagal Konstrukcinių medžiagų  programą.  

78.4. Mokiniai gali keisti pasirinktą technologijų programą pradėdami mokytis 10 kl. 

79. Fizinis ugdymas.  

  79.1. fiziniam ugdymui skiriamos 3 pamokos per savaitę 5–8 klasių mokiniams, 9–10 klasių – 2 pamokos per savaitę, šių ir kitų klasių 

mokiniams rekomenduojama papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo švietimo veiklą 

mokykloje lankant Sveikos gyvensenos pasirenkamąjį dalyką,  Sportinių žaidimų neformaliojo švietimo programas ir Kaišiadorių kūno kultūros 

ir sporto centro būrelius. 

79.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą. 

79.3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos 

būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 

mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas. 

79.4. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą: stalo 

žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje ir pan.  

           80. Žmogaus sauga.   
           80.1.Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159  „Dėl Žmogaus saugos bendrosios 

programos patvirtinimo“; 

80.2. žmogaus saugos ugdymas intensyvinamas 5, 7 klasėje skiriant po 1 savaitinę pamoką, 9 klasėje skiriant po 0,5 savaitinės pamokos. 

81. Meninis ugdymas. Meninio ugdymo dalykus sudaro dailės, muzikos ir pasirenkamasis tradicinės muzikos dalykas. 

82. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti (grupine mokymosi forma kasdieniu mokymosi proceso organizavimo būdu) skiriamas 

pamokų skaičius per vienerius metus 2022–2023 m.: 
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Pastaba. * valandos skirtos NŠ (5 priedas) ir mokinių poreikiams tenkinti. 

                     Klasė (mokinių skaičius)  

               

Dalykai 

5 

(14) 

 

6 

(14) 

7 

(10) 

8 

(19) 

9 

(12) 

 

10 

(14) 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 

Dorinis ugdymas (etika) 1 1 1 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 4 5 

Užsienio kalba (1-oji) anglų k. 3 3  3  3 3 3 

Užsienio kalba (2-oji) rusų k. 1* 2 2  2  2 2 

Matematika 4 4 4 4 4 4 

Informacinės technologijos 1  1 1  1 1  

Gamta ir žmogus 2 2     

Biologija   2 1 2 1 

Chemija    2 2 2 

Fizika     1 2 2 2 

Istorija 2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo  pagrindai     1 1 

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 10 10 10 10 

Geografija  2 2 2 2 1 

Ekonomika ir verslumas     0 1 

Dailė 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 1 2  1,5  1 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 2 2 

 Žmogaus sauga 1  1  0,5  

Konsultacijos  

Lietuvių kalbos konsultacija 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

 

1* 

Matematikos konsultacija 1* 0,5* 0,5* 1* 1* 1* 

Biologijos konsultacija    1*   

Privalomų pamokų skaičius mokiniui +pamokos, skirtos  mokinio poreikiams 

tenkinti, pagalbai teikti* 

 

26+3* 

 

29+3* 30+3* 31+3* 32+7* 

 

31+7* 

 

 

Skaitome suprasdami       

Kalbinė raiška       

Laiškai       

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui pagal BUP+ pamokos mokinių por. 

tenkinti* 

26+3* 29+3* 30+3* 31+3* 32+7* 31+7* 

Neformaliojo švietimo valandos pagal BUP 7 
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