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                                                                                      Viešvilės pagrindinės mokyklos 

                                                                                      direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 30 d. 

                                                                                      įsakymu Nr. V- 85 

 

VIEŠVILĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013–2014 IR 2014–2015 MOKSLO METŲ 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ  

UGDYMO PLANAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų planas (toliau – ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, 

pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotų programų ar ugdymo programų jas pritaikius 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių,  taip pat neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimą. Planas parengtas, vadovaujantis Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programų  

bendraisiais planais.  

2. Ugdymo plano tikslas – nustatyti pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 

vykdymo reikalavimus formuojant ugdymo turinį ir organizuojant ugdymo procesą, kad kiekvienas 

besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

3. Bendrųjų ugdymo planų uždaviniai:  

3.1. tinkamai planuoti mokyklos ugdymo turinį ir jį  pritaikyti pagal mokinių 

mokymosi poreikius; 

3.2. kurti palankią mokymosi aplinką; 

3.3. nustatyti kiekvienai klasei pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms 

įgyvendinti; 

3.4. pagal mokyklos tikslus bei finansines mokyklos galimybes numatyti valandas 

mokinių poreikiams tenkinti. 

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. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas. 

 

        II. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

5. Ugdymo organizavimas: 

5.1. 2013–2014 mokslo metai: 
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2013–2014 mokslo metai 
           Klasės 
 

1-5 6 7 8 9 
 

10 
 

Mokslo metų pradžia/Ugdymo 

proceso pradžia 
2013-09-02 

 

Pusmečių trukmė 

 

1-asis  - 2013-09-02 – 2014-01-19 
2-asis – 2014-01-20 – 2014-05-30 (1-5 klasėms) 
2-asis – 2014-01-20 – 2014-06-06 (6-10 klasėms) 

Rudens atostogos 2013-10-28 – 2013-10-31 
 

Žiemos (Kalėdų) atostogos  2013-12-23 – 2014-01-03 

 
Žiemos atostogos  

 
2014-02-17 – 2014-02-18 

 

Pavasario (Velykų) atostogos  
2014-04-14 – 2014-04-18 

 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

2014-05-30 2014-06-06 
 

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis  

32 35 
 

Vasaros atostogos 2014-06-02–

2014-08-31 
2014-06-09 – 2014-08-31** 

 
**10 klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą 

švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku; 

5.2. 2014–2015 mokslo metai: 

 
2014–2015 mokslo metai 

           Klasės 
 

1-5 6 7 8 9 
 

10 
 

Mokslo metų pradžia/Ugdymo 

proceso pradžia 
2014-09-01 

 

Pusmečių trukmė 

 

1-asis  - 2014-09-01 – 2015-01-16 
2-asis – 2015-01-17 – 2015-05-29 (1-5 klasėms) 
2-asis – 2015-01-17 – 2015-06-05 (6-10 klasėms) 

Rudens atostogos 2014-10-27 – 2014-10-31 
 

Žiemos (Kalėdų) atostogos  2014-12-22 – 2015-01-02 
Žiemos atostogos  

 
2015-02-17 – 2015-02-18 

 

Pavasario (Velykų) atostogos  
2015-03-30 – 2015-04-03 

 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

2015-05-29 2015-06-05 
 

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis  

32 35 
 

Vasaros atostogos 2015-06-01–

2015-08-31 
2015-06-08 – 2015-08-31** 

 
*10 klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą 

švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku; 
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6. Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas 

mokykloje bendru sutarimu skirstomas pusmečiais. Pusmečių laikotarpius nustato mokyklos 

vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. 

7. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

8. 1-5 klasių mokiniams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų 

atostogos. Mokykla papildomų atostogų laiką ir trukmę derina su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), mokyklos taryba bei Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi. 

2013-2014 m.m. numatomos papildomos atostogos: 

 

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi Į mokyklą 

2014-02-17 2014-02-21 2014-02-24 

2014-03-17 2014-03-21 2014-03-24 

 

9. 2014-2015 m.m. papildomos atostogos bus numatytos Ugdymo plano papildyme 

2014 m. rugsėjo 1 d. 

10. Mokyklos vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar 

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

priimtus sprendimus mokyklos vadovas informuoja Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrių.  

11. 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. Šios 

dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

 

II. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 
 

12. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį 

pagal mokyklos tikslus (1 priedas), Lietuvos visuomenės vertybes, konkrečius mokinių ugdymo(si) 

poreikius. 

13. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio 

ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) (toliau 

–  Ugdymo bendrosios programos), 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 (Žin., 2012, Nr. 76-3957), ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas. 

14. Formuojant mokyklos ugdymo turinį ir rengiant mokyklos ugdymo planą 

remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese 

informacija, pasiekimų tyrimų ir mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis.  

15. Mokyklos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro mokykloje ir už jos ribų 

vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė (toliau – pažintinė ir kultūrinė veikla), sportinė, 

praktinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla, siejama su mokyklos tikslais, 

mokinių mokymosi poreikiais. Pažintinei ir kultūrinei veiklai per mokslo metus skiriama 10 

mokymosi dienų. Ji organizuojama mokyklos ugdymo plano priede nustatytu laiku (2 priedas). 

16. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, pamokas per dvejus metus 

skirsto taip, kaip nurodoma Bendruosiuose ugdymo planuose. 

17. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas Mokyklos 

ugdymo planas, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis. Mokyklos ugdymo plano 

rengimas grindžiamas demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, įtraukiant 

mokytojus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus).  
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18. Mokyklos ugdymo planui rengti mokyklos vadovo įsakymu sudaroma mokyklos 

bendruomenės narių grupėms atstovaujanti darbo grupė. Grupės darbui vadovauja mokyklos 

vadovas.  

19. Mokykloje susitarta parengti bendrą pradinio ir pagrindinio ugdymo planą 

dvejiems mokslo metams.  

20. Rengiant mokyklos ugdymo planą susitarta dėl:  

20.1. mokyklos ugdymo plano tikslų, nuostatų, principų (ugdymo plano 12-14 ir 16-17 

punktai); 

20.2. mokykloje vykdomų ugdymo programų ir jų įgyvendinimo ypatumų (mokykloje 

vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos); 

20.3. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje, užtikrinant 

bendrosiose programose numatytus mokinių pasiekimus (ugdymo plano 74 ir 77 punktai); 

20.4. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias programas, kokius dalykus 

planuojama integruoti ir pan.(3 priedas); 

20.6. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių (4 priedas); 

20.7. siūlomų pasirinkti dalykų, dalykų modulių (5 kl. mokiniams siūloma pasirinkti  

sveikos gyvensenos programą, 6-10 kl. mokiniams – pasirinktų dalykų moduliai, jei vieną dalyką 

pasirenka 8 ir daugiau mokiniai), konkrečios valandos skiriamos rugsėjo mėn. pirmą savaitę pagal 

mokinių pageidavimus (6 priedas); 

20.8. mokinio pasirinktas dalykas ar dalyko modulis tampa privalomu einamiems 

mokslo metams; 

20.9. švietimo pagalbos teikimo (mokykloje teikiama specialiojo pedagogo ir 

logopedo pagalba specialiųjų poreikių mokiniams) (ugdymo plano 35-37 punktai); 

20.10. socialinės veiklos organizavimo pagrindinio ugdymo programoje. Socialinė 

veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma, siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos 

bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. 

Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę veiklą. Per mokslo metus jai skiriama ne 

mažiau kaip 5 pamokos (valandos). Tai mokinio pasirinkta ar mokyklos rekomenduojama veikla, 

kuri gali būti vykdoma pažintinės ir kultūrinės veiklos metu arba kitu laiku. Socialinė veikla skirta 

ugdyti praktinius mokinio gebėjimus, ji gali būti įgyvendinama bendradarbiaujant su vietos 

savivaldos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis (8 priedas);  

20.11. mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose 

aplinkose; mokymo ir mokymosi išteklių panaudojimo: 

20.11.1. mokyklos pedagogai turi galimybę pamokinę veiklą organizuoti informacinių 

technologijų kabinete, informaciniame centre, bibliotekoje, mokyklos kraštotyros kambaryje, 

gamtoje; 

20.11.2. mokinio krepšelio (MK) lėšos panaudojamos naujiems vadovėliams, 

mokytojo knygoms, žinynams, mokymo priemonėms įsigyti (pagal finansines galimybes 

patenkinant mokytojų poreikius); 

20.11.3. ugdymui ir ugdymo aplinkai reikalingos priemonės gali būti įsigyjamos iš 2 

proc. paramos lėšų; 

20.12. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo (7 priedas): 

20.12.1. mokiniams siūloma meninio ir darbinio ugdymo, sportinė veikla, jaunųjų 

miško bičiulių sambūrio ir skautų organizacijų veikla; 

20.12.2. iš mokyklos siūlomų veiklų mokiniai pasirenka pageidaujamą; 

20.12.3. neformaliojo vaikų švietimo veiklos užsiėmimai vyksta pagal mokslo metų 

pradžioje mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį po pamokų; 

20.12.4. minimalus grupės dydis neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti – 8 

mokiniai; 

20.13. mokinių ugdymo karjerai (mokykloje toliau organizuojamas mokinių ugdymas 

karjerai, šią veiklą vykdo pagal atskirą programą mokinių ugdymo karjerai koordinatorius kartu su 

klasių vadovais); 
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20.14. mokinių sveikatos ugdymo organizavimo (organizuoja sveikatos priežiūros 

specialistas, suderinęs su socialiniu pedagogu, klasių vadovais per klasių valandėles ar mokytojais, 

integruojant sveikatos ugdymą į pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, biologijos, etikos, kūno 

kultūros, technologijų, žmogaus saugos pamokas); 

20.15. reikalavimų mokinių elgesiui (visi mokiniai viso ugdymo proceso metu laikosi 

mokyklos vidaus tvarkos ir mokinio elgesio taisyklių, priimtų bendru sutarimu mokykloje); 

20.16. bendradarbiavimo su įstaigomis, įmonėmis ar asociacijomis ir kitais socialiniais 

partneriais tikslų ir būdų (mokykla ir toliau aktyviai bendradarbiaus su šiais socialiniais partneriais: 

Viešvilės vaikų globos namais, seniūnija, pasienio užkarda, girininkijomis, Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės pagrindine ir Smalininkų technologijų ir verslo mokyklomis, Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazija, Jurbarko rajono taryba, savivaldybės administracija, policijos 

komisariatu, miškų urėdija, autobusų parku); 

21. Mokykla sprendimų dėl ugdymo organizavimo kasmet neatnaujina, jei jie atitinka 

Bendrųjų ugdymo planų nuostatas ir mokyklos iškeltus ugdymo tikslus, tik esant būtinybei papildo 

ar pakeičia kai kuriuos punktus (mokyklos vadovo įsakymu). 

22. Atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, mokykla 

ugdymo proceso metu gali koreguoti mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą, priklausomai nuo 

mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. 

23. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 

45 min., tik 1 klasėje – 35 min. Mokykla dalykų programose numatytiems pasiekimams pasiekti 

skiria minimalų pamokų skaičių. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pasiekimams gerinti, skiriamos ilgalaikėms konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi 

pasiekimams gerinti, mokinio pasirinktiems dalykams, dalykų moduliams mokytis.  

24. Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios 

suderinęs su mokyklos taryba, taip pat su Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriumi. 

 

III. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

25. Individualaus ugdymo planas gali būti sudaromas: 

25.1. norint mokiniui padėti sėkmingai mokytis, nes ugdymas individualizuojamas ir 

individualiu ugdymo planu siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo išgales pasiekti 

aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę, dėl sąmoningo mokymosi 

gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus; 

25.2. mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą ar pritaikytą 

programą, nes tai sudarytų galimybes stebėti mokinio pažangą; 

25.3. mokiniui, kuriam skirtas mokymas namuose. Plane numatomi mokymosi tikslai, 

mokinio mokymosi indėlis, planuojami mokytis dalykai, jiems skiriamas pamokų skaičius, 

pasiekimų patikrinimo būdai ir pan. Mokinys mokosi pagal mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu 

iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį. 

 

IV. MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS 

 

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

vertybines nuostatas puoselėjančios, mokinių ir mokytojų mokymuisi palankios edukacinės kultūros 

kūrimą ir palaikymą mokykloje. 

27. Mokymosi aplinka – tai aplinka mokykloje ir už jos ribų, kurioje įgyvendinamas 

mokyklos ugdymo turinys. Mokykla siekia, kad mokymosi aplinka būtų fiziškai, psichologiškai ir 

socialiai saugi ir sveika besimokančiajam. Mokykla skatina mokytojus ir sudaro jiems sąlygas 

mokyklos ugdymo turinį įgyvendinti ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: bibliotekoje, 

muziejuose,  gamtoje ir kt., esant būtinybei koreguoja ugdymo procesą, pamokų tvarkaraštį.  
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28. Mokyklos mokymosi aplinka yra pritaikyta Pradinio ir Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti, sudarant galimybes mokinių aktyviam 

ugdymui(si), mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, 

teorinei ir kitokiai veiklai. Mokytojams sudaromos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant 

šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, 

biblioteką ir kt.  

29. Mokyklos vadovas bendradarbiauja su Jurbarko rajono taryba, savivaldybės 

administracija mokyklos mokymosi aplinkos turtinimo klausimais. 

 

V. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

30. Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi 

turinio, metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių skirty- 

bėms. Jo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis. 

31. Diferencijuojant ugdymą atsižvelgiama į mokinių turimą patirtį, motyvaciją, 

interesus, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygį. Diferencijuotu ugdymu atsižvelgiama į šiuos 

poreikius, pritaikant mokiniui mokymosi uždavinius ir užduotis, ugdymo turinį, metodus, 

mokymo(si) priemones, tempą ir skiriamą laiką.  

32. Diferencijavimas mokykloje taikomas: 

32.1. mokiniui individualiai; 

32.2. mokinių grupei: 

32.2.1. tam tikriems tikslams pasiekti, pavyzdžiui: pasiekimų skirtumams mažinti, 

gabumams plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti;  

32.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo 

grupės) grupes galima sudaryti iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių. 

33. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo 

nuolatinės klasės bendruomenei, yra laikinas – tik tam tikro dalyko pamokoms arba tik tam tikroms 

užduotims atlikti.  

34. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priima 

sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinio 

mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus 

mokymosi tikslus. 

 

VI. MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

35. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami 

kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos 

švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi 

pagalbos suteikimo.  

36. Už mokymosi pagalbos organizavimą mokykloje atsakingas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. Sprendimai priimami Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant pagalbos 

mokiniui specialistams (specialiajam pedagogui, logopedui ir socialiniam pedagogui) ir mokiniui 

bei vienam iš jo tėvų (globėjų, rūpintojų).  

37. Mokymosi pagalba mokykloje gali būti teikiama: 

37.1. integruojant į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi pagalbą mokiniui 

pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas 

ir kt.; 

37.2. skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę nustato mokykla 

pagal mokymosi pagalbos poreikį. Mokymosi pagalba gali būti skiriama individualiai arba sudarant 

mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupes. Šios grupės gali būti sudarytos ir iš 
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gretimų klasių. Mokymosi pagalbai teikti naudojamos pamokos, skiriamos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti. Konsultacijos skiriamos mokyklos nuožiūra.  

  

  

VII. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

38. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimo formos: 

informacija pateikiama elektroniniame dienyne, susitikimai su tėvais (globėjais, rūpintojais), klasių 

susirinkimai ir informaciniai bendri mokyklos pedagogų ir tėvų  (globėjų, rūpintojų) susirinkimai, 

individualūs mokytojų, klasių vadovų pokalbiai ir kt. 

39. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami apie mokykloje 

organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą ir užtikrina, 

kad vyktų abipusis ir savalaikis grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi perdavimas tarp 

mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų). 

 

 

VIII. DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

40. Mokykla dalykų mokymo neintensyvina, nes nėra tokio poreikio.  

 

  

IX. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

41. Mokykla į mokyklos ugdymo turinį integruoja Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo 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 2006 m. kovo 

17 d. įsakymu Nr. ISAK-494, bei Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 

V-651. Mokykla šias programas įgyvendina integruodama jas į atskirų dalykų programas, 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas, pasirenkamojo dalyko mokymąsi.  

 

X. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

42. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir 

turi derėti su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių 

pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi bendrosiomis programomis, Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150). Planuojant 

mokinių, pradedančių mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų 

vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo 

apraše pateiktą informaciją. Mokyklos ugdymo plane ar jo prieduose aprašomas mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimas. 

43. Ugdymo procese turėtų vyrauti mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis 

vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ką dar turi pasiekti ar tobulinti, 

mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti. 

44. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas 

reguliariai, kaip to reikalauja dalyko mokymosi logika ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka 

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

pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant 

diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. 
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Diagnostinio vertinimo informaciją būtina panaudoti analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, 

keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 

45. Mokykla, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų: 

45.1. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę 

mokykloje (ypač mokytojams, dirbantiems toje pačioje klasėje), vertinimo metu sukauptos 

informacijos sklaidą; 

45.2. kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą, 

mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus;  

45.3. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi 

pažangą ir pasiekimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir mokyklos nustatyta tvarka. 

46. Mokykla priima sprendimus dėl mokinių pažangos ir pasiekimų, pasirenkamųjų 

dalykų ir dalykų modulių vertinimo būdų ir pasiekimų vertinimo baigus modulinę programą ar jos 

dalį, vertinimo laiko, išskyrus atvejus, kai pasiekimų patikrinimo datos nustatytos švietimo ir 

mokslo ministro. 

47. Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą pažanga ir pasiekimai 

pažymiais nevertinami. Mokiniai vertinami pagal 4 pasiekimų lygius: aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas ir nepatenkinamas, o besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo 

sistemą.  

48. Dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio ir ugdymo proceso 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. 

49. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami pažymiu, jie 

įskaitomi į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą. 

50. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

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

 

XI. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

51. Mokyklos vadovo paskirtas asmuo (pavaduotojas ugdymui): 

51.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų 

darbų stebėseną ir kontrolę;  

51.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

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

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

Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų.  

52. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems 

dalykams, dalykų moduliams mokytis 5–8 ir 9–10 klasių mokiniams skiriamas suderinus su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).  

53. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, 

kūno kultūros pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei mokosi neformaliojo vaikų švietimo mokykloje 

pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs). Sprendimas 

priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su neformaliojo 

vaikų švietimo programomis. Šios programos turi derėti su bendrųjų programų turiniu. Pagal 

mokykloje galiojančią tvarką numatoma, kaip bus įskaitomi mokinių pasiekimai. 

54. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, tuo metu 

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

saugumą ir užimtumą.  
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55. Per dieną neturi būti daugiau kaip 7 pamokos.  

 

XII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

MOKYKLOJE 

 

56. Neformalusis vaikų švietimas mokykloje organizuojamas pagal mokykloje 

patvirtintą tvarką:: 

56.1. veikla vykdoma aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo vaikų 

švietimo tikslus;  

56.2. neformaliojo vaikų švietimo veiklai įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgiant 

į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo 

programai.  

57. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų 

mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir 

atsižvelgusi į juos siūlo neformaliojo švietimo programas. 

58. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus į bendruosius iš 

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

ministro. 

59. Neformaliojo vaikų švietimo grupės mokinių skaičius mokykloje – ne mažiau kaip 

8 mokiniai 

 

XIII. UGDYMO ORGANIZAVIMAS ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR 

TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

  

60. Mokykla apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pradinio ar pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo 

programą (toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa), informuoja Jurbarko rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrių ir numato jo mokymąsi. 

61. Mokykla, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar 

jos dalį, pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus). 

Mokykla tuo atveju, kai asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą (pradinio ar 

pagrindinio ugdymo), tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo 

mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems Pradinio ar Pagrindinio  

ugdymo bendrosiose programose. 

62. Mokykla parengia atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo 

programos dalį ar visą programą, integracijos į mokyklos bendruomenę planą, išanalizuoja, kokia 

pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai, prireikus – mokinio individualų ugdymo planą: 

62.1. numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę; 

62.2. pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui sklandžiai 

įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą;  

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

(globėjais, rūpintojais); 

62.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

62.5. numato atvykusio mokinio per adaptacinį laikotarpį individualios pažangos 

stebėjimą; 

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

integruotis. 

63. Mokykla nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo 

programos dalį ar visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos ir organizuoja individualų 

lietuvių kalbos mokymąsi ir švietimo pagalbą, kai atvykęs mokinys per adaptacinį laikotarpį yra 
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pajėgus pasiekti patenkinamą pasiekimų lygį pradinio ar pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos 

programoje; 

64. Mokiniui, baigusiam tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą, sudaroma palanki ir saugi mokymosi aplinka.  

 

XIV. MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

65. Mokinių mokymasis 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 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  

66. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

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

atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

67. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 5–

6 klasėse skiriama 12, 7–8 klasėse – 13, 9–10 klasėse – 15 savaitinių pamokų. Dalį pamokų 

gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje.  

68. 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 mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, 

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

sprendimu mokiniui, besimokančiam namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per 

savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokyklos nuožiūra mokinio pasiekimams gerinti. 

 

XV. LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

69. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustato 

laikinosios grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. 

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

laikinosios grupės dalykams mokyti:  

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

(ne mažiau kaip 7 mokiniai); 

71.2. užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 

mokinys. 

71.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti. Mokinių dalijimas į 

grupes priklauso nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos (Lietuvos higienos norma HN 

21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

d. įsakymu Nr. V-773) – 5 priedas. 

 

 III. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

72. Bendroji pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis joje 

nustatytomis bendrosiomis ugdymo nuostatomis ir principais, didaktinėmis mokinių pasiekimų 

vertinimo nuostatomis panaudojant ugdymo turinio integravimo galimybes ir laikantis ugdymo 

aplinkos kūrimo reikalavimų.  

73. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos 

ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.:  
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Dalykai  1–4 klasėms skiriamos ugdymo valandos  

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)  128  

Lietuvių kalba (gimtoji)  928  

Užsienio kalba  192  

Matematika  576 

Pasaulio pažinimas  256  

Dailė ir technologijos  256 

Muzika  256  

Kūno kultūra  352  

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti  

160   

Iš viso pradinio ugdymo programai įgyvendinti  3104  

Neformaliojo švietimo valandos  256  

 

74. Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas per savaitę: 

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Pradinio ugdymo 

programa  

(1–4 klasės) 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1      1 1 4 

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7 7 29 

Užsienio kalba (anglų ar vokiečių) - 2 2 2 6 

Matematika 4 5 5 4 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Kūno kultūra 3 2 3 3 11 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 

22 23 24 23 92 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

 

5 

  

5 

Iš viso   97 

Neformaliojo švietimo valandos 8 8 

 

75. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro privalomų ugdymo valandų 

skaičius visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. 

76. Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, mokykloje 

naudojamos: 

76.1. grupinėms konsultacijoms; 

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

Bendrosios programos tikslų; 

76.3. sveikatos ugdymo bendrajai programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr. 105-

5347), ir Žmogaus saugos bendrajai programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668), bei kitoms 

mokyklos numatytoms programoms įgyvendinti; 
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76.4. šokio programai 2 klasėje, nes kūno kultūrai mokyti skiriamos 2 ugdymo 

valandos per savaitę. 

 

IV. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

77. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti pamokų skaičius per dvejus metus 

grupine mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

 
                         Klasė 

 

Dalykai   
5  6 7   8 

Pagrindinio 

ugdymo programos 

I-oje dalyje 

(5–8 klasė) 

9  

 

10  

 

Pagrindinio 

ugdymo programoje 

(iš viso) 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 
67 (1;1) 70 (1;1) 137 (4) 70 (1;1) 207 (6) 

Lietuvių kalba (gimtoji) 335 (5;5) 350 (5;5) 685 (20) 315 (4;5) 1000 (29) 

Užsienio kalba (1-oji) 201 (3;3) 210 (3;3) 411 (12) 210 (3;3) 621 (18) 

Užsienio kalba (2-oji) 70 (0;2) 140 (2;2) 210 (6) 140 (2;2) 350 (10) 

Matematika 268 (4;4) 280 (4;4) 548 (16) 245 (3;4) 793 (23) 

Informacinės 

technologijos 
67 (1;1) 35 (1;0) 102 (3) 70 (2) 172 (5) 

Gamta ir žmogus 134 (2;2) - - - 134 

Biologija - 105 (2;1) 105 (3) 105 (2;1) 210 (6) 

Chemija - 70 (0;2) 70 (2) 140 (2;2) 210 ( 6) 

Fizika - 105 (1;2) 105 (3) 140 (2;2) 245 (7) 

Istorija 134 (2;2) 140 (2;2) 274 (8) 140 (2;2) 414 (12) 

Pilietiškumo pagrindai  - - - 70 (1; 1) 70 (2) 

