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KALVARIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KALVARIJOS GIMNAZIJOS 2021-2022 rR 2A22-2023 MOKSLO METU

IKTMOKYKLINIO, PNMSNNOYKLINIOO PRADINIO' PAGRINDINIO,
VIDURINIO IR SUAUGUSUJU VIDURINIO UGDYVIO PROGRAMU

UGDYMO PLANU PAKEITIMO

2022m. balandZio 8 d. Nr. V1-19
Kalvarija

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m.kovo 25
d. isakymu Nr. V-444 ,,Del ,,Del Svietimo, mokslo ir sporto ministro 202I m. geguZes 3 d. isakymo
Nr. V-688 ,,Del2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metq pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programq bendryjq ugdymo planq patvirtinimo" pakeitimo":

k e i d i u Kalvarijos gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metq ikimokyklinio,
prieSmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, suaugusiqjq vidurinio ugdymo programrl ugdymo
planus, patvirtintus Kalvarijos gimnazijos direktoriaus 2021m. rugpjldio 31 d. isakymu Nr. Vl-46
,,Del Kalvarijos gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metq ikimokyklinio, priesmokyklinio,
pradinio, pagrindinio, vidurinio ir suaugusiqjq vidurinio ugdymo programr+ ugdymo planq
patvirtinimo":

1. ,Papildau 45.8. papunkdiu:

,,45.8. nepilnamediam asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybes2022 m. kovo 16 d. nutarimuNr. 224,,De|laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje
uZsieniediams suteikimo" yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga (toliau - i5 Ukrainos perkeltas
mokinys), sudaro S4lygas mokytis ukrainiediq kalbos."

2. Pakeidiu 45.5. papunkti ir i5destau jitaip:
,,45.5. i5siai5kina atvykusio asmens lUkesdius ir norus mokytis kartu su bendraamZiais

(suaugusiqiq - pagal suaugusiqjq bendrojo ugdymo program4), Svietimo pagalbos ir intensyvumo
poreiki mokytis lietuviq kalbos (suaugusiqjq - pagl suaugusiqjrl bendrojo ugdymo program4). Su i3
Ukrainos perkeltu mokiniu papildomai aptaiaporeiki mokytis ukrainiediq kalbos."

3. Pakeidiu 45.7.1. papunkti ir i5destau ji taip:
,,45.7.I. sudaro mokinio individualq ugdymo plan4, atsiZvelgdama i jo mokymosi

pasiekimus. Individualiame ugdymo plane gali bfti numatytas pamokq skaidiaus perskirstymas tarp
dalykq, numatytq ugdymo plano 66, 87,104 punktuose, sudarant galimybg kuri laik4 nesimokyii
dalies dalykq, esant aukSesniems Siq dalykq pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir
Siq dalykq pamokas skirti lietuviq kalbai mokyi. fvertinus, kad mokiniai kai kuriq yra mokgsi pagal
tarptauting bendrojo ugdymo program? intensyviau ir i5samiau ir yra pralenkg dabartini dalyko
mokymosi turini, galima priimti sprendimq kuri laik4 nesimokyti to dalyko, pamokas perskirstyti,
nesukeliant mokiniui dalyko nesimokymo pasekmiq."

4. Papildau 45.7.3. papunkdiu:

,,45.7.3. su i5 Ukrainos perkeltu mokiniu papildomai aptariamos ukrainiediq kalbos mokymosi
galimybes ir numatomi mokymosi budai. I5 Ukrainos perkeltam mokiniui pasirinkus mokytis
ukrainiediq kalb4 skiriamos 5 pamokos per savaitg. Pamokos ukrainiediq kalbai mokyis gali bflti
skiriamos perskirstant pamokas mokinio individualiame plane tarp dalykq ir i5 ugdymo poreikiams
tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti numatytq pamokq ir kt."

5. Pakeidiu 46.2. papunkti ir iSdestau jitaip:
,,46.2. konsultuoja del neformaliojo vaikq Svietimo veiklq pasirinkimo, numato galimybes

mokytis kalbq per neformaliojo vaikq Svietimo sifilomas veiklas mokykloje;"
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6. Papildau 47.5. papunkdiu:

,,47.5. mokiniai i5lyginamojoje klaseje ar grupeje gali mokytis visq tos klases ugdymo plano
dalykq, tik tam tikros ugdymo srities (lietuviq kalbos, kitq kalbq; gamtamoksliniq, socialiniq, menq,
tiksliqfq mokslq) dalykq ar vieno dalyko. I5 Ukrainos perkelti mokiniai i5lyginamosiose klasese i5
kalbq ugdymo srities, be pasirinktq kalbq, galimokytis ir ukrainiediq kalbos;"

7. Papildau 47.6. papunkdiu:

,,47.6. Mokyklos ugdymo turiniui igyvendinti klaseje sudaromos laikinosios grupes i5
Ukrainos perkeltiems mokiniams ukrainiediq kalbai,ntokytip. Esdnt nedideliam mokiniq, norindiq
mokytis ukrainiediq kalbos, skaidiui galima sujungti gretimry'artimq pagal amZiq klasiq mokinius.oo
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