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PATVIRTINTA 

Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktoriaus 2020 m.  

įsakymu Nr. V- 

 

KAUNO ŠANČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

2020-2021 MOKLSO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

2020-2021 m.m. ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo 

metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-415, bendruomenės susitarimais dėl ugdymo 

turinio formavimo ir ugdymo proceso įgyvendinimo bei tobulinimo, atsižvelgiant į mokinių pasiekimų ir 

PUPP rezultatų  analizę, Šančių mokyklos strateginiu planu ir veiklos programos kryptimis bei 

nuostatomis.   

1. Šančių mokyklos 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja pradinio,  

pagrindinio ir specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams pritaikytų programų bei su 

šiomis programomis  susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą, 

sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi 

visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

1.1. Remiantis klasikinio ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. birželio įsakymu Nr. V-633, pradėti mokykloje diegti klasikinio ugdymo elementus, 

vadovaujantis klasikinio ugdymo filosofija, teigiančia, kad  asmenybės darną galima pasiekti, mokinio 

ugdymą ir saviugdą grindžiant kultūros raidos pažinimu, pagarba kultūros tradicijai, ugdant sugebėjimą 

perimti laiko patikrintus kultūros lobius ir istorijos perspektyvoje atpažinti laikmečio iššūkius, ateities 

perspektyvas. 

Siekiama, kad mokiniai:  

• suvoktų humanistines Vakarų civilizacijos idėjas, pažintų jos mąstymo modelius ir jų raidą, 

gebėtų įvairius reiškinius vertinti iš istorinės perspektyvos;  

• išsiugdytų pagarbą unikalumui ir įvairovei; 

• susiformuotų nuostatą veikti drauge su kitais, remdamiesi bendromis vertybėmis; 

• integraliai suvoktų žmogaus būtį, gamtą, kultūrą ir istoriją; 

• maksimaliai atskleistų ir išnaudotų savo intelektinius gebėjimus. 

2. Ugdymo plano tikslai: 

2.1. Apibrėžti reikalavimus pradinio, pagrindinio ugdymo programoms bei klasikinio ugdymo 

sampratos elementų integravimui į ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo gebėjimus 

pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų bei įgytų kompetencijų reflektuoti praeities 

ir dabarties kultūrų santykį. 

 2.2. Galimybių kiekvienam besimokančiajam pasiekti geresnių rezultatų bei įgyti mokymuisi visą 

gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų – žinių, gebėjimų ir nuostatų numatymas; 

 2.3. Išorės vertintojų numatytų mokyklos tobulintinų veiklos aspektų įgyvendinimas, 2019-2021 

m. strateginio plano ir 2020 m. veiklos plano realizavimas: 

2.3.1. Bendradarbiavimo metodų taikymas ugdymo procese, mokymosi bendradarbiaujant 

tobulinimas. 

2.3.2. Mokymosi veiklos personalizavimas ir diferencijavimas. 

2.3.3. Mokymosi aplinkų pritaikymas ugdymo personalizavimui, aktyvių mokymo (si) metodų 

taikymui, IKT panaudojimui. 

2.3.4. Mokinių pasiekimų gerinimas siekiant jų pažinimo plėtotės, ugdant vertybių sistemą ir 

atsakingo pilietiškumo nuostatas. 

2.3.5. Integruojamųjų programų įgyvendinimas. 
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3. Ugdymo plano uždaviniai:  

 3.1.Integruoti klasikinio ugdymo elementus į ugdymo procesą, įgyvendinant pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų turinį; 

3.1.1. Formuoti klasikinio ugdymo turinį ir organizuoti procesą atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, 

kad kiekvienas mokinys pasiektų geriausių rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų. 

3.1.2. Įtraukti į ugdymo procesą šiuos klasikinio ugdymo elementus: 

• 1-4 klasėse — antikinis teatras; 

• 5 ir 9 klasėse — lotynų kalba; 

• 5-8 klasėse — antikos kultūros istorija; 

• 9-10 klasėse — antikos filosofija, retorika ir logika. 

3.1.3. Pamokų skaičiaus konkrečiai klasei nustatymas, įgyvendinant ugdymo programas; 

3.2. Ugdymo personalizavimo, diferencijavimo, integravimo, vertinimo pagal mokinių poreikius 

ir savivaldaus mokymosi  būdų aprašymas;  

3.3. Reikalavimų ugdymo procesui organizuoti mokykloje nustatymas.  

3.4. Inkliuzinis (visavertis) mokinių dalyvavimas ugdymo procese, atsižvelgiant į pačių mokinių 

poreikius ir galimybes, o ne bendrus standartus. 

3.5. Ugdymo planu apibrėžiama: 

Mokyklos tarybos susitarimai dėl  

3.5.1. ugdymo turinio formavimo;  

3.5.1.1. klasikinio ugdymo elementų diegimo ugdymo procese; 

3.5.2. mokinių atostogų ugdymo procese, vasaros atostogų; 

 3.5.3. ugdymo laikotarpių trukmės, pamokų grafiko;  

 3.5.4. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų;  

 3.5.5 ugdymo dienų 2020 – 2021 m. m.;  

 3.5.6. Mokytojų tarybos susitarimai dėl  

 3.5.6.1. ugdymo turiniui įgyvendinti ir ugdymo procesui organizuoti keliamų tikslų; 

 3.5.6.2 ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimo įgyvendinimą;  

 3.5.6.3. mokinio pasiekimų pažangos ir vertinimo formų ir laikotarpių;  

3.5.6.4. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje;         

3.5.6.5. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą;  

3.5.6.6. ugdymo turinio integravimo;  

3.5.6.7. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės  

programos pasirinkimo; 

 3.5.6.8. mokiniui siūlomų papildomų pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių; 

 3.5.6.9. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo;  

 3.5.6.10. mokymo(si) virtualiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo; 

3.5.6.11. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos 

kūrimą;  

 3.5.6.12. švietimo pagalbos teikimo;  

 3.5.6.13. neformaliojo vaikų švietimo organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir organizavimo 

būdų. Minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti;  

 3.5.6.14. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo;  

 3.5.6.15. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti,  

poreikio ir jų panaudojimo;  

 3.5.6.16. mokinio pasirinkto dalyko, dalyko modulio pasirinkimo; 

 3.5.6.17. dalykų mokymo intensyvinimo; 

 3.5.6.18. socialinio emocinio ugdymo;  

 3.5.6.19. ugdymo karjerai organizavimo; 

 3.5.6.20. bendradarbiavimo su mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) tikslų, būdų ir formų;  

3.5.6.20. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo;  

 3.5.6.21. ugdymo diferencijavimo;  

 3.5.6.22. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 
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programą;  

 3.5.6.23. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų;  

 3.5.6.24. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų 

dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. 

 3.5.6.25. Šančių mokykloje lietuvių kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos viso ugdomojo 

proceso metu:  

• mokytojai rūpinasi savo kalba, nuolat domisi kalbos taisyklingumu;  

• mokytojai atkreipia mokinio dėmesį tiek į jo rašytinės, tiek į sakytinės kalbos taisyklingumą;  

• mokytojas sudaro aplinką, kurioje formuojamas pozityvus požiūris į taisyklingą lietuvių 

kalbos vartojimą.  

3.6. Mokinių elgesio reikalavimus apibrėžia Šančių mokyklos Mokinio elgesio taisyklės ir 

Mokymo(si) sutartis, pasirašyta direktoriaus, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinio (nuo 14 metų).   

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

Kontrolinis  darbas  –  žinių,  gebėjimų,  įgūdžių  parodymas  arba  mokinio  žinias,  

gebėjimus, įgūdžius  patikrinantis  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, skirta kryptingai padėti mokiniui įveikti mokymosi sunkumus, 

kylančius dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, ar išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi  poreikių,  skirta  įgimtiems  ar  įgytiems  sutrikimams  kompensuoti,  plėtojant  

gebėjimus  ir galias. 

Kitos  bendruosiuose  ugdymo  planuose  vartojamos  sąvokos  atitinka  Lietuvos  

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas 

sąvokas. 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Ugdymo organizavimas 5-10 klasėse: 

5.1. 2020-2021 mokslo metai. 

5.1.1. Ugdymo procesas organizuojamas mišria forma: įprastas mokymas derinamas su nuotoliniu 

mokymu. 

Ugdymo proceso pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Kultūrinė pažintinė veikla 2021 m. birželio 17-23 d. 

Ugdymo proceso pabaiga 2021 m. birželio 23 d. 

Mokslo metų pabaiga 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

 

5.1.1.1 Ugdymo organizavimas 1-4 klasėse 2020-2021 m.m. 

Ugdymo proceso pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Kultūrinė pažintinė veikla 2021-06-01/08 d. 

Ugdymo proceso pabaiga 2021 m. birželio 9 d. 

Mokslo metų pabaiga 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

 

5.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5-10 klasių mokiniams — 185 ugdymo dienos.  1-4 klasių 

mokiniams — 175 dienos.      

5.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. 

Žiemos (ŠV. Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 

Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. 
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Pavasario (ŠV. Velykų) 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. 

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams 2021 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d. 

Vasaros atostogos 5-10 klasių mokiniams 2021 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d. 

    

6.  Pagrindinio ugdymo programos mokiniams ugdymo procesas skirstomas: 

6.1. 5-10 klasių mokiniams pusmečiais:  

6.1.2. Pusmečių trukmė 2020-2021 m.m.  

I-asis pusmetis: 2020-09-01 d. - 2021-01-30 d.,   

II-asis pusmetis: 2021-02-01d. - 2020-06-23d.  

7.  2020-2021 m.m. 10 ugdymo proceso  dienų 5 - 10 klasių mokiniams Mokyklos tarybos 

sprendimu yra skiriamos mokinių tiriamajai, pažintinei, kultūrinei veiklai  

7.1 10 ugdymo dienų 2020/2021 m.m.: 

7.1.1  2020 m. spalio 2 d. - integruota kūrybinė - meninė veikla, 

7.1.2. 2020 m. lapkričio 10 d. - Mokslo diena - integruota veikla, skirta UNESCO paveldui,  

7.1.3. 2020 m. gruodžio 21 d. - „Mokymasis tarnaujant“: mokiniai pristatys projektines idėjas, 

lankysis senelių namuose, gyvūnų prieglaudos įstaigose, moterų krizių centre ir kt.,  

7.1.4. 2020 m. gruodžio 22 d. - projekto „Kalėdų papročiai“ veikla,   

7.1.4. 2021 m. kovo 12 d. - muziejų diena, 

7.1.5. 2021 m. birželio 17 d. - mokinių praktinė konferencija „SEU ir mes“, 

7.1.6. 2021 m. birželio 18 d. - Karjeros ugdymo diena, 

7.1.7. 2021 m. birželio 21-23 d. - gamtinės ir kultūrinės aplinkos pažinimas. Lankymasis VDU 

botanikos sode, zoologijos parke ir zoologijos muziejuje, ASU (VDU) laboratorijose, piliakalniai, fortai 

ir kt. 

7.2. 1-4 klasių mokiniams birželio mėnesį Mokyklos taryba  patvirtino 5 ugdymo proceso  

dienas kultūrinei pažintinei veiklai: 

7.2.1. 2021 m. birželio 3 d. – edukaciniai užsiėmimai pagal programą „Kultūros pasas“. 

7.2.2. 2021 m. birželio 4 d. – sportinė veikla „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

7.2.3. 2021 m. birželio 7 d. – tiriamoji veikla ir viktorina „Pažink profesiją“. 

