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Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2015-2017 mokslo metų pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, mokyklos strateginiu planu, mokyklos 

veiklos programa, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, išorinio vertinimo ataskaitos   

pagrindinėmis išvadomis. 

Ugdymo plano projektą rengė mokyklos direktorės įsakymu patvirtinta darbo grupė. 

Birželio mėnesį planas aptartas metodinėse grupėse, metodinės ir mokytojų tarybos posėdžiuose ir 

pakoreguotas naujųjų mokslo metų pirmajame mokytojų tarybos posėdyje. 

Visi pedagogai sėkmingai dirbo vadovaudamiesi dalykų ilgalaikiais planais. Parengtų 

planų ir programų įgyvendinimo sėkmės ir trūkumai buvo svarstomi metodinės tarybos, mokytojų 

tarybos posėdžiuose bei mokytojų pasitarimuose, kurie vyko kartą per savaitė. 

Pamokų krūvis pedagogams paskirtas atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėse, 

komplektų skaičių, mokytojų dalykinę kompetenciją, turimą kvalifikaciją ir atsižvelgiant į turimas 

mokymui skirtas lėšas. 

2016-2017 mokslo metais turėjome 18 klasių komplektų: 8 pradinio ir 10 pagrindinio 

ugdymo. Mokslo metų pradžioje mokėsi 384 mokiniai, pabaigoje – 380 1-4 klasėse – 185, 5-8 

klasėse – 176, 9-10PM klasėse – 15.  

10 PM klasėje visi (8) mokiniai baigė pagrindinio ugdymo programą, dalyvavo 

patikroje ir gavo Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. 

10s klasėje (savarankiško mokymosi) – 4 mokiniai: 2 baigė pagrindinio ugdymo 

programą ir gavo Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus (2 mokiniai nebaigė mokslo metų ir  buvo 

išbraukti  iš Mokinių registro (nelankymas/nepažangus). 

Probleminė sritis – mažėjantis mokinių skaičius mokykloje, gabesnių mokinių 

išėjimas į miesto gimnazijas. Todėl vis sunkiau pasiekti aukštų mokymosi rezultatų.  

Vadovaujantis metinių mokinių pasiekimų ataskaitų duomenimis:  

 

Pažangumas Metinis Po papildomo darbo 

Aukštesnysis   60 (16,0 proc.)   60 (16,0 proc.) 

Pagrindinis 159 (42,3  proc.) 159 (42,3 proc.) 

Patenkinamas 139 (37,0 proc.) 152 (40,4 proc.) 

Nepasiekė patenkinamo   18 (  4,8 proc.)     5 (  1,3 proc.) 

 

Klasių pažangumas – 98,7 proc., klasių pažymių vidurkis  – 7,77. 

Mokyklos antrokai, ketvirtokai, šeštokai  ir aštuntokai savo žinias ir gebėjimus 

pasitikrino, dalyvaudami Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Tikslas – įsivertinti savo 

ugdymo kokybę ir ją gerinti,  įpratinti mokinius  ne tik prie nuoseklaus mokymosi, bet ir 
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atsakomybės už savo rezultatus; pateikti tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio padėtį 

klasėje, mokykloje, šalyje;  apie jų vaikų mokymosi sėkmingumą arba problemas, nes visų mokinių 

mokymosi pasiekimai vienodai patikimai ir objektyviai  patikrinami ir įvertinami  (segtuvas 

„Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2017 m.“). 

Lankomumas. Per 2016-2017 m.m. 1-10 klasių mokiniai praleido 18703 pamokų, iš 

kurių: dėl ligos – 14314 (76,2 proc.), dėl kitų pateisinamų priežasčių – 3198 pamokos (16,9 proc.), 

nepateisintos pamokos 1323 ( 6,9 proc.). Vienam mokiniui tenkantis bendras praleistų pamokų 

skaičius 47,4; vienam mokiniui tenka nepateisintų pamokų – 4,66.  

Skaičiai galėjo būti žymiai geresni, tačiau turime du mokinius – Ronaldas Pampucha, 

8b klasė ir Dovydas Vaizgenis, 9 PM klasė, - kurie praktiškai nelankė mokyklos. Šių mokinių visi 

mokomieji dalykai neatestuoti arba neįskaityta, labai prastas mokyklos lankomumas: praleista 

pamokų – 1388 (67,9 proc. visų pamokų), nepateisinta – 1336 (96,3 proc.).  

Bendros mokytojų, klasės auklėtojų, tėvų bei vaiko gerovės komisijos pastangos 

padeda siekti užsibrėžto tikslo  - mažinti praleidžiamų pamokų skaičių be priežasties (2015-2016 

m.m. – 8,7 proc., 2016-2017 m.m. – 6,9 proc.) ir dėl kitų pateisinamų priežasčių ( 2015-2016 m.m. 

– 34,2 proc., 2016-2017 m.m. – 16,9 proc.). Tačiau būtina stiprinti mokinių sveikatą ir atsparumą 

užkrečiamoms ligoms (2015-2016 m.m. dėl ligos praleista  57,1 proc., 2016-2017 m.m. jau net 76,2 

proc. visų pamokų). Mokinių sveikatos būklė prastėja: tik ........ mokiniai visiškai sveiki, t.y ......... 

proc. 

Įgyvendinant mokyklos tikslus ir uždavinius, suformuluotus remiantis įsivertinimo 

išvadomis, buvo tobulinama pamokos struktūra, naudojant naujas technologijas, ugdomos 

bendrosios mokinių kompetencijos vykdant projektinę veiklą mokykloje. 

Ugdymo planas tenkino mokinių poreikius – buvo išnaudota apie 97 proc. pamokų 

mokinio ugdymo poreikiams tenkinti: skirtos pagilinti užsienio kalbos (anglų k.) žinias 2-7 bei 9 

klasėse, informacinių technologijų, matematikos, lietuvių kalbos pamokoms. Silpnesni mokiniai per 

konsultacijas gavo dalyko žinių pagrindus, suvienodino žinias, gabesnieji turėjo galimybę plėsti ir 

gilinti turimas dalyko žinias, be to pagerėjo mokinių mokymosi motyvacija ir atsakomybė už savo 

pasiekimus. Tačiau mokyklos turimos mokinio krepšelio lėšos ir mažas mokinių skaičius kai 

kuriose klasėse neleido klasių skaidyti į grupes vienai ar dviem dalyko savaitinėms pamokoms, 

siekiant geriau  pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir padėti jiems pasiekti 

geresnių rezultatų: dalyko turinys buvo diferencijuojamas toje pačioje pamokoje , skiriant 

atitinkamas individualias ar grupines užduotis, 

Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi pagal mokytojų parengtas jų gebėjimus 

atitinkančias programas. Konsultacijas teikė specialioji  pedagogė ir logopedė. Kuriami ir taikomi 

nauji mokymo ir mokymosi modeliai – informacinių technologijų pamokos vis plačiau 

integruojamos su kitais ugdymo dalykais. 

Neformaliojo mokinių švietimo organizavimas. Išnaudotos 100 proc. skirtų valandų. 