Geografija 70 (0;2) 140 (2;2) 210 (6) 105 (2;1) 315 (9) 

Ekonomika ir verslumas - - - 35 (1;0) 35 (1) 

Dailė 67 (1;1) 70 (1;1) 137 (4) 70 (1;1) 207 (6) 

Muzika 67 (1;1) 70 (1;1) 137 (4) 70 (1;1) 207 (6) 

Technologijos 134 (2;2) 105 (2;1) 239 (7) 87 (1,5;1) 326 (9,5) 

Kūno kultūra 166 (3;2) 140 (2;2) 306 (9) 140 (2;2) 446 (12*; 13) 

Žmogaus sauga 32 (1/0) 35 (1) 67 (2) 17 (0,5) 84 (2,5) 

Pasirenkamieji dalykai 

/dalykų moduliai 
     

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę 

 

26 

 

28 29 30 

 

113 

 
31 31 

 

175 

 

Maksimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę 

27  28  30 30  117 32  31 

 

181 

 

 5-8 klasėse   9-10 klasėse  

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti 

 

4 

 

4 

 
2 

 

6 

 

Neformalusis švietimas 

(val. skaičius) 
8 (274)  8 (274) 5 (175) 13 (449) 

 

V. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 
 

78. Mokykloje skatinamas rūpinimasis lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų 

pamokas:  

78.1. apsvarstyti ir priimti bendri kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje (rašto 

darbuose visų dalykų mokytojai taiso klaidas, mokiniai įvairius rašto darbus rašo ranka, 
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informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka, mokykloje nuolat atnaujinama 

informacija kalbos kultūros, kalbinio ugdymo klausimais); 

78.2. mokomosios užduotys turi būti panaudojamos kalbai ir mąstymui ugdyti, 

kreipiant mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

78.3. mokiniai  skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu per visų dalykų pamokas; 

78.4. vertinant mokinio pasiekimus mokytojai teikia grįžtamąją informaciją ir apie 

kalbos mokėjimą, nurodo privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus; 

79. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar 

bendrijos tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai), o nuo 14 metų 

mokinys savarankiškai renkasi pats: 

79.1. dorinio ugdymo dalyką 1-4 klasių mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo 

metais pagal tėvų (globėjų) parašytą prašymą; 

 79.2. 5-10 klasėse, siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba 

tikybą mokykloje rekomenduojame rinktis dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10 klasėms).  

80. Lietuvių kalba. 

80.1. Mokykla, formuodama ugdymo turinį: 

80.1.1. siūlo mokiniams rinktis pasirenkamuosius dalykus: etninę kultūrą, kalbos 

vartojimo kultūrą; 

80.1.2. integruoja lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokymą laisvės kovų 

istorijai skiriant ne mažiau kaip 9 pamokas. 

81. Užsienio kalbos: 

81.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

81.2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų kalbų (anglų ar 

vokiečių); 

81.3. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę; 

81.4. pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–10 

klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

81.5. 10 klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas naudojantis 

centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų 

perdavimo sistemą „KELTAS“); 

81.6. antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 

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

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

mažiau nei dviejų užsienio kalbų; 

81.7. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 6 klasėje orientuota į A1, o 7–10 

klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.  

81.8. Jeigu mokinys atvykęs iš kitos mokyklos ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 

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

mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, kurioje vyksta tos 

kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir su savivaldybės 

vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu; 

81.9. kadangi užsienio kalbas keisti iki vidurinio ugdymo programos pradžios galima 

tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos mokyklos ir šiuo metu mokykla dėl 

objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi, todėl 

mokiniui, gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, sudaromos sąlygos pradėti 

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

81.9.1. vienerius mokslo metus jam skiriama viena papildoma užsienio kalbos pamoka 

per savaitę; 
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81.9.2. susidarius penkių ar daugiau tokių mokinių grupei klasėje ar mokykloje, 

skiriamos dvi papildomos pamokos visai mokinių grupei. 

82. Matematika: 

82.1. organizuojant matematinį ugdymą mokytojai vadovaujasi ne tik Bendrosios 

programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų 

tyrimų TIMSS 2011 m. rezultatais ir rekomendacijomis; 

82.2. pagal galimybes naudoja informacines komunikacines technologijas, 

skaitmenines mokomąsias priemones. 

83. Informacinės technologijos: 

83.1. kadangi 8 klasėje skiriamos 35 dalyko pamokos, sutarta 7 klasėje visų dalykų 

mokytojams organizuoti dalį pamokų integruotai su informacinėmis technologijomis (dirba tik 

dalyko mokytojas, esant būtinybei, jį konsultuoja atsakingas asmuo už informacinių technologijų 

diegimą mokykloje;  

83.2. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Mokykla siūlo rinktis ne mažiau kaip du modulius. Modulį renkasi mokinys. 

84. Socialiniai mokslai: 

84.1. 1-4 klasėse socialiniams gebėjimams ugdytis mokykla siūlo dalį (1/4) pasaulio 

pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos 

pažinimui palankioje aplinkoje (lankantis seniūnijoje, kultūros centre, mokyklos ir miestelio 

bibliotekose, mokyklos kraštotyros kambaryje ir pan.); 

84.2. 5-10 klasėse mokymąsi per socialinių mokslų pamokas grįsti tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas; 

84.3. siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į 

mokyklos galimybes dalį istorijos ir geografijos mokymo organizuoti netradicinėse aplinkose 

(mokyklos kraštotyros kambaryje, „Tėviškės namų“ muziejuje, Jurbarko krašto muziejuje, 

gamtiniame pažintiniame take ir kt.);  

84.4. laisvės kovų istorijai mokyti skirti ne mažiau kaip 9 pamokas, integruojant temas 

į istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  

85. Gamtos mokslai: 

85.1. 1-4 klasėse gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio 

pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Ugdymo veiklos sudaro sąlygas ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko turi būti skiriama organizuoti 

ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens 

telkinio ar pan.) aplinkoje; 

 85.2. organizuojant gamtos mokslų dalykų mokymą 5-10 klasėse rekomenduojama 

vadovautis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA mokinių pasiekimų rezultatais bei 

rekomendacijomis; 

85.3. mokymąsi per gamtos mokslų pamokas grįsti tiriamojo pobūdžio metodais,  

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas;  

85.4. gerinti mokinių eksperimentinius ir praktinius įgūdžius, tam skiriant ne mažiau 

kaip 30–40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Mokykloje mokymosi aplinka  

pritaikyta eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti.  

86. Menai. Be privalomų meninio ugdymo srities dalykų (dailės ir  muzikos) 

mokiniams mokykloje siūloma pasirinkti šokį (5-10 klasėse); 

87. Technologijos: 

87.1. mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų; 
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87.2. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

antrąją dalį, technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų 

kurso. Šio kurso programa organizuojama pristatant technologijų dalykus, naudojantis 

informacinėmis technologijomis, organizuojant susitikimus su atskirų profesijų žmonėmis ir 

ekskursijas į Viešvilėje, Smalininkuose ir Jurbarke esančias įmones; 

87.3. baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir polinkius 

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

medžiagų). Mokiniai gali keisti pasirinktą technologijų programą 10 klasėje; 

87.4. mokykla, vykdydama technologijų programą 9-10 klasėse bendradarbiauja su 

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla. 

88. Kūno kultūra: 

88.1. kūno kultūrai 6-10 klasėse skiriamos 2 valandos per savaitę, todėl mokykloje 

sudaromos sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus 

judėjimo pratybas (krepšinio, šokio, teniso, judriųjų žaidimų) per neformaliojo švietimo veiklą 

mokykloje. Mokykla tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą;  

88.2. kūno kultūrai mokyti atskiros mergaičių ir berniukų grupės nesudaromos, tačiau 

veikla ir užduotys pamokoje gali skirtis;  

88.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos fizinio 

aktyvumo rinkimosi galimybės:  

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

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą; 

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

ne mokykloje. 

88.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

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

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

mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas; 

88.5. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, socialinę veiklą ir pan.).  

89. Žmogaus sauga. Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

Žmogaus saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668). 

90. Sveikatos ugdymas. Mokykla, organizuodama sveikatos ugdymą, vadovaujasi 

Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347).  

91. Ugdymas karjerai. Mokykla, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi 

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284). 

92. Etninės kultūros ugdymas. Mokykla, organizuodama etninės kultūros ugdymą, 

vadovaujasi Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 (Žin., 2012, 

Nr. 46-2252). 