7.2.4. 2021 m. birželio 8 d. – SEU užsiėmimas ,,Mūsų laikas kartu“.  

7.2.5. 2021 m. birželio 9 d. – projektinės veiklos aptarimas ir įvertinimas. 

  8.  Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma — pamoka. 

 9.  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 žmogaus gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių 

žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremalios padėties paskelbimo 

nelaimės apimtoje teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie 

priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar 

jos įgaliotą asmenį. 

 10.  Jei oro temperatūra, 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1 - 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai — 6 - 10 klasių mokiniai. Atvykusiems tą 

dieną mokiniams vykdomas ugdymo procesas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi 

reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/ar elektroniniame dienyne. Šios 

dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  

 

ANTRAS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

11. Mokyklos ugdymo planą rengė darbo grupė, sudaryta 2020 06 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

V-104. Mokyklos ugdymo planas rengiamas vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais. 

11.1. Darbo grupė priėmė susitarimus dėl ugdymo plano turinio, struktūros ir formų.  

11.2. Ugdymo plano struktūrą sudaro: 

• Ugdymo proceso organizavimas; 

• Ugdymo plano rengimas ir įgyvendinimo planavimas; 
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• Ugdymo turinio  įgyvendinimas; 

• Mokinių krūvių reguliavimas; 

• Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos gerinimas; 

• Mokymosi pagalbos teikimas; 

• Asmenų, atvykusių iš užsienio, ugdymo organizavimas; 

• Laikinųjų mokymosi grupių sudarymas; 

• Ugdymo turinio integravimas; 

• Dalykų mokymo intensyvinimas; 

• Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas; 

• Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas; 

• Mokinių mokymas namie; 

• Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas; 

• Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas; 

 11.3.  Mokykloje ugdymo turinys formuojamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio  ugdymo  

programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo“, bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, „Klasikinio ugdymo samprata“, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio įsakymu Nr. V-633. 

12.  Formuojant mokyklos ugdymo turinį ir rengiant mokyklos ugdymo planą remiamasi Kauno 

Šančių  mokyklos-daugiafunkcio centro švietimo stebėsenos aprašu, mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų (mokyklos organizuojamų diagnostinių testų 

6, 8, 10 klasėse iš gamtos mokslų, matematikos, lietuvių kalbos, geografijos bei  istorijos, taip pat 1-10 

klasių mokinių pusmečių pasiekimų analizės), 2019 m. Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus  

organizuotų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimu 2, 4, 6    klasių mokiniams (lietuvių kalba, 

matematika, gamtos ir socialiniai mokslai) ir 8 klasių matematikos bei gamtos mokslų e-NMPT bei  

tarptautinių tyrimų analize; mokyklos veiklos vidaus įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis ir 

mokykloje priimtais susitarimais bei sprendimais dėl: 

12.1. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-

07-02); 

12.2. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų ir laikotarpių (direktoriaus 

įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.3. Savarankiško mokymosi tvarkos (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.4. Ugdymo programų, pasirenkamųjų dalykų, modulių planavimo ir rengimo tvarkos 

(direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.5. Mokymosi krūvių reguliavimo, (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.6. Ugdymo turinio planavimo ir individualizavimo principų ir laikotarpių, (direktoriaus 

įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.7. Ugdymo turinio diferencijavimo, individualizavimo krypčių ir nuostatų, (direktoriaus 

įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.8. Ugdymo turinio įgyvendinimo, (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.9. Neformaliojo ugdymo sampratos, organizavimo principų, sistemos ir tvarkos, (direktoriaus 

įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.10. Prevencinės veiklos ir rengimo šeimai integravimo į ugdymo turinį  principų ir būdų, 

(direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.11. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo 

nagrinėjimo, (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.12. Pasirenkamo dalyko,  modulio vertinimo ir pakeitimo, (direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 

2019-07-02); 



6 
 

12.13. Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos, (direktoriaus įsakymas 

Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.14. Mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos, (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02); 

12.15. Asmenybės socialinio ir moralinio ugdymo strategija (direktoriaus įsakymas Nr. V-255., 

2019-07-02); 

12.16. Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo, (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-

07-02); 

12.17. Mokinių elgesio taisyklių (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02). 

12.18. Mokinių tėvų informavimo sistema (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02). 

12.19. Pradinio ugdymo integravimo kryptys ir nuostatos  (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 

2019-07-02). 

12.20. Mokymosi pagalbos teikimo priemonių planas (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-

02). 

12.21. Ugdymo karjerai organizavimo (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02). 

12.22. Lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02). 

12.23. 12.26. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (direktoriaus 

įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02). 

12.24. „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarka“, direktoriaus įsakymas Nr. 

V-255, 2019-07-02; 

12.25. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas, direktoriaus 

įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02.  

12.26. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, 

direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02.  

13. Gabių vaikų ugdymo strategija (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02). 

14. Patyčių prevencijos programa (direktoriaus įsakymas Nr. V-255, 2019-07-02). 

15. Lietuvių etninės kultūros ugdymas (direktoriaus įsakymas 2019-07-02, V-255). 

16. Kauno Šančių  mokyklos-daugiafunkcio centro švietimo stebėsenos rodiklių aprašas 

(direktoriaus įsakymas 2019-07-02, V-255). 

17. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas  (2015-12-31, 

V-408) 

18. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, dalyko turinį pateikia dvejiems 

mokslo metams. Įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi Bendrųjų ugdymo planų 77 punktu, 

skirdama minimalų pamokų skaičių klasei, atsižvelgdama į turimas lėšas, tačiau skirdama ne mažiau 

pamokų, nei nurodyta BUP 77 punkte. Įgyvendinant ugdymo turinį siekiama: 

18.1. Įgyvendinti integruotų dalykų, dalykų ir dalykų modulių, bendrųjų ir bendrųjų kompetencijų, 

prevencinių programų ir ugdymo karjerai mokymą; 

18.2. Ugdymo procese taikyti informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo 

metodus; 

18.3. Formuojamu 2020-2021 m. mokyklos ugdymo turiniu ir organizuojamu ugdymo procesu 

siekiama, kad kiekvienas mokinys: 

18.3.1. Įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą; 

18.3.1.1. Klasikinio ugdymo turinys integruojamas į visus mokomuosius dalykus: 

• Loginis mąstymas ir reflektavimas — siekiama sudaryti galimybes mokiniams atrasti ir 

suvokti, kad loginis mąstymas, argumentuotos ir neprieštaringos idėjos sudaro prielaidas 

pagrįstiems sprendimams priimti, padeda tarpusavio susikalbėjimui ir supratimui, dialogo 

išplėtojimui. 

• Retorika — mokyti mokinius taisyklingai formuluoti kalbų sakymo principus, nagrinėjant 

kultūros temas, antikinius kalbų tekstus, mokomąją medžiagą, kuri byloja apie patį antikinį 

mąstymo būdą, Antikos žmogaus pasaulėjautą ir pasaulėvaizdį. 

• Filosofija — mokyti mokinius gretinti įvairias filosofines sroves su būties teorija ir 

moksliniu pažinimo rezultatų filosofiniu apibendrinimu, nagrinėjant esminius klausimus 

apie moralę, dorovę, valstybę, vyriausybę, politiką, laisvę, teisingumą, nuosavybę, teises, 

valdžios vykdomus teisės įgyvendinimus, sąsajas su gamtos reiškiniais ir jų įtaką žmogaus 

gyvenimui. 
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• Klasikiniai ir šiuolaikiniai menai — atskleisti antikos civilizacijos įtaką šiuolaikiniam 

pasauliui. 

• Klasikinės ir šiuolaikinės kalbos — aiškinantis antikinius tekstus remiamasi kalbos 

filosofija, kurios pagrindinė problema — ryšys tarp kalbos ir tikrovės bei ryšys tarp kalbos 

ir mąstymo. 

• Darnus vystymasis ir socialinis emocinis ugdymas -  padeda užtikrinti tinkamą 

gyvenimo kokybę, išmintingai derinant ekonomikos, visuomenės plėtotės bei aplinkos 

apsaugos tikslus. Darnus vystymasis – modernios ir atsakingos valstybės bei jos 

visuomenės raidos kelias, kuris remiasi trimis lygiavertėmis politikos sritimis – aplinkos 

apsauga, ekonominiu vystymusi ir socialine gerove. 

18.3.2. Ugdytųsi gebėjimą matematikos, informatikos ir gamtos mokslų žinias taikyti praktikoje, 

plėtoti savo kūrybines prigimtines galias, leistų skleistis konstruktyviam bei pozityviam mąstymui. 

18.3.3. Ugdymo turinio inovacijas ir proceso modernizavimą skatinantys projektai: „Informatika 

pradiniame ugdyme“ (ŠMM ir UPC projektai), „Žiedinė ekonomika ir tvarusis turizmas: mūsų 

demokratinė alternatyva ateities Europai“, „Dirbame Europai“, „Įtraukiojo ugdymo link“ (Erasmus+ 

projektai), „Modernios technologijos švietimui“, „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis“ (ESFA projektai). 

18.3.4. Mokinių pasiekimams gerinti ir ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai 

teikti papildomos valandos skiriamos - skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų pasiekimams 

gerinti: 

• papildomai 1 val. per savaitę skiriama lietuvių k. ir literatūrai 10-toje klasėje; 

• papildomai 1 val. per savaitę matematikai skiriama 9-toje klasėje; 

• papildomai 1 val. per savaitę skiriama lietuvių k. konsultacijoms 5-10 klasėse; 

• po 1 val. per savaitę skiriama chemijos, fizikos konsultacijoms 8-tose klasėse. Jei mokyklai 

pakanka mokymosi lėšų. 

18.3.5. Mokykloje veikia: 

• Matematikų klubas, kuriame matematinius gebėjimus gali ugdytis 5-10 klasių mokiniai (2 val. 

per savaitę pagal klasių koncentrus: 5-6; 7-8; 9-10). 

• Lietuvių kalbos klubas, kuriame kalbinius gebėjimus gali ugdytis 5-10 klasių mokiniai (2 val. 

per savaitę pagal klasių koncentrus: 5-6; 7-8; 9-10). 

• Gamtos mylėtojų klubas, kuriame gamtamokslinius gebėjimus gali ugdytis 5-10 klasių mokiniai 

(2 val. per savaitę pagal klasių koncentrus: 5-6; 7-8; 9-10). 

• Socialinių mokslų klubas, kuriame socialinius gebėjimus gali ugdytis 5-10 klasių mokiniai (2 

val. per savaitę pagal klasių koncentrus: 5-6; 7-8; 9-10). 

• Pailgintos dienos mokykla, kurioje 1-6 klasių mokiniai gali atlikti namų darbus, likviduoti 

susidariusias spragas. 

18.3.6. Ugdymo turinys įgyvendinamas ugdymo procesą organizuojant: 

• mokykloje – mokytojai savo dalyko pamokose (kiek leidžia ištekliai) naudoja šiuolaikines 

mokymo 

technologijas: internetą, interaktyviąsias lentas ir interaktyvius ekranus, kompiuterius, planšetes, 

modernią kabinetų, skaityklos ir kt. patalpų įrangą, biblioteką. Gamtos mokslų laboratoriniai darbai, 

eksperimentai atliekami naudojant NEULOG laboratorinę įrangą.  

• Konferencijos, projektų pristatymai, konkursai, šventės, informacijos sklaidos ar kiti 

renginiai, 

vykstantys aktų salėje, esant poreikiui transliuojami TEAMS programa į mokomųjų dalykų kabinetus ar 

pirmo aukšto fojė. Koridoriuose, skaitykloje veikia besikeičiančios mokinių kūrybinių darbų (piešinių, 

instaliacijų, fotografijų ir pan.) parodos.  

