
 

PAGRINDINIS UGDYMAS 
 

PASKIRTIS 
 Pagrindinio ugdymo 

paskirtis – suteikti asmeniui 
dorinės, sociokultūrinės ir 
pilietinės brandos 
pagrindus, bendrąjį 
raštingumą, technologinio 
raštingumo pradmenis,  

ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir 
gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau. 

VYKDO 
 Pagrindinio ugdymo 

programos I dalis apima 
ketverių metų pagrindinio 
ugdymo turinio koncentrą 
(5-8 klasės), II dalis – 
dvejų metų pagrindinio 
ugdymo turinio koncentrą 
(9-10 klasės arba 
gimnazijos I –II klasės).  

Pagrindinio ugdymo programą arba jos dalį vykdo 
gimnazijos, vidurinės, pagrindinės, jaunimo, 
profesinės ir kitos mokyklos. 



 

PRIIMAMI MOKYTIS 
 

 
Pagrindinis ugdymas teikiamas 
mokiniui, įgijusiam pradinį 
išsilavinimą. 

Į valstybinę ir savivaldybės 
bendrojo lavinimo mokyklą 
pirmumo teise priimamas asmuo, 
gyvenantis mokyklos steigėjo 

tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. 
Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu 
vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo lavinimo 
mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų. 

Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi 
pagal privalomojo švietimo programas. 

Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti 
užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal 
privalomojo švietimo programas, psichologinės, 
specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės 
pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais 
(globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei 
vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis 
kitoje mokykloje. 

Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo 
švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir 
akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių 
saugumui, suderinus su vaikų teisių apsaugos 



tarnyba gali būti pašalintas iš valstybinės ar 
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklos. Mokyklos 
vadovas kartu su mokyklos steigėju arba bendru 
steigėjų susitarimu, jo tėvams (globėjams, 
rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą 
mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą 
mokykla informuoja jo gyvenamosios vietos 
savivaldybę. 
UGDYMO TURINYS IR UGDYMO PLANAS 
 Pagrindinio ugdymo 

turinį reglamentuoja 
Bendrosios programos 
kurios apibrėžia ugdymo 
turinį valstybės 
lygmeniu.  

Ugdymo programų 
vykdymą reglamentuoja  
Bendrieji ugdymo 
planai.  

Mokyklos ir mokytojai, vadovaudamiesi 
Bendrosiomis programomis ir ugdymo planais, 
formuoja mokyklos ir klasės lygmens ugdymo turinį 
pritaikydami jį pagal atskirų klasių ir mokinių 
poreikius taip, kad mokiniai pagal savo išgales 
pasiektų kuo geresnių rezultatų. 

 
 
 
 



Pagrindinio ugdymo planas (2009-2011 m.m.) 

Dalykai 

Savaitinių 
pamokų 
skaičius 

5-6 
klasėse 

Savaitinių 
pamokų 
skaičius 

7-8 
klasėse 

Pagrindinio 
ugdymo I 

dalies dalykų 
įgyvendinimui 

skirtos 
valandos 

Savaitinių 
pamokų 
skaičius 

9-10 
klasėse 

Pagrindinio 
ugdymo II 

dalies dalykų 
įgyvendinimui 

skirtos 
valandos 

Tikyba / 
Etika 2 2 140 2 70 

Lietuvių 
kalba  10 10 700 9 314 

 1 – oji 
užsienio 
kalba (anglų, 
vokiečių, 
prancūzų) 

6 6 420 6 210 

2 – oji 
užsienio 
kalba (anglų, 
vokiečių, 
prancūzų, 
rusų) 

2 4 216  4 140 

Istorija 4 4 280 4 140 
Pilietiškumo 
pagrindai    2 70/72/68 

Geografija 
2 4 216 2 

106/104/102 

/108 
Gamta ir 
žmogus 4  136   

Ekonomika    1 36 
Matematika 8 8 560 7 244 
Informacinės 
technologijos 2 1 104/100/108 2 70/72/68 

Biologija   3 108 3 106/104/102 
Fizika   3 108 4 248 
Chemija   2 72 4 140 
Dailė 2 2 140 2 70 
Muzika 2 2 140 2 70 
Technologijos 4 3 244 2,5 88/87 
Kūno kultūra 5 4 312/316 4 140 
Žmogaus 
sauga 1 1 68/72 0,5 12 



 

Pastaba. Pateiktame ugdymo plane nurodytas 
minimalus pamokų skaičius per du metus, kuris 
reikalingas atitinkamai dalyko programai įgyvendinti. 

Mokykla, pagal I pagrindinio ugdymo programos dalį 
suderinus su tėvais, gali dalykui skirti didesnį pamokų 
skaičių arba įvesti papildomus modulius. Papildomai 
skirtos valandos negali viršyti Bendruose ugdymo 
planuose nurodyto maksimalaus pamokų skaičiaus. 
 
 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS 
BAIGIMAS 

 

Pagrindinio ugdymo 
programos baigiamosios 
klasės mokinys, turintis 
visų ugdymo plano dalykų 
patenkinamus metinius 
įvertinimus, laikomas 
baigusiu pagrindinio 
ugdymo programą, 
įgijusiu pagrindinį 
išsilavinimą ir teisę tęsti 
mokymąsi pagal vidurinio 
ugdymo programą. 

Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės 
mokinys gali laikyti Pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimo egzaminus iš lietuvių kalbos (gimtosios), 
lietuvių kalbos (valstybinės), gimtosios kalbos (rusų, 



baltarusių, lenkų, vokiečių) ir matematikos. 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 
neprivalomas ir jo rezultatai galimybei mokytis pagal 
vidurinio ugdymo programą neturi įtakos. 

 

 

Informacijoje nuostatos apie pagrindinį ugdymą 
paimtos iš reglamentuojančių dokumentų.  

Su dokumentais galima susipažinti 
http://www.smm.lt/  <Pradžia > Ugdymas > 
Bendrasis> 
Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų klasių 
komplektavimą ir priėmimo tvarką 
reglamentuojantys dokumentai: 

1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 kovo 
20 d. sprendimas T-116 „Dėl priešmokyklinio 
ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 
savivaldybės biudžetinėse bendrojo lavinimo 
mokyklose 2010–2011 mokslo metais nustatymo“. 

2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. 
balandžio 10 d. sprendimas T-167 „Dėl Kauno 
miesto savivaldybės įsteigtų bendrojo lavinimo 
mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti 
mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 
pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis 
nustatymo“ 

http://www.smm.lt/


3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. 
balandžio 09 d. sprendimas T-229 „Dėl priėmimo 
mokytis Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse 
bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 

Pastaba. Sprendimai keičiami arba tikslinami 
kiekvienais mokslo metais 

 
INFORMACIJĄ PARENGĖ: 

Vilija Adaškevičienė, Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo 
poskyrio vedėja 

Leonardas Kęstutis Lukoševičius, Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo 
švietimo poskyrio vyriausiasis specialistas 

 