93. Kitų ugdymo programų įgyvendinimas. Mokykla mokiniams siūlo pasirinkti 

mokyklos parengtas ir mokyklos vadovo patvirtintas pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių 

programas. Rengiant šias programas vadovaujamasi Bendraisiais formaliojo švietimo programų 

reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 

d. įsakymu Nr. ISAK-535 (Žin., 2004, Nr. 56-1960). 
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94. mokinys pagal poreikius gali pasirinkti pageidaujamus mokytis pasirenkamuosius 

dalykus, dalykų modulius, atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas. Maksimalus pamokų 

skaičius mokiniui negali būti didesnis nei nurodytas Higienos normoje. 

 

VI. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

95. Mokykla sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti 

kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą bei būtiną švietimo pagalbą.  

96. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

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

įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771) ir atsižvelgia į: 

96.1. formaliojo švietimo programą; 

96.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

96.3. į specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos poreikį (specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimo išvadas, pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas); 

96.4. esamas mokyklos galimybes (mokykla turi specialųjį pedagogą ir logopedą). 

97. mokykla išlaiko mokiniui Ugdymo plane nurodytą minimalų pamokų skaičių 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti; 

98. individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, atsižvelgus į ugdymo programą, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas,  

mokyklos galimybes: 

98.1. pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pritaikytas ir pradinio bei pagrindinio 

ugdymo individualizuotas programas, turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir besimokančiam bendrosios paskirties klasėje; 

98.2. vieneriems ar dvejiems mokslo metams ar kitam nustatytam laikotarpiui 

pritaikytai, individualizuotai ugdymo programai įgyvendinti ir švietimo pagalbai teikti; 

98.3. sudaromas bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams), švietimo pagalbos specialistams ir kitoms institucijoms, kurias prireikus  

kaip konsultantus kviečiasi mokykla. 

 

II. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

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

pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis  

Ugdymo planų 42–50 punktų nuostatomis. 

100. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą programą, 

mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal šioje programoje numatytus 

pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais bus pritaikomas mokinio pasiekimų 

vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su bendrosiose programose numatytais pasiekimų 

lygiais. 

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

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje. 

Susitarimai priimami, atsižvelgus į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, planuojamą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Šių mokinių pasiekimai 

vertinami įrašais, „įskaityta“, „neįskaityta“ ir pažymiais. 
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III. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

102. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

103. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia, 

vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

104. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

104.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

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

1228 (Žin., 2011, Nr. 92-4395);  

104.2. ugdymo proceso metu; 

104.3. specialiųjų pratybų forma: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės 

(5–8 mokiniai).  

 

IV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

105. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku 

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla, pagal Vaiko gerovės komisijos ar 

pedagoginės psichologinės tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą 

mokymosi namie laikotarpiui.  

106. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo arba pagal bendrojo ugdymo 

pritaikytą programą, mokyti namie mokykla skiria pamokų, vadovaudamasi Bendraisiais ugdymo 

planais , 1–2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

107. Mokiniui, kuris mokosi namie pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, mokyti namie skiriamos 8 valandos per savaitę:  

107.1. turintį vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą namie ugdo specialusis 

pedagogas; 

107.2. specialusis pedagogas, atsižvelgęs į individualius gebėjimus, kartu su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) sudaro individualų ugdymo planą, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

V. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

IR BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO IR BENDROJO UGDYMO 

PRITAIKYTAS PROGRAMAS, UGDYMAS 

 

108. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į 

mokinio gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir kitų Vaiko gerovės komisijos narių 

rekomendacijas.  

 

VI. MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO 

INDIVIDUALIZUOTĄ PROGRAMĄ, UGDYMAS 

 

109. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą,  individualus ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į mokinio intelekto sutrikimą 

(nežymus, vidutinis, žymus ar labai žymus), mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą.  

110. Pradinio ar pagrindinio ugdymo individualizuota programa rengiama mokiniui 

atsižvelgiant į mokinio galias ir gebėjimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos 

rekomendacijomis.   

111. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą dėl vidutinio intelekto sutrikimo, individualus ugdymo planas rengiamas integruotai, 
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vadovaujantis Ugdymo planų 68 ar 71 punktuose nurodytu dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi. 

 

_____________________________ 
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2013-2015 metų 

mokyklos ugdymo plano 

         1  priedas 

 

 

  2013-2015 METŲ MOKYKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

UGDYMO PLANUI ĮGYVENDINTI 

 

I. Tobulinti ugdymo(si) kokybę: 

1. Efektyviau individualizuoti mokymą pamokoje. 

2. Didinti ugdymo turinio integraciją.  

3. Siekti sąmoningo mokymosi per aktyvią mokinių veiklą ugdomojoje veikloje. 

4. Mokomąją medžiagą sieti su pritaikymu praktikoje. 

 

II. Kurti saugią ir sveikatą tausojančią ugdymo(si) aplinką mokykloje: 

1. Organizuoti sistemingą mokyklos mokinių, pedagogų, tėvų (globėjų) švietimą sveikos 

gyvensenos ugdymo ir žalingų įpročių prevencijos klausimais. 

2. Kurti efektyviai veikiančią sveikatos stiprinimo mokykloje sistemą. 

3. Atnaujinti materialinę bazę, būtiną ugdymo procesą organizuoti saugiai. 

 

III. Formuoti mokinių vertybines nuostatas, bendrąsias kompetencijas (mokymosi 

mokytis, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, bendravimo): 

1. Sistemingai tirti mokinių poreikius ir pasiekimus, apibendrinti ir analizuoti. 

2. Bendradarbiaujant su tėvais (globėjais) ugdyti vaikų ir mokinių vertybines nuostatas, 

mokymosi motyvaciją. 

3. Dalyvauti projektinėje veikloje ir kurti bei įgyvendinti vaikų socializacijos, 

neformaliojo ugdymo programas. 

4. Skatinti vaikų ir mokinių asmeninį tobulėjimą, saviraišką, saviugdą. 

_______________________________ 
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                                                                                                            2013-2015 metų 

mokyklos ugdymo plano 

         2  priedas 

 

                         Kultūrinės - pažintinės veiklos dienos 2013-2014 m.m. 

 
Eil. 

Nr.  

Pavadinimas Organizatorius Laikas 

1. Rugsėjo 1-osios šventė 

 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui, muzikos 

mokytoja 

Rugsėjo 2 d.. 

2. Akcija ,, Tvarkau aš, tvarkyk tu - bus 

aplink švaru“ 

Pavaduotojai ugdymui 

ir ūkiui, klasių vadovai 

Spalio mėn. 2 sav. 

3. Integruoto ugdymo diena „Pažink 

Lietuvą“ 

Dalykų mokytojai Lapkričio mėn. 

4.  Mokinių karjeros ugdymui skirta diena  Mokinių karjeros 

ugdymo koordinatorė, 

klasių vadovai 

Kovo mėn. 

5-6. Miestelio ir mokyklos aplinkos tvarkymo 

akcija „Darom 2014“ 

Pavaduotojai ugdymui 

ir ūkiui, klasių vadovai 

Balandžio mėn. 

7. Mokyklos gimtadienio šventė  Pavaduotoja ugdymui Gegužės mėn. 

8. Kūrybinių užduočių diena „Mokomės 

kitaip“ 

Dalykų mokytojai Birželio 4 d. 

9. Sporto diena „Pasitinkame vasarą 

sportuodami“ 

Kūno kultūros 

mokytojas 

Birželio 5 d. 

10. Turizmo diena, mokslo metų užbaigimas  Direktorė, klasių 

vadovai 

Birželio 6 d. 

 

 

_________________________________ 
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2013-2015 metų 

mokyklos ugdymo plano 

         3  priedas 

 

 

PREVENCINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ  INTEGRAVIMAS Į UGDYMO TURINĮ 

 

 

1. Prevencinės programos integruojamos į dalykų pamokas pagal bendrąsias programas, į 

klasės valandėles, projektinę veiklą, organizuojamus renginius, remiantis šiais principais ir būdais: 

1.1. individualumo principas – atsižvelgiama į vaikų amžių, poreikius, patirtį, brandumą, 

gebėjimus, vertybinius ir religinius įsitikinimus. Vaikas turi teisę į privatumą ir išskirtiniais atvejais 

gali nedalyvauti veikloje, jei tai jam kelia diskomfortą; 

1.2 konstruktyvumo principas – skatinama ieškoti konstruktyvių problemų sprendimo 

būdų; 

1.3.veiksmingumo principas – tinkama mokytojų kvalifikacija užtikrina laiku ir 

sistemingai vykdomą bendrąją prevenciją. 