Šiais mokslo metais atsirado didesnė ir mokiniams patrauklesnė būrelių pasiūla ir mokiniai bei jų 

tėvai atkreipė į tai dėmesį. Pagal mokslo metų pabaigoje vykdytą mokinių apklausą 2016-2017 m.m 

neformaliojo švietimo valandos buvo paskirstytos: sveika gyvensena – 16,7 proc.; meninis ugdymas 

– 49,2 proc.; techninė kūryba – 4,1 proc.; informacinės technologijos, programavimas – 8,6 proc.; 

turinčių mokymosi sunkumų mokymas – 4,3 proc.; itin gabių mokinių mokymas – 12,1 proc.; kita 

veikla – 4,3 proc.   Pasiekta gerų rezultatų: šokių kolektyvai pastoviai dalyvavo įvairiuose 

renginiuose mokyklos bei rajono mastu, atskirose sporto šakose užimtos prizinės vietos, 

dalyvavome respublikinėse „Saugaus eismo“ varžybose ir pan. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo rajoninėse olimpiadose. Šiais mokslo metais mokytojai 

įdėjo nemažai pastangų, kad sudomintų mokinius dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose, 

varžybose. Mokiniams padėkoti už aktyvų dalyvavimą ir mokyklos vardo garsinimą organizuota 

mokinių pagerbimo šventė – Pirmūnų šventė (segtuvas „Mūsų pasiekimai“). 
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 Neatsiejama ugdymo plano dalis yra pamokų tvarkaraštis. Jis sudaromas naudojantis 

tvarkaraščio sudarymo programa „Mimoza“ ir nustatant kiekvienam dalykui sunkumo laipsnį bei 

laikantis pagrindinių higienos normų ir principo: pirma  mokiniai, po to mokytojai.  

Mokykla tapo pagrindine. Tačiau vasario mėnesį 10 PM klasės mokiniai buvo 

supažindinti su Vidurinio ugdymo programos sandara, pagrindiniais vykdymo principais ir 

mokymosi pagal skirtingų kursų programas ypatumais, su individualiu ugdymo planu, akcentuojant 

jų galimybes maksimaliai tenkinti jų ugdymosi poreikius. 

Gegužės mėnesio pabaigoje metodinės tarybos posėdžio metu mokytojai, vedę atviras 

pamokas mokslo metų eigoje, pasidalino gerąja patirtimi: A. Vainauskienė, R.Zavadzkė, N. 

Minkevičienė ( integruota anglų dailės pamoka „Europos spalvos); V. Avižienė („Atminties kelias);  

R. Ivanova („Laipsniai ir šaknys); L. Makavičienė (daiktavardžio kilmininko linksnio galūnių 

rašyba, B. Park „Čia buvo Mikas Hartas“); D. Butkienė („Kodėl valgome?“); R. Jaselienė 

(matematikos pamoka); J. Dunčienė, I. Ilčiukienė, R. Radzevičienė (Anglų ir choreografijos 

pamoka („Englisn is great“; D. Misiūnienė („Patyčios“; L. Motiejūnienė („Stebuklinga medžiaga“); 

R. Vaitkevičienė, S. Terekienė (integruota anglų ir rusų kalbų pamoka); R. Laurikėnienė, R. 

Radzevičienė (muzikos ir choreografijos pamoka „Šokame ir dainuojame visi kartu“). 

Mokytoja Virgilija Markevičienė parengė mokymosi, mokymo metodines priemones: 

internetinį puslapį www.sypsena.net., kuriame pateikta medžiaga 5-10 klasių informacinių 

technologijų kursui mokyti ir išmokimui pažinti; pritaikyta priemonė programavimo pradmenims   

5-6 klasei www.code.org/lear.  

Dalyvaujame  tarptautiniame trečiajame ERAZMUS+ projekte  „Praktice make 

perfest“. Dalyvauta projektuose „Sportas kartu su italais“, „Sveikatiada“, „Tyrėjų naktis“, 

Tolerancijos dienos renginiuose, pilietinėse akcijose, respublikiniame konkurse „Švari kalba – švari 

galva“. 

Mokykloje atliktas išorinis  vertinimas. Ataskaitoje pateiktos išorės vertintojų išvados, 

rekomendacijos padės mokyklos bendruomenei  tobulintinus veiklos aspektus įgyvendinti, 

veiksmingiau panaudojus mokyklos vidaus išteklius, vykdant refleksiją bei pasitelkiant išorės 

pagalbą. Tobulintini mokyklos veiklos aspektai yra: 

1. Sistemingas mokinių poreikių pažinimas ir duomenimis grįstas ugdymo 

planavimas. 

2. Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas ir suasmeninimas atsižvelgiant į 

mokinių skirtybes. 

3. vertinimo kriterijų taikymas matuojant mokinių pasiekimus pamokoje pagal iškeltą 

uždavinį. 

4. Mokyklos teritorijos panaudojimas ugdymui. 

5. Planų gyvumas įgyvendinant mokyklos bendruomenės iškeltus tikslus ir uždavinius. 

Ir toliau didesnis dėmesys buvo skirtas bendradarbiavimui su tėvais ir tėvų 

pedagoginiam švietimui.80 proc.  mokinių tėvai dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros organizuotoje apklausoje, pagal kurios duomenis dauguma tėvų teigia, kad: nėra sandę 

vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymui, greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama 

ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinė veikla ir pan.), mokytojai su mano 

vaiku elgiasi pagarbiai ir geranoriškai, o tėvai supažindinami su mokyklos ugdymo proceso planais 

(ko, kaip ir kiek vaikas mokysis, kokia bus neformaliojo švietimo veikla). 

Siekiant tobulinti bendradarbiavimą su tėvais buvo skaitomi pranešimai „patarimai 

tėvams, kaip taikyti prevencines priemones auklėjant vaikus“, Mokinių sveikatos būklė ir sveikas 

gyvenimo būdas“, informacija pirmokų/penktokų tėvams“, „Ugdymo rezultatai – pažangumas, 

lankomumas“ .... Tėvai supažindinami su mokykloje atliktų tyrimų rezultatais, atnaujintais 

dokumentais, reglamentuojančiais mokinių ugdymą ir mokyklos veiklą.  

Tėvai teigia, kad tėvų susirinkimai yra naudingi. Per mokslo metus organizuotuose 

tėvų susirinkimuose susirinkdavo apie 80 proc. mokinių tėvų. Tačiau didesnis tėvų aktyvumas būna 

atskiruose klasių tėvų susirinkimuose, todėl dažniau buvo organizuojami teminiai atskirų klasių 

tėvų susirinkimai, į kuriuos susirinkdavo 80-95 proc. tėvų. 

http://www.sypsena.net/
http://www.code.org/lear
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo plano tikslai: 

1.1. tikslingai planuoti ir organizuoti Bendrųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 

įgyvendinimą; 

1.2. sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiam įgyti bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų. 

2. Ugdymo plano uždaviniai: 

2.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį; 

2.2. mokymosi aplinką taikyti ugdymo turinio įgyvendinimui. 

3. Bendrajame ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, 

gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne 

mažiau kaip 30 minučių. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

įgimties ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

4. Ugdymo organizavimas: 

4.1. 1 – 4 klasėse: 

4.1.1.  2017-2018 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. ugdymo 

proceso trukmė – 170 ugdymo dienų (34 savaitės); 

4.1.2. mokiniams skiriamos atostogos : 

Rudens 2017-10-30 – 2017-11-03 

Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 – 2018-01-03 

Žiemos 2018-02-19 – 2018-02-23 

Pavasario (Velykų) 2018-04-03 – 2018-04-06 

 

6.1.3. ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, 

pavasario (Velykų) atostogos, kurių bendra trukmė – 17 ugdymosi dienų. Į atostogų trukmę 

neįskaičiuojamos švenčių dienos. 

 

4.2. 5-10 klasėse:  

4.2.1. 2017-2018 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. ugdymo 

proceso trukmė – 181 ugdymo diena (36 savaitės); 
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4.2.2. mokiniams skiriamos atostogos : 

Rudens 2017-10-30 – 2017-11-03 

Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 – 2018-01-03 

Žiemos 2018-02-19 – 2018-02-21 

Pavasario (Velykų) 2018-04-03 – 2018-04-06 

5. Mokykla, įgyvendindama pradinio  ir pagrindinio ugdymo programas, ugdymo 

procesą skirsto trimestrais: 

5.1. 1- 4 klasių mokiniams: 

 

1-asis trimestras 2-asis trimestras 3-iasis trimestras 

09-01  - 11-30 12-01 – 02-28 03-01 – 05-31 

Ar gegužės 31 d. 

