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I.

SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos 2019–2020 m. m. ir 2020-2021 m. m. ugdymo
planas reglamentuoja ugdymo proceso organizavimą gimnazijoje. Ugdymo planas parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais 2019-2020 ir
2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planu bei 2019–2020 ir
2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais,
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Specializuoto ugdymo
krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio kartu su muzikos ugdymu) muzikinio ugdymo
dalimi, patvirtinta LR ŠMM 2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-655, Geros mokyklos koncepcija,
patvirtinta LR ŠMM 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl geros mokyklos koncepcijos
patvirtinimo“. Formuojant ugdymo turinį atsižvelgiama į mokinių poreikių įvairovę, derinami ir
taikomi skirtingi ugdymo būdai ir tempas. Gimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo kartu su muzikos
ugdymu (kodas 101021501), pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu (kodas 201021501),
vidurinio ugdymo kartu su muzikos (kodas 301021501) ugdymu programos.
2. Muzikos gimnazijos mokiniai ugdomi pagal specializuoto ugdymo krypties programas,
kurios remiasi šiais principais: šiuolaikiškumo ir dermės, individualizavimo, sistemingumo ir
perimamumo, kūrybingumo ir iniciatyvumo, nuoseklumo ir sudėtingumo plėtojimo, mokymosi visą
gyvenimą.
3. Gimnazijos auklėtiniai mokosi atlikėjo raiškos (fortepijono, smuiko, alto, violončelės,
kontraboso, gitaros, arfos, fleitos, obojaus, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono,
tūbos, mušamųjų, akordeono, choro dainavimo ir dirigavimo, dainavimo) ir muzikos teorijos
specializacijų.
4. Gimnazijoje puoselėjamas ansamblinis muzikavimas, yra mokinių simfoninis orkestras
ir chorai.
5. Gimnazijoje formuojama ugdytinių vertybinė orientacija, intelektualūs meno suvokimo
įgūdžiai, profesionaliai brandinami muzikos interpretatoriai, kūrėjai, teoretikai.
6. Gimnazijoje besimokantys gabūs ir turintys ryškių meninių gabumų mokiniai reikalauja
ypatingo ugdymo proceso organizavimo lankstumo. Įgytos mokykloje žinios privalo atitikti bendrojo
išsilavinimo standartus, o meninių dalykų dėstymas, atsižvelgiant į šiandienos reikalavimus, turi
pasiekti tokį lygį, kad mokiniui būtų sudaromos plačios galimybės rinktis bet kurias Europos meninio
profilio aukštąsias mokyklas.
7. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos ugdymo planas parengtas 2019-2020 ir 20202021 mokslo metams. Planą rengė 2019 m. gegužės 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-41 sudaryta
darbo grupė.
8. Bendrajame ugdymo plane vartojamos sąvokos:
Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.
Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus,
įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30
minučių.
Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis
dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.
Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas,
parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.
Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

II.

SKYRIUS. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

9. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių 2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m.
ugdymo proceso trukmė, atostogos, mokslo metų skirstymas pusmečiais:
2019-2020 m.m.
2020-2021 m.m.
Ugdymo proceso pradžia
2019-09-02
2020-09-01
Ugdymo proceso pabaiga 1-4 2020-06-09
2021-06-08
klasėms
Ugdymo proceso pabaiga 5-8, I- 2020-06-23
2021-06-22
III klasėms
Ugdymo proceso pabaiga IV 2020-05-22
2021-05-21
klasėms
ATOSTOGOS
Rudens
2019-10-28–2019-11-02
2020-10-26–2020-10-31
Žiemos (Kalėdų)
2019-12-23–2020-01-04
2020-12-23–2021-01-05
Žiemos
2020-02-17–2020-02-22
2021-02-15–2021-02-20
Pavasario (Velykų)
2020-04-14–2020-04-18
2021-04-06–2021-04-10
Vasaros (1-4 klasėms)
2020-06-10 – 2020-08-31
2021-06-09 – 2021-08-31
Vasaros (5-8; I-III klasėms)
2020-06-25 – 2020-08-31
2021-06-23 – 2021-08-31
Vasaros (IV klasei)
Išlaikius brandos egzaminus Išlaikius brandos egzaminus

I pusmetis
II pusmetis (1-4 klasėms)
II pusmetis (5-8; I-III klasėms)
II pusmetis (IV klasei)

PUSMEČIAI
2019-09-02 – 2020-01-25
2020-01-27 – 2020-06-09
2020-01-27 – 2020-06-23
2020-01-27 – 2020-05-22

2020-09-01 – 2021-01-23
2021-01-25 – 2021-06-08
2021-01-25 – 2021-06-22
2021-01-25 – 2021-05-21