2.  Programų turinys konkretizuotas pagal mokyklos bendruomenės poreikius. 

3. Prevencinių ir kitų programų integracija: 

3.1. socialinių įgūdžių programa integruojama į klasių valandėles ir socialinę veiklą; 

3.2. etninės kultūros programa – per įvairių dalykų pamokas, neformaliojo ugdymo ir kitą 

popamokinę veiklą; 

3.3. savižudybių, smurto prevencija – per dorinio ugdymo ir menų pamokas; 

3.4. ŽIV/AIDS prevencija – per gamtos mokslų pamokas; 

3.5 alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija vykdoma 

per kalbų, biologijos, chemijos, etikos, tikybos; kūno kultūros pamokas, prevencinius renginius; 

3.6. prievartos, smurto prevencija – per kūno kultūros pamokas, klasių valandėles, 

prevencinius renginius; 

3.7. teisės pažeidimų prevencija – per socialinių mokslų pamokas, popamokinę veiklą; 

3.8. prekybos žmonėmis prevencija – per socialinių mokslų pamokas. 

4. Konkrečias programų temas dalykų mokytojai planuoja ilgalaikiuose planuose, 

detaliuose trumpalaikiuose planuose, fiksuoja elektroniniame dienyne, klasės vadovai – klasės 

vadovų planuose. 

5. Vertinama neformaliojo vertinimo metodais ir būdais. 

6. Programų įgyvendinimą koordinuoja mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

 

____________________ 
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2013-2015 metų 

mokyklos ugdymo plano 

         4  priedas 

 

                                                                                                      

VIEŠVILĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ  

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (toliau Tvarka) parengta vadovaujantis 

„Nuosekliojo  mokymosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas tvarka“, 

patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 

m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) bei “Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

samprata”, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK–

256. 

2. Tvarka remiamasi rengiant ir atnaujinant mokyklos vertinimo dokumentus. 

3. Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir 

nuostatos, vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo 

informacijos analizė, informavimas. 

4. Tvarkoje vartojamos šios sąvokos: 

Vertinimo kriterijai – išsilavinimo standartus atitinkantys, individualiose mokytojų 

vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai. 

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, 

kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip 

mokiniai išmoko tam tikrą dalyko programos dalį. 

Vertinimo tipai ( klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį): 

Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kurio metu 

siekiama operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo 

galimybes,  numatant mokymosi perspektyvą,  pastiprinant daromą pažangą. Formuojamasis 

vertinimas skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas,  sudaro 

galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti.  

Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. 

Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus, 

taikomas per egzaminus. 

Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., standartai), 

su kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

Vertinimo būdai ( klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 

Formalusis vertinimas –  vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, 

numatomas joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas 

fiksuojamas.  

Neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas neužrašomas arba fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma 

(ženklais,  simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.).  

Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir 

pasiekimus kaupimas.  
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II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Vertinimo tikslai: 

5.1. padėti mokiniui mokytis; 

5.2. apibendrinti mokymosi patirtį, žinias, pasiekimus ir pažangą; 

5.3. įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo kokybę. 

6. Vertinimo uždaviniai: 

6.1. padėti mokiniui įsivertinti mokymosi pasiekimų rezultatus, kelti mokymosi tikslus; 

6.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas; 

6.3. diferencijuoti ir individualizuoti darbą; 

6.4. suteikti tėvams (globėjams,rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi ir 

gebėjimus; 

6.5. stiprinti ryšius tarp mokyklos, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų). 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

7. Vertinimo nuostatos: 

7.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių, psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais; 

7.2. vertinamos mokinio žinios, supratimas, bendrieji ir dalyko gebėjimai, pasiekimai ir 

individuali pažanga. 

8. Vertinimo principai: 

8.1. sistemingumas ir objektyvumas; 

8.2. pozityvumas ir konstruktyvumas; 

8.3. atvirumas ir skaidrumas; 

8.4. informatyvumas ir veiksmingumas; 

8.5. humaniškumas. 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

9. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. 

10. Metodinėse grupėse aptariamos, suderinamos ir aprobuojamos dalyko vertinimo 

metodikos, sudarytos pagal mokinių amžiaus grupes ar mokymosi pakopas (vertinimo tipai, būdai,  

objektai, (į)vertinimo forma, kriterijai). 

11. Dalyko mokytojas, vadovaudamasis dalyko vertinimo metodika, bendrųjų programų 

reikalavimais, sudaro ir pateikia ilgalaikiame plane individualią vertinimo metodiką. 

12. Detaliuosiuose planuose vertinimo kriterijai  konkretizuojami formuluojant mokymosi 

uždavinius. 

13. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus suderina ir 

numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

14. Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas ar individualizuotas programas, 

detaliuosiuose planuose arba kitoje pasiruošimo pamokai medžiagoje numatomas individualus 

vertinimas. 

15. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo laikas 

gali būti koreguojami. Koregavimas nurodomas detaliuosiuose planuose. 

V. VERTINIMAS MOKANT 

16. Pradinio ugdymo programos mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

Mokiniai vertinami pagal 4 pasiekimų lygius: aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas ir 

nepatenkinamas. 
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17.  Adaptaciniu laikotarpiu 5 klasės mokiniams pažymiai nerašomi. Pasiekimai vertinami 

trumpu aprašu elektroniniame dienyne. 

18. 5 klasės mokinių poadaptacinio laikotarpio, 6-10 kl. mokinių pasiekimai vertinami 10 

balų sistema: 10 - puikiai, 9 - labai gerai, 8 - gerai, 7 - pakankamai gerai, 6 - patenkinamai, 5 - 

pakankamai patenkinamai, 4 - silpnai, 3 - blogai, 2 - labai blogai, 1 - nieko neatsakė, neatliko 

užduoties. 

19. Dėl mokinių pasiekimų mokantis meninės raiškos, ekonomikos, dailės, muzikos, kūno 

kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pasirenkamųjų 

dalykų ir modulių vertinimo sprendimą kiekvienais mokslo metais priima mokytojų taryba. 

20. Specialiosios medicininės grupės mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami,  

įvertinimai dienyne žymimi „įsk.“ arba „neįsk“. 

21. Mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, pusmečio ar 

metinių pažymių stulpelyje rašoma „atl.“. 

22. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų mokymosi 

eigos stebėjimu.  

23. Pirmos dvi rugsėjo mėnesio savaitės skiriamos adaptacijai, taikomas formuojamasis ir 

kaupiamasis vertinimas.  

24. Kaupiamieji įvertinimai konvertuojami į pažymius. 

25. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinami pagal bendrųjų 

programų reikalavimus,  metodinėse grupėse aprobuotas dalyko vertinimo metodikas, individualią 

mokytojo vertinimo metodiką. 

26. Baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį, rašomas 

kontrolinis darbas: 

26.1. kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai, tai fiksuodami 

kontrolinių darbų tvarkaraštyje mokytojams ir mokiniams.  Kontrolinių darbų laikas nurodomas 

dalyko detaliajame plane; 

26.2. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Mokiniams 

turi būti aišku, ką jie turi mokėti, ką pasiekti ir kaip bus vertinama. Prieš vykdant kontrolinį darbą, 

skiriamas laikas išeitos medžiagos kartojimui, įtvirtinimui. Kontrolinis darbas gali trukti nuo 30 

min. iki 90 min.; 

26.3. kontrolinio darbo užduotys sudaromos parenkant įvairaus sunkumo užduotis, kad 

kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes užduotis ir gauti teigiamą įvertinimą. 