• Kabinetuose nesunkiai sukuriamos grupinei mokinių veiklai pritaikytos erdvės. Individualia 

veiklai kompiuterizuotos vietos mokiniams yra įrengtos dviejuose  informacinių technologijų 

kabinetuose su stacionariais kompiuteriais ir dviejuose planšetinių kompiuterių kabinetuose. Mokykloje 

veikia interaktyvi klasė su 3D programine įranga. 

• Dailės integruotos pamokos vyksta M.K. Čiurlionio dailės muziejuje; 

• Istorijos pamokos vyksta Vytauto Didžiojo karo muziejuje; 

• Pilietinio ugdymo — istorinėje Prezidentūroje; 

https://www.sanciai.kaunas.lm.lt/erasmus-projektas-ziedine-ekonomika-ir-tvarus-turizmas-musu-demokratine-alternatyva-ateities-europai/
https://www.sanciai.kaunas.lm.lt/erasmus-projektas-ziedine-ekonomika-ir-tvarus-turizmas-musu-demokratine-alternatyva-ateities-europai/
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• Literatūros – Kauno Maironio literatūros muziejuje ir jo filialuose; 

• Netradicinės pamokos ir edukacinės programos vedamos ir kituose Kauno miesto 

muziejuose,  teatruose, universitetuose, profesinėse mokyklose, įmonėse, gamtoje ir kitose 

aplinkose už mokyklos ribų bei pačioje mokykloje ar jos teritorijoje. Pažintinės, kultūrinės, 

meninės, kūrybinės, pilietinės veiklos renginių vieta parenkama atsižvelgiant į mokinių 

amžiaus grupes ir tikslinę renginio paskirtį; 

• Naudojamos virtualios mokymosi aplinkos: Office 365, EMA pratybos, EDUKA klasė, 

Kahoot  ir kitos skaitmeninės mokymo priemonės. 

19. Mokyklos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams: 

• ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėseną (planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą) organizuoja:  

• pagal kuruojamas dalykų sritis – direktoriaus pavaduotojas ugdymui;  

• neformaliojo ugdymo – direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui; 

• specialiojo ugdymo – Vaiko gerovės komisijos pirmininkas.  

• mokytojas, formuodamas ugdymo turinį, vadovaujasi šiais Ugdymo planais, tos klasės 

ugdymo turinį apibrėžiančiais dokumentais (Bendrosiomis programomis, Prevencinėmis 

ir kt. programomis), atsižvelgia į mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti ir ugdymo 

procesui organizuoti keliamus tikslus, į mokinių pasiekimus, tyrimų rezultatus, turimas 

ugdymo ir ugdymosi priemones, numato mokymosi aplinkas, aktyvaus ugdymo ir 

ugdymosi metodus, planuoja ugdymosi rezultatus, gebėjimus, nuostatas ir pažangą.  

• dalyko, pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio, neformaliojo ugdymo turinys 

planuojamas remiantis programai skirtų pamokų ir ugdymo proceso savaičių skaičiumi, 

klasės vadovo veikla planuojama remiantis klasės vadovavimui skirtų valandų ir ugdymo 

proceso savaičių skaičiumi: 

• mokytojai gali pasinaudoti ŠMM metodinėse rekomendacijose pateiktais arba leidyklų 

siūlomais pagal Bendrąsias programas parengtais planais;  

• mokytojai metodinių grupių, Metodinės tarybos susirinkimuose, vykstančiuose ne vėliau 

kaip iki rugpjūčio 28 d., aptaria ir derina integruojamų dalykų, integruojamųjų programų 

turinį, numatomas projektines ir kūrybines veiklas, integruojamąsias pamokas, 

popamokinius renginius ir juos fiksuoja ilgalaikiuose ar veiklos planuose.  

• dalyko mokytojas kiekvienai savo mokomajai klasei parengia ir organizuoja ne mažiau 

kaip po vieną integruotą su IKT pamoką;  

• ugdymo turinys ilgalaikiuose ir veiklos planuose nuolat koreguojamas ir tobulinamas, 

atsižvelgiant į mokinių pasiekimus, klasės (grupės) kontekstą, kintančią situaciją. 

Pakeitimai fiksuojami skiltyje „Pastabos“; 

• suderintos (pritartos, patvirtintos) programos, planai grąžinami mokytojui ir mokytojo 

laikomi mokykloje. Planus mokytojas saugo ne trumpiau kaip dvejus metus. 

• iki 10 proc. dalykui skirtų pamokų mokytojas gali organizuoti ne pamokų forma, o 

projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne mokyklos aplinkoje. 

20. Mokyklos nuožiūra pamokos skiriamos dalykų moduliams, pasirenkamiesiems dalykams, 

mokymosi pagalbai, konsultacijoms (jei pakanka MK lėšų). 

20.1. Mokykla siūlo modulius: 

• Tobuliname rašybos įgūdžius (lietuvių kalba, spragų kompensavimas, 5 klasė); 

• Praktinis anglų kalbos kursas (spragų kompensavimas, 9,10 klasė); 

• Praktinis anglų kalbos klausymo, skaitymo supratimo, kalbėjimo ir gramatikos kursas 

(gebėjimų ugdymui, 9-10 klasė); 

• Kalbos vartosenos įgūdžių tobulinimas (anglų kalba  9 klasė); 

• Uždavinių sprendimo metodai (matematikos spragų kompensavimui 10 klasė); 

• Žaidžiame angliškai (modulis 5 klasei). 

• Algebrinių uždavinių sprendimas (matematikos spragų kompensavimui 10 klasė); 

20.2. Mokykla siūlo pasirenkamuosius dalykus: 

• Programavimas VEX.IQ robotais (robotika 1-10 klasės); 

• Programavimas Wonder robotais (1-8 klasė); 

• Tiriamoji veikla NEULOG laboratorijoje (5-10 klasės) 
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• Eksperimentinė fizika (9-10 klasė); 

• Eksperimentinė chemija (9-10 klasė); 

• Aplinkosauga (gamtos mokslai 9-10 klasė). 

• Anglų literatūra (9-10 klasė). 

• lotynų kalba (5 ir 9 klasės); 

• antikos kultūros istorija (5-8 klasėse); 

• antikos filosofija, retorika ir logika (9-10 klasėse) 

21. Mokomieji dalykai intensyvinami šiose pamokose: technologijų 9-oje klasėje, informacinių 

technologijų 7-ose ir 10-ose klasėse.  

22. Mokykla pasilieka teisę koreguoti ugdymo planą, iškilus nenumatytiems atvejams, 

išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų programoms įgyvendinti bei minimalų privalomų pamokų 

skaičių mokiniui. 

23. Mokyklos nuožiūra pamokos skiriamos dalykų moduliams, pasirenkamiesiems dalykams, 

mokymosi pagalbai, konsultacijoms. 

24. Mokyklos pasirašytos bendradarbiavimo sutartys padeda įgyventi ugdymo turinio 

nuostatas bei principus, tenkinti mokinių poreikius, kelti mokytojų kvalifikaciją. Tobulinti tiek 

mokytojų, tiek mokinių bendrąsias kompetencijas (žinių pritaikymą praktikoje, informacijos 

valdymą, gebėjimą dirbti savarankiškai, gebėjimą atlikti tyrimus).  

Mokykla bendradarbiauja su šiomis institucijomis:   

25.1. Vytauto Didžiojo karo muziejumi (2000 m. kovo 10 d.), muziejuje vyksta edukacinės 

pamokos, į mokyklą atvežamos kilnojamos parodos, mokiniai susipažįsta su muziejininkystės veiklos 

ypatybėmis);  

25.2. Lietuvos Sporto universitetu (2003 m. lapkričio 5 d., Nr.12); studentai atlieka pedagoginę 

praktiką mūsų  mokykloje, padeda klasių auklėtojams dirbti su auklėtiniais;  

253. Poetės Janinos Degutytės autorinių teisių paveldėtoja Lilijana Žukauskiene (2005-10-10), 

bendradarbiaujama įamžinant Janinos Degutytės, baigusios 7 – ąją gimnaziją, atminimą. 

25.4.  Kauno Šančių bendruomenės centru (2004 m. kovo 26d., Nr. 002); mokykla rengia 

seniūnijoje įvairias šventes: Motinos diena, Šeimos diena, Užgavėnės ir paminėjimus: Lietuvos 

kariuomenės diena, Vėlinės;.  

25.5. Kauno „Šilo“ pradine mokykla (2009 m. sausio 5 d.);  

25.6. Kauno Motiejaus Valančiaus pradine mokykla (2009 m. balandžio 9 d., Nr. 28-1); mūsų 

mokyklos mokiniai rodo mažiesiems spektaklius, dalyvauja jų šventėse, kviečia juos į savo rengiamas 

šventes, mokytojai kartu su pradinės mokyklos mokytojais rengia bendrus metodinius pasitarimus, 

organizuoja atvirų durų dienas būsimiems penktokams, vykdo sveikatingumo, specialiųjų poreikių 

mokinių programų tęstinumą);  

25.7. Kauno Šančių darželiu (2019 m. 03-01, Nr.3-13); mūsų mokyklos mokiniai rodo mažiesiems 

spektaklius, rengia pasakų skaitymo popietes, dalyvauja jų šventėse, kviečia juos į savo rengiamas 

šventes.  

25. 8. Negalią turinčių asmenų centru ,,Korys“ ( buvęs Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo 

centras) ( 2019 m. kovo 4d., Nr.3-14.) ; mūsų mokiniai dalyvauja centro renginiuose, sporto ( šachmatų, 

šaškių) turnyruose, kviečiame centro ugdytinius į savo šventes, akcijas, organizuojami bendri kūrybiniai 

užsiėmimai – ugdoma tolerancija kitokiam.  

25.9. VDU – Švietimo akademijos dėstytojai teikia edukacines konsultacijas mokyklos 

mokytojams įvairiais švietimo/ugdymo proceso bei klasikinio ugdymo programų kūrimo klausimais. 

Studentai atlieka pedagoginę praktiką mūsų  mokykloje, padeda klasių auklėtojams dirbti su auklėtiniais; 

25.10. KTU (2010 gegužės 25 d. Nr. 16/144) dėstytojai supažindina mokyklos pedagogus su 

naujausiomis KTU Socialinių mokslų fakultete vykdomomis visų lygių studijų programomis, padeda 

rengti profesinio informavimo ir orientavimo renginius;  

25.11. Kauno pedagogine psichologine tarnyba (2010-06-16, Nr. BM-05); vykdoma programos 

„Individualus ir grupinis rizikos grupės mokinių konsultavimo“ įgyvendinimas;  

25.12. UAB Baltijos psichikos sveikatos centru (2010- 08-16, Nr. BPSC-4), vykdoma 

„Priklausomybių prevencijos programa“: paskaitos, diskusiniai seminarai mokiniams, anoniminė 

anketinė apklausa, paskaitos ir diskusiniai seminarai tėvams ir pedagogams, renginiai prevencinėmis 

temomis.  

https://www.facebook.com/NCKorys/
https://www.facebook.com/NCKorys/
https://www.facebook.com/NCKorys/
https://www.facebook.com/NCKorys/
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25.13. Kauno pedagogų kvalifikacijos centru (2010 lapkričio 10 d., Nr. F-79); mokyklos 

mokytojai kartu su centru rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, siekdami tenkinti bendruomenės 

narių profesinės bei dalykinės kompetencijos poreikius, informuoja Centrą apie mokyklos mokytojų 

metodinės veiklos ir vadovų vadybinės veiklos patirtį). Koordinuoja Kauno miesto „Besimokančių 

mokyklų tinklą“, kuriam priklauso ir mūsų mokykla. 