10. Numatomi mokinių tėvų susirinkimai:
10.1.
2019-2020 m. m.
10.1.1. 1, 5 klasių mokinių tėvų susirinkimai: 2019 m. rugsėjo mėn.
10.1.2. 1-8, I-IV klasių mokinių tėvų susirinkimai 2019 m. lapkričio 14 d., 2020 m. sausio
30 d., 2020 m. balandžio 9 d.
10.2.
2020-2021 m. m.:
10.2.1. 1, 5 klasių mokinių tėvų susirinkimai: 2020 m. rugsėjo mėn.
10.2.2. 1-8, I-IV klasių mokinių tėvų susirinkimai: 2020 m. lapkričio 19 d., 2021 m. sausio
28 d., 2020 m. balandžio 23 d.
11. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių
mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Šios dienos
įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams
vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos higienos
normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“, patvirtintos 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“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos
norma), reikalavimus, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.
12. Gimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar
gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Sprendimus dėl
ugdymo proceso koregavimo, įskaičiavimo / neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių derina su
gimnazijos taryba, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotu asmeniu.

13. Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Vykdomos grupinės ir
pavienės (individualios pamokos). Pamokų ir pertraukų trukmė (pirmoje klasėje pamokų trukmė 35
min., 2-8, I-IV klasėje – 45 min.):
Pamoka
Pamokos laikas
Pertraukos laikas
1
8.00 – 8.45
8.45-8.55
2
8.55-9.40
9.40-9.50
3
9.40-10.35
10.35-10.55
4
10.55-11.40
11.40-12.00
5
12.00-12.45
12.45-12.55
6
12.55-13.40
13.40-13.50
7
13.50-14.35
14.35-14.45
8
14.45-15.30
15.30-15.40
9
15.40-16.25
16.25-16.35
10
16.35-17.20
14. Pažintinė-kultūrinė veikla. Per mokslo metus skiriama 10 dienų pažintinei kultūrinei
veiklai (žr. 13 priedą). Pažintinė kultūrinė veikla skirta propaguoti aktyvią veiklą gimnazijoje (sporto
dienos), supažindinti mokinius su saugiu elgesiu kelyje, plėtoti bendrakultūrines kompetencijas.
15. Aktyvi veikla. Aktyvia veikla mokiniai gali užsiimti žaisdami stalo tenisą, žaisdami
judriuosius žaidimus mokyklos kieme. Vieną dieną per savaitę ilgųjų pertraukų metu skamba muzika,
mokiniai gali šokti, žaisti įvairius žaidimus.
16. Gimnazija, pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi Bendrosiomis
programomis, kitais norminiais teisės aktais, gimnazijos strateginiais tikslais atsižvelgdama į
gimnazijos bendruomenės poreikius, turimus išteklius:
16.1. meninio ugdymo (muzika) ir technologijos dalykai 5-8 bei I-IV gimnazijos klasėse
keičiami į kompiuterines muzikos technologijas, kompiuterinę natografiją, taikomąją muzikologiją
bei atlikėjų raiškos technologinei daliai ugdyti;
16.2. ugdymui muzikiniame kolektyve (chorui, simfoniniam, gitarų smuikininkų
orkestrams) naudojamos neformaliojo švietimo valandos.
17. Atsižvelgiant į specializacijų specifiką fortepijono 1-8, I-II klasėms, muzikos teorijos
I-II klasėms bei choro dainavimo 1-4 klasėms skiriame tik po vieną branduolį papildantį dalyką.
18. Atsižvelgiant į mokinio poreikius bei ugdymosi sėkmę, atlikėjo raiškos specializacijos
keitimas galimas pasibaigus mokslo metams arba išimtiniais atvejais ne anksčiau kaip pasibaigus
pusmečiui.
19. Atsiradus gimnazijos ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, gimnazija ugdymo
proceso metu gali koreguoti mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio individualų
ugdymo planą, priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų
bendrosioms programoms įgyvendinti.
20. Gimnazijoje dirbama penkias dienas per savaitę. Specializuoto ugdymo krypties
programos dalykų, suderinus su mokiais ir jų tėvais (globėjais) gimnazijos tarybos pritarimu dirbama
ir šeštadieniais pagal patvirtintą tvarkaraštį.
21. Mokinių skaičius grupėje muzikinių dalykų mokymui:
21.1. Paralelių klasių mokiniai muzikos teoriniams dalykams (solfedžio, elementarioji
muzikos teorija, harmonija, muzikos kūrinių analizė) skirstomi į grupes po 8-12 mokinių.
21.2. Muzikos branduolio dalykų (muzikos pažinimo, muzikos istorijos, lietuvių muzikos
istorijos, šiuolaikinės muzikos istorijos) ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes, kai
klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių;
21.3. Ansamblinio muzikavimo, atlikėjo raiškos (muzikos teorijos) branduolio dalykus
mokiniai skirstomi į grupes po 2-15 mokinius.

