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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Ugdymo planas reglamentuoja Gaurės pagrindinės mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų įgyvendinimą 2019-2020 mokslo metais. 

 Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų 

pagrindu parengti ir mokyklos direktoriaus patvirtinti mokomųjų dalykų ir ugdymo sričių 

(neformaliojo ugdymo) teminiai planai ir programos bei pagal bendruosius ugdymo planus parengtas, 

mokyklos tarybos aprobuotas ir direktoriaus patvirtintas mokyklos 2019-2021 m.m. ugdymo planas. 

Mokyklos ugdymo turinio kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės - mokytojų, mokinių ir jų 

tėvų bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis. Siekiama: įtvirtinti ugdymo turinio 

individualizavimą ir ugdymo diferencijavimą, užtikrinti kokybišką išsilavinimą, mažinti mokymosi 

krūvius tikslingai planuojant ir organizuojant ugdymą.   

          Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2019-2020 mokslo metų pagrindinio ir pradinio 

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr.V-413 ir Nr.417; Lietuvos higienos norma HN 

21:2011 „Mokykla,vykdanti bendrojo lavinimo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-773. 

          Mokyklos ugdymo planą rengia darbo grupė, sudaryta direktoriaus įsakymu 2017-06-02 

Nr.VK-68. 

 Mokyklos ugdymo plano tikslai: 

          1. tikslingai ir kryptingai formuoti mokykloje vykdomų pradinio ir pagrindinio  

ugdymo programų ugdymo turinį bei veiksmingai planuoti ir organizuoti ugdymo 

procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir 

įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų; 

          2. apibrėžti Mokyklos ugdymo plano sudarymo principus; 

         Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 

         1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio, pagrindinio ugdymo programoms 

įgyvendinti; 

        2. pritaikyti ugdymo procesą ir mokymosi aplinką pagal mokinių mokymosi poreikius. 

 Ugdymo plane vartojamos sąvokos ir terminai: 

  Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.  
Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, gebėjimams, 

įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių.  

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

mokymosi pagalbai teikti.  

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas 

vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.  

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.  

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

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.  

          Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.  

          Ugdymo planas – ugdymo programos įgyvendinimo aprašas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

  

 1. Sudarydama ugdymo planą mokykla vadovavosi bendrųjų programų pradinio ir pagrindinio 

ugdymo planais 2019-2020 mokslo metams, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintais įsakymais 2019-04-15 Nr.V-413 ir Nr.V-417.           

2. Ugdymo organizavimas 2019-2020 mokslo metais: 

          2.1. Mokslo metai prasideda rugsėjo 2 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai: 

 

  

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė  

pradžia pabaiga 

1-4  09-02 06-05 175 ugdymo dienos 

35 savaitės 

 

 

5-10  
 

09-02 
 

 

06-19 
 

185 ugdymo dienos 

 37 savaitės 

 

  

 2.2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę; 

 2.3. Mokslo metai mokyklos sprendimu pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas 

skirstomi trimestrais:  

 pirmas trimestras: rugsėjo 2 d. - lapkričio 29 d.  

 antras trimestras: gruodžio 2 d. – kovo 6 d. 

 trečias trimestras 1-4 klasėms: kovo 9 d. – birželio 5 d., 5-10 klasėms kovo 9 d. - birželio 19d.

 2.4. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 

 

Atostogos   Prasideda Baigiasi 

Rudens  2019 m. spalio 28 d.  2019 m. spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl. 2019 m. gruodžio 23 d.  2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos 1-10 kl. 2020 m. vasario 17 d. 2020 m. vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) 2020 m.balandžio 14 d.  2020 m.balandžio 17 d. 

 

   

           2.5.  Pamokos prasideda 8.20 val. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-10 klasėse – 45 min. 

          2.6.  1-10 klasėms bus vedamos (10 dienų) netradicinės pamokos, socialinė-pilietinė, kultūrinė 

pažintinė veikla per visus mokslo metus pagal sudarytą planą. 

           2.7. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

          2.8. Mokyklos vadovas, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji 

situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar 

socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių 

žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. 