25.14. Vilniaus kooperacijos kolegija (2011-01-24, Nr. 2-259/53-1), kolegijos atstovai kviečiami 

į mokykloje organizuojamus profesinio orientavimo renginius, organizuoja jaunimui konsultacijas ir 

seminarus karjeros planavimo klausimais.  

25.15. VŠĮ Kauno Dainavos poliklinika (2011-01-31, Nr.JC.11-01); bendradarbiaujama 

sprendžiant patyčių, rizikingo elgesio atvejus, bendrų renginių, seminarų, pasitarimų, konferencijų 

organizavimas, įtraukiant mokyklinio amžiaus jaunuolius, jų tėvus, specialistus. 

25.16. Kauno K. Griniaus progimnazija, Kauno V. Kuprevičiaus vidurine mokykla, Kauno A. 

Smetonos gimnazija, Kauno pedagogų kvalifikacijos centru (2013-05-15). 

25.17. Kauno K. Griniaus progimnazija, Viktoro Kuprevičiaus pagrindine mokykla, Antano 

Smetonos gimnazija, Saulės gimnazija, Milikonių pagrindine mokykla, Simono Daukanto progimnazija, 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centru (2016-02-29, Nr. F-5-64). 

25.6. Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionu (2016-10-24, Nr. PS-2016-33). 

Bendradarbiavimas padeda ugdyti nacionalines vertybes, pilietiškumą, pasididžiavimą savo valstybe ir 

kariuomene, stiprina ir plėtoja draugiškus santykius tarp mokinių ir profesinės karo tarnybos karių. 

25.7. Viešosios įstaigos „Kultūros kiemas“ 2017-09-13 sutartis vykdant kultūros edukacijos 

projektą „Kultūrinės dirbtuvės: MOZAIKOS TILTAS -2018“ 

26. Mokyklos ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki mokslo metų pradžios suderinęs su 

mokyklos taryba, taip pat su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

27. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, priėmė sprendimus: 

27.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.V-941 „Dėl sveikatos 

ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“, įgyvendinimas - programa yra 

integruojama ir įgyvendinama per dorinio ugdymo, biologijos ir gamtos, pasaulio pažinimo, kūno kultūros 

pamokas bei neformaliojo švietimo renginius. 

Mokykloje vyksta kryptingi sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginiai: 

rudens ir žiemos sporto šventės, tradiciniai krepšinio ir rankinio turnyrai, Kauno Šančių seniūnijos sporto 

šventė, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, orientacinės varžybos, „Sportuok ir dviračiu važiuok“. 

Dvi dienos 2020-2021 m.m. yra skiriamos programos visumą apimantiems užsiėmimams. 

Programai įgyvendinti mokykla paskiria atsakingą asmenį. 

27.2. Mokykla vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

21:2017. „Mokykla vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

(toliau — Higienos norma); 

27.3. 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 

mokyklos turinyje formų“ įgyvendinimas - ugdymo karjerai programa integruojama į dorinio ugdymo 

pamokas, klasės vadovo veiklas, neformalųjį švietimą.  

27.4. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir Mokinio gerovės 

užtikrinimo klausimus sprendžia Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu (2015-12-31, V-408), parengtu pagal 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Mokykla, įgyvendindama smurto prevencijos rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“, parengė „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 
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vykdymo tvarkos aprašą“, kuris sudaro sąlygas  mokiniams  mokytis pagarba vienas kitam tarp 

mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai 

sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku pastebint ir nedelsiant sustabdant patyčių ir smurto apraiškas.  

Mokykla tęs šių prevencinių programų vykdymą: 

„Vaiko emocijų išraiškos kontrolės programa“ (VEIK). LIONS QEST „Laikas kartu“,  

„Paauglystės kryžkelės“ ir ,,Raktai į sėkmę“. 

27.5. Švietimo nacionalinio saugumo klausimai, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio 

raštingumo, antikorupcinio ugdymo klausimai integruojami į pilietinio ugdymo, istorijos, geografijos, 

ekonomikos ir verslumo, lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo pamokas. 

27.6. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, 

yra privaloma. Jai skiriama 10 valandų per mokslo metus. Mokinys šią veiklą gali atlikti savarankiškai 

ar grupėje bendradarbiaudamas su asociacijomis, savivaldos institucijomis, gyvūnų globos namais, 

senelių prieglauda ir kt. 

Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal 

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo 

savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

Socialinė veikla apima šias veiklos sritis:  

Kryptis Veikla Veiklos koordinatorius 

Pagalbos mokyklai veikla Darbas mokyklos bibliotekoje, 

skaitykloje; 

mokyklos interjero 

atnaujinimas, mokyklos 

bendrųjų erdvių 

apipavidalinimas, svetingos 

aplinkos kūrimas; 

pagalba dalykų mokytojams 

tvarkant kabinetus, metodinę 

medžiagą, leidžiant stendus; 

mokyklos patalpų tvarkymas, 

mokymo priemonių kūrimas. 

Dailės, technologijų, dalykų 

mokytojai, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams, 

direktoriaus pavaduotojai, 

bibliotekos darbuotojos. 

Ekologinė veikla mokyklos aplinkos tvarkymas; 

mokyklai priskirtos miesto 

teritorijos tvarkymas; 

dalyvavimas miesto ar 

respublikinėse ekologinėse 

akcijose, projektuose. 

Klasių auklėtojai, gamtos 

mokslų mokytojai, projektinės 

veiklos organizatoriai, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui. 

Projektinė veikla 

 

 

 

 

 

 

dalyvavimas pilietinio 

ugdymo, prevenciniuose, 

socialiniuose, profesinio 

orientavimo projektuose; 

gerumo akcijos; 

renginių organizavimas;  

parodų rengimas. 

Administracija, socialinis 

pedagogas, psichologas, 

specialusis pedagogas, dalykų 

mokytojai, klasių auklėtojai, 

neformaliojo švietimo būrelių 

vadovai 

Socialinė (pedagoginės 

pagalbos) veikla 

individuali pagalba mokymosi 

sunkumų turintiems ar 

žemesnių klasių mokiniams;  

pagalba pradinių klasių 

mokytojoms;  

pagalba 5–10 klasių 

auklėtojoms organizuojant 

renginius, išvykas;  

pagalba organizuojant sportinę 

veiklą. 

Dalykų mokytojai, socialinis 

pedagogas, psichologas, 

neformaliojo ugdymo būrelių 

vadovai, kūno kultūros 

mokytojai 
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Kita veikla atstovavimas mokyklai 

vykdant visuomeninę veiklą 

(akcijos, žygiai, minėjimai); 

dalyvavimas koncertinėse 

programose;  

pagalba mokykloje 

organizuojamuose renginiuose 

(budėjimas, svečių 

registravimas ir kt. darbai);  

aktyvi veikla mokyklos 

savivaldoje;  

judriųjų pertraukų 

organizavimas. 

Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

mokinių tarybos nariai. 

 

27.7. Etninė kultūrinė veikla įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu 

Nr. V-651 „Dėl pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“. 

27.8. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, privaloma: 

27.8.1. pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla, kuri yra sudėtinė ugdymo proceso dalis. Šiai 

veiklai per mokslo metus yra skiriamos 10 dienų. Ši veikla siejama su mokyklos ugdymo tikslais, mokinių 

mokymosi poreikiais ir organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, virtualiose 

mokymosi aplinkose, bibliotekose ir pan. Veikla organizuojama projektiniu metodu mokslo metų 

pabaigoje. 

28. Mokyklos vadovas ir visa bendruomenė atsako už atviros, ramios, kūrybingos mokinių ir 

mokytojų mokymuisi palankios kultūros kūrimą ir palaikymą mokykloje. 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMAS 

 

29. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio 

stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę pamokų tvarkaraštyje yra optimalus ir paskirstytas 

proporcingai. Penktadienį pagal galimybes organizuojama mažiau pamokų. 

30. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, tvarkaraštyje ne daugiau kaip 7 

pamokos per dieną. 

31. Elektroniniame dienyne mokytojai fiksuoja kontrolinius darbus ir tokiu būdu užtikrinama, kad 

mokiniams per dieną nebūtų daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai 

informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, 

nerekomenduojama po šventinių dienų. 

32. Mokykla užtikrina, kad namų darbai 

32.1. atitiktų mokinio galias (mokytojai personalizuoja ir diferencijuoja namų darbų užduotis; 

32.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi; 

32.3. neužduodami atostogoms (analizuojami mokytojų elektroninio dienyno duomenys); 

32.4. neskiriami dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti (vykdoma teminio 

plano įgyvendinimo stebėsena). 

33. Mokykloje mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą ir negalintiems 

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

sąlygos juos atlikti mokyklos bibliotekoje-informaciniame centre, mokomųjų klubų užsiėmimų metu. 

34. Penktų klasių mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius. Atsižvelgiant į mokyklos turimas mokinio 

krepšelio lėšas 5-8 ir 9-10 klasių mokiniams taip pat skiriamas minimalus pamokų skaičius. 

35. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės konsultacijos, kurios neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį, taip pat yra mokytojo padėjėjai (pradinėse ir 5-je klasėje). 

36. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo pamokų tų dalykų, kurių jis 

yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų  per einamuosius mokslo metus nugalėtojas: nuo 

dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais — ir nuo kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) 
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lankymo, jei jis mokosi (ar yra baigęs) neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ar kitas 

neformaliojo vaikų švietimo programas. 

37. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių 

programų turinys turi derėti su bendrųjų programų turiniu. Programas ar jų nuorodas  mokyklai pateikia 

mokinys ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo nuo to dalyko pamokų iki 

einamų metų rugsėjo 15 dienos. 

38. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų dalykų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu gali 

užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą 

ir užimtumą. Kai šios pamokos pagal mokinių tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių 

saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). Apie tai yra informuojami tėvai. 

39. Mokykla priima sprendimus dėl menų ir sporto srities ar kūno kultūros dalykų, o išimties 

atvejais — ir kitų dalykų vertinimų, gautų, mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, 

įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, susipažindama su atitinkamos 

ugdymo įstaigos vertinimo sistema. 

 

PENKTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS GERINIMAS 

 

40. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera 

su mokyklos  2019-2021 metų strateginiu planu bei 2020 metų veiklos programa. Vertinant mokinių 

pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu. 

 41. Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra vykdomas remiantis mokykloje 

sukurta „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka“ (direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2017-06-

06), kuri parengta pagal Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1309 „Dėl pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“. 

41.1. Mokykla priėmė sprendimus dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo.  

Mokinių mokymosi pasiekimų ir vertinimo tikslai:  

• nustatyti mokinių pasiekimų lygį bei pažangą, išsiaiškinti kiekvieno mokinio stiprybes, 

ugdymosi poreikius ir kartu su mokiniu bei jo tėvais (globėjais, rūpintojais) priimti sprendimus 

dėl tolesnio mokymosi žingsnių, mokiniui būtinos pagalbos;  

• palaikyti mokymąsi ir teikti savalaikį atsaką (grįžtamąjį ryšį) mokiniams ir mokytojams, 

gerinant mokymo(si) proceso kokybę; 

• apibendrinti, susumuoti atskiro mokymosi laikotarpio (baigiant trimestrą (pusmetį), mokslo 

metus) ar mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą rezultatus, sertifikuoti; 

• vertinti ugdymo kokybę, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus. 