5.2. 5-10 klasių mokiniams: 

 

1-asis trimestras 2-asis trimestras 3-iasis trimestras 

09-01  - 11-30 12-01 – 02-28 03-01 – 06-14 

 

5.3. Švenčių dienos  

(nesutampančios su savaitgaliais) 

 

 2017 m. lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų diena). 

 2017 m. gruodžio 25, 26 d. (Kalėdų dienos) 

 2018 m. sausio 1 d. (Naujųjų metų diena) 

 2018 m. vasario 16 d. (Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena) 

 2018 m. balandžio 2 d. (Velykų diena) 

 2018 m. gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena) 

 

6. Ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.:  

6.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) procesas 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinta LR sveikatos apsaugos 

ministro 2011-08-10 įsakymu Nr. V-773; 

6.2. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) 

per dieną 1 klasėje trunka   ne ilgiau kaip 5 formaliojo ugdymo pamokos, 2-4 klasėse – 6 pamokos,      

5-10  klasėse -  7 formaliojo ugdymo pamokos per dieną. 

 Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas; 

6.3. ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų – 

muziejuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje, parkuose ir pan. 

7. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

8. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro 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 

padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės 

administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją 

instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir 

nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą). 

9. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo 
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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 

UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

10. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, pradinį ir 

pagrindinį ugdymą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Privalomų dalykų sąrašas 

ugdymo plane nekeistas.  

11. Ugdymo planą rengė 2017 m. gegužės 15 d. direktoriaus įsakymu „Dėl darbo grupės 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano 2017-2018 m. m. projektui rengti“        

Nr. V- 46 sudaryta darbo grupė. 

12. Rengdama mokyklos ugdymo planą, mokykla rėmėsi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

SVEIKATOS UGDYMAS IR MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS MOKYKLOJE 

 

13. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro 

sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas 

kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku pastebi ir 

nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas. Mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka 

rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės komisija, 

kuri vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu. 

14. Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną tarp pamokų užsiimti fiziškai 

aktyvia veikla, kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį: 

14.1. pradinės klasės – esant palankioms oro sąlygoms, po 3 pamokų,  mokyklos 

vidinis kiemelis; esant blogam orui – mokyklos sporto salė; 

14.2. 5-10 klasės – po 2 pamokų: sporto salė, mokyklos koridoriai; 

14.3. už judriųjų pertraukų organizavimą atsakingi mokytojai, pagal pavaduotojo 

ugdymui sudarytą mokinių užimtumo grafiką. 

15. Į dalykų – pasaulio pažinimas, gamta ir žmogus, biologija, dorinis ugdymas, 

technologijos-  turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeima bendroji 

programa (LR švietimo ir mokslo ministro 2016-10-25 įsakymas Nr. V-941). 

16. Mokykla, įgyvendindama mokyklos turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines programas: 

16.1. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) – vadybos priemonė, 

kurios tikslas išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje 

taikomų priemonių tęstinumą. Dalyvauja: mokyklos bendruomenė, 5-10 klasių mokiniai. 

16.2. SEU programa: 2 - 4 klasėse „Laikas kartu“. 

17. Fizinė mokymosi aplinka sudaro sąlygas aktyviam mokinių ugdymui(-si), 

mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėms, praktinei ir teorinei veiklai, padeda mokytojui 

dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: 

17.1. pradinio ugdymo mokinių ugdymas vyksta klasėse, atskiros pamokos (užsienio 

kalba, tikyba, etika, šokis, kūno kultūra) vyksta specializuotuose dalykų kabinetuose. Visuose 

klasėse ir  kabinetuose yra kompiuteriai su internetiniu ryšiu; 

17.2. 5-8 klasių mokinių ugdymui skirti dalykų kabinetai, kurie yra aprūpinti 

kompiuteriais su internetiniu ryšiu, ir  kitomis technologijomis. 9 ir 10 produktyviojo mokymo 
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klasių mokinių ugdymui skirtos  atskiros klasės, kurios yra aprūpintos  kompiuteriais su internetiniu 

ryšiu, multimedia bei kitomis technologijomis; 

17.3. mokinių ugdymo(-si) reikmėms tenkinti mokykla turi stadioną, aikštyną, sporto 

ir aktų sales, valgyklą, du informacinius centrus, modernią biblioteką ir skaityklą. 

18. Psichologinę ir socialinę aplinką formuoja mokinių tarpusavio, mokytojų ir 

mokinių, mokytojų ir tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo nuostatas: 

18.1. mokykloje švietimo pagalbą teikia socialinis pedagogas (1,0 etato), specialusis 

pedagogas (0,5 et.), logopedas (0,5 et), du mokytojo padėjėjai (1 et.), psichologas (0,25 et.); 

18.2. informacijos teikimas visais bendruomenės veiklos klausimais apibrėžtas 

mokyklos „Tėvų informavimo tvarkoje“, tvirtinamoje mokyklos direktorės. 

19. Kultūrinę aplinką atspindi mokyklos puoselėjamos ir kuriamos tradicijos, 

mokyklos bendruomenės renginiai, ugdantys sąmoningą pilietiškumą, sudarantys sąlygas 

atsiskleisti mokinio asmenybei ir tenkinantys jo ugdymosi poreikius bei praplečiantys žinias, 

padedantys atskleisti/pažinti gabumus ir gebėjimus. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

20. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencija, mokyklos ugdymo 

turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas – istorija, geografija, pilietinis ugdymas – 

su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

20.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis sudaromos galimybės mokiniams 

lankytis muziejuose, bibliotekos organizuojamuose programos renginiuose bei programose. 

Mokiniai gilina savo žinias, tobulina pažintines kompetencijas ir ugdo vertybines nuostatas; 

20.2. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinio raštingumo 

kompetencijas; 

20.3. socialinëmis (karitatyvinëmis) veiklomis, padedanèiomis mokiniams ugdytis 

pagarbos, rûpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Šios veiklos sudaro 

galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, ágyjant realios globos patirties. 

21. Prieš išvykdamas su mokiniais už mokyklos ribų, išvykos vadovas supažindina 

mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis. Mokiniai parašu saugos instruktavimų lape patvirtina, kad 

supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis ir išvykos tvarka; 

22.  Į edukacines  ekskursijas vykstama pamokų metu.  

23. Pagal pagrindinio ugdymo programà privaloma socialinë-pilietinë veikla, kuriai 

skiriama: 

23.1.  5-6 klasëse – 10 val.; 7-8 klasëse – 15 val. per mokslo metus; 9-10 klasëse – 10 val.; 

23.2. socialinës-pilietinës veiklos programa integruojama á pilietiškumo pagrindus, klasës 

valandëles, kultûrinæ, meninæ, pažintinæ sportinæ veiklà, neformaløjá švietimà; 

23.3. socialinæ-pilietinæ veiklà koordinuoja socialinis pedagogas, organizuoja atsakingi 

asmenys – klasës auklëtojas, dalykø mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai 

23.2. socialinë-pilietinë veikla fiksuojama e-dienyne; 

23.3. mokiniai savo socialinës-pilietinës veiklos árodymus kaupia patys, e-aplanke; 

23.4. mokiniai socialinæ-pilietinæ  veiklà gali atlikti savarankiškai arba grupelëmis ir 

glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.; 

23.5. mokiniai renkasi sritá, kurioje norëtø lavinti savo socialines-pilietines kompetencijas; 

23.6. mokyklos siûlomos socialinës-pilietinës veiklos kryptys: 

 

Kryptis Veikla 

Darbinë  Kabinetø, kitø mokyklos patalpø smulkus remontas. Mokyklos inventoriaus 

remontas. Dekoracijø ruoðimas, salës apipavidalinimas. 