 

 

 

 

 

 



PRADINIS UGDYMAS 

 

      1. Mokyklos 2019–2020 mokslo metų pradinio ugdymo planas rengiamas vadovaujantis 

Bendruoju ugdymo planu, Pradinio ir 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 

bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 

26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“, 1 priedo „Pradinio ugdymo bendroji programa“ (toliau – Bendroji programa) 

nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų, Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-

1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą 

ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokyklos strateginiu planu.  

2. Dorinio ugdymo organizavimas:  

            2.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba tradicinės 

religinės bendrijos ar bendruomenės tikybą;  

            2.2. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams) parašius 

prašymą.  

3. Užsienio kalbos mokymo organizavimas:  

            3.1. pirmos užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais;  

            3.2. pirmai užsienio kalbai (anglų) mokyti  2–4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę.              

4. Žmogaus sauga (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir saugaus eismas) pradinio ugdymo 

programoje integruojama į kitus dalykus.  

5. Technologiniam ugdymui skiriama 1/3 dalykui ,,Dailė ir technologijos“ skiriamo laiko. 

6. Baigiantis mokslo metams, siekiant išsiaiškinti mokinių pasiekimus ir pažangą mokiniai 4 klasėje 

laiko standartizuotus testus,o 2 klasėje diagnostinius testus.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO PLANO 

RENGIMAS 

 

  1. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas 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“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos),  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 

pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 

kt. 

  2. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas mokyklos ugdymo planas. 

Mokyklos ugdymo planas – tai ugdymo turinio įgyvendinimo, vadovaujantis mokyklos susitarimais, 

bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir bendrąjį ugdymą reglamentuojančiais kitais 

teisės aktais, aprašas. Mokyklos ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, pateikiami 

konkretūs ugdymo proceso organizavimo sprendimai Pagrindinio ir Pradinio ugdymo bendrosioms 

programoms įgyvendinti. Mokykloje susitariama dėl mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir 

formos ir jo įgyvendinimo galimybių. 



  3. Mokyklos ugdymo planą rengia darbo grupė, sudaryta direktoriaus įsakymu 2017-06-02 Nr.VK-

68. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

  1. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro sąlygas mokiniui 

mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje 

psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį 

reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka 

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

vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 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“. 

  2. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos 

stiprinimo ir prevencines veiklas: pasirenka nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas 

kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“. Mokykla priima sprendimą dėl pasirinktos prevencinės programos įgyvendinimo 

būdų: integruoti į dalyko(-ų) ugdymo turinį, įgyvendinti per neformaliojo vaikų švietimo veiklas, 

skirti atskirą laiką programai įgyvendinti, kitu mokyklos pasirinktu būdu. Mokykla dalyvauja 

OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programoje. 

  3. Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ar (ir) tarp pamokų užsiimti 

fiziškai aktyvia veikla. Organizuojama 20 min. fiziškai aktyvi pertrauka. 

  4. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 

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

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

  5. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa, patvirtinta 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“. 

  6. Į mokyklos turinį integruojamos Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, 

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

V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės 

kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ ir Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V72 „Dėl Ugdymo 

karjerai programos patvirtinimo“ įgyvendinimo formų mokyklos ugdymo turinyje.  

7. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama švietimo nacionalinio saugumo klausimai, informacinis 

raštingumas, verslumas, finansinio raštingumas, antikorupcinis ugdymas. 

8. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – mokyklos 

ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių.  

Mokykla supažindina mokinius su: 

8.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis muziejų, 

bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, turi 

turėti kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis vertybines 

nuostatas; 



8.2. veiklomis, skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos turi padėti mokiniams 

teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su 

įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis; 

8.3. veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; 

8.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, 

rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Šios veiklos sudaro galimybes mokiniui 

ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties. 

Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose, pavyzdžiui, 

muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. Mokinio mokymosi 

laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, 

perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę).  

9. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Organizuojant 

socialinę-pilietinę veiklą, vadovaujamasi Socialinės-pilietinės veiklos aprašu, patvirtintu 2017 m. 

birželio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. VK-72, atsižvelgiant į Pagrindinio ir ugdymo bendrosiose 

programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama 

dienyne. Organizuojant šio pobūdžio veiklas, yra galimybė mokiniui atlikti jas savarankiškai arba 

grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.Veikla bus 

siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama 

ne tik mokykloje. 