III SKYRIUS. UGDYMO ORGANIZAVIMAS PAGAL PRADINIO UGDYMO KARTU SU
MUZIKOS UGDYMU PROGRAMĄ
22. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis gimnazijos
direktoriaus 2017 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VĮ-26 patvirtintu „Kauno Juozo Naujalio muzikos
gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“. Mokiniams, besimokantiems
pagal pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą, dalykų pažangai ir pasiekimams vertinti
taikomas ideografinis vertinimas. Įskaita vertinama fizinio ugdymo ir choro dalykai.
23. Namų darbų skyrimas. Namų darbai 1 klasėje, siekiant įgyvendinti neįvykusių pamokų
ugdymo turinį ir atostogoms neskiriami. 2-4 klasėse namų darbai skiriami:
23.1. siekiant tobulinti mokinių turimas žinias bei įgūdžius;
23.2. ugdyti gebėjimą savarankiškai mokytis, užbaigiant klasėje pradėtą darbą, įtvirtinant
pamokoje išeitą medžiagą;
23.3. skatinti domėjimąsi mokomuoju dalyku;
23.4. mokyti planuoti savo darbą bei laiką;
23.5. ugdyti mokinių pareigingumą, atsakomybę ir savarankiškumą.
24. Gimnazijoje įgyvendinamos šios integruojamosios, prevencinės programos:
24.1. Žmogaus saugos bendroji programa (žr. 14 priedą) ir lytiškumo ugdymo bei rengimo
šeimai bendroji programa (žr. 15 priedą) integruojama į pasaulio pažinimo, fizinio ugdymo, dorini
ugdymo, dailės ir technologijų pamokas, klasės valandėles.
24.2. Socialinio emocinio ugdymo Lions Quest programa „Laikas Kartu“, apimanti
socialinį emocinis ir akademinį mokymąsi, žalingų įpročių ir patyčių prevenciją, charakterio ugdymą
ir mokymąsi tarnaujant, integruojama į klasės valandėles.
25. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos
demonstruoti mokomąją medžiagą, susirasti įvairios informacijos, kaip turinio šaltinis, mokymo ir
mokymosi organizavimo erdvė, naudojamos elektroninės (EMA) pratybos.
26. Pamokos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos:
26.1. 4 klasėje 1 savaitinė valanda (35 metinės val.) užsienio kalbai (anglų) mokyti;
26.2. 1-4 klasėse - pasiruošimai koncertams ir konkursams.
27. Neformaliojo švietimo valandos 1 savaitinė valanda (35 metinės valandos klasei) 1-4
klasėse skiriamos chorui.
28. Pirmųjų klasių mokiniams taikomas 2 mėnesių adaptacinis laikotarpis, kurio metu
mokiniai susipažįsta su juos mokančiais mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, klasės
mokiniais. Adaptacinio laikotarpio metu mokiniams rašomi tik teigiami komentarai.
PIRMASIS SKIRSNIS. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO
UGDYMO DALYKŲ MOKYMAS(-IS)
29. Dorinis ugdymas:
29.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą;
29.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų
(globėjų) parašytą prašymą;
29.3. dorinio ugdymo dalyko mokymui (etikai ar tikybai) sudaroma laikinoji grupė.
30. Matematikos mokymas.
30.1. 2019-2020 m. m. 3 ir 4 klasėje skiriama po 4 savaitines valandas (140 metinių
valandų) matematikos dalyko mokymui, atsižvelgiant į 2018-2019 m. m. ugdymo planą.
30.2. 2020-2021 m. m. 3 klasėje skiriamos 4 savaitinės valandos (140 metinių valandų), 4
klasėje skiriamos 5 savaitinės valandos (175 metinės valandos) matematikos dalyko mokymui.
31. Pirmosios užsienio kalbos mokymas:
31.1. pirmosios užsienio kalbos – anglų k. mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais Pradinio
ugdymo programos metais;
31.2. 4 klasėje papildomai skiriama 1 valanda per savaitę (35 metinės valandos) iš mokinio
poreikiams tenkinti skiriamų valandų.

