PATVIRTINTA
Šiaulių sporto gimnazijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. VŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS 2017–2018 MOKSLO METŲ
PAGRINDINIO IR VIDURINIO BENDROJO KARTU SU SPECIALIZUOTU
SPORTINIU UGDYMU PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų ir
pagrindinio ir vidurinio ugdymo specializuoto sportinio ugdymo planai (toliau – ugdymo planai)
reglamentuoja pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrųjų kartu su specializuotu sportiniu ugdymu
ugdymo programų (toliau – ugdymo programos) ir su šiomis programomis susijusių
neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.
2. Gimnazijos ugdymo plano tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo bendruosius
reikalavimus ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, kad kiekvienas mokinys
pasiektų geresnius ugdymo(si) rezultatus ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų bei sėkmingai derintų bendrąjį ir sportinį ugdymą.
3. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai:
3.1. pateikti gaires gimnazijos bendrojo ir specializuoto sportinio ugdymo turiniui
įgyvendinti;
3.2. nurodyti bendrojo ir specializuoto sportinio ugdymo dalykų pamokų skaičių, skirtą
ugdymo programoms įgyvendinti;
3.3. apibrėžti bendrojo ir sportinio ugdymo grupių sudarymo principus ir ugdytinių
mokymosi ir sportinių pasiekimų vertinimą, numatyti bendrojo ir sportinio ugdymo trukmę ir
apimtis.
3.4. kurti ugdymo proceso sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo ir
mokymo aplinkų) ugdymo(si) procese siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi.
PIRMASIS SKIRSNIS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ
5. Ugdymo organizavimas 7–8, I–IV gimnazijos klasėse 2017–2018 mokslo metais:
5.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d
5.2. Ugdymo proceso trukmė 7–8, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 181 ugdymo diena,
IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.
Klasės
Mokslo metų pradžia / Ugdymo
proceso
pradžia
Pusmečių trukmė

2017–2018 mokslo metai
7
8
I

II

III

IV

09-01

1-asis 09-01–01-19
2-asis 01-22–06-15
Rudens atostogos

10-30–11-03

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-27–01-03

1-asis
09-01–01-19
2-asis
01-22–05-25

2
Žiemos atostogos
Pavasario (Velykų) atostogos
Ugdymo proceso
pabaiga
Ugdymo proceso trukmė dienomis
(savaitėmis)
Sportinio ugdymo proceso trukmė
savaitėmis

02-19-02-23
04-03–04-06*
06-15

05-25
166 (33)

181 (36)
44

45

Pastaba:
*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą,
nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.

5.3. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 7–8, I–III
gimnazijos klasės mokiniams nustato gimnazijos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir
savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės
įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos –
biudžetinės įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininkas) (valstybinės, savivaldybės mokyklos –
viešosios įstaigos ir nevalstybinės mokyklos).
5.4. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir
mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
5.6. Gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.
6. Jeigu IV gimnazijos 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.
7. Gimnazijoje pamokos pradedamos 8.00 val.. Pamokos trukmė 7-8 ir I-IV klasėse – 45
min.
8. Pamokų laikas mokiniams derinamas su sportinio režimo dienotvarke.
7-8 ir I-IV gimnazijos klasių pamokų laikas:
I, II, IV, V
III
1. 8.00 – 8.45 val.
1. 8.00 – 8.45 val.
2. 8.55 – 9.40 val.
2. 8.55 – 9.40 val.
3. 9.50 – 10.35 val.
3. 9.50 – 10.35 val.
4. 10.45 – 11.30 val.
10.35 – 12.10 I-a treniruotė
12.15 -13.05 pietūs
11.30 -13.05 pietūs
4. 13.05 – 13.50 val.
5. 14.00 – 14.45 val.
6. 14.55 – 15.40 val.
7. 15.50 – 16.35 val.

5. 13.05 – 13.50 val.
6. 14.00 – 14.45 val.
7. 14.55 – 15.40 val.

16.45- 18. 35 II-a treniruotė
9. Gimnazija dirba šešias dienas per savaitę:
9.1. pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais vyksta
pamokos;
9.2. pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais vyksta
treniruotės.
10. Žiemos (Kalėdų) ir pavasario (Velykų) atostogų datas metų eigoje gimnazija, suderinusi
su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, gali keisti gimnazijos vadovo
įsakymu.
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11. Gimnazijos vadovas, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar
paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.
Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio,
techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui,
gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl
ekstremaliosios situacijos paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima
savivaldybės administracijos direktorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu tris
savivaldybes, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Gimnazijos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja
savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.
12. Jei oro temperatūra – 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į gimnaziją 7-8 ir I-IV gimnazijos
klasių mokiniai gali nevykti. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas.
Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos
internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų
skaičių.
ANTRASIS SKIRSNIS
GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS.
GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS
13. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius mokinių
ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas, vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio
21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo
patvirtinimo“ (toliau-Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis
programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio
26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų
patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo
bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011
m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“
(toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. isakymu Nr. V-1308
„Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), bendraisiais
ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir
mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašas), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos
aprašu, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. V- 1309 patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-325 „Dėl
pradinio , pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Kūno kultūros
ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m.
gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 patvirtintomis, sportinio ugdymo organizavimo
rekomendacijomis bei kitais švietimą, kūno kultūrą ir sportą reglamentuojančiais teisės.
16. Gimnazijos vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė (toliau – pažintinė kultūrinė
veikla), veikla sudaro formuojamo gimnazijos ugdymo turinio dalį. Ši veikla siejama su Gimnazijos
ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama mokykloje ir už jos ribų.
Pažintinei ir kultūrinei veiklai 2017–2018 mokslo metais skiriama 10 mokymosi dienų. Dėl 5
ugdymo dienų susitarta gimnazijoje, kitų 5 ugdymo dienų veikla reglamentuota Šiaulių miesto
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savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjo
2017 m. birželio19 d. įsakymu Nr. Š-275 „Dėl ugdymo dienų 2017-2018 m.m.“
16.1. 2017–2018 mokslo metais 7 – 8 ir I - IV klasėse veikla organizuojama taip:
Eil.
Nr.
1.
2.

Mėnuo, diena

Veikla

09-01
09-07

3.

10-12

4.

11-16

5.

12-20

6.

02-21

7.

03-20

8.

04-19

9.

05-22

10.

06-01

Mokslo, žinių ir sporto šventė.
Ugdymo karjerai diena.
Erasmus + projekto „Vertybių sklaida
vaikų kūryboje ir kinematografijoje“
veiklos.
Tolerancijos ugdymo diena.
Edukacinės –kūrybinės dirbtuvės
„Kalėdos pražysta gerumu“.
Gimtosios kalbos puoselėjimo diena
Edukacinės –kūrybinės dirbtuvės Lietuvos
100-mečiui paminėti.
Gamtosauginio ugdymo diena Vainagių
girininkijoje.
Patyriminio ugdymo (STEAM) diena.
Prevencinis renginys „Aktyvus, sveikas,
laimingas“.
Edukacinės –kūrybinės dirbtuvės „Šuoliu į
vasarą“.

Organizatoriai
Vykdoma 7 – 8 ir I - IV
gimnazijos klasių vieninga
veikla.
Atsakingi 7-8 ir I - IV
gimnazijos klasių vadovai,
sporto šakų treneriai.

18. Gimnazijos ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams ir atitinka bendrųjų
ugdymo planų nuostatas ir gimnazijos iškeltus ugdymo tikslus bei gimnazijoje priimtus susitarimus.