Ekologinë Mokyklos teritorijos prieþiûra. 
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Projektinë Dalyvavimas pilietinio ugdymo prevenciniuose, socialiniuose, profesinio 

orientavimo projektuose. 

Socialinë  Pagalba draugui, turinèiam mokymosi, psichologiniø ar kitokiø problemø. 

Kita veikla Pagalba klasës auklëtojui, kitiems mokytojams, tvarkant dokumentus, atliekant 

raðtvedybos darbus. Darbas mokyklos bibliotekoje. Mokyklos atstovavimas 

visuomeninëje veikloje (olimpiados, sporto renginiai, koncertinës programos). 

Savanoriðkas darbas mokykloje. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

24. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių 

mokymosi krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra  optimalus ir paskirstytas 

proporcingai. Penktadienį organizuojamos ne daugiau šešios pamokos visiems 5-10 klasių 

mokiniams.  (Mokyklos direktorės 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 2 „Namų darbų skyrimo 

tvarka“). 

25. Mokykla užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 

26. Mokykla užtikrina, kad namų darbai: 

26.1. atitiktų mokinio galias; 

26.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

26.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

26.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

27. Mokykloje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir 

negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, 

sudaromos  sąlygos juos atlikti mokykloje: 

27.1. skiriamos patalpos:  mokyklos biblioteka, vyresnių klasių mokiniams; skaitykla 

ir 103 kabinetas – pailgintos grupės mokiniams; 

27.2. mokytojui skiriama papildoma valanda. 

28. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį, skiriamas  minimalus (26 valandos) privalomų pamokų skaičius. Didesnis 

už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams mokytis 5–8 mokiniams skiriamas, suderinus su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).  

29. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, rekomenduojamas 

maksimalus pamokų skaičius per savaitę gali būti ne daugiau nei 10 procentų didesnis už minimalų 

mokiniui skiriamų pamokų skaičių.  

30. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų. Trumpalaikės 

konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o 

ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) e-dienynu ar internetinėje svetainėje informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti 

mokymosi pagalbą. 

31. Mokiniai mokyklos vadovo įsakymu neatleidžiami nuo dailės, muzikos, šokio, 

kūno kultūros, lankymo.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

32. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo 

turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą 

vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis 
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programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

33. Mokykla, vadovaudamasi ugdymo planų 33 punkte nurodytais teisės aktais ir 

mokyklos susitarimais, parengė Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašą, kurį 

patvirtino mokyklos direktorė ir jis paskelbtas mokyklos internetinėje svetainėje (pridedama). 

34. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, planuodami mokinių, pradedančių 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimą, atsižvelgia į Pradinio ir 

Pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą 

informaciją.  

35. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir 

apibendrinamasis vertinimas. 

36. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti 

grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio 

pasiekimus. 

Mokykla diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą ir tam naudoja 

turimus duomenis.  

Individualios mokinio pažangos paskirtis – stebėti, ar mokinio įgytų kompetencijų 

lygis optimalus, atitinkantis jam keliamus tikslus ir jo individualias galias, siekius bei patirtį, ar 

mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, 

tvirtesnių vertybinių nuostatų; ieškoti būdų, kaip skatinti mokinio savistabą, atkaklumą, savo 

veiklos / mokymosi į(si)vertinimą ir tobulinimą.  

Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, 

koreguojamas mokinio mokymasis. 

37.  Diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima 

tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Mokinio 

pasiekimų diagnostinis vertinimas mokykloje atliekamas reguliariai, pagal mokymo(si) logiką, 

aiškius vertinimo kriterijus, mokyklos susitarimus. Diagnostinio vertinimo metu mokinio 

pasiekimai įvertinami mokykloje sutarta forma. Gauta informacija remiamasi analizuojant mokinių 

pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.  

38. Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui apibendrinami atsižvelgiant į 

bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami 10 

balų sistemos pažymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Įrašas „atleista“ įrašomas, 

jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą. 

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose 

vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

39. Ugdymo laikotarpio pabaigoje mokinio ugdymo pasiekimus / rezultatus 

apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas arba kitas teisės aktais nustatytas asmuo, 

atsižvelgiant į atitinkame ugdymo laikotarpyje gautus įvertinimus, susietus su numatytais 

pasiekimais bendrosiose programose. Vertinimo kriterijai mokinio pasiekimams įvertinti turi būti 

susieti su bendrosiose programose konkretaus dalyko aprašytais vertinimo aprašais ir žinomi 

besimokančiajam.  

40. Jeigu mokinys: 

40.1. neatliko mokyklos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), 

mokykla numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki 

mokiniui atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė 

ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, jo 

pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 

40.2. neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) 

dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabai-
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goje fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą,  turi 

būti suteikta reikiama mokymosi pagalba.  

41. Mokykla Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai 

neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą.  

42. Mokykla apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) informuoja vadovaudamasi  LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 
43. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų.  

44. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

44.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus 

pasiekimus turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi; 

44.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

44.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

44.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje; 

44.5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją 

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, 

migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, taip pat antramečiaujantiems; 

44.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija 

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

44.7. tobulina mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug 

dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių 

pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą; 

44.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 

ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi turėti galimybę prireikus 

pasitelkti švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į 

mokinių mokymosi pagalbos poreikius; 
44.9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybin-

gumą. 
45. Mokykla užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: 

žemų pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų 

išvengti), intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines 

priemones (suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti namuose ir pan.).  

46. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas, siekiant laiku 

pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie atsiradusius 

mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami mokyklos švietimo pagalbos 

specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendžiamos žemų mokymosi 

pasiekimų problemos. Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir 

suteikiama reikiama mokymosi pagalba, pavyzdžiui, rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo 

veikla mokykloje ar už mokyklos ribų ir kt. 

47. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Ypatingai svarbi pagalba šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį 

pamokų; kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna 

kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar 

kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys 
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nedaro pažangos; kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia 

patenkinamo lygmens, kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus, kitais mokyklos 

pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

48. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos 

reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

49. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

49.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 

49.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

49.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

49.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių 

metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas); 

50. Teikiant mokymosi pagalbą, sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus 

pobūdžio pagalbos, grupės. Šios grupės sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. Išskirtiniais 

atvejais mokymosi pagalba skiriama ir individualiai. Mokymosi pagalbai teikti, skiriant 

konsultacijas ar didesnį pamokų skaičių dalykui mokytis, panaudojamos pamokos, skirtos 

mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti. Šios pamokos panaudojamos ir teikiant pagalbą 

mokinių namų darbų užduotims atlikti. Mokymosi pagalbos veiksmingumas analizuojamas ir 

kompleksiškai vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKØ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

51. Mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinèiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultûrines sàlygas namuose, turintiems specialiøjø ugdymosi poreikiø pasi-

rinkti jo poreikius atliepianèias ávairiø krypèiø neformaliojo vaiko švietimo programas. 

Mokiniø skaièius grupëje – 12. 

52. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius 

valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo 

ministro ir vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti nefor-

maliojo vaikų švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos visiems moks-

lo metams, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. 

53. Mokykla siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų 

saviraiškos poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo 

savarankiškumą, sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. Esant poreikiui ir galimybėms, 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas galima derinti su formaliojo švietimo veiklomis, siekiant padėti 

vaikui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų pasirinktose srityse. Neformaliojo 

vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

54. Mokykla, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį 

integruoja kelių dalykų turinį, dalykų turinio temas ar problemų sprendimą. Integruoto ugdymo 

turinio įgyvendinimas organizuojamas mokyklos pasirinktu būdu. 

