VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PROJEKTAS
2018-2019 m. m.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI PALMIRA RAGINIENĖ

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2017-06-02 įsakymu Nr. V-442

Ugdymo organizavimas (1)
 Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.
 Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2018 m. rugsėjo 1 d.
 Ugdymo proceso trukmė:
 I- III gimnazijos klasės mokiniams - 185 ugdymo dienos.

 IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.
 Atostogos:

Rudens: 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
•
Žiemos (Kalėdų): gruodžio 27 d. - 2018 m. sausio 2 d.
•
Žiemos: 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
•
Pavasario (Velykų): 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.
 Baigiamajame kurse:
• neskiriamos pavasario atostogos;
• 60 ir 90 kreditų programų mokiniams neskiriamos ir rudens
atostogos.
•

Ugdymo organizavimas (2)
Centras dirba 5 dienas per savaitę,
pamokos pradedamos 8.00 val.
Pamokos trukmė - 45 min. Pamokų
laikas:
II, III kursas
•
• 1. 8.00 - 8.45
•
• 2. 8.55 - 9.40
•
• 3. 9.50 - 10.35
•
• 4. 10.45 - 11.30
•
• 5. 11.40 - 12.25
•
• Pietų pertrauka
•
• 6. 12.55 - 13.40
•
• 7. 13.50 - 14.35
•
• 8. 14.45 - 15.30

I kursas
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
Pietų pertrauka
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30

Ugdymo organizavimas (3)

Socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10
valandų (pamokų) per mokslo metus (pagrindinio ugdymo
programos
mokiniams).
Socialinė-pilietinė
veikla
fiksuojama dienyne. Rekomenduojama, kad mokiniai savo
socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kauptų patys e.
aplanke.

Ugdymo organizavimas (4)
Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų mokiniams yra privaloma, tai
sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Mokykla priima
sprendimą, kiek šiai veiklai per mokslo metus skirs pamokų
- atsižvelgia į Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose
programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių
(pvz., 30 val., grupių vadovai įrašo į auklėjamosios veiklos
planus) ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: pavyzdžiui,
muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose
mokymosi aplinkose).

Ugdymo organizavimas (5)

Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė arba
savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą
paskelbti ekstremaliąją padėtį, į mokyklą mokiniai gali
nevykti. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą
mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į
mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama
mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektroniniame
dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų
skaičių.

Ugdymo organizavimas (6)
Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys:
• laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario
(Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko
egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną
po atostogų;
• Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos
egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti
suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena
įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Ugdymo organizavimas (7)
Kad vaikas pasiektų geresnių ugdymosi rezultatų pasirinktose
srityse ir didėtų mokymo veiksmingumas, turi būti užtikrintas:
• mokinių mokymosi krūvio reguliavimas;
• mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas;
• mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas;
• neformaliojo vaikų švietimo organizavimas;
• ugdymo turinio integravimas, dalykų mokymo intensyvinimas;
• ugdymo diferencijavimas;
• mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų)
bendradarbiavimas.

Ugdymo turinio planavimas
Mokytojai rengia dalykų programas, ilgalaikius bei
trumpalaikius planus vadovaudamiesi Ugdymo turinio
planavimo tvarkos aprašu.
•
Parengtos programos ir ilgalaikiai planai aptariami bei
suderinami dalykų metodinėse grupėse ir su direktoriaus
pavaduotoju ugdymui iki 2018-09-15.
•
Parengtos pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių
programos bei neformaliojo švietimo programos
tvirtinamos direktoriaus įsakymu iki 2018-09-15.
•

Ugdymo procesas(1)
turinio
inovacijos,
skatinančios
proceso
modernizavimo įgyvendinimą:
mokymasis virtualiosiose aplinkose;
metodinės medžiagos rengimas, atnaujinimas ir kėlimas į
elektroninę platformą.
Brandos darbo organizavimas;
Tarptautinių, nacionalinių, mokyklos projektų
įgyvendinimas;
Mokymosi pagalbos priemonių mokinių pasiekimams
pagerinti numatymas.

 Ugdymo

•
•

•
•
•

Ugdymo procesas (2)
Modulinės profesinio mokymo programos:
1. Kompiuterių tinklų derintojo (M43061107);
2. Žiniatinklio programuotojo (M44061108);
3. Padavėjo ir barmeno (M43101303);
4. Virėjo (M43101302);
5. Svečių aptarnavimo darbuotojo (M44101502);
6. Apskaitininko ir kasininko (M44041101);
7. Automobilių mechaniko mokymo programa (M43071604,
M44071601);
8. Automobilių elektros įrengimų remontininko (M43071601);
9. Apdailininko (statybininko) (M43073202);
10. Staliaus (M43073203);
11. Kirpėjo (M44101201);

Ugdymo procesas (3)
12. Slaugytojo padėjėjo (M44091301);
13. Higieninės kosmetikos kosmetiko (44101202);
14. Suvirintojo (M43071501, M44071501, T43071502);
15. Logisto ekspeditoriaus (440041701, M440041701);
16. Konditerio (M44101301, M43101301);
17. Apdailininko (statybininko) (T43073204);
18. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko (T43071401);
19. Elektriko (M44071304);
20. Kirpėjo (M43101201);
21. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo
(M32104101);
22. Vizualinės reklamos gamintojo (M43041401).

Ugdymo procesas (4)
 Praktika numatoma ištisinė arba suskaidyta į atskiras

dalis.

Ugdymo procesas (5)
• Du kartus per metus (gruodžio ir gegužės mėn.) vedami

signaliniai pusmečiai;
• I kurso mokiniams balandžio mėn. ir baigiamojo kurso
mokiniams likus ne mažiau kaip 1 mėn. iki išleidimo į
praktiką
realioje
darbo
vietoje
organizuojamas
diagnostinis vertinimas vadovaujantis Mokinių profesinių
žinių ir įgūdžių diagnostinio vertinimo tvarkos aprašu,
patvirtintu 2013 m. gruodžio 18 d. Nr. (1.3.)-V1-127-2.
• II bei IV gimnazijos klasių mokiniai laiko bandomuosius
bendrojo ugdymo dalykų egzaminus.

Ugdymo procesas (6)
Asmens, turinčio kvalifikaciją ir priimto mokytis kartu su
pirmos kvalifikacijos siekiančiais asmenimis, mokymas
vykdomas įskaičius bendruosius profesinio mokymo ir kitus
dalykus, modulius, kurių mokinys mokėsi įgydamas
ankstesnę kvalifikaciją vadovaujantis
Ankstesnio
mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašu, patvirtintu
Alytaus profesinio rengimo centro direktoriaus 2014 m.
balandžio 15 d. įsakymu Nr.V1-32.

Ačiū už dėmesį