41.2. Ugdymo(si) procese svarbus formuojamasis vertinimas, grįstas mokytojo ir mokinio sąveika 

ir palaikantis mokymąsi. Mokytojas stebi mokinių mokymąsi, jų bendradarbiavimą, įsitraukimą, 

pastangas, mokymosi būdus, sunkumus ir padeda suprasti mokiniui,  kas jau išmokta, ko dar reikia 

mokytis, kaip įveikti sunkumus, kokie mokymosi būdai veiksmingi. Mokiniai, konsultuojami mokytojo, 

pagal kriterijus mokosi vertinti vienas kito ir savo darbą, įsivertinti pasiekimus ir pažangą. 

41.3. Ugdymo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju 

vertinimu. Vertinimo (pripažinimo) ir įsivertinimo metodai bei procedūros, vertinami ir įsivertinami 

ugdymosi rezultatai, vertinimo informacijos panaudojimas atitinka ugdymo programose keliamus 

ugdymosi tikslus ir numatytus rezultatus. Pripažįstamos mokinio savarankiškai (savaiminio mokymosi 

būdu), dalyvaujant neformaliojo švietimo programose ir kitoje veikloje įgytos kompetencijos. 

41.4.Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, remiamasi 

bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam mokiniui 

pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais. 

41.5. Pradinio ugdymo programoje pirmoje klasėje mokantis mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus ir individualią 

pažangą ir užtikrina ugdymosi tęstinumą. 
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41.5.1. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. 

Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių pasiekimais. 

41.5.2. Pradinio ugdymo programoje mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo 

informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos, mokytojo padedami, mokosi 

sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus. Mokinių pasiekimai pažymiais 

nevertinami. 

41.5.3. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostiniais tikslais mokykloje vykdomas reguliariai 

(per mėnesį kartu su kaupiamuoju įvertinimu mokiniai turi būti apklausti ne mažiau kaip 3 kartus): 

atliekant kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio 

pasiekimus ir yra įvertinamos pažymiais. Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo 

vertinimo metu sukauptą informaciją. Diagnostinio vertinimo informacija panaudojama analizuojant 

mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolimesnius mokymo ir mokymosi tikslus. Diagnostinio vertinimo 

metu mokinio pasiekimams įvertinti 5-10 klasėse naudojamas formuojamasis vertinimas ( pažymiai 

nerašomi). Diagnostinių pasiekimų rezultatai aptariami ir analizuojami metodinėse grupėse, metodinėje 

ir mokytojų taryboje. Analizės rezultatuose numatomi tolimesnio mokymo(si) keliai.  

42. Dalykų, modulių mokymosi pasiekimai  pusmečio ar kt. laikotarpio pabaigoje įvertinami 

pažymiu ar įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas 

pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą, įrašas „neatestuota“, – jeigu mokinio 

pasiekimai nėra įvertinti. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

43.Ugdymo laikotarpio pabaigoje mokinio ugdymo pasiekimus/rezultatus apibendrina ir fiksuoja 

jį ugdęs dalyko mokytojas, atsižvelgiant į atitinkamame ugdymo laikotarpyje gautus įvertinimus, susietus 

su numatytais pasiekimais bendrosiose programose. Vertinimo kriterijai mokymosi pasiekimams įvertinti 

yra susieti su bendrosiose programose konkretaus dalyko aprašytais vertinimo aprašais ir žinomi 

besimokančiam. 

44. Mokinių pasiekimai 5-10 klasėse yra vertinami 10 balų sistema. 

45. Jeigu mokinys neatliko mokyklos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), 

yra numatomas laikas, per kurį jis turi atsiskaityti (dvi savaitės), ir jam suteikiama reikiama mokymosi 

pagalba, kol mokinys atsiskaito. 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“. 

 46. Mokykla Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja mokyklos savininko teises 

ir 

pareigas įgyvendinančios institucijos spendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo 

laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą. 

47.Pradinio ugdymo programos mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimas: 

47.1.informacija  apie  mokymosi  pasiekimus  (kontrolinių  darbų,  testų  ir  kitų  

užduočių atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, 

taip pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.); 

  47.2. apibendrinamasis   vertinimas   atliekamas   ugdymo   laikotarpio   ir   pradinio  

ugdymo programos pabaigoje. Trimestro   mokinių   pasiekimai apibendrinami,  vertinant  mokinio 

per mokykloje  nustatytą  ugdymo  laikotarpį  padarytą  pažangą, orientuojantis į Bendrojoje 

programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius, ir įrašomi: 

47.3. elektroniniame dienyne: 

47.3.1.  mokinių mokymosi  pasiekimų  apskaitos  suvestinės  atitinkamose  skiltyse  įrašomas 

ugdymo  dalykų  apibendrintas  mokinio  pasiekimų  lygis  (patenkinamas,  pagrindinis,  

aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

47.3.2. dorinio   ugdymo   pasiekimai   įrašomi   atitinkamoje   elektroninio dienyno   

skiltyje,   nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.“; 

47.3.3. specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių  mokinių,  ugdomų  pagal  pradinio  ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba 

nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba „n. p.“;  

47.3.4. baigus pradinio ugdymo programą,  rengiamas  Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo  aprašas.  Aprašo  kopija  perduodama  mokyklai,  kurioje  

mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.  
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ŠEŠTAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

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

aukštesnių pasiekimų (galimybė rinktis modulius, lankyti konsultacijas, atlikti namų darbus, ugdytis 

kūrybišką požiūrį neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, tobulinti savo bendrąsias kompetencijas 

formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu). 

48. Mokykloje yra paskirti asmenys (1 - 4 klasių koncentrui ir 5-10 klasių koncentrui), 

atsakingi už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos teikimą. 

49. Mokykla, siekdama gerinti mokinių pasiekimus: 

50.1.Diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus 

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi (Asmenybės socialinio ir 

moralinio ugdymo strategija (direktoriaus įsakymas Nr. V-189., 2017-06-06); 

50.2. Ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

50.3. Ugdo atkaklumą mokantis; 

50.4. Nuolat aptariami mokinių pasiekimų gerinimo klausimai mokyklos bendruomenėje 

(vedami ir aptariami signaliniai trimestrai\pusmečiai); 

50.5. Nuolat stebimas ugdymo procesas, laiku nustatoma, kokios pagalbos reikia 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 (Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas, direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2017-06-06).  

50.6. Kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisija sprendžia 

mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis, vadovaujasi mokykloje parengtais dokumentais 

(„Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos, direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 

2017-06-06, Mokymosi pagalbos teikimo priemonių planu, direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2017-06-

06, Mokinių tėvų informavimo sistema, direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2015-06-06). 

50.7. Tobulinami mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesai, daug dėmesio 

skiriant grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui; jais 

grindžiami sprendimai dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos 

mokyklos indėlio į mokinių pažangą (Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos (direktoriaus 

įsakymas Nr. V-189, 2017-06-06; Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų ir 

laikotarpių, direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2017-06-06)); 

50.8. Sudarytos galimybės mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą (Ugdymo turinio diferencijavimo, 

individualizavimo kryptys ir nuostatos, direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2017-06-06), organizuoti 

ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojams 

sudaryta galimybė prireikus pasitelkti pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius.  

51. Mokiniai skatinami rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 

52. Mokykla užtikrina  sisteminę mokymosi pagalbą: žemų pasiekimų prevenciją ir žemų 

pasiekimų prevencines priemones („Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos 

aprašas“, direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2017-06-06).  

53. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas mokykloje yra 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 (Gabių vaikų 

ugdymo strategija, direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2017-06-06; Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir 

jos darbo organizavimo tvarkos aprašas, direktoriaus įsakymas Nr. V-408, 2015-12-31; Ugdymo turinio 

diferencijavimo, individualizavimo kryptys ir nuostatos, direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2017-06-06). 

54. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypatingai 

svarbi pagalba, kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; kai kontrolinis darbas ar 

kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys kelis kartus iš eilės gauna nepatenkinamus 

konkretaus dalyko įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą 

mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens, kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus 

(„Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas“, direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2017-06-06). 
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     55. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų. Direktoriaus įsakymu Nr. V-252, 2019-07-01  

mokymosi pagalbos teikimo priemonių planas. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos 

būdus: 

55.1.Grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant 

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

55.2.  Trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

56. Pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams; 

56.1.  Savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių metodiką 

(mokinys — tėvai — mokytojas); 

56.2. Mokymosi pagalba teikiama: 

• žemų mokymosi pasiekimų mokiniams, t. y. mokiniams, kurių beveik visų dalykų  

akademiniai pasiekimai yra žemi, kurių žema mokymosi motyvacija ir žemas savivertės 

lygis, tačiau jie nėra priskiriami prie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

• visiems mokiniams, atsižvelgiant į individualius jų ugdymo(si) poreikius (pvz., 

mokiniams, kuriems dėl ligos ar kitų asmeninių sunkumų atsirado ugdymosi spragų, 

gabiems mokiniams ir pan.); 

• specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams; 

• individualią mokinio dalyko mokymosi pažangą stebi to mokinio dalyko mokytojas ir 

mokymosi pagalbą pirmiausia suteikia mokiniams:  

- kurių dalyko pasiekimų lygis žemesnis nei numatyta to dalyko bendrosiose 

programose;  

- kurie gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; 

- dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiems dalį mokomojo dalyko pamokų; 

- kurių kontrolinis darbas įvertintas nepatenkinamai;  

- per nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą nepasiekusiems patenkinamo lygmens. 

- žemų mokymosi pasiekimų mokiniams pagalbą teikia dalyko mokytojas ir pagalbos 

mokiniui specialistai, bendradarbiaujama su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 

- organizuojant mokymosi pagalbą laikomasi požiūrio, kad ji turi būti tokio 

intensyvumo, kad leistų mokiniui įveikti savo sunkumus ir būtų taikoma tik laikinai, 

siekiant mokiniui išvengti patyčių, atskirties.   

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

ASMENŲ, ATVYKUSIŲ IŠ UŽSIENIO, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

57. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pagrindinio 

ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą: 

  57.1. priima jį 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“. Mokykla išsiaiškina atvykusio asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais. 

  57.2. informuoja savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrių ar jos įgaliotą asmenį apie atvykusį 

mokinį. 

 57.3. kartu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) numato atvykusio mokytis asmens tolesnio 

mokymosi perspektyvą, aptariamas švietimo pagalbos poreikis ar poreikis tam tikrą laiko dalį intensyviai 

mokytis lietuvių kalbos. 

 57.4. paskiria asmenį, kuris padės atvykusiam asmeniui įsitraukti į mokyklos bendruomenės 

gyvenimą. 

57.5. sudaro mokinio individualų mokymosi planą, kuriame galima numatyti ir pamokų skaičiaus 

perskirstymą tarp dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 77, 93 punktuose, sudarant mokiniui galimybę 

kurį laiką nesimokyti kai kurių dalykų ar jų dalies, bet nepažeidžiant mokinio mokymosi poreikių. 

57.6. nustato atvykusio mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę – du mėnesiai. Adaptaciniu 

laikotarpiu stebima mokinio pažanga, pasiekimai pažymiais nevertinami. Iškilus sunkumams adaptaciniu 
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laikotarpiu, į adaptacijos procesų valdymą įtraukiama mokyklos vaiko gerovės komisija. 

57.7.paskiria asmenį nuolat bendradarbiaujantį su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), ir teikiantį 

informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą. 

