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Pokyčiai 
 Kabinetinė sistema 

 Vertinimas 

 Mokomieji dalykai 



Pagrindinio ugdymo programos dalykai  

 Etika / tikyba 
 Lietuvių kalba ir literatūra 
 Anglų kalba 
 Matematika 
 Dailė 
 Muzika 
 Technologijos 
 Fizinis ugdymas 
 Informacinės technologijos 
 Istorija 
 Gamta ir žmogus 
 Žmogaus sauga 



Privalomų pamokų skaičius 

 
Iš viso privalomų pamokų skaičius mokiniui – 26 
 
 Etika / tikyba 1 
 Lietuvių kalba ir literatūra 5 
 Anglų kalba 3 
 Matematika 4 
 Dailė 1 
 Muzika 1  
 Technologijos 2  
 Fizinis ugdymas 3 
 Informacinės technologijos 1 
 Istorija 2 
 Gamta ir žmogus 2  
 Žmogaus sauga 1 

 
 



 
 
 
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymas 
 

 Vertinama surinktų valandų skaičiumi, kurios 
fiksuojamos elektroniniame dienyne. 
 
Privalomas valandų skaičius per mokslo metus 
5–8 klasių mokiniui – 10 valandų. 



Adaptacinis periodas 

  Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal 
pagrindinio ugdymo programą (5 klasė), 
skiriamas 1 mėnesio trukmės adaptacinis 
periodas, kurio metu mokiniai nevertinami 
pažymiais ir nerašomi kontroliniai darbai. 

 Adaptacinio laikotarpio metu 5 klasių 
mokiniams rugsėjo mėnesį taikomas neformalus 
pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

 

 



Vertinimas 
 5–8 klasių mokinių pasiekimai vertinami 10 balų 

sistema. 



Vertinimas 
  Dėl mokinių pasiekimų mokantis dailės, muzikos, 

fizinio ugdymo, technologijų, dorinio ugdymo, 
žmogaus saugos, dalykų modulių vertinimo sprendimą 
priima progimnazijos Mokytojų taryba. 

 



Vertinimas 
 Mokytojai rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su 

parengtais dalyko ilgalaikiais planais, mokinių 
mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos 
fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, 
metodus ir formas. 

 



Individualios pažangos ir pasiekimų vertinimas 

 Pamokose 

 Kartą per pusmetį klasių valandėlių metu 
mokiniai pildo individualios pažangos vertinimo 
ir refleksijos lapus. 



Mokinių skatinimas 
 Pasiekimų gerinimo žaidimas „Mano iššūkis – pasiekti 

viršukalnę“ 

 



Pamokos, skirtos mokinio ugdymo 
poreikiams tenkinti 

 

 Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams 
tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, pagrindinio 
ugdymo programoje naudojamos: 

 pamokoms-konsultacijoms, skirtoms mokymosi 
pagalbai teikti; 

 diferencijuotam mokymui (lietuvių kalba, 
matematika). 

 



Ugdymo proceso trukmė 
 

 2021–2022 m. m. – 185 ugdymo dienos 



Mokinių atostogos 
Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d.  
Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams 
skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. 
 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 



Penktoko atmintinė 
 



Rekomenduojamų knygų sąrašas 

 



Mieli tėveliai,  
 

 Vaikams svarbu žinoti, kad mylintys tėvai visada 
pasiruošę padėti, kad jais galima pasitikėti. 
Stebintys ir nemoralizuojantys tėvai nesukels 
baimės kreiptis pagalbos, patarimo, vaikams 
nekyla noras slapstytis. Todėl, svarbiausia, esant 
progai, kaskart parodyti savo vaikams, kad 
šeimoje nebarama, o padedama.  