55. Mokykla, išanalizavusi numatomų integruoti programų tikslus, turinį ir ryšį su 

bendrųjų programų tikslais ir turiniu, atsižvelgdama į mokyklos tikslus ir kontekstą, mokinių 

poreikius ir bendruomenės susitarimus, priima sprendimus dėl programų integravimo, organizavimo 

modelių ir dėl programų įgyvendinimo formos. Programos gali būti įgyvendinamos:  

55.1. integruojant į dalyko ar dalykų ugdymo turinį; 

55.2. kaip privalomi dalykai; 
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55.3. skiriant tam mokymosi dienų per mokslo metus visi mokslo metai; 

56. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma: 

56.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje ar skiltyje, jei 

integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį. Jei integruojamas kelių dalykų turinys ir 

pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų dalykų 

apskaitai skirtose elektroninio dienyno skiltyse ar puslapiuose;  

56.2. integruojamoji programa kaip atskiras dalykas, jei ji įgyvendinama, skiriant jai 

pamokų kaip atskiram dalykui; 

57. Mokykla sudaro sąlygas ir skatina mokinius dalyvauti integruotuose gamtos, 

socialinių mokslų, matematikos, technologijų, inžinerijos dalykų projektuose ar kitose veiklose, 

plėtoja neformaliojo ir formaliojo švietimo galimybes integruoti šiuos dalykus ir vykdomomis 

veiklomis prisideda prie mokslo populiarinimo ir inovacijų kultūros ugdymo. 

58. Mokykla analizuoja mokinių pasiekimus ir pažangą mokantis įgyvendinamą 

integruojamąją programą pasirinktu būdu ir priima sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo 

ar tolesnio turinio integravimo, taip pat stebi, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose 

programose numatytus rezultatus, ir priima sprendimus dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo. 

59. Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) – tai dalyko turinio 

mokymas(is) užsienio kalba. Tokio mokymo(si) tikslas – dalyko ir kalbinių kompetencijų ugdymas. 

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas(is) gali būti įgyvendinamas:  

59.1. dalyko ir užsienio kalbų mokytojams parengus ugdymo programą – ilgalaikį 

planą. Programą gali įgyvendinti dalyko mokytojas, užsienio kalbos mokytojas arba dalyko ir 

užsienio kalbos mokytojas kartu; 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

60. Diferencijuotu ugdymu atsižvelgiama į mokinio turimą patirtį, motyvaciją, 

interesus, siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius, nes mokiniui pagal tai pritaikomi 

mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, mokymosi 

tempas, mokymosi aplinka ir gali būti skiriamas nevienodai mokymosi laiko. Diferencijuoto 

ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios pažangos. 

Juo taip pat kompensuojami brendimo, mokymosi tempo netolygumai, atsirandantys vertikaliojo 

skirstymo klasėmis pagal mokinių amžių sistemoje. 

61. Diferencijavimas taikomas: 

61.1. mokiniui individualiai; 

61.2. mokinių grupei: 

61.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias 

mokymosi strategijas; 

61.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai,) sudarant 

mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. 

62. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo 

nuolatinės klasės bendruomenei, gali būti trumpo laikotarpio – tik tam tikroms užduotims atlikti 

arba tam tikro dalyko pamokoms. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų turi būti tariamasi su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais), jis neturi daryti žalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi 

galimybėms, mokinių santykiams klasėje ir mokykloje.  

63. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, 

individualizavimas, kokį poveikį jis daro pasiekimams ir pažangai, priima sprendimus dėl tolesnio 

ugdymo diferencijavimo.  
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VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

64. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms 

ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) 

pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus 

tikslus ir jų siekti. 

65. Individualus ugdymo planas sudaromas: 

65.1. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

65.2 mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą jaunimo mokyklose 

(PM klasėje); 

65.3. mokiniui mokomam namie; 

65.4 mokiniui,  kurio pasiekimai žemi; 

65.5.  mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypatingai galinčių pasiekti aukščiausią ir 

aukštą lygmenis, gabumams plėtoti ir gebėjimams ugdyti, ir siekti individualios pažangos). 

66. Siekiant stebėti individualią mokinio pažangą ugdymo procese, individualiame 

ugdymo plane apibrėžiami individualūs sėkmės kriterijai, numatomas mokinio ir mokinio tėvų 

(globėjų, rūpintojų) indėlis į mokinio mokymąsi ir kt.  

67. Individualus ugdymo planas aiškus ir suprantamas mokiniui ir jo tėvams 

(globėjams, rūpintojams). Mokinio individualus ugdymo planas mokykloje periodiškai peržiūrimas 

ir, jeigu reikia, koreguojamas. 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

68. Mokykla: 

68.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant in-

dividualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą. 

Organizuojama ne mažiau kaip trys tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai  – atvirų durų dienos, kla-

sės susirinkimai, visuotinis tėvų susirinkimas -  per mokslo metus; 

68.2. užtikrina, kad tėvai ir mokykla keistųsi abipusiai reikalinga informacija; 

68.3. sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti mokyklos gyvenime, 

savanoriauti, kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, 

turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus;  

68.4. užtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus 

mokyklos veiklai tobulinti, naudojant mokyklos elektroninį paštą;  

69. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, skatina (ir 

konsultuoja) mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus): 

69.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose;  

69.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

69.3. padėti vaikams mokytis namuose; 

69.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, 

domėtis vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų; 

69.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose mokykloje 

ir už jos ribų.  

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

70. Mokykla priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą 
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(toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos 

aprašą, informuoja savivaldybės mokyklos vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį ir numato 

atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti á 

atvykusio mokytis asmens poreikius ir, bendradarbiaujant su jo tëvais (globëjais ir rûpintojais) ar 

teisëtais atstovais, sudaryti mokiniams galimybes sklandžiai  integruotis á Lietuvos švietimo 

sistemà: 

70.1. išklauso atvykusiø asmenø lûkesèius ir norus dël mokymosi kartu su 

bendraamžiais, švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam  tikrà daá laiko intensyviai mokytis 

lietuviø kalbos; 

70.2. aptaria mokyklos teikiamos pagalbos formas ir bûdus; mokyklos, mokinio ir 

tëvø ásipareigojimus; 

70.3. parengia atvykusio mokinio įtraukties į mokyklos bendruomenės gyvenimą 

planą: 

70.3.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę; 

70.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui 

sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

70.3.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis; 

70.3.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

70.3.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį 

laikotarpį; 

70.3.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau 

integruotis; 

70.3.7. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių 

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

užtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu su bendraamžiais. Intensyviai lietuvių kalbos 

mokoma(si) iki vienerių metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas 

keleriems (2–4) metams. 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

71. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, nustato laikinosios 

mokymosi grupės dydį - 10 mokinių. 

72. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos 

laikinosios grupės: 

72.1. doriniam ugdymui, 1-4 klasės – 7 mokiniai; 5-8 klasės – 10 mokinių, jeigu tos 

pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

72.2. užsienio kalboms,  jei klasėje mokosi ne mažiau kaip  20 mokinių (pradinės 

klasės) ir   21 mokinys (5-8 klasės); 

72.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo 

vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;  

72.4. kūno kultūros – mergaičių ir berniukų grupėms sudaryti 8 klasėse. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

73. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-

1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 
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organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu.  

74. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar(ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai mokomi tik pritarus 

gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio 

tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, 

parengia individualų ugdymo planą. 

75. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 1-4 

klasėse skiriamas ...... savaitinių pamokų;  5–6 klasėse – 12; 7–8 klasėse – 13, 9–10– 15. Dalį 

pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.  

76. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu 

mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų 

per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

77. Mokykla, vykdydama pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: 

Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

pagrindinio ugdymo programų vykdymą. Mokiniui gali būti sudaromos sąlygos rinktis dalykų 

modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių 

didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo 

galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi 

krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašas). 

78. Mokykla nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį: 

78.1. pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį – 1 

mėnuo; 
78.2. naujai atvykusiems mokiniams į kitas klases – 2 savaitės; 

78.3. siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiamas  klasei 

vadovaujantis mokytojas, mokiniai  savanoriai, mokyklos švietimo pagalbos specialistai;  

78.4. per adaptacinį laikotarpį  mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami. 

79. Mokykla, formuodama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį: 

79.1. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoja ne pamokų forma, o projektine ar kitokia 

mokiniams patrauklia veikla, ne tik mokykloje, o motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose 

aplinkose;  

80. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti  panaudojamos mokymo(si) pasiekimams gerinti: 

ilgalaikėms konsultacijoms, diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti, projektinei ir kitai veiklai. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

81. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio (pirmoji dalis)  ugdymo 

programas, užtikrina kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų 

pamokas:  
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81.1. įtraukia šių gebėjimų ugdymą į mokyklos ugdymo turinį; 

81.2. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, 

skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir stebi jų daromą pažangą; 

81.3. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius 

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus.  

82. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika 

ir tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos), matematika, gamtamokslinis 

ugdymas (biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, socialinė-pilietinė 

veikla,), meninis ugdymas (dailė, muzika, šokis), informacinės technologijos, technologijos, kūno 

kultūra, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, 

etninė kultūra ir kt.).   

83. Etninės kultūros bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo 

etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 

patvirtinimo“ ir Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ 

įgyvendinimo formų mokyklos ugdymo turinyje – integruojamos į mokomuosius dalykus: pasaulio 

pažinimas, muzika, šokis... 

84. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas. Pradinis ugdymas 

84.1. Dorinis ugdymas:  

14.1.1. jei mokykla negalės užtikrinti mokinių ar jų tėvų (globėjų) pageidaujamos 

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos mokymo, mokiniui įskaitomas tikybos 

mokymas sekmadieninėje mokykloje ar kitoje tikybos mokymo grupėje pagal LR švietimo įstatymo 

31 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus.  

84.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kas dvejus metus pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą. 

84.2. Kalbinis ugdymas: siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, 

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių 

ugdomąsias programas – naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui 

ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus; 

84.3. pirmosios užsienio kalbos – anglų – mokymas: 

84.3.1.pirmosios užsienio kalbos – anglų – mokoma(si) antraisiais – ketvirtaisiais 

pradinio ugdymo programos metais; 

84.3.2. užsienio kalbai mokyti visose 2-4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę. 

84.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

84.4.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama ½ pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. ¼ dalykui skiriamo laiko ugdymas vyksta tyrinėjimams palankioje aplinkoje, 

natūralioje gamtinėje – parke, miške, prie vandens telkinio ar pan. – aplinkoje, laboratorijoje; 

84.4.2. socialinėms gebėjimams ugdytis dalį (1/4) pasaulio pažinimo laiko skiriama 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje – 

lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijoje ir pan.; 

84.5. Matematinis ugdymas: organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik 

Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių bei tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, 

skaitmeninės  mokomosios programos. 

84.6. Kūno kultūra: 

84.6.1. viena kūno kultūros pamoka per savaitę skiriama šokiui. Visoms pradinėms 

klasėms tarifikuojamos 3 kūno kultūros pamokos.  

84.6.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės darbas organizuojamas: 
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84.6.2.1. mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir 

krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

84.6.2.2. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai lanko sveikatos  grupes ne mokykloje. 

84.7. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis): 

84.7.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dailės ir technologijų 

dalykui skiriamo laiko; 

84.7.2. įgyvendinama šokio programa, skiriant 1 ugdymo valandą iš kūno kultūros 

dalykui skiriamo laiko; 

85. Integruojamų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

85.1. į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

85.1.1.  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų integruojamų 

Mokymosi  mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programų pagrindai. Šių programų atskirai vykdyti nereikia ir integruojama į šiuos 

dalykus – lietuvių kalbą, matematiką, anglų kalbą, pasaulio pažinimą; 

85.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159,  integruojama į šiuos dalykus: 

pasaulio pažinimą, dailę ir technologijas, muziką, kūno kultūrą; 

85.1.3. dalykų ugdymo turinio integravimo įgyvendinimas numatomas rengiamuose 

ugdymo programos ilgalaikiuose, trumpalaikiuose pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 

teminiuose planuose; 

85.1.4. metodinės grupės analizuoja, kaip mokymosi procese įgyvendinamos 

integruojamųjų dalykų programos ir priima sprendimus dėl tolesnio integravimo tikslingumo 

86. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas. Pagrindinis ugdymas 

86.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų 

parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant 

užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą galima keisti kas dveji metai  

86.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 

86.2.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas 

(skiria konsultacijų, organizuoja mokymąsi laikinojoje grupėje ir kt.); 

86.3. Užsienio kalbos. 

86.3.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

86.3.2. antrosios užsienio kalbos mokytis privaloma nuo 6 klasės – tėvai mokiniui iki 

14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvu sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą – 

rusų arba vokiečių; 

86.3.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą organizuojamas užsienio kalbų 

pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais; 

86.3.4. pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik 

tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei 

numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar 

užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti 

mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą 

raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti 

programų skirtumus: 

86.3.4.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma 

užsienio kalbos pamoka per savaitę; 

86.5. Matematika. 

86.5.1. Mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl reikia skirti daugiau dėmesio jam įtvirtinti sprendžiant 

skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinius. 
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86.5.2. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi problemų 

sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio 

egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso 

užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, visiems mokiniams 

kelti aukštus mokymosi lūkesčius. 

86.5.3. Būtina nuolat stebėti mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis 

duomenimis įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią 

pažangą ir teikti reikalingą mokymosi pagalbą mokyklose, numatyti pagalbą mokiniams kurių 

mokymosi pasiekimai žemi. Paprastai šių mokinių žemi ir skaitymo gebėjimai, todėl reikia skirti 

pakankamai laiko uždavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, užrašymui matematiniais simboliais. 

86.5.4. Ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesą labiau individualizuoti, 

diferencijuoti, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikti įvairesnių, įdomesnių, įvairaus sunkumo ir 

sudėtingumo užduočių, naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ užduotimis ir kitais 

šaltiniais.  

86.5.5. Tikslingai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 

skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui. Ypatingai naudotis atvirojo 

kodo dinaminės matematikos programa „GeoGebra“, apimančia geometriją, algebrą, statistiką.  

86.6. Informacinės technologijos. 

86.6.1. 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos. Siekiant mažinti mokinių 

mokymosi krūvį, organizuojamas integruotas informacinių technologijų mokymas, pavyzdžiui, 7 

klasėje pirmą pusmetį pamokas skirti informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 

50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokyti integruotai (kiti 50 

procentų pamokų) su kitais dalykais; 8 klasėje – priešingai: pirmą pusmetį informacinių 

technologijų mokyti integruotai (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį pamokas skirti 

informacinių technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 procentų pamokų). Integruoti su 

matematikos mokymu (pavyzdžiui, naudojimasis skaičiuokle sprendžiant statistikos uždavinius).  