10. 2019-2020 m.m. mokykloje bus vykdomas patirtinis ugdymas. Kiekvienas 5-10 klasių mokytojas 

įvairiose erdvėse dirbs su įvairaus amžiaus mokinių grupėmis pagal savo sukurtą ir mokyklos vadovo 

patvirtintą programą. Šiai veiklai iš kiekvieno dalyko integruojant veiklas ar atskirai bus skirta ne 

mažiau kaip 5 mokymosi dienos per metus.  

0-4 klasių mokiniams patirtinį ugdymą pagal parašytas programas organizuos jų klasių mokytojos 

kartu su anglų kalbos, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo, informacinių technologijų ir muzikos 

mokytojais, šiems mokiniams patirtiniam ugdymui bus taip pat skiriamos ne mažiau kaip 5 dienos 

per mokslo metus. 

 

1-10 klasių pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla 

Data  Veiklos turinys Atsakingas 

2019-09-02 Mokslo ir žinių diena – mokslo 

metų pradžios šventė 

R.Katauskienė, A.Lobinienė, 

V.Šaulys, V.Stulgienė 

 

2019-09-26 Europos kalbų diena B.Adomavičienė, R.Katauskienė, 

I.Kalkovienė, A.Biknerienė, 

A.Lobinas 

 

2019-10-04 Tau, Mokytojau V.Šaulys, R.Katauskienė,  

10 klasės mokiniai 

 

 

2019-11 Socialinių mokslų diena 5-10 

klasėms 

Sveikos gyvensenos ir sporto 

diena 1-4 klasėms 

A.Norvilienė, Gr.Augaitienė, 

Sk.Jakštienė, L.Lesnickienė 

 

Pradinių klasių mokytojos, V.Šaulys 

2019-12-20 Kalėdų belaukiant 

 

 

A.Norvilienė, klasių vadovai, pradinių 

klasių mokytojos 

2020 -01 Savanorystės diena Mokinių taryba-savanoriai 

R.Katauskienė 

 



2020-02-14 Menų diena, skirta Vasario 16-

ajai 

E.Norušienė, V.Stulgienė, F.Srugys 

2020-03 Tiksliųjų ir gamtos mokslų diena

   

 

G.Naryškina, M.Macijauskas, 

V.Gargasas, A.Spūdvilienė 

2020-04 Žemės diena 

Akcija ,,Darom“ 

Gr.Augaitienė, G.Naryškina, klasių 

vadovai ir pradinių klasių mokytojos 

2020-06 

  

Patirtinio ugdymo projektų 

pristatymas 

Dalykų mokytojai, pradinių klasių 

mokytojos 

2020-05 

2020-06 

Ekskursijų diena Klasių vadovai,  pradinių klasių 

mokytojos, L.Lesnickienė 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

1. Mokykloje organizuojama ir vykdoma mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų 

darbų stebėsena ir kontrolė. Mokinių darbo krūvio reguliavimo tvarka patvirtinta direktoriaus 2007 

m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.VK-22. 

2. Klasėje dirbantys mokytojai derina tarp savęs namų darbų apimtis ir kontrolinių darbų datas. 

Penktos klasės mokiniams namų darbai neskiriami. 

3. Mokiniams per dieną negali būti skiriama daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį 

darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

4. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, išskyrus penktokus, 

skirtas minimalus privalomų pamokų skaičius. 

5. Mokiniai, besimokantys dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose, sportinės krypties 

neformaliojo švietimo įstaigose, ir baigusieji menų mokyklas neatleidžiami nuo atitinkamo 

privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo. 

 6. Mokykloje mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą ir negali 

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

sudarytos sąlygos juos atlikti mokykloje. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

 1. Ugdymo turinys mokykloje suplanuotas bendrųjų ugdymo planų nurodytam mokymosi dienų 

skaičiui ir remiantis Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytu dalyko programai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičiumi (žr.lentelę). 