Rekomenduojama užduotis pateikti taip, kad jose būtų nurodytas kiekvienos užduoties ar klausimo 

įvertinimas balais; 

26.4. mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas; 

26.5. kontroliniams darbams rekomenduojama skirti darbingiausias savaitės dienas ir laiką 

– antrą, trečią pamokas antradieniais ir trečiadieniais. Nerekomenduojama kontrolinių darbų rašyti 

pirmadieniais ir penktadieniais;  

26.6. 5 klasės mokiniai pirmą mokslo metų mėnesį kontrolinių darbų nerašo; 

26.7. kontroliniai darbai ištaisomi per 7 darbo dienas, jų rezultatai surašomi į elektroninį 

dienyną. Gavęs nepatenkinamą įvertinimą mokinys gali kreiptis į mokytoją dėl pakartotino 

kontrolinio darbo rašymo, tartis dėl pasiruošimui reikalingo papildomo laiko, dalyvauti 

konsultacijose. Kontrolinį darbą, pageidaujant mokiniams, privaloma perrašyti, jei daugiau kaip 

50% mokinių už jį gavo nepatenkinamą įvertinimą. Pirmojo kontrolinio darbo rezultatai neįrašomi į 

dienyną;  

26.8. kontrolinių darbų rezultatai aptariami klasėje, numatomi būdai mokymosi spragoms 

šalinti; 

26.9.  mokiniai, nerašę kontrolinio darbo, praleidę pamokas, atsiskaito sutartu, patogiu 

mokytojui ir mokiniui laiku, bet ne vėliau kaip per dvi savaites.  
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VI. MOKINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ FIKSAVIMAS BAIGIANTIS UGDYMO 

LAIKOTARPIUI 

 

 27. Mokinio mokymosi pasiekimai pusmečio ir ugdymo laikotarpio pabaigoje 

apibendrinami ir vertinimo rezultatas (toliau – dalyko pusmečio ir ugdymo laikotarpio įvertinimas) 

fiksuojamas įrašu arba balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

 27.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“, 

„atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“), 4–10 balų įvertinimas; 

 27.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „neįskaityta“ („neįsk“), 

„nepadarė pažangos“ („np“), „neatestuota“ („neat“), 1–3 balų įvertinimas.  

 28. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio mokymosi 

pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. Jei pasibaigus ugdymo procesui skirtos užduotys suteikia 

mokiniui, kurio mokymosi pasiekimai mokantis pagal dalyko programą fiksuoti nepatenkinamu 

metiniu įvertinimu, galimybę pasiekti ne žemesnį kaip patenkinamas mokymosi pasiekimų lygį, 

nustatytą bendrosiose programose (toliau – papildomas darbas), tai papildomo darbo įvertinimas 

laikomas metiniu.  

 29. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, vienų mokslo metų 

pasiekimų vertinimo rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau – dalyko metinis 

įvertinimas), fiksuojamas atsižvelgus į visų atskirų mokykloje nustatytų ugdymo laikotarpių 

(pusmečių) fiksuotus įvertinimus, vadovaujantis mokyklos susitarimais dėl mokinių pažangos ir 

mokymosi pasiekimų vertinimo. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, 

papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. 

 30. Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 

teikiančioje medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių 

dalykų nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į kitais (turimais) ugdymo 

laikotarpiais pasiektus mokymosi pasiekimus. 

 31. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo 

apibendrinami baigiantis trimestrui, pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami, gavus tos 

mokyklos pažymą apie mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti dalykų 

įvertinimai baigiantis pusmečiui. 

 32. Mokykla mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir kitą informaciją tvarko 

elektroniniame dienyne, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą tvarką.  

33.  Pusmečio, metinis rezultatas išvedamas iš visų mokinio pažangos įvertinimų pagal 

aritmetinį vidurkį. 

34. Mokinių žinios vertinamos pagal tokią schemą: 

 34.1. jei per pusmetį dalykui skirta 1 savaitinė pamoka, mokinio žinios vertinamos ne 

mažiau kaip 4 pažymiais; 

34.2. jei 2 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 6 pažymiais; 

34.3. jei 3 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 8 pažymiais; 

34.4. jei 4 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 10 pažymių; 

34.5. jei 5 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 12 pažymių. 

35.  Praleidę per pusmetį trečdalį pamokų, mokiniai privalo atsiskaityti. Neatsiskaičius už 

praleistą programos medžiagą, mokinys neatestuojamas. 

VII. ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS. VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ  

36. 1-4 klasės mokinių pažanga ir  pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne, darbas 

vertinamas trumpu aprašu. Baigiamosios klasės mokinių visų dalykų pasiekimai įvertinami aprašu 

pagal išsilavinimo standartus.  

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=82784&Zd=nuosekliojo%2Bmokymo%2Btvarko&BF=4#25z#25z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=82784&Zd=nuosekliojo%2Bmokymo%2Btvarko&BF=4#39z#39z
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37. Adaptaciniu laikotarpiu 5 klasės mokiniams dalykų mokytojai įvertinimus fiksuoja  

trumpu aprašu elektroniniame dienyne. 5 klasės mokinių poadaptacinio laikotarpio, 6-10 kl. 

mokinių pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne. 

38. Pusmečių ir metiniai mokinių įvertinimai fiksuojami pažangumo suvestinėse. 

39. Visų dalykų mokytojai renka ir kaupia vertinimo informaciją, reikalingą mokymosi 

pasiekimų analizei  (aprašus, aplankus, recenzijas,  kontrolinius darbus ar jų analizes ir pan.). 

40. Mokinių pasiekimai kas 3 mėnesiai aptariami su tėvais. 

41. Ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus organizuojamas mokinių pasiekimų 

aptarimas su visais klasėje dėstančiais mokytojais. 

42. Mokymosi pasiekimai nuolat stebimi ir, esant reikalui, analizuojami Vaiko gerovės 

komisijoje, klasės auklėtojų, dalyko mokytojų ir tėvų pasitarimuose. 

43. Mokytojų taryboje, tėvų susirinkimuose analizuojami pasitikrinamųjų kontrolinių 

darbų, pusmečių ir metiniai rezultatai. Priimami sprendimai dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir 

strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių panaudojimo veiksmingumo, ugdymo 

tikslų realumo. 

  

VIII. INFORMAVIMAS 

 

44. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, dalyko vertinimo metodiką, o kiekvienos pamokos 

pradžioje ir konkrečius mokymosi uždavinius, užduotis, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo laiką. 

Klasių, kabinetų skelbimų lentoje informuojama apie taikomą dalyko vertinimo metodiką. 

45. Apie mokymosi pasiekimus tėvai informuojami reguliariai elektroniniame dienyne arba 

pateikiant rašytinę informaciją: 

45.1. atsiradus mokymosi problemoms, tėvai informuojami įvairiais būdais: lankantis 

namuose, skambinant, rašant laiškus, komentarus elektroniniame dienyne; 

45.2. klasių auklėtojai ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį organizuoja tėvų susirinkimus, 

esant reikalui kviečia į juos dalykų mokytojus. 

46. Likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos aptariami signaliniai įvertinimai, su kuriais 

klasės auklėtojas supažindina auklėtinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

________________________ 
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       2013-2015 metų  

                                                                                                             mokyklos ugdymo plano 

                                                                       5 priedas 

 

Klasių dalijimas į grupes 2014-2015 m.m. 

 

Klasė Mokinių 

skaičius 

Dalykas Grupių skaičius Pastabos 

 

3 kl.  16 

 

Dorinis ugdymas 2 

Po 1 val. 

Tikyba – 8 

Etika – 8 

6-7 kl. 15+1 Dorinis ugdymas 2 

Po 1 val. 

Tikyba – 8 

Etika – 8 (7+1) 

 

 

8 kl. 

 

 

 

16 

 

Dorinis ugdymas 2 

Po 1 val. 

Tikyba – 8  

Etika – 8 

Užsienio kalba (1-oji) 2 

Po 3 val. 

Vokiečių k.- 5  

Anglų k. - 11 

9 kl. 15 Dorinis ugdymas 2 

Po 1 val. 

Tikyba – 8  

Etika – 7 

9-10 kl. 15+15 Užsienio kalba (2-oji) 3 

Po 2 val. 

Vokiečių k.- 8 (4+4) 

Rusų k. 9 kl. – 11 

Rusų k. 10 kl. – 11 

 

_________________________ 
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       2013-2015 metų  

                                                                                                             mokyklos ugdymo plano 

                                                                       6 priedas 

 

 

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 

2014-2015 m.m. 
 

Klasė Mokinių 

skaičius 

klasėje(se) 

Dalykas Pasirinkusių 

mokinių 

skaičius 

Pastabos 

 

2 kl. 
11 

Konsultacijos 

 (lietuvių k.) 
9  

4 kl. 
15 

Konsultacijos 

(matematika) 
10  

5 kl. 
13 

Sveika gyvensena 

 
13  

9 kl. 
15 Matematikos modulis  9  

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         2013-2015 metų  

                                                                                                                                                                                          mokyklos ugdymo plano 

                                                                                                                                                     7 priedas 

 

NEFORMALIOJO UGDYMO VALANDŲ PASKIRSTYMAS  2014-2015 m.m. 

