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UŽSIENIEČIŲ IR GRĮŽUSIŲ IŠ UŽSIENIO MOKINIŲ BEI MOKINIŲ ATVYKUSIŲ IŠ 

UKRAINOS UGDYMO KAUNO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOJE  

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Kauno Senamiesčio progimnazija užsieniečius ar grįžusius iš užsienio bei mokinius 

atvykusius iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje priima mokytis 

vadovaudamasi 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 aprašo patvirtinimo“. 

2. Atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio ar 

pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą progimnazija priima jį  

mokytis bendra tvarka ir įregistruoja Mokinių registre.  

3. Jei mokinys ar jo tėvai (globėjai) išreiškia norą mokytis pagal Ukrainos ugdymo 

programas nuotoliniu būdu mokykloje, veikiančioje Ukrainoje, mokinys turi būti priskirtas ir 

mokyklai, veikiančiai Lietuvoje, ir įregistruotas Mokinių registre.  

4. Kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu vertinama bendra sveikatos 

būklė, privalomas visiems vaikams iki 18 metų, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas. Iš 

Ukrainos atvykusioms šeimoms daugiau informacijos https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-

informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informacija-ukrainos-pilieciams-1). 

5. Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius 

dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei asmuo 

yra nepilnametis), priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai, arba (ir) į 

išlyginamąją klasę (grupę).  

6. Jei iš pateiktų asmens mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų 

duomenų paaiškėja, kad asmens pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, 

pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, asmuo turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje klasėje arba klase 

žemiau. Progimnazija sprendimą suderina su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais).  

7. Priėmus iš užsienio atvykusi asmenį, asmenį, Lietuvoje baigusį užsienio valstybės arba 

tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį progimnazija 

sudaro jo individualaus ugdymo planą, užtikrina mokiniui reikiamą švietimo / mokymosi pagalbą.  

8. Individualiam ugdymo plane gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas tarp 

dalykų. 

9. Mokiniams, nemokantiems lietuvių kalbos, jos mokymąsi mokykla gali organizuoti: 

https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informacija-ukrainos-pilieciams-1
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informacija-ukrainos-pilieciams-1


lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (išlyginamosiose klasėse, grupėse ar kitomis formomis), 

kartu užtikrindama, kad kitų dalykų jis mokytųsi kartu su bendraamžiais; mokinio mokymąsi kartu su 

kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikdama reikiamą mokymosi ir kitą švietimo pagalbą arba 

lietuvių kalbos mokymąsi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais). 

10. Progimnazija numato atvykusiam mokiniui ne trumpesnę nei 3 mėn. (skiriama 

individualiai) adaptacijos laikotarpio trukmę.  

11. Adaptacijos laikotarpiu stebima mokinių individuali pažanga ir jų pasiekimai pažymiais 

nevertinami. Mokinių mokymosi pasiekimams fiksuoti dėl kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo 

programos ar jos dalies baigimo naudoti įvertinimus, vartojant įrašus, pvz., „atleista“ („atl“), 

„įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“) ir kt.  

12. Jei atvykęs mokinys pateiks I pusmečio (I, II trimestro) kurių nors dalykų vertinimo 

rezultatus, gautus mokantis ankstesnėje mokykloje Ukrainoje, tai II pusmečio rezultatus (III trimestro), 

mokantis pagal atitinkamos klasės dalyko programą, siūlome fiksuoti įrašu „įskaityta“, o metinis 

įvertinimas gali būti fiksuotas įrašu „įskaityta“ arba balu pagal mokykloje priimtus susitarimus (žr. 

Nuosekliojo mokymosi aprašo 21 punkto nuostatas).   

13. Jei atvykęs mokinys nebus mokęsis kai kurių dalykų dėl programų skirtumų, neturės 

duomenų, dokumentų apie ankstesnius pasiekimus mokantis pagal tos klasės ugdymo programą, 

siūlome mokinio mokymosi pasiekimus ugdymo laikotarpio (II pusmečio, III trimestro, metų) 

pabaigoje apibendrinti ir vertinimo rezultatą fiksuoti įrašu „įskaityta“ ar „atleista“, taikyti Nuosekliojo 

mokymosi 22 punkto nuostatą – metinį įvertinimą fiksuoti atsižvelgus į turimo ugdymo laikotarpio 

(pusmečio, trimestro ar kt. ugdymo laikotarpio) mokymosi pasiekimus ir kt. 

14. Kadangi metinis dalyko įvertinimas įrašu, pvz., „atleista“, „įskaityta“ yra patenkinamas 

įvertinimas, todėl mokinys, vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi aprašo 30 ir 36 punkto nuostatomis, 

keliamas į aukštesnę klasę (jis baigia ugdymo programą ar jos dalį), o nuo kitų mokslo metų pradžios 

mokiniui būtina numatyti reikalingos mokymosi pagalbos teikimą.  

15. Klasės vadovas, socialinis pedagogas ir psichologas padeda atvykusiam mokiniui 

sklandžiai įsitraukti į progimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis. Pagalbą teikia ir 

klasės mokiniai savanoriai;  

16. Klasės vadovai bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais 

mokinio atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi ir daromą pažangą TAMO žurnale. 

___________________ 