86.6.2. Integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, kai pamoką 

planuoja ir dalyko mokytoją konsultuoja informacinių technologijų mokytojas ar kai pamokoje gali 

dirbti du mokytojai (dalyko ir informacinių technologijų), už mokytojo darbą atlyginama iš 

pamokų, skirtų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. Dalyko mokytojui turint pakankamai 

skaitmeninio raštingumo kompetencijų, nėra būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai. 

86.7. Gamtamokslinis ugdymas. 

86.7.1. Siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą, tobulinami mokinių pasiekimai 

Žemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse. 

86.7.2. Mokykla užtikrina, kad: 

86.7.2.1. per gamtos mokslų dalykų pamokas būtų mokomasi tiriant;  

86.7.2.2. gamtos mokslų dalykų turinys apimtų mokinių gebėjimus analizuoti ir 

interpretuoti gamtamokslinių tyrimų ir duomenų rinkimo procedūras bei sąvokas, taip pat gebėjimų 

mąstyti ir diskutuoti gamtos temomis ugdymą; 

86.7.2.3. atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas labiau 

individualizuojamas, diferencijuojamas. Ugdymo procese taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus 

sunkumo ir sudėtingumo užduotys. Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas 

žinias, įgūdžius ir ugdymosi poreikius. 

86.7.3. Įgyvendinant numatytą gamtos mokslų turinį deramai dėmesio turi būti 

skiriama gamtamoksliniams tyrimams: stebėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui, 

įvairioms praktinėms veikloms. Ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti 

komandoje, derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau 

dėmesio skirti gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame 

gyvenime. 

86.7.4. Mokykla užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti 

būtų skiriama ne mažiau kaip 30–40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  



19 

 

86.7.5. Mokykloje mokymosi aplinka gamtamoksliniam ugdymui pritaikyta 

eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Dvi gamtos mokslų pamokas organizuojamos 

vieną po kitos, sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus. 

Eksperimentinių ir praktinių darbų metu klasė gali būti dalijama į grupes, jeigu pakanka mokymo 

lėšų.  

86.7.6. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi ne tik kilnojamosiomis ir 

virtualiosiomis laboratorijomis, šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, mokymosi ištekliais už 

mokyklos ribų (mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijomis, nacionaliniais parkais ir 

kt.), bet turimomis mokyklinėmis priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir 

(ar) pasigaminamomis priemonėmis.  

86.7.7. Mokykla skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų klubų, būrelių veiklas, 

dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, organizuoja veiklą po pamokų, 

įtraukiančią mokinius į tyrinėjimus; 

86.8. Technologijos. 

86.8.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–

8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

86.9. Socialinis ugdymas. 

86.9.1. Per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymąsi grįsti tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis. 

86.9.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į 

esamas galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose 

(muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų 

lankytojų centruose), naudojamasi virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. 

86.9.4. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant 

temas į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  

86.9.5. Mokyklos formuojamas socialinių dalykų ugdymo turinys turėtų teikti 

galimybę: 

86.9.6. Į istorijos, geografijos dalykų turinį integruojama: Lietuvos ir pasaulio realijos, 

kurios nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, nacionalinio saugumo ir 

gynybos pagrindų temos, tokias kaip: nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos 

Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai 

ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo 

pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitas 

panašias temas. 

86.10. Kūno kultūra. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl 

sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą 

kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 

86.11. Meninis ugdymas. Meninio ugdymo dalykus sudaro dailės, muzikos šokio, 

dalykai.  

87. Bendrajai pradinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti: 

87.1. ugdymo valandos, nurodytos lentelėje, numatytos Bendrajai programai 

įgyvendinti, mokyklai ugdymo procesą organizuojant grupinio mokymosi forma kasdieniniu 

mokymo proceso organizavimo būdu 

87.2. skiriamos ugdymo valandos per savaitę, kai ugdymo valandos trukmė 1 

klasėse – 35 min., 2-4 klasėse – 45 min.: 

Dalykai  Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius 

 1ab 2ab 3ab 4ab 1-4 klasės 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika 1 1 1 1 4 

Lietuvių kalba 8 7 7 7 29 
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Užsienio kalba – anglų - 2 2 2 6 

Matematika  4 5 5 4 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Kūno kultūra 3 2+1* 3 3 11+2* 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui  

22 23 24 23 92 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 
10 10 

Iš viso     97 

Neformalusis ugdymas  4 4 4 4 16 

 

87.3. valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių 

ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo 

problemas: 

Užsienio kalbai mokyti, kai atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, yra tikslinga 

skirti 2-4 klasių mokiniams 3-ią ugdymo valandą per savaitę ............................. 

 

Kūno kultūrai, jei šiam dalykui skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę ................ 2 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrajai programai, patvirtintai LR 

švietimo ir mokslo ministro 2016-10-25 įsakymu Nr. V-941 ir Žmogaus saugos 

bendrajai programai, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2012-07-18 įsakymu 

Nr. 1159, įgyvendinti ............................................................................................ 

 

Individualiam darbui su mokiniu (-iais), kuriam (-iems) reikalinga specialioji 

pedagoginė pagalba (nedidinant mokiniui privalomų ugdymo valandų skaičiaus per 

savaitę – kai vienu metu dirba du mokytojai: mokytojas ir mokytojo padėjėjas arba 

mokytojas ir specialusis pedagogas .................................................................................... 

 

 

 

 

Individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (gabiems 

mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi 

pasiekimams) ...................................................................................................................... 

 

 

5 

Projektinei, kūrybinei ir kitai mokinių ugdomajai veiklai, padedančiai siekti Bendrosios 

programos tikslų ............................................................................................... 

 

Mokyklos pasirinktoms prevencinėms ir kitoms programoms įgyvendinti ...............  

 

88. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę: 

 

                 Klasė 

 

Ugdymo sritys ir 

 dalykai 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

5-8 

klasė 

 

Pastabos  

Dorinis ugdymas – etika, 

tikyba 

1 1 1 1 4  

Kalbos 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 20  

Užsienio kalba (1-oji, anglų) 3+1* 3+1* 3+1* 3 12+3*  

Užsienio kalba (2-oji, rusų, 

vokiečių) 

0 2 2 2 6  

Matematika ir informacinės technologijos 

Matematika  4 4 4 4 16  
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Informacinės technologijos  1 1 0,5+0,5* 0,5+0,5* 3+1*  

Gamtamokslinis ugdymas  

Gamta ir žmogus 2 2 - - 4  

Biologija  - - 2 1 3  

Chemija - - - 2 2  

Fizika - - 1 2 3  

Socialinis ugdymas 

Istorija  2 2 2 2 8  

Socialinė-pilietinė veikla 
(valandų (pamokų) skaičius per 

metus 

10 10 15 15 40  

Geografija  0 2 2 2 6  

Meninis ugdymas  

Dailė  1 1 1 1 4  

Muzika 1 1 1 1 4  

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga 

Technologijos  2 2 2 1 7  

Kūno kultūra  2+1* 3 2 2 9+1*  

Žmogaus sauga 1 - - 1   
Pasirenkamieji dalykai/dalykų 

moduliai/ projektinė veikla 
      

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 

26 28 29 30 113+2*  

Pažintinė ir kultūrinė veikla Integruojama į ugdymo turinį  

 5 – 8 klasėse - 12  
Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius per 

savaitę 

3 3 3 3 12  

 5 – 8 klasėse - 8  

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per savaitę) 

2 2 2 2 8  

 

88.1. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo(si) poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti pagrindinio ugdymo programoje panaudotos; 

88.1.1. pamokoms konsultacijoms (lietuvių k. – 2; matematika 1) .................  - 3 val. 

88.1.2. pasirenkamiems dalykams mokyti (šokis – 6b, 7b) .............................  - 2 val.  