 2. Dalykų teminius planus ir pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas (jei nėra Bendrųjų 

programų) rengia ir detalizuoja mokytojai. 9,10 klasės mokiniai papildomai pasirinko lietuvių kalbos 

ir matematikos modulį, 5 klasės mokiniai lietuvių kalbos ir anglų kalbos. 

 3. Planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, jį 

sieja su mokymo (-si) tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. Vertinimo 

metodus mokytojai derina tarp savęs, aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 4. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi 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), Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo  

nuostatais, patvirtintais 2007-08-30 mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.VK-48: 

 4.1. Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, pažanga ir 

pasiekimai pažymiais nevertinami. Pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu 

ar raštu) ir diagnostinis vertinimas. Baigiantis mokslo metams, siekiant išsiaiškinti mokinių pasiekimus 

ir pažangą mokiniai 4 klasėje laiko standartizuotus testus, 2 klasėje diagnostinius testus.  



             4.2. 1-4 kl.mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;  

             4.3 Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta 

arba nepadaryta pažanga: „p.p“ arba „n.p“; 

 4.4. Pagal pagrindinio ugdymo programą besimokančių mokinių pasiekimams vertinti 

taikoma 10 balų vertinimo sistema. Ekonomikos, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo, žmogaus 

saugos, pasirenkamųjų dalykų pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

 4.5.Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių,ugdomų pagal pritaikytą programą ir 

nesiekiančių įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimo,bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo 

grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;  

 5. Apie mokinių mokymosi pasiekimus mokyklos nustatyta tvarka raštu informuojami mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 

 6. Baigiantis mokslo metams, siekiant išsiaiškinti mokinių pasiekimus ir pažangą mokiniai 6,8 

klasėse laiko standartizuotus testus,o 10 klasėje PUPP.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

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

aukštesnių pasiekimų. 

2. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

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

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

     2.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

     2.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

     2.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje; 

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

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

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

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

3. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

     3.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio 

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

     3.2. trumpalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

     3.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 
 

1. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115). 

2. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių 

asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai 

renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant: 

           2.1. neformaliojo ugdymo programas, finansuojamas mokinio krepšelio lėšomis; 

           2.2. neformaliojo vaikų švietimo programas, kurios vykdomos mokykloje, kai išnaudotos 

visos neformaliojo ugdymo valandos;  



           2.3. pažintinę veiklą, finansuojamą pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo 

metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 

spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 105-4319); 

          2.4. socialinę-pilietinę, projektinę ir kt. veiklą. 

3. Neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 8 mokiniai. Mokinių 

grupės sudėtis per mokslo metus gali kisti. 

4. Neformaliajam švietimui 5 - 10 klasėms numatomas 13 valandų per savaitę (iš 13).  

5. Neformaliajam švietimui 1 – 4 klasėms numatomas valandų skaičius per savaitę: 

 Gaurės pagrindinėje mokykloje – 4 valandos; 

 Eičių skyriuje – 2 valandos; 

6. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgdama į juos 

siūlo neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos 

atsižvelgiant į bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, 

tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys 

mokiniai registruojami Mokinių registre. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

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

tikslais ir turiniu, atsižvelgdama į mokyklos tikslus ir kontekstą, mokinių poreikius ir bendruomenės 

susitarimus, pagal numatytą planą veda integruotas pamokas.  

2. Žmogaus sauga (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir saugaus eismas) pradinio ugdymo 

programoje integruojama į kitus dalykus.  

3. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma: 

   3.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje, jei integruojamoji 

programa integruojama į dalyko turinį.  

   3.2 jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli 

mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne įrašo tų dalykų apskaitai skirtose elektroninio 

dienyno puslapiuose.  

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

1. Mokykla, organizuodama ugdymo procesą, siekdama intensyvinti dalykų mokymą  

per mokslo metus   per dieną lietuvių kalbai mokyti skiria ne vieną, o keletą viena po kitos vykstančių 

pamokų; 

2. Penktos klasės mokiniams mokykla, siekdama intensyvinti dalykų mokymą  

Per mokslo metus, per dieną skiria ne vieną, o keletą viena po kitos vykstančių pamokų lietuvių, 

anglų kalboms, matematikai, gamtai, istorijai, technologijoms; 

    

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

 1. Diferencijuotu ugdymu atsižvelgiama į mokinio turimą patirtį, motyvaciją, interesus, 

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

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

tempas, mokymosi aplinka. 

2. Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti 

individualios pažangos. 

3. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas, 

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



diferencijavimo. Priimant sprendimus, atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir individualią 

pažangą. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

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

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

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

tikslus ir jų siekti.  

2. Individualų ugdymo planą mokykla sudarė: 

  2.1. mokiniams, kurie mokosi namuose;  

  2.2. mokiniams, kurie mokosi pagal individualizuotą programą; 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

1. Mokykla: 

   1.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant 

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

Mokykla organizuoja 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimus su mokytojais per mokslo metus; 

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

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

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

laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus; 

   1.4. sudaro galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose mokykloje ir 

už jos ribų. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 1. Mokykla priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės  pradinio, pagrindinio ugdymo 

programą ar jos dalį, mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą informuoja  savivaldybės 

vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį ir numato atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi 

perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis asmenų poreikius ir 

bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais atstovais, sudaryti mokiniams 

galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 

    1.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su 

bendraamžiais, švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis 

lietuvių kalbos; 

    1.2. aptaria mokyklos teikiamos pagalbos formas ir būdus; mokyklos, mokinio ir tėvų 

įsipareigojimus; 

    1.3. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę; 

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

(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis; 

    1.5. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

    1.6. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį 

laikotarpį; 



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

integruotis; 

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

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

kad dalį laiko jis mokytųsi kartu su bendraamžiais. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki 

vienerių metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas keleriems (2–4) metams. 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 
 

   1. Jungtinės klasės ugdymo planą mokykla rengia pagal Bendruosiuose ugdymo planuose pradinio 

ugdymo programų dalykams ir jungtinei klasei nustatytą savaitinių pamokų skaičių. 

   2. Pradinėje mokykloje su jungtinėmis klasėmis dirbančiam mokytojui skiriama 26 pamokos, be 

neformaliojo ugdymo per savaitę, atsižvelgus į tai, kiek klasių sujungta ir koks mokinių skaičius.  

   3.  Jungtinės klasės 1 ir 3, 2 ir 4, bei 7 ir 8 (Gaurėje), 1, 3, 4 Eičių skyriuje. 

   4.  Jungtinei 7-8 klasei skiriamos 33 pamokos. 

  

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMUOSE IR SAVARANKIŠKO MOKYMOSI 

ORGANIZAVIMAS 

          

 

1. 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.  
 

2. 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. 
 

3. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba 

mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.  

4. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys gali 

nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. 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.  

 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 
           

1. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą laikinoji grupė sudaroma iš ne mažiau kaip 8 mokinių. 

2. Pagrindinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti klasė į grupes dalijama šiems dalykams 

mokyti: informacinėms technologijoms (6kl.), technologijoms (9,10 kl.), doriniam ugdymui 

(tikybai/etikai).           

3.Per užsienio kalbų pamokas klasė dalijama į grupes, jeigu klasėje yra 21 ir daugiau mokinių. Šiais 

mokslo metais tokių klasių neturime. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

  



  1. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: 

          1.1. 2019–2020 mokslo metais 5-10 klasėse pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2433 ir  išsilavinimo  standartais  I–X  klasėms,  tvirtinamais  švietimo ir mokslo ministro; 

          1.2. mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, užtikrina dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų pamokų minimalų skaičių per savaitę, pateiktą  Bendrųjų  ugdymo  planų  77 

punkte. 

2. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasės mokiniui (klasei) ir naujai 

atvykusiems mokiniams mokykla skiria 1 mėn. adaptacinį laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu 

mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

 1. Dorinį ugdymą tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o nuo 14 iki 16 metų 

mokinys pats renkasi tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu. Vyresni kaip 16 metų mokiniai pasirenka 

patys vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą (tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės) arba 

etiką.  