31.3. laikinosios grupės sudaromos jei klasėje mokosi daugiau nei 20 mokinių.
32. Fizinis ugdymas:
32.1. viena fizinio ugdymo valanda 1-4 klasėse yra skiriama ritmikos dalykui (35 metinės
valandos);
32.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo
veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;
33. Laikinosios mokomosios grupės sudaromos:
33.1. mokant dorinio ugdymo tikybos ir etikos dalykų. Jei grupėje yra mažiau nei 5
mokiniai, laikinoji grupė sudaroma kartu su paralelinės klasės mokiniais;
33.2. mokant pirmosios užsienio kalbos (anglų), jei klasėje daugiau nei 20 mokinių.
34. Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų paskirstymas 2019-2020 m. m.
ir 2020-2021 m. m. pateikti 1 ir 2 prieduose.
35. Pedagoginė ir švietimo pagalba teikiama vadovaujantis gimnazijos „Pagalbos
mokiniui teikimo tvarkos aprašu“, patvirtinti 2017-12-31 direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-95.
ANTRASIS SKIRSNIS. PRADINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU
PROGRAMOS MUZIKOS DALIES DALYKŲ MOKYMAS (-IS)
36. Specializuoto ugdymo krypties programos (pradinio ugdymo kartu su muzikos
ugdymu programos) muzikos ugdymo dalies programą, 1–2 klasėje privalo mokytis ne mažiau kaip
dviejų, 3–4 klasėje – ne mažiau kaip trijų branduolio dalykų – atlikėjo raiškos, solfedžio, muzikos
pažinimo ir ne mažiau kaip vieną branduolį papildantį dalyką (žr. 6-10 priedus).
III SKYRIUS. UGDYMO ORGANIZAVIMAS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO KARTU
SU MUZIKOS UGDYMU PROGRAMĄ
37. Pagrindinio ugdymo mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 (redakcija 2016 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-610),
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu LR Švietimo
ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (2012 m. gegužės 11 d. redakcija
Nr. V-766), gimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VĮ-26 patvirtintu „Kauno
Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“.
38. Etikos, tikybos, fizinio ugdymo, integruotų dalykų ir dalykų, kuriems skiriamos valandos
iš neformaliojo švietimo valandų, pasiekimai vertinami įskaita.
39. Jei dalyko modulį pasirinko visi klasės mokiniai, modulio pasiekimai sumuojami su
dalyko pasiekimais (modulio programa integruojama į dalyko programą) ir vertinami pažymiu. Jei
dalyko modulį pasirinko ne visi klasės mokiniai, vertinama įskaita.
40. Namų darbai.
40.1. Namų darbai skiriami:
40.1.1. siekiant tobulinti mokinių turimas žinias bei įgūdžius;
40.1.2. ugdyti gebėjimą savarankiškai mokytis, užbaigiant klasėje pradėtą darbą, įtvirtinant
pamokoje išeitą medžiagą;
40.1.3. skatinti domėjimąsi mokomuoju dalyku;
40.1.4. ugdyti gebėjimą naudotis informaciniais šaltiniais;
40.1.5. mokyti planuoti savo darbą bei laiką;
40.1.6. ugdyti mokinių pareigingumą, atsakomybę ir savarankiškumą;
40.2. Namų darbai neskiriami:
40.2.1. neįvykusių pamokų ugdymo turiniui įgyvendinti;
40.2.2. atostogoms.