88.1.3. dalyko moduliams mokyti ......................................................................- 0 val. 

88.1.4. dalyko papildomoms pamokoms  

(anglų k.-6; informatika-2; kūno kultūra- 4) ..................................................... – 12 val.  

88.1.5. suteikiant pagalbą namų darbams ruošti ............................................... - 0 val.  

88.1.6. klasei dalyti į grupes (praktikos ir eksperimentiniems darbams,  

kūno kultūros pamokoms ir kt.) .........................................................................  - 2 val. 

88.1.7 kitiems mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ......................................... - 0 val. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

89. Mokykla, rengdama mokyklos ir mokinio individualųjį ugdymo planą, sudaro 

sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį 

ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą.  
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90. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgia į: 

90.1. formaliojo švietimo programą; 

90.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

90.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo 

pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo 

pagalbos tarnybų rekomendacijas; 

90.4. mokyklos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir 

švietimo pagalbos lėšos). 

96. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

96.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir 

mokymo organizavimo būdą; 

97. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus 

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktuose dalykų 

programoms įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris koreguojamas iki 20 

procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti mažinamas ar 

didinamas 1 ar 2 pamokomis. 

98. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  

99. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir 

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 44–55 punktų nuostatomis. 

100. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), 

kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi).  

101. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą 

arba Socialinių įgūdžių ugdymo programą, mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir 

įforminimo susitariama mokykloje. Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo 

suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi mokykla (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, 

aprašai, pažymiai ir kt.). 

102. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

103. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia 

vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos 

tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

104. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

104.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-

1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

104.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio 

galias, keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo 

procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir 

švietimo pagalbos teikimo būdai; 
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104.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), 

grupėms (5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pagalba gali būti teikiama per specialiąsias pamokas; 

105. Specialioji pagalba: 

105.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus 

aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus 

aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

105.2. teikiama mokytojo padėjėjo; 

105.3 teikiama ugdymo proceso metu. 

106. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas 

sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

107. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti 

namie mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 107–110 ir 124, 143 

punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms, o mokiniui, kuris mokosi tautinės mažumos kalba, – 2 papildomos valandos lietuvių 

kalbai ir literatūrai mokyti. 

108. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokyti namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę:  

108.1. mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107–

110 punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms; 

109. Tėvai (globėjai) mokyklos direktorei rašo prašymą dėl mokinio laikino išvykimo  

iš mokyklos, nurodydami sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimą ir laikino išvykimo priežastį. 

Taip pat pateikia sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą (siuntimą). 

110. Laikinas mokinio išvykimas įforminamas direktorės įsakymu su kuriuo 

pasirašytinai supažindinamas klasės vadovas. 

111. Klasės vadovas laikiną išvykimą ir sugrįžimą fiksuoja e-dienyne. 

112. Grįžus iš sveikatos priežiūros  įstaigos, tėvai (globėjai) informuoja klasės vadovą 

pateikdami pažymą apie ugdymo pasiekimus laikino išvykimo metu. 

113. Mokytojas, fiksuodamas trimestrų  ar metų apibendrinamąjį vertinimą, 

atsižvelgia į pasiekimus, gautus sveikatos priežiūros įstaigoje. 

114. Gauti dokumentai iš sveikatos priežiūros įstaigos, saugomi mokinio asmens 

byloje, o atskiru atveju pateikiami mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkui. 

115. Jei mokinys į sveikatos priežiūros įstaigą išvyksta ugdymo proceso pabaigoje 

arba gydymas tęsiamas iki rugpjūčio 31 d., mokinio kėlimą ar programos baigimą vykdo sveikatos 

priežiūros įstaiga. 

IVSKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS  

PRODUKTYVIOJO MOKYMOSI  KLASĖSE 

 

116. Produktyviojo mokymosi klasėje (toliau – PM klasė) mokinių skaičius 8-12. 

Klasėje dirba 2 PM mokytojai ir mokytojai dalykininkas – lietuvių kalba, anglų kalba, istorija, 

pilietiškumo pagrindai. . 

117. Mokiniai 3  dienas mokosi mokykloje ir 2 dienas praktinio mokymosi vietoje. 

Mokykloje mokosi 19 valandų, praktinio mokymosi vietoje – 12,5 valandos. 

118. Orientaciniam laikotarpiui skiriamos 6 savaitės. Per šį laikotarpį mokinys 

pasirenka praktinio mokymosi vietą ir priima sprendimą dėl tolimesnio mokymosi. Praktinio 

mokymo vieta keičiama kas tris mėnesius. Praktinio mokymosi vadovas dalyvauja vertinimo 
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procese, teikdamas rekomendacinio pobūdžio užduočių atlikimo, mokinio veiklos ir pažangos 

praktinio mokymosi vietoje vertinimą. 

119. Kiekvienas mokinys susidaro individualų ugdymo planą padedant PM mokytojui. 

PM pedagogas koordinuoja mokinių pažangos ir mokymosi pasiekimų vertinimą. Mokinio 

mokymosi pasiekimus ir pažangą aprašo mokinio individualiame ugdymo plane.  

120. Integruotai dėstoma: a)  dorinis ugdymas ir muzika; b) dailė ir technologijos;         

c) ekonomika ir verslumas; d) pilietiškumo pagrindai. 

121. PM valandų detalus paskirstymas. 

    9 klasė   10 klasė   

Dalykai BUP 9-10 S
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Dorinis ugdymas  2 1 1  1 1  

( muzika)              

Lietuvių kalba (gimtoji) 9 4 3  5 5  

Anglų kalba- pirmoji 6 3 2  3 3  

Rusų kalba - antroji 4 2 1  2 2  

Istorija 4 2 1  2 2  

Pilietiškumo pagrindai 2 1 1  1 1  

Geografija 3 2 1  1 1   

Ekonomika 1 1 1     

Matematika 7 3 3  4  4  

Informacinės technologijos 2 1 1  1  1  

Biologija 3 2 1  1 1   

Fizika 4 2 1  2 1   

Chemija 4 2 1  2  1  

Dailė 2 1 1  1 1  

Muzika 2 1 1  1 1  

Technologijos 2,5 1 1  1,5 1,5   

Kūno kultūra 4 2 2  2 2  

Žmogaus sauga 0,5 0,5 1/0      

Individualios konsultacijos 

PM              

Iš viso   31,5 19  30,5   

Vidutinis mokinio               

Min. pamokų     31     31   

Mak. pamokų     35     35   

Mokinių skaičius     8   8      

Neformalaus ugdymo valan-

dos 3          0   

Komunikacinė     1         

Individualios     1         

Integruojamos pamokos: dorinis ugdymas, muzika, dailė, technologijos, 

 pilietiškumo pagrindai, ekonomika ir verslumas 
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V SKYRIUS 

SUAUGUSIŲJŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

122. Mokykla, vykdydama suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 

vadovaujasi Pradinio ir Pagrindinio ugdymo  bendrosiomis programomis, programų aprašais, 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

123. Mokymosi forma – pavienis, mokymo proceso organizavimo būdas, 

savarankiškas. 

124. Suaugusiųjų klasės gali būti komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus. 

125. Suaugusiųjų asmenų anksčiau įgytas išsilavinimas prilyginamas pagrindiniam 

išsilavinimui pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. 

įsakymą Nr. ISAK-661. 

126. Socialinė veikla suaugusiųjų klasių mokiniams neprivaloma. 

127. 18 metų ir vyresnis besimokantys pagal suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas nesimoko menų, technologijų  ir kūno kultūros. 

138. Su kiekvienu besimokančiu pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas 

sudaroma Pavienio savarankiško mokymosi sutartis. 

 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

protokoliniu nutarimu Nr.2 

 