  57.8. mokiniui pasiūlo neformaliojo švietimo veiklas, konsultuoja dėl jų pasirinkimo. 

57.9. numato klasės vadovo ir mokytojų darbas su atvykusiu mokiniu ir jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

57.9.1. jei mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla organizuoja 

57.9.2. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (skiriamos 2 papildomos lietuvių kalbos 

pamokos) kartu užtikrinant, kad kitus dalykus mokosi kartu su bendraamžiais. 

 

 

AŠTUNTAS SKIRSNIS 

LAIKINŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

58. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, nustato laikinosios mokymosi 

grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti didesnis nei 

teisės aktais nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

59. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos laikinosios 

grupės: 

59.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

59.2. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

59.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma; 

59.4. kitiems dalykams mokyti, jei mokyklai pakanka mokymo lėšų. 

60. Jeigu mokyklai pakanka lėšų, klasė į grupes gali būti dalijama ir sudaromos laikinosios grupės 

mokymosi, švietimo pagalbai teikti, dalykams mokyti, gamtos mokslų dalykų eksperimentiniams 

darbams atlikti, panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas pamokas. 

 

DEVINTAS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

61.  Mokykloje vyksta teminė ir vidinė mokomųjų dalykų integracija  bei remiamasi 

didaktinėmis nuostatomis: ugdymo planavimas, organizavimas, mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimas.  

62.  Mokykla sudaro galimybes mokytojams vesti integruotas pamokas. Tokias pamokas 

mokytojai turi numatyti teminiuose planuose ir apie tai informuoti mokyklos administraciją, kad būtų 

galima numatyti lėšas tokiam darbui apmokėti. 

63.  Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, 

kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus 

dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo. 

64.  Mokytojai, vedantys integruotas pamokas, integruojamų pamokų turinį įrašo tų dalykų 

dienyne.  

65.  Į neformalaus ugdymo renginius ir klasės mokinių susirinkimus mokykla integruoja 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-941 „Dėl sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programos“. ir kitas prevencijai skirtas programas.  

66.  Sveikatos ugdymo bendroji programa pagrindinio ugdymo pakopoje integruojama į 

biologijos ir kūno kultūros pamokas. Dvi dienos 2020 -2021 m.m. yra skiriamos programos visumą 

apimantiems užsiėmimams (ugdymo plano 7.1.5. ir 7.1.22. punktai). 

67. Integruojamųjų Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio 

sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos įgyvendinamos per visų dalykų programų turinį, 

pažintinės kultūrinės veiklos renginius, neformaliojo vaikų švietimo veiklas bei klasės vadovo valandas. 
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68.  Pradinio ugdymo pakopoje integracija įgyvendinama remiantis mokykloje parengtu 

„Pradinio ugdymo integravimo kryptys ir nuostatos“ dokumentu (patvirtinta 2017 m. birželio 6 d., 

direktoriaus įsakymu Nr. V-189). 

 

DEŠIMTAS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

71.  Pagrindinio ugdymo pirmojoje ir  antrojoje  pakopoje yra intensyvinamas informacinių 

technologijų dėstymas  (1 pamoka 7 klasėje), (2 pamokos 10-oje klasėje) ir technologijų pamokos (2,5 

val. 9-oje klasėje) pagrindinio ugdymo antrojoje pakopoje. 

72.  Dalyko mokymo intensyvinimo metu   neviršijamas maksimalus mokiniui privalomų 

pamokų skaičius per savaitę.  

 

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

73. Diferencijavimas — tai  ugdymo turinio pritaikymas skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų 

lygiams. Pritaikoma: uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, mokymo ir mokymosi priemonės ir 

metodai, tempas, gali būti skiriamas nevienodas mokymosi laikas, ypatingą dėmesį skiriant 

bendradarbiavimo metodams, vertinimo būdai. 

74. Diferencijavimo tikslas — sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis. Tuo 

pačiu siekiama kompensuoti brendimo, mokymosi tempo netolygumus, atsirandančius dėl vertikalaus 

klasių skirstymo pagal mokinių amžių. 

75. Diferencijuojama: suskirstant klasės mokinius į grupes pagal sugebėjimų lygį, suskirstant 

mokinius į mišrias įvairių gebėjimų grupes, kuriose daugiau gebantys mokiniai padeda mažiau 

patyrusiems. 

76. Mokymo turinys pritaikomas ir parenkamas taip, kad padėtų kiekvienam mokiniui pasiekti 

geresnių rezultatų: būtų prasmingas mokiniams, atitiktų mokinių poreikius ir interesus, būtų pritaikytas 

aplinkai, būtų skirtas ne tik faktų mokymuisi. 

77. Diferencijavimas mokinių grupei skiriamas pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, 

skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti. 

78. Diferencijavimas gali būti taikomas: 

78.1. mokiniui individualiai; 

78.2. mokinių grupei: 

78.2.1.  pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi 

strategijas ; 

78.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės). 

79. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei negali pažeisti jų priklausymo nuolatinei klasės 

bendruomenei, gali būti trumpo laikotarpio — tik tam tikroms užduotims atlikti arba tam tikro dalyko 

pamokoms (lietuvių ir anglų kalba, matematika nuo 5-tos klasės; gamtos ir socialiniai mokslai — nuo 9 

klasės). 

80. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas ir 

individualizavimas (stebimos pamokos, tikslingai vedamos atviros pamokos, dalijamasi gerąja patirtimi 

ir jos semiamasi iš Besimokančių mokyklų tinklo narių (K. Griniaus progimnazija, A. Smetonos 

gimnazija, Saulės gimnazija, V. Kuprevičiaus pagrindinė mokykla, Milikonių pagrindinė), kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų bei priima sprendimus 

dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo atsižvelgdama į konkretaus mokinio poreikius, daromą pažangą 

išsikeltus mokymosi tikslus, vykdydama diagnostinius (1-10 klasės) ir standartizuotus testus (užduotims 

naudojami Nacionalinės mokinių pasiekimų patikros ir PUPP testai 6,8,10 klasėse). 

 

DVYLIKTAS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

81. Mokinio individualus ugdymo planas — tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) 
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pasiekimus, prisiimti atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus tikslus ir jų 

siekti. 

82. Individualų ugdymo planą privaloma sudaryti: 

82.1. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio; 

82.2. mokiniui, kuris mokomas namuose. 

83. Mokykla priima sprendimą dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio  ugdymo programą, 

individualaus plano sudarymo būtinumo. Toks planas gali būti sudaromas mokiniui, kurio pasiekimai 

žemi, arba mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypatingai galintiems pasiekti aukščiausią ir aukštą 

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

84. Mokinio individualaus plano sudarymo principai išdėstyti „Mokinio individualaus ugdymo 

plano sudarymo tvarkos apraše“ (direktoriaus įsakymas Nr. V-189, 2017-06-06). 

 

TRYLIKTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

85. 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 organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

86. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui, 

mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į 

gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

87. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5-6 klasėse 

skiriama 12 savaitinių pamokų, 7-8 klasėse — 13, 9-10 klasėse — 15. Dalį pamokų gydytojų 

konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje. 

88. 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. Šios pamokos panaudojamos 

mokinio pasiekimams gerinti. 

 

KETURIOLIKTAS SKIRSNIS 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU MOKYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI KASDIENIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

89. Mokykla suderinusi su steigėju ir įteisinusi nuotolinio mokymo proceso organizavimo 

būdą savo įstatuose priima sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

5–8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus, o 9–10, I – IV 

gimnazijos klasių mokiniams – iki 30 procentų  

90. Sprendimą ugdymo procesą įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu bei kokią ugdymo proceso dalį, kada, kokios klasės 

mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir kt. mokykla įteisina Nuotolinio 

darbo tvarkos apraše, patvirtintame 2020 m rugpjūčio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-134. 

Ugdymo programas įgyvendinant dviem būdais, užtikrinama, kad mokiniai pasiektų numatytus 

mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų. 

91. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.  
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92. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

įvertinama mokinių mokymosi sąlygos namuose, aprūpinimas mokymosi priemonėmis, reikalingomis 

dalyvauti nuotolinio mokymosi procese, šalinamos priežastys, dėl kurių mokiniai negali mokytis 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, 

sudaromos sąlygos mokytis mokykloje. 

93. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

užtikrinamas visų mokymui būtinų mokymosi išteklių organizavimas, struktūra. Susikurta mokyklos 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo platforma, kurioje mokytojai gali dalytis 

veiklomis, kūrybinių užduočių, švietimo pagalbos mokiniams, prevencinės veiklos vykdymo idėjomis. 

Susitarta, kokia medžiaga talpinama platformoje, kaip ji prieinama.  

94. Įgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

užtikrinta, kad sinchroniniam ugdymui skirta ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo proceso laiko ir ne 

daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitę, mėnesį, mokslo metus). 

95. Pradėjus ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

pertvarkomas pamokų tvarkaraštis, pritaikant jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui organizuoti. 

Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 2 val. Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir 

sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus, mokinių amžių. 

Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai.  

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

96. Mokykla,  vykdydama  pagrindinio  ugdymo  programą,  vadovaujasi:  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). 

97. Mokykloje yra  nustatytas dviejų mėnesių adaptacinis laikotarpis pradedantiems 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo  programos  pirmąją dalį ir  naujai  atvykusiems  mokiniams.  

Siekiant  padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami klasės vadovai, mokiniai 

savanoriai, mokyklos švietimo pagalbos specialistai. Dalis ugdymo proceso mokslo metų pradžioje gali 

būti organizuojama ne pamokų forma (projektinė veikla). Per adaptacinį laikotarpį  mokinių 

pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami. 

98.  9-10 klasėse mokykla gali bendrą klasei skirtą pamokų skaičių tarp dalykų paskirstyti 

kitaip nei numatoma Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte, išlaikant tą patį dalykų skaičių ir neviršijant 

minimalaus klasei skiriamo pamokų skaičiaus per mokslo metus. Mokykla užtikrina, kad bus pasiekti 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatyti mokymosi rezultatai. Tokį sprendimą mokykla 

suderina su savivaldybės vykdomąja institucija. 

99. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti, pirmiausia panaudojamos mokymo(si) poreikiams gerinti: trumpalaikėms 

konsultacijoms, dalykų moduliams, diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti, projektinei veiklai. 

100. Įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos turinį, mokykla gali: 

101.1. iki 10% didinti ar mažinti (perskirstyti) dalykui mokyti skiriamų pamokų skaičių. 

Perskirstyti dalykams skiriamas pamokas galima tarp keleto dalykų ar tarp visų. 

101.2.ugdymo programą įgyvendinti per dalykų modulius (jei pakanka mokymo lėšų). Modulių 

turiniui įgyvendinti  užtikrinamas minimalus pamokų skaičius dalykui įgyvendinti, numatytas Bendrųjų 
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ugdymo planų 77 punkte. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

102. Ugdymo sričių įgyvendinimas. 

102.1. 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 rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5-6,7-

8,9-10 klasėms). 

103. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį 

103.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo programoje 

numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas skirdama konsultacijas, 

individualizuodama ugdymą, užsiėmimus mokomųjų dalykų klubuose. 

