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1. Ugdymo ciklais I-IV klasėse tikslas – siekiant mokinių mokymo(si) kokybės ir pažangos 

sudaryti sąlygas mokiniams tobulintis mokymosi mokytis kompetenciją. 

2. Ugdymo ciklais I-IV klasėse uždaviniai: 

2.1. suplanuoti ir įgyvendinti lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, rusų, prancūzų, vokiečių), 

matematikos, istorijos, geografijos, fizikos, biologijos, chemijos ugdymo turinį 4 ciklais per mokslo 

metus; 

2.2. pritaikyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą; 

2.3. numatyti ciklų laikotarpius ir atsiskaitomųjų darbų savaičių laiką; 

2.4. numatyti atsiskaitomųjų savaičių tvarkaraščio pritaikymo galimybes; 

2.5. įvertinti ugdymo ciklais įtaką mokinių mokymosi pažangai. 

3. Ugdymo ciklais I-IV klasėse organizavimo tvarka: 

3.1. iki einamųjų mokslo metų pradžios lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, rusų, prancūzų, 

vokiečių), matematikos, istorijos, geografijos, fizikos, biologijos mokytojai parengia ilgalaikius 

planus, ugdymo turinį suplanuodami 4 ciklais per mokslo metus, kurių trukmė 7-8 mokymosi 

savaitės; 

3.2. pirmąją mokslo metų savaitę klasių vadovai pasirašytinai supažindina mokinius ir tėvus 

su šia tvarka; 

3.3. mokslo metai dalinami į 4 ciklus (2 kiekvieną pusmetį), kurie trunka 8-10 savaičių; 

3.4. kiekvieno ciklo pabaigoje organizuojama atsikaitomųjų darbų savaitė; 

3.5. ciklų laikotarpiai ir atsiskaitomųjų darbų datos kiekvienais mokslo metais nustatomi 

direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į einamųjų mokslo metų trukmę; 

3.6. atsiskaitymo savaitės metu organizuojami atsiskaitymai ir jų trukmė: 

3.6.1. lietuvių kalbos – 2 val.; 

3.6.2. matematikos – 2 val.; 

3.6.3. anglų kalbos – 1,5 val.; 

3.6.4. antrosios užsienio kalbos – 1,5 val.; 

3.6.5. socialinių mokslų (istorijos, geografijos) – 2 val.; 

3.6.6. gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) – 2 val.; 

3.7. atsiskaitomųjų darbų datos ciklo pradžioje skelbiamos TAMO dienyne; 

3.8. rengdami socialinių mokslų ir gamtos mokslų atsiskaitomojo testo užduotis, mokytojai 

parengia proporcingą testo dalį:  

3.8.1. socialinių mokslų – 1/2 istorijos, 1/2 geografijos;  

3.8.2. gamtos mokslų – 1/3 biologijos, 1/3 fizikos, 1/3 chemijos; 

3.8.3. III ir IV klasių mokiniams nesimokant kurio nors iš šių dalykų, visą testo turinį ar 

proporcingą jo dalį sudaro tik to dalyko(ų), kurį mokosi mokinys, užduotys; 

3.8.4. kiekvieną testą ar jo dalį vertina ir įvertina dėstantis mokytojas; 

3.8.5. IV- os klasės mokiniai 3 ir 4-o ciklo pabaigoje atsiskaitomųjų testų nerašo, kaip 

atsiskaitomojo darbo rezultatas užskaitomas bandomojo brandos egzamino įvertinimas; 

3.9. testai ištaisomi ir mokiniams rezultatai paskelbiami ne vėliau  kaip per 10 darbo dienų. 

4. Testavimo organizavimas: 



4.1. mokinys atlieka testą direktoriaus įsakymu nustatytu laiku ir patalpoje; 

4.2. testą vykdo direktoriaus įsakymu paskirti asmenys. Jais gali būti skiriami dalyko 

mokytojai ar kiti gimnazijos pedagoginiai darbuotojai; 

4.3. mokinys atlikęs testą anksčiau, nei numatyta, iš testavimo patalpos išleidžiamas. 

Anksčiau nei numatytu laikų iš patalpos išėjęs mokinys privalo likti gimnazijoje, iš jos teritorijos jam 

išeiti draudžiama. 

5. Tvarkaraščio pritaikymas testavimo savaitės metu: 

5.1. atsiskaitymo savaitės metu atsiskaitomų dalykų pamokos nevyksta; 

5.2. atsiskaitymo savaitės metu organizuojamos atsiskaitomųjų dalykų konsultacijos; 
5.3. atsiskaitymo savaitės metu vyksta tik neatsiskaitomųjų dalykų pamokos numatytos klasės 

ar individualiame mokinio ugdymo plane; 

5.4. laisvu nuo pamokų laiku mokinys ruošiasi kitam testui bibliotekoje – informaciniame 

centre ar kitose edukacinėse erdvėse. Iš gimnazijos teritorijos mokinys gali išeiti tik pasibaigus tos 

dienos tvarkaraštyje numatytam laikui; 

5.5. mokinys neatsiskaitęs atsiskaitymo savaitės metu privalo atsiskaityti per artimiausią 

savaitę, išskyrus ilgalaikės ligos atvejus, kuomet atsiskaitoma pagal individualų atsiskaitymo 

tvarkaraštį, bet ne vėliau kaip iki pusmečio pabaigos.  Neatsiskaičius vertinama „Labai blogai“. 

6. Įgyvendinant ugdymą ciklais, mokinių pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis 

Kauno Palemono gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

2019 m. birželio 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-215. 

7. Mokslo metų pabaigoje analizuojama mokinių pažanga, ugdymo ciklais sistemos įtaka jai. 

8. Šios tvarkos įgyvendinimą koordinuoja gimnazijos administracija. Analizuojamas jos 

sėkmingumas. Esant būtinybei, ji koreguojama, tobulinama.  
 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