41. Adaptacinis laikotarpis. Taikomas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis 5 klasės, I
gimnazijinės klasės mokiniams, ir mokiniams, mokslo metų eigoje atvykusiems į gimnaziją. Jo metu
mokiniai nevertinami pažymiais.
42. Gimnazijoje integruojamos šios programos į mokomuosius dalykus:
43. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos
programa), įgyvendinimo. Programa integruojama į gamtos ir žmogaus, biologijos, dorinio ugdymo,
fizinio ugdymo pamokas, klasės valandėles (žr. 19 priedą).
44. Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“
(toliau – Ugdymo karjerai programa), įgyvendinimo mokyklos ugdymo turinyje formų įgyvendinama klasės valandėlių metu, vieną kartą per mėnesį.
45. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje įgyvendinama Lions Quest programa 5-8 klasėms
„Paauglystės kryžkelės“, I-II gimnazijinėse klasėse programa „Raktai į sėkmę“- 1 kartą per savaitę
(37 metinės valandos) klasės valandėlių metu.
46. Pamokos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos: kompiuterinėms
muzikos technologijoms, pasiruošimui koncertams ir konkursams, nuo 8 klasės balso ugdymo ir
ansamblinio muzikavimo dalykams, lietuvių kalbos konsultacijoms 6 ir 7 klasėse, fizikos ugdymui
IIg klasėje, I g klasėje - geografijai.
47. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos 5-8, I-II klasėse chorui, orkestrui, siekiant
skatinti mokinių fizinį aktyvumą - fizinio ugdymo užsiėmimams 5 ir 6 klasėse.
48. Socialinė-pilietinė veikla. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal
pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma. Mokinys turi atlikti ne mažiau kaip 10 valandų
(pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. Mokiniai savo socialinėspilietinės veiklos įrodymus kaupia patys. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį
savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m.
birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. (žr. 20 priedą)
PIRMASIS SKIRSNIS. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO
DALYKŲ MOKYMAS(-IS)
49. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų
parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant
užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems
metams (5–6, 7–8, gimnazijos I–II klasėms). Dorinio ugdymo dalyko mokymui (etikai ar tikybai)
sudaroma laikinoji grupė, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 mokiniai.
50. Užsienio kalba.
50.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi
kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos.
50.2. Antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui
iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją
užsienio kalbą: prancūzų, rusų ar vokiečių.
50.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų
patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per
duomenų perdavimo sistemą KELTAS).
51. Gamtos mokslai.
51.1. Biologijos dalykui 7 klasėje skiriama 2 savaitinės valandos (74 metinės valandos), 8
klasėje - 1 valanda (37 metinės valandos), I gimnazijinėje klasėje - 2 savaitinės valandos (74 metinės
valandos), II gimnazijinėje klasėje – 1 valanda (37 metinės valandos).