104.  Užsienio kalbos. 

104.1.  Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

104.2. Antrosios užsienio kalbos mokyti pradedama nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją 

užsienio kalbą: anglų, rusų, vokiečių. Mokykla  sudaro galimybę rinktis antrąją užsienio kalbą iš ne 

mažiau kaip dviejų užsienio kalbų (neįskaitant mokinių pirmosios užsienio kalbos, kurios mokėsi kaip 

ankstyvosios užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo programą ir toliau tęsia mokymąsi pagrindinio 

ugdymo programoje) ir sąlygas mokytis pasirinktos kalbos. Kalbai mokyti gali būti skiriama ir daugiau 

pamokų, negu nurodyta bendrųjų ugdymo planų 77 punkte, jei pakanka mokymo lėšų. Tėvų 

(globėjų, rūpintojų) pageidavimu antrosios užsienio kalbos galima pradėti mokyti ir nuo 5 klasės, jei 

užtenka mokymo lėšų. 

104.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojami užsienio kalbų mokėjimo lygio 

nustatymo testai (pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

     104.4. 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  mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti mokytis pradėtą 

kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti 

mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus: 

104.4.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

104.4. 2. susidarius mokinių grupei, kurios dydį numato mokykla, atsižvelgiant į mokymo lėšas, 

visai grupei skiriamos dvi papildomos pamokos; 

104.4. 3. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą, 

ir  nustatoma, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla įskaito mokinio  

pasiekimus  ir  konvertuoja  į  dešimtbalę  vertinimo  sistemą.  Mokiniui  sudaromas   

individualus  užsienio  kalbos  mokymosi  planas  ir  galimybė  vietoje  užsienio  kalbos  

pamokų  lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse; 

104.4. 4. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams,  rūpintojams) 

pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo: 

104.4.4.1. mokiniui  sudaromos  sąlygos  lankyti  užsienio  kalbos  pamokas kitoje  

mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir su savininko  teises  ir  pareigas  įgyvendinančia  institucija. Skiriant pamokų skaičių, 

vadovaujamasi bendrųjų ugdymo planų 77 punktu; 

104.4.4.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis). 

Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo lygį  

patvirtinančius  dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal iš anksto priimtą susitarimą, kuriame 

numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 
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104.5. Mokykla pasilieka galimybę vykdyti (jei pakanka mokymo lėšų) integruotas dalyko ir 

užsienio kalbos pamokas: 

104.5.1. pagal dalyko ir užsienio kalbos mokytojų parengtą programą – ilgalaikį planą. Programą 

gali įgyvendinti dalyko mokytojas, užsienio kalbos mokytojas arba dalyko ir užsienio kalbos mokytojai 

kartu. 

104.5.2. dalyko arba užsienio kalbos pamokose, arba kaip dalyko modulis, skiriant pagal poreikį 

pamokų iš ugdymo poreikiams ir mokymo pagalbai teikti numatytų pamokų. 

105. Gamtos mokslai. 

105.1. Mokytojai ilgalaikiuose planuose ne mažiau kaip 30 proc. dalyko turinio pamokų planuoja 

skirti eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti.  

105.2. Įgyvendinant numatytą gamtos  mokslų turinį deramas dėmesys skiriamas 

gamtamoksliniams tyrimams, kurie mokykloje  atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, 

modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Ugdymo procese skatinamas mokinių bendradarbiavimas 

ir (ar) komandinis  darbas  ir  derinami  įvairūs  ugdymo  metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo 

turinyje daugiau dėmesio skiriama natūralios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų 

pritaikymui kasdieniame gyvenime. 

105.3. Mokykla skatina mokinius dalyvauti gamtamokslinio raštingumo konkursuose, 

organizuoja veiklą po pamokų, įtraukiančią mokinius į tyrinėjimus.  

105. Technologijos. 

105.1.  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. 

105.2. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Šio kurso 

programa yra intensyvinama 9-oje klasėje skiriant 2,5 pamokas per savaitę. 

105.3. Baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir polinkius  

renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, 

elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Keisti pasirinktą programą gali pasibaigus pusmečiui, 

atsiskaitydami iki antro pusmečio pabaigos už nesimokytą  programos dalį . 

106. Informacinės technologijos: 

106.1. Informacinių technologijų mokymas intensyvinamas 7 klasėje skiriant 1 savaitinę pamoką 

(37 per mokslo metus).  

106.2. Integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, pamoką gali planuoti ir dalyko 

mokytoją konsultuoti  informacinių technologijų mokytojas arba pamokoje gali dirbti du mokytojai (jei 

pakanka mokymo lėšų). Dalyko mokytojui turint pakankamai gerus skaitmeninius gebėjimus, nėra būtina, 

kad pamokoje dirbtų du mokytojai. 

106.3. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Mokiniams  siūloma rinktis ne mažiau kaip iš dviejų modulių. Modulį renkasi 

mokinys. 

107. Socialiniai mokslai. 

107.1. Mokytojai, įgyvendindami socialinių mokslų ugdymo turinį, 9-10 klasių mokinių 

projektinio darbo gebėjimams ugdyti ugdymo planuose gali numatyti 20-30 procentų dalykui skirtų 

pamokų laiko per metus. 

107.2. Laisvės kovų istorijai skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos ir pilietino 

ugdymo pamokas. Siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir 

Lietuvos valstybės pažinimą, dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse 

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

teritorijų  lankytojų  centruose),  naudojamasi  virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. 

107.3. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V.-943 „Dėl Nacionalinio 

saugumo ir krašto gynybos programos patvirtinimo“ yra integruojama į pilietinio ugdymo, istorijos, 

geografijos, ekonomikos ir verslumo pamokas, neformalųjį ugdymą.   

107.4. Mokykla formuodama socialinių mokslų ugdymo turinį sudaro galimybę: 

107.4.1. priimti sprendimą dėl istorijos 5–6 klasės turinio išdėstymo eiliškumo (pavyzdžiui, kursą 

pradėti nuo Europos istorijos epizodų arba integruoti Europos ir Lietuvos istorijos epizodus); 
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107.4.2. priimti sprendimą dėl istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų mokymo. Mokykloje šie 

mokomieji dalykai nėra integruojami. Pilietiškumo pagrindai dėstomi atskiru kursu. 

108. Fizinis ugdymas: 

108.1. Mokiniui, kuris: 

108.1.1. 2020-2021 mokslo metais mokosi 5 - 7 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo pamokos 

per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų. Mokyklos tarybos sprendimu (2019 m. birželio 26 d. 

protokolo Nr. 3-30) trečia fizinio lavinimo pamoka gali būti skiriama šokiui, kaip judėjimą ir kūno grožio 

lavinimą skatinanti pamoka.  Šokio programa įgyvendinama, skiriant 35 pamokas per metus (1 per 

savaitę) iš fiziniam ugdymui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 27 punkte. 

108.1.2. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius atitinkančią 

neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms: krepšinis, futbolas, judrieji žaidimai, 

šokiai. Mokykla organizuoja mokinių, lankančių šias programas, apskaitą. 

108.1.3.  Fizinio ugdymo pamokose   gali  būti  sudaromos  atskiros  mergaičių  ir  

berniukų  grupės  iš paralelių ar gretimų klasių mokinių (pvz., 5A ir 5B ar 7A ir 8B). Jei pakanka 

mokymo lėšų, klasė gali būti dalijama į grupes. 

108.1.4. Organizuojant  kūno  kultūros  pamokas  patalpose, atsižvelgiama  į  Higienos 

normos reikalavimus. 

108.1.5.  Specialiosios  medicininės  fizinio  pajėgumo  grupės  mokiniams  sudaroma  

galimybė rinktis vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų: 

108.1.6. pagal ligų pobūdį iš įvairių klasių gali būti sudaromos 7–12 mokinių grupės, kurioms 

skiriamos 2 pamokos per savaitę; 5-6 klasių mokiniai gali rinktis trečią pamoką: fizinis lavinimas 

neformaliojo švietimo metu, individualizuojant ugdymą arba šokį. 

108.1.7. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

108.1.8.  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  pageidavimu  mokiniai  gali  lankyti  sveikatos  

grupes  ne mokykloje. 

108.1.9.  Parengiamosios  medicininės  fizinio  pajėgumo  grupės  mokiniams  krūvis  ir  

pratimai skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, 

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas 

skiria alternatyvias   atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. 

108. 1.10. Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

yra  siūloma  kita  veikla  (stalo žaidimai, šaškės, šachmatai). 

109. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso  organizavimo  būdu  įgyvendinti  skiriamas  pamokų  skaičius  per  savaitę  2017–2019  

mokslo metais: 

 

Klasė 

 

 

Ugdymo 

sritys / 

Dalykai 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Pagrindin

io 

ugdymo 

programo

s I dalyje 

(5–8 klasė) 

 

9  

 

10  

 

 

Pagrindini

o ugdymo 

programoj

e 

(iš viso) 
Dorinis ugdymas 

(tikyba arba etika) 

 

(1;) 

 

(1;) 

74 

(1;1) 

 

74 (1;1)  

222 

Kalbos  
Lietuvių kalba 

ir literatūra 

370(5;5) 370 

(5;5) 

 

740(20) 

 

333 (4;5 / 5;4) 

 

1073(29) 

Užsienio kalba (1-oji) 222(3;3) 222(3;

3) 

444(12) 222(3;3) 666(18) 
Užsienio kalba (2-oji) 74(0;2) 148(2;

2) 

222(6) 148(2;2) 370(10) 
Matematika ir 

informacinės 

technologijos 

 

Matematika 296(4;4) 296(4;

4) 

592(16) 259(3;4 / 4;3) 851(23) 
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Informacinės 

technologijos 

74(1;1)  

 

37 /1 

 

111(3) 74(2) 185(5) 

Gamtamokslinis 

ugdymas 
 

Gamta ir žmogus 

 

148(2;2)  148(4) - 148(4) 

 

 
 Biologija  

- 

111(2;1)  

 

111(3) 111 (2/1) 

 

222(6) 

Chemija - 74(0;2) 74(2) 148(2;2) 222( 6) 

 Fizika  

- 

111 (1;2)  

 

111(3) 148(2;2) 259(7) 

Socialinis ugdymas  

Istorija 148(2;2) 148(2;

2) 

296(8) 148(2;2) 444(12) 

 

Pilietiškumo pagrindai 

 

- 

 

- 

 

- 

7

4 

(1;1) 

 

74 (2) 

Socialinė-pilietinė 

veikla** 

 

20 

 

20 

 

40 

 

20 

 

60 

Geografija 74(0;2) 148(2;

2) 

222(6) 111(2;1) 333(9) 

Ekonomika ir 

verslumas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 37 (1;0) 37 (1) 
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110. Mokinys privalo mokytis visų bendrųjų ugdymo planų 124 punkte nurodytų dalykų klasei, 

išskyrus tuos atvejus, kai mokykla priima sprendimą intensyvinti dalykų mokymą. Bendrųjų ugdymo 

planų 77 punkte nurodomas dalyko bendrosioms programoms įgyvendinti skirtas minimalus pamokų 

skaičius ir minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per savaitę. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS 

IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

planas sudaromas, atsižvelgiant į jo galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo (nežymaus, 

vidutinio, žymaus ar labai žymaus), mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą, ugdymą 

Meninis ugdymas  

  

Dailė 74 (1;1) 74(1;1) 148 74(1;1) 222(6) 
Muzika 74(1;1) 74(1;1) 148(4) 74(1;1) 222(6) 

Technologijos, 

kūno kultūra, 

žmogaus sauga 

 

 

Technologijos 

 

148(2;2) 

 

111(2;1) 

 

259(7) 

 

92,5(2,5) 

351,5(9,

5) 

 

Fizinis ugdymas 

 

222(3;3 / 3;3)  

 

148(3;2) 

 

370(9) 

 

148(2;2) 

518(12*; 13) 

Žmogaus sauga 37(1) 37(1) 74(2) (0,5) 92,5(2,5) 

Pasirenkamieji 

dalykai / 

dalykų moduliai 

     

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui 

per savaitę 

 

26; 

 

 

29; 

 

 

29; 

 

 

30; 

 

 

 

113; 

 

 

31;  

 

 

31; 

 

 

177;  

Pažintinė ir kultūrinė 

veikla 

 

Pažintinei ir kultūrinei veiklai per vienerius mokslo metus skiriama 

nuo 30 

iki 60 pamokų klasei 

 

  

5–8 klasėse 

  

9–10 klasėse 

 

Pamokų, skirtų 

mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, 

mokymosi 

pagalbai teikti, 

skaičius per savaitę 

 

 

444(12;) 

 

 

444(12;) 

 

 

518(14;) 

 

 

962(26) 

Neformalusis 

vaikų švietimas 

(valandų 

skaičius per 

savaitę) 

 

259(7) 

 

259(7) 

 

185(5) 

 

444(12) 
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įgyvendinančios mokyklos ar klasės paskirtį. 

112. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, formuojamas 

ugdymo turinys (pagal dalykus), gali būti parenkamos mokymosi organizavimo formos (pamoka, 

projektinė  veikla  ar  pan.),  pritaikomos  ugdymosi  erdvės (sėdėjimo vieta klasėje),    

parenkamos  ugdymui  skirtos  specialiosios mokymo priemonės (pratybos, kompiuterinės mokymosi 

priemonės, vadovėliai, skirti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir kt.); 

113. Organizuojant  mokinių,  turinčių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių, ugdymą,   

atsižvelgiama į: 

113.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai 

dideli); 

113.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

113.3. mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

114. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl nežymaus 

intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77, 93 punktuose 

nustatytų dalykų programoms įgyvendinti pamokų skaičiumi, kuris, atsižvelgiant į mokymosi formą ir 

mokymo proceso organizavimo būdą, gali būti koreguojamas iki 25 procentų:  

114.1. keičiamas (mažinamas, didinamas) dalykams skirtų pamokų skaičius; 

114.2. numatoma papildoma mokytojo pagalba; 

114.3. didinamas pamokų skaičius, skirtas meniniam, technologiniam ugdymui, kitų dalykų 

mokymui, socialinei veiklai, karjeros ugdymo kompetencijoms ugdyti; 

114.4. planuojamos specialiosios pamokos; 

114.5. keičiamas specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų skaičius 

per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gerovės komisijos 

ar pedagoginės  psichologinės tarnybos rekomendacijas; 

114.6. iki 74 pamokų per metus mažinamas minimalus privalomų pamokų skaičius, bet didinamas 

neformaliojo švietimo valandų skaičius ar siūloma kita, praktinius gebėjimus lavinanti veikla (technologijų 

būrelis, informacinių technologijų būrelis, robotika ir pan.). 

114.7. technologijų dalyko gali būti siūloma tik viena technologijų programa arba technologijų 

kryptis; 

114.8. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio ir (ar) 

emocijų, kalbėjimo ir (ar) kalbos sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5-10 klasėse skiriama ne mažiau 

kaip 18 pamokų per metus; 

114.9. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų sutrikimų, specialiosioms 

pratyboms 5–10 klasėse galima būti skiriama iki 37 pamokų ir daugiau per metus naudojimosi 

kompiuteriu, specialiosiomis mokymo priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo funkcijoms lavinti, 

dalykų spragoms šalinti. 

115. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl vidutinio 

intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas: 

115.1. besimokančiam įtraukiojo mokymosi būdu bendrosios paskirties klasėje – vadovaujantis 

Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte nurodytu dalykų programoms pamokų skaičiumi, kuris, atsižvelgiant 

į mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, gali būti koreguojamas iki 30 procentų; 

116. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo individualizuotai programai grupinio 

mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus 

mokslo metus: 

Ugdymo metai, klasė 

Veiklos sritys, dalykai 

5–6 7–8 9–10 Iš viso per 6 

ugdymo metus  

Dorinis ugdymas 

Komunikacinė veikla* arba 

Kalbos ir bendravimo ugdymas** 

Pažintinė veikla 

Orientacinė veikla 

1184 

 

1184 

 

1184 

 

3552 
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Užsienio kalba*** 

Informacinės technologijos*** 

Medijų ir informacinis 

raštingumas*** 

Meninė veikla 

Fizinė veikla 

Pamokos mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti 

Pamokos mokinių specialiesiems 

ugdymosi poreikiams tenkinti: 

Specialioji veikla**** 

Gydomoji kūno kultūra 

Regos lavinimas 

Klausos lavinimas 

Komunikacinių gebėjimų ugdymas 

Pažintinių gebėjimų ugdymas  

296 296 296 888 

Pažintinė ir kultūrinė veikla  

 
Integruojama į ugdymo turinį 

Minimalus privalomas pamokų 

skaičius mokiniui per mokslo metus 
740 740 740 740 

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per mokslo metus) 
148 148 148 444 

 

117. Ugdymas veiklomis organizuojamas mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, pagal 109 punkto 

lentelėje nurodytą pamokų skaičių. 

118. Mokiniui, dėl cerebrinio paralyžiaus turinčiam judesio ir padėties sutrikimų (išskyrus 

lengvus), gydomosios kūno kultūros specialiosioms pratyboms skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos per 

metus. 

119.  Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 37 pamokos per metus 

naudojimosi kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo 

funkcijoms lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 

120. 5–10 klasių mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos 

lavinimo specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės veiklos, lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokas. Pratybų, komunikacinės ir pažintinės veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokų turinys turi derėti. 

 

IV SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROCESO 

TRUKMĖ 

121. Mokslo metai: 

121.1. 2020–2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31d. 

Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 

2021 m. birželio 9 d. 

121.2. Ugdymo procesas organizuojamas mišria forma: įprastas mokymas derinamas su nuotoliniu 

mokymu. 

122. Mokiniams skiriamos atostogos: 

Atostogos 2020–2021 mokslo metai 

Ugdymo proceso pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Kultūrinė pažintinė veikla 2021-06-01/08 d. 

Ugdymo proceso pabaiga 2021 m. birželio 9 d. 
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Mokslo metų pabaiga 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

  

123. 10 dienų per 2020/2021 m. m.  skiriama kultūrinei, meninei, etninei, pažintinei, sportinei, 

praktinei, socialinei veiklai. Ši veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis.  

124. 2020-2021 m.m 10 ugdymo dienų skiriama: 

• 2020 m. spalio 2 d. - integruota kūrybinė - meninė veikla. 

• 2020 m. lapkričio 10 d. - Mokslo diena - integruota veikla, skirta UNESCO paveldui.  

• 2020 m. gruodžio 21 d. - „Mokymasis tarnaujant“: mokiniai pristatys projektines idėjas, 

lankysis senelių namuose, gyvūnų prieglaudos įstaigose, moterų krizių centre ir kt.  

• 2020 m. gruodžio 22 d. - projekto „Kalėdų papročiai“ veikla,   

• 2021 m. kovo 12 d. - muziejų diena, 

• 2021 m. birželio 3 d. – edukaciniai užsiėmimai pagal programą „Kultūros pasas“. 

• 2021 m. birželio 4 d. – sportinė veikla „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

2021 m. birželio 7 d. – tiriamoji veikla ir viktorina „Pažink profesiją“. 

• 2021 m. birželio 8 d. – SEU užsiėmimas ,,Mūsų laikas kartu“.  

• 2021 m. birželio 9 d. – projektinės veiklos aptarimas ir įvertinimas. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROS NUOSTATOS 

 

125. Bendroji programa įgyvendinama, vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio kūrimo ir  

įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų vertinimo, aplinkos kūrimo 

nuostatomis. 

126. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti: 

126.1. 2020-2021 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 

1klasėse – 35 min., 2 - 4 klasėse – 45 min.: 

 

 

Dalykai 

 

1–2 klasės 

 

3–4 klasės 

Iš viso skiriama 

ugdymo valandų 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 70 (1;1) 70 (1;1) 140 (4) 

Lietuvių kalba 525 (8;7) 490 (7;7) 1015 (29) 

Užsienio  kalba  (anglų) 70 (0;2) 140 (2;2) 210 (6) 

Matematika 315 (4;5) 315 (5;4) 630 (18) 

Pasaulio pažinimas 140 (2;2) 140 (2;2) 280 (8) 

Dailė ir technologijos 140 (2;2) 140 (2;2) 280 (8) 

Muzika 140 (2;2) 140 (2;2) 280 (8) 

 Fizinis ugdymas 210 (3;3) 210 (3;3) 420 (12) 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

  

70 105 175 

Iš viso Bendrajai programai 

įgyvendinti 

1610 (22;24) 1645 (24;23) 3255 (93) 

Neformaliojo švietimo valandos 140 (4) 140 (4) 280 (8) 

 

127. Valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių ugdymosi 

poreikius, atsižvelgiant  į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas. 

Valandos naudojamos: 

127.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrajai programai, patvirtintai 

Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2016  m.  spalio  25  d.  įsakymu  Nr.  V-

941  „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“, ir 

Žmogaus saugos bendrajai programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios  programos 

patvirtinimo“.  

127.2. Įgyvendinti individualiam darbui su mokiniu teikiama pagalba (konsultacijos, Pailgintos 
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dienos mokykla), nedidinant mokiniui privalomų ugdymo valandų skaičiaus per savaitę, pvz., kai 

vienu metu dirba du mokytojai: mokytojas ir mokytojo padėjėjas arba mokytojas ir specialusis 

pedagogas. 

127.3. individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (pvz., gabiems   

mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams); 

127.4. projektinei,  kūrybinei  ir  kitai  mokinių  ugdomajai  veiklai, padedančiai siekti 

Bendrosios programos tikslų; 

127.5. prevencinėms ir kitoms programoms įgyvendinti. 

128. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius 

visiems klasės mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, neformaliojo 

švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į 

grupes, ugdymo valandos. 

129. Klasės dalijamos į grupes: 

129.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra parinkę 

tikybą ir etiką; 

129.2. užsienio kalbai mokyti, klasėje esant ne mažiau kaip 21 mokiniui ir jei mokykla turi 

pakankamai mokymo lėšų. 

130. Formuojant integralų ugdymo turinį (nesuskaidytą į atskirus dalykus), mokytojas vadovaujasi 

mokykloje parengtu „Pradinio ugdymo integravimo krypčių ir  nuostatų“ dokumentu (direktoriaus 

įsakymas Nr. V-189, 2017-06-06): 

130.1. numato integracinius / jungiamuosius ugdymo turinio elementus. 1-4 klasėse taikoma 

teminė integracija, pritaikomos ŠOK mokymo(si) priemonių siūlomos integruotos kryptys.  

130.2. gali pasirinkti įvairius ugdymo turinio integravimo būdus, kai integruojami visi ar keli 

Bendrosios programos ugdymo dalykai; 

130.3. planuodamas ugdymo laiką, išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas ugdymo 

valandas, nurodytas Bendrojo ugdymo plano 23 punkte. 

131. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos atsižvelgiant į mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, mokymo lėšas. Mokiniai renkasi neformaliojo 

švietimo programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams. Į neformaliojo švietimo veiklą 

įtraukiami mokiniai, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis, ekonominėmis, kultūrinėmis sąlygomis, 

turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, atvykęs ar grįžę iš užsienio valstybių. 

132. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėse – ne mažiau 15 (mokyklos tarybos 2019-

06-26 protokolo Nr. 3-30). Neformaliojo švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių 

registre. 

_____________________________________ 
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