 
 

 

Veiklos pobūdis 

 

 

Būrelio pavadinimas 

 

 

Užsiėmimų laikas,  vieta 

Mokinių 

skaičius 

(rizikos gr. 

vaikų sk. 

Kurių klasių 

mokiniai 

lanko veiklą 

Valandų 

skaičius 

veiklai 

Veiklos 

tęstinumas 

(kiek metų 

veikia ?) 

 

Būrelio vadovo  vardas, pavardė, 

tel., išsilavinimas, stažas 

  
PRADINIO UGDYMO KONCENTRE 

Sveika gyvensena, 

sportas 
Judrieji  

žaidimai 

Trečiadienis,  13.00 val. 17 (4) 1-4 1 15 Rūta Neverauskienė 

 

Meno kolektyvas        

Meninė raiška Choras 

Sakralinė muzika 

Rankdarbiai 

Šokiai 

Penktadienis,  12.00 val 

Antradienis, 13.00 val. 

Pirmadienis, 14.00 val. 

Penktadienis, 13.50 val. 

20(2) 

11 (3) 

14 (7) 

12 (6) 

1-5 

3-5 

1-5 

3-4 

2 

1 

1 

1 

11 

2 

14 

1 

Kristina Martinaitytė-Glinskienė 

Rasa Stoškienė 

Sniežana Šašienė 

Rasa Augustienė 

Techninė kūryba Medžio ir keramikos 

darbai 

Ketvirtadienis 14,00 val. 

 

13 (6) 

 

1-5 

 

1 15 Juozas Budzinauskas  

 

Intelektualinis ugdymas        

Kraštotyrinis ugdymas        

Ekol. ugd., gamtosauga Jaunieji miško bičiuliai Ketvirtadienis, 12.45 val. 14 (2) 1-4 

 

1.5 10 Kristina Budriuvienė 

 

Klubai         

Pilietinis kultūra        

Vaikų ir jaunimo 

organizacijos 

Skautai Penktadienis, 13.00 val.  12 (2) 1-4 1 9 Eglė Gečaitė 

Projektinė veikla        

 

PAGRINDINIO UGDYMO KONCENTRE 

Sveika gyvensena, 

sportas 
Judrieji žaidimai 

 

Krepšinis-futbolas 

Antradienis, 14.45 val. 

 

Ketvirtadienis, 15.00 val 

12 (7) 

 

12 (6) 

5-10 

 

5 -10 

1 

 

1 

3 

 

2 

Vadimas Aksionovas 

 

Vadimas Aksionovas 

Meno kolektyvas        

Meninė raiška Šiuolaikiniai šokiai Pirmadienis,  13.50 val. 10 (7) 6 -10 2 11 Rasa Augustienė, 
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Rankdarbiai 

Ansamblis 

Pirmadienis, 15.00 val. 

Antradienis, 13.45 val. 

9 (6) 

20 (5) 

6-9 

4-10 

1.5 

2 

14 

16 

Sniežana Šašienė 

Kristina Martinaitytė-Glinskienė 

Techninė kūryba Medžio darbų Penktadienis, 14.00 val. 8 (8) 8-10 0.5 15 Juozas Budzinauskas 

Intelektualinis ugdymas        

Kraštotyrinis ugdymas        

Ekologinis ugdymas, 

gamtosauga 
Jaunieji miško bičiuliai 

 

Trečiadienis, 14.00 val. 

 

21(7) 

 

5-10 

 

1 

 

15 

 

Vaida Jakaitytė 

 

Etninė kultūra        

Klubai         

Pilietinė kultūra        

Vaikų ir jaunimo 

organizacijos 

Skautų 

 „Gelbėkit vaikus“ 

Penktadienis, 15.00  val. 

Ketvirtadienis, 15.00 

12 (2) 

11 (7) 

5-10 

7-10 

1 

1,5 

9 

2 

Eglė Gečaitė 

Valda Kravčenkienė 

Projektinė veikla        

 

 Skirta valandų ugdymo plane Išnaudota neformaliojo ugdymo valandų Pastabos 

Pradinis ugdymo koncentras 9.5 9.5  

Pagrindinis ugdymo koncentras 11.5 11.5  

                                  Iš viso 21 21  

 

___________________________ 



 

                                                                                                            2013-2015 metų 

mokyklos ugdymo plano 

         8  priedas 

 

 

Socialinės veiklos organizavimas tvarka 2013-2015 metais 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinė veikla organizuojama 5-10 klasių mokiniams. 

2. Socialinė veikla yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, įtraukta į 

mokyklos ugdymo planą. 

3. Socialinė veikla yra siejama su mokyklos tikslais, tradicijomis, turimomis sąlygomis. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Socialinės veiklos tikslas  - skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį 

aktyvumą per visuomenei naudingą veiklą. 

5. Socialinės veiklos uždaviniai: 

5.1. ugdyti atsakingą požiūrį į mokinio pareigų vykdymą derinant su mokinio teisėmis; 

5.2. ugdyti atsakomybę už savo veiklą ir visuomeninį aktyvumą; 

5.3. ugdyti mokinių socialinę ir pilietinę kompetencijas. 

 

III. SOCIALINĖS VEIKLOS SRITYS 

 

6. Mokykloje mokiniai gali rinktis šias socialinės veiklos kryptis: 

6.1. pilietinę (pilietinių iniciatyvų organizavimas, aktyvi veikla mokyklos savivaldoje); 

6.2. ekologinę (mokyklos ir miestelio aplinkos tvarkymas); 

6.3. kraštotyrinę (dalyvavimas kraštotyrinėse ekspedicijose ir mokyklos kraštotyros 

kampelio turtinimas, tvarkymas); 

6.4. savanoriška pagalba mokyklai, vienišiems vyresnio amžiaus miestelio žmonėms. 

7. 5-6 klasėse socialinė veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą 

pačiose klasėse, mokyklos bendruomenėje: 

7.1. klasės (kabineto) priežiūra; 

7.2. dalyvavimas mokyklos ir miestelio aplinkos tvarkymo darbuose; 

7.3. mokinių budėjimas klasėje ir mokykloje; 

7.4. dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldoje. 

8. 7-8 klasėse socialinė veikla orientuota į pilietiškumo gebėjimų ugdymą(si), jų plėtotę, 

dalyvaujant mokyklos savivaldoje, jaunimo organizacijų veikloje: 

8.1. klasės (kabineto) priežiūra; 

8.2. dalyvavimas mokyklos ir miestelio aplinkos tvarkymo darbuose; 

8.3. mokinių budėjimas mokyklos patalpose, klasėje, diskotekų metu; 

8.4. dalyvavimas seniūnijos organizuojamose talkose; 

8.5. dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldoje; 

8.6. savanoriška veikla padedant vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms. 

9. 9-10 klasėse socialinė veikla orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą; 

visuomenės atsakomybės; aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos 

poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, priimant atsakomybę už savo pasirinkimus: 

9.1. dalyvavimas mokyklos aplinkos tvarkymo darbuose; 

9.2. dalyvavimas seniūnijos organizuojamose talkose, tvarkymo akcijose; 
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9.3. veikla profesinės karjeros tematika; 

9.4. mokyklos interjero atnaujinimas, svetingos aplinkos kūrimas; 

9.5. darbas bibliotekoje, kabinetuose. 

 

IV. SOCIALINĖS VEIKLOS ATLIKIMO TRUKMĖ 

 

10. Socialinė veikla vykdoma nepamokinės veiklos, mokinių atostogų metu. 

11. Kiekvienas 5-10 klasių mokinys per mokslo metus privalo socialinės veiklos atlikti: 

11.1. 5-6 kl. mokiniai – 5 val.; 

11.2. 7-8 kl. mokiniai – 6 val.; 

11.3. 9-10 kl. mokiniai – 7 val. 

                                                                         

V. VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS 

 

12. Mokinys turi socialinės veiklos apskaitos lapą, kurį turi pats arba laiko klasės vadovo 

kabinete. 

13. Atlikęs darbą mokinys pateikia organizavusiam darbą mokytojui ar administracijos 

atstovui pasirašyti. 

14. Socialinės veiklos apskaitos lapą mokslo metų pabaigoje mokinys pateikia klasės 

vadovui. 

 

___________________________ 

 

 