51.2. II gimnazijinėje klasėje chemijos dalyko mokymui mažinama 1 savaitinė valanda (37
metinės valandos).
51.3. II gimnazijinėje klasėje fizikos mokymui skiriama 1 savaitinė valanda (37 metinės
valandos) iš mokinio poreikiams tenkinti valandų.
52. Socialiniai mokslai:
52.1. I gimnazijinėje klasėje geografijos mokymui skiriama 1 savaitinė valanda (37 metinės
valandos) iš mokinio poreikiams tenkinti valandų
52.2. I klasėje 0,5 savaitinės valandos (18,5 metinių val.) mažinamas pilietiškumo ugdymo
dalykui skiriamų valandų skaičius, 0,5 savaitinės valandos (18 metinių val.) integruojama į istorijos
dalyko mokymą (žr. 17 priedą). Pilietiškumo ugdymo dalyko pamokų vertinimą ir apskaitą vykdo
istorijos dalyko mokytojas.
52.3. Laisvės kovų istorijai skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos, lietuvių
kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas (žr. 18 priedą).
52.4. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos
Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios nuolat sistemingai atskleidžiamos ir aptariant su mokiniais
nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio
saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika;
informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio
saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai,
ir kitas panašias temas.
53. Informacinės technologijos:
53.1. 7 klasėje intensyvinamas informacinių technologijų mokymas ir skiriama 1 savaitinė
valanda (37 metinės valandos).
53.2. Gimnazijos I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir
vienas iš pasirenkamųjų kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų
modulių.
54. Žmogaus sauga:
54.1. 5 klasėje intensyvinamas žmogaus saugos mokymas ir skiriama 1 savaitinė valanda
(37 metinės valandos);
54.2. 7 klasėje žmogaus saugos mokymas 18 metinių val. yra integruojamas į biologijos (16
val.) ir fizinio ugdymo (2 val.) dalykus. 8 klasėje žmogaus saugos mokymas 18 metinių val. yra
integruojamas į fizikos (8 val.), biologijos (4 val.) ir chemijos (6 val.) dalykus. Pamokų vertinimą ir
apskaitą vykdo biologijos, fizinio ugdymo, fizikos ir chemijos dalykų mokytojai.
54.3. 2019-2020 m. m. I ir II gimnazijinėse klasėse žmogaus saugos mokymui skiriama po
9 metinės valandos, kurios integruojamos į fizikos (4 val.), biologijos (4 val.) ir chemijos (1 val.)
dalykus (žr. 16 priedą), o 9 metinėmis valandomis mažinamas dalyko kursas. Pamokų vertinimą ir
apskaitą vykdo fizikos, biologijos, chemijos dalyko mokytojai.
54.4. 2020-2021 m. m. I gimnazijinėje klasėje žmogaus saugos mokymui skiriama 9 metinės
valandos, kurios integruojamos į fizikos, chemijos ir biologijos dalykus, o 9 metinėmis valandomis
mažinamas dalyko kursas
55. Fizinis ugdymas.
55.1. Mokiniui, kuris:
55.1.1. 2019–2020 mokslo metais mokosi 5 ar 6 klasėje, skiriamos 74 metinės fizinio
ugdymo valandos, 37 valandomis mažinamas dalyko kursas;
55.1.2. 2020–2021 mokslo metais mokosi 5, 6 ar 7 klasėje, skiriamos 74 metinės fizinio
ugdymo valandos, 37 valandomis mažinamas dalyko kursas;
55.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su
pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant
į savijautą. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne
mokykloje.
55.3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai
skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria
alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo
rekomendacijas.
55.4. Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos,
siūloma kita veikla (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje,
konsultacijas, socialinę-pilietinę veiklą ir pan., individualius muzikinių dalykų užsiėmimus).
56. Technologijų dalykas keičiamas į kompiuterines muzikos technologijas, kompiuterinę
natografiją.
57. Laikinosios mokomosios grupės sudaromos:
57.1. mokant dorinio ugdymo tikybos ir etikos dalykų. Jei grupėje yra mažiau nei 5
mokiniai, laikinoji grupė sudaroma kartu su paralelinės klasės mokiniais;
57.2. mokant pirmosios užsienio kalbos (anglų), jei klasėje daugiau nei 20 mokinių.
58. Pagrindinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų paskirstymas 2019-2020 m.
m. ir 2020-2021 m. m. pateikti 3 ir 4 prieduose.
ANTRASIS SKIRSNIS. PAGRINDINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU
PROGRAMOS MUZIKOS UGDYMO DALIES DALYKŲ MOKYMAS(-IS)
59. Mokiniai, besimokantys pagal specializuoto ugdymo krypties programą (pagrindinio
ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą), 5–8 klasėje privalo mokytis trijų, I–II klasėje – keturių
muzikos ugdymo dalies branduolio dalykų ir ne mažiau kaip dviejų branduolį papildančių dalykų.
Pasirenkamuosius dalykus mokinys renkasi savarankiškai iš rekomenduojamųjų sąrašo pagal jo
pasirinktą pagrindinį programos dalyką.
60. Mokinys, kuris mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programą (pagrindinio
ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą) atlikėjo raiškos, balso ugdymo, bendrojo fortepijono,
dainavimo, akompanimento klasės, kompozicijos, improvizacijos, dirigavimo, instrumentuotės,
muzikos teorijos dalyko, mokosi nuosekliai, individualiai mokomas mokytojo, jam taikoma pavienio
mokymosi proceso organizavimo forma.
IV SKYRIUS. UGDYMO ORGANIZAVIMAS PAGAL VIDURINIO UGDYMO KARTU SU
MUZIKOS UGDYMU PROGRAMĄ
61. Mokymosi pasiekimų vertinimas. Vidurinio ugdymo mokinių mokymosi pasiekimai ir
pažanga vertinami vadovaujantis gimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VĮ-26
patvirtintu „Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašu“:
61.1. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų sistema;
61.2. Etikos, tikybos, fizinio ugdymo, integruotų dalykų pasiekimai vertinami įskaita.
62. Jei dalyko modulį pasirinko visi klasės mokiniai, modulio pasiekimai sumuojami su
dalyko pasiekimais (modulio programa integruojama į dalyko programą) ir vertinami pažymiu. Jei
dalyko modulį pasirinko ne visi klasės mokiniai, vertinama įskaita.
63. Namų darbai.
63.1. Namų darbai skiriami:
63.1.1. siekiant tobulinti mokinių turimas žinias bei įgūdžius;
63.1.2. ugdyti gebėjimą savarankiškai mokytis, užbaigiant klasėje pradėtą darbą, įtvirtinant
pamokoje išeitą medžiagą;
63.1.3. skatinti domėjimąsi mokomuoju dalyku;
63.1.4. ugdyti gebėjimą naudotis informaciniais šaltiniais;
63.1.5. mokyti planuoti savo darbą bei laiką;
63.1.6. ugdyti mokinių pareigingumą, atsakomybę ir savarankiškumą.
63.2. Namų darbai neskiriami:

63.2.1. neįvykusių pamokų ugdymo turiniui įgyvendinti;
63.2.2. atostogoms.
PIRMASIS SKIRSNIS. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO
DALYKŲ MOKYMAS(-IS) ORGANIZAVIMAS
64. Vidurinio ugdymo programa III–IV gimnazijų klasėse įgyvendinama vadovaujantis
Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis.
65. Gimnazija, vykdanti vidurinio ugdymo programą, iš anksto informuoja mokinius ir jų
tėvus (globėjus, rūpintojus) apie gimnazijos teikiamas ugdymo turinio pasirinkimo galimybes ir
padeda mokiniams susidaryti individualius ugdymo planus dvejiems metams, kurių tikslas ugdyti
mokinio asmeninę atsakomybę už mokymąsi, gebėjimą įgyvendinti išsikeltus tikslus.
66.
Mokinio individualų ugdymo planą, suderintą su gimnazijos galimybėmis, sau
rengia kiekvienas mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą.
67.
Keisti dalyką ar dalyko programos kursą mokinys gali, atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą)
iš naujai pasirinkto dalyko programos ar dalyko programos kurso skirtumo. Jei įskaita išlaikoma
pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis)
arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių. Mokiniui, kuris mokysis
pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti
įskaitos nereikia.
68. Nesant galimybių sudaryti laikinosios grupės, mokiniui, besimokančiam savarankišku
mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma), individualioms konsultacijoms
skiriama iki 15 procentų, o grupėms – 40 procentų ugdymo planų nustatyto savaitinių pamokų
skaičiaus.
69. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą, gimnazijoje esant po vieną III ir vieną
gimnazijos IV klasę, gimnazija pagal turimas mokymo lėšas pasirenka tinkamiausią būdą, kaip
įgyvendins mokymą pagal dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų programas ir užtikrins mokymo
kokybę. Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos mokymui(si) sudarome atskiras laikinąsias
grupes, atsižvelgiant į mokinių pasirinkimus mokytis pagal dalyko bendrojo ar išplėstinio kursų
programą, o užsienio kalbos – į kalbos mokėjimo lygį. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių
pasirinkimus ir jų individualius ugdymo planus, modeliuoja jiems kokybišką vidurinio ugdymo
programos įgyvendinimą.
70. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį pagal Vidurinio
ugdymo bendrąsias programas:
70.1. didina ar mažina (perskirsto) iki 15 procentų dalykui skiriamų pamokų, derindama su
Vidurinio ugdymo bendrųjų programų turiniu;
70.2. iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoja ne pamokų forma.
71. Ugdymo sritys, dalykai.
72. Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą (tradicinės religinės
bendruomenės ar bendrijos) arba etiką. Siekiant užtikrinti dalyko mokymosi programos tęstinumą ir
nuoseklumą rekomenduojame rinktis etiką ar tikybą dvejiems mokslo metams.
73.
Lietuvių kalba ir literatūra. Išplėstiniu kursu gimnazijų III–IV klasėse mokome ne
daugiau kaip 25 mokinius. Esant daugiau mokinių, vieną pamoką (iš dalykui numatytų per savaitę)
skiriame individualizuotam ir diferencijuotam mokymui, pritaikytam pagal mokinių gebėjimus ir
polinkius, laikinosiose grupėse.
74. Užsienio kalbos.
74.1. Patikrinus mokinių užsienio kalbos pasiekimus II gimnazijos klasėje centralizuotai
parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, organizuojant kalbos mokymosi grupes
vadovaujamasi šio testo rezultatais.
74.2. Gimnazijos III–IV klasėse mokome dviejų užsienio kalbų:
74.2.1. mokiniai tęsia pagal pagrindinio ugdymo programą pradėtas mokytis kalbas;

74.2.2. tuo atveju, kai mokinys nusprendžia mokytis tik vienos užsienio kalbos, jis renkasi
vieną iš mokymosi kalbų, kurių mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą.
74.3. Mokiniams rekomenduojama rinktis tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie
atitinka jų užsienio kalbų pasiekimus, t. y. kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų
metmenis. Užsienio kalbos B2 kalbos mokėjimo lygis atitinka pagrindinį (B2.1) ir aukštesnįjį (B2.2)
pasiekimų lygį, o B1 kalbos mokėjimo lygis – patenkinamą pasiekimų lygį.
74.4. Nustačius, kad mokinio pasiekimai (nepriklausomai nuo to, ar mokinys pagal
pagrindinio ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip pirmosios arba antrosios užsienio kalbos) yra:
74.4.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio kursą;
74.4.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio kursą;
74.4.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio kursą.
75. Fizinis ugdymas.
75.1. Fizinio ugdymo pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“.
75.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai pažymiais
nevertinami, įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Šios grupės pamokos organizuojamos taip:
75.3. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą;
75.4. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje.
75.5. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai
skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų skatinančių
ligų paūmėjimą.
76. Žmogaus sauga. Žmogaus sauga integruojama į fizikos, chemijos, biologijos pamokas.
77. Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų paskirstymas 2019-2020 m.
m. ir 2020-2021 m. m. pateikti 5 priede.
ANTRASIS SKIRSNIS. VIDURINIO UGDYMO KARTU SU MUZIKOS UGDYMU
PROGRAMOS MUZIKOS UGDYMO DALIES DALYKŲ MOKYMAS(-IS)
78. Specializuoto ugdymo krypties programų (vidurinio ugdymo kartu su muzikos
ugdymo programa) įgyvendinimas.
79. Gimnazija, įgyvendinanti specializuoto ugdymo krypties programas (vidurinio
ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą), menų ir technologijų dalykus keičia specializuoto
ugdymo krypties programos muzikos ugdymo dalies dalykais. Mokinio neformaliojo švietimo
valandų skaičių didiname 4 valandomis. Mokinio pasirinktą ugdymo turinį skiriame menų dalykams,
dalykų išplėstiniams ir bendriems kursams.
80. Specializuoto ugdymo krypties programų (vidurinio ugdymo kartu su muzikos
ugdymu programų) muzikos ugdymo dalykų mokymas integruojamas į neformalųjį švietimą.
81. Gimnazija, įgyvendinanti specializuoto ugdymo krypties programą (vidurinio ugdymo
kartu muzikos ugdymu programą), vadovaujasi Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis ir
Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su
muzikos ugdymu programų) muzikos ugdymo dalies programa, patvirtinta švietimo ir mokslo
ministro.
82. Mokinys, kuris mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programą (vidurinio
ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą), privalo mokytis keturių muzikos ugdymo dalies
branduolio ir ne mažiau kaip dviejų branduolį papildančių dalykų.
83. Mokinys, kuris mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programą (vidurinio
ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą) atlikėjo raiškos, balso ugdymo, bendrojo fortepijono,
dainavimo, akompanimento klasės, kompozicijos, improvizacijos, dirigavimo, muzikos teorijos
dalyko, mokosi nuosekliai, individualiai mokomas mokytojo, jam taikoma pavienio mokymosi
proceso organizavimo forma. Šios pamokos, suderintos su mokytojais, mokiniu ir jo tėvais (globėjais,
rūpintojais), gimnazijos tarybos pritarimu organizuojamos šeštadieniais.

84. Pasirenkamuosius dalykus mokinys renkasi savarankiškai iš rekomenduojamų pagal
jo pasirinktą pagrindinį branduolio dalyką. Iš menų ir technologijų ugdymo srities mokiniams
siūlome tik specializuoto ugdymo krypties programos muzikos ugdymo dalies dalykus.
V SKYRIUS. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, MOKYMOSI KRŪVIO
REGULIAVIMAS
85. Mokymosi pagalba mokykloje teikiama vadovaujantis „Pagalbos mokiniui teikimo
tvarkos aprašu“, patvirtinti 2017-12-31 direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-95.
85.1. Mokiniams teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos.
86. Mokinių mokymosi krūvis.
86.1. Gimnazijos direktorius:
86.1.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų
darbų stebėseną ir kontrolę;
86.1.2. tvirtina mokymosi krūvio optimizavimo priemonių planą.
86.2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo mokymosi krūvio stebėseną ir kontrolę.
86.3. Mokytojai, naudodamiesi el. dienynu, derina kontrolinių darbų atlikimo datas:
86.3.1. Mokiniams per dieną negali būti skiriama daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.
Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami elektroniniame dienyne ne vėliau kaip prieš savaitę.
87. Atleidimas nuo pamokų:
87.1. mokinys gali būti atleidžiamas gimnazijos direktoriaus įsakymu nuo dailės, fizinio
ugdymo ar kitų pamokų, jei jis lanko neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) formalųjį švietimą
papildančio ugdymo veiklas, pateikia tėvų prašymą ir tai įrodančią informaciją;
87.2. mokinys atleistas nuo atitinkamo dalyko pamokų, tuo metu gali užsiimti kita veikla
arba mokytis individualiai. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą.
Jei šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmos arba paskutinės, suderinus su mokinių tėvais,
mokiniai į mokyklą gali atvykti vėliau arba išvykti anksčiau;
87.3. mokiniui, lankančiam neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) formalųjį švietimą
papildančio ugdymo veiklas ir pateikusiam tai įrodančią informaciją ir tėvų (globėjų) prašymą, fizinio
ugdymo pamokos (ar jų dalis) yra įskaitomos. Šių programų turinys turi derėti su Bendrųjų programų
turiniu.
___________________________________
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