2. Kalbų ugdymo organizavimas: 

         2.1. Pirmosios užsienio kalbos (anglų) mokymas pradedamas nuo 2 klasės. 

         2.2. Antrosios užsienio kalbos(rusų) mokymas pradedamas nuo 6 klasės. 

3. Informacinių technologijų mokymo organizavimas: 

         3.1. Informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 5 klasėje. Pagrindinio ugdymo 

programos pirmoje dalyje 5–8 klasėms skiriamos 111 pamokų.  

        3.2. 9,10 klasėje informacinių technologijų mokoma pagal Informacinių technologijų bendrąją 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 19 d. įsakymu 

Nr. ISAK-1015 . 

        3.3. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų modulių. Mokykla siūlo rinktis vieną iš dviejų modulių: kompiuterinės leidybos 

pradmenys arba tinklalapių kūrimo pradmenys. 

4. Socialinio ugdymo organizavimas: 

 Pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokomasi pilietiškumo pagrindų. Šiai programai 

skiriamos 74 pamokos, jos organizuojamos 9, 10 klasėse (po 1 pamoką). 

 5. Technologinio ugdymo organizavimas: 

 Mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, pradedama mokyti 

technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso programą, po kurios 

mergaitės mokomos pagal technologinę programą – tekstilė, o berniukai - konstrukcinės medžiagos.  

       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. 

6. Fizinio ugdymo organizavimas: 

       6.1. Fiziniam ugdymui skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams 

pasirinkti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo ugdymo veiklą 

mokykloje. 5, 6 klasėms skiriama 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę. 

      6.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos fizinio  

aktyvumo pasirinkimo galimybės. Mokiniai renkasi vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų:  

      6.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami 

pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

      6.2.2. 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; 

      6.2.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo 

pratybose vertinami „įskaityta“, „neįskaityta“. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų 



užduočių mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines 

galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

      6.2.4. mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

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

konsultacijas, socialinę veiklą .).  

7. 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. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

5 KLASĖS MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS ĮGYVENDINANT POKYČIO 

PROJEKTO ,,Be namų darbų” VEIKLAS 

 

Mokykla, dalyvaujanti LL3 projekte ir įgyvendinanti pokyčio projektą  ,,Be namų 

darbų“ 2019-2020 m.m. ugdymo turinį planuoja ir įgyvendina remdamasi bendrais susitarimais. 

1. Adaptaciniu laikotarpiu rugsėjo mėn. stebint 5 klasių mokinių individualią pažangą jų pasiekimai 

pažymiais nevertinami. Nuo spalio mėn. vadovaujamasi mokyklos Pažangos ir pasiekimų vertinimo 

aprašu.  

2. Atsižvelgiant į UP skiriamų valandų skaičių per savaitę ir priimtus bendrus susitarimus mokyklose 

vedamos 2 to paties dalyko pamokos pagrečiui.  

3. Mokykla formuodama 5 klasių ugdymo programos turinį vadovaujasi 2019-2020 m.m. LR 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtinto BUP 68 

punktu skirdama minimalų pamokų skaičių Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi 

forma kasdieniu būdu įgyvendinti.  

3.1. 2 val. skiriamos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti: 

3.2. 1 val. anglų kalbos moduliui; 

3.3. 1 val. mokyklos pasirinktam pasirenkamajam dalykui (lietuvių kalbai) . 

4. Per mokslo metus 5 klasių mokiniams iš kiekvieno dalyko per trimestrą/pusmetį gali būti skiriamos 

ne daugiau kaip 2 ilgalaikės pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas ugdančios 

veiklos, skirtos atlikti ne pamokų metu. 

5. Iki 30% visų dalykų pamokų 5 klasėse organizuoti taikant patyriminį, dialogišką, tyrinėjantį, 

integruotą ugdymą, vedant pamokas netradicinėse erdvėse, ne mokykloje ir t.t.  

6. Palaikydamas 5 klasių mokinių mokymosi motyvaciją mokytojas inicijuoja savivaldų mokymąsi.  

7. 5 klasių mokiniams mokyklos nustatyta tvarka teikiama pagalba mokiniams dėl ligos ar kitų 

priežasčių praleidusiems dalį pamokų; gavusiems nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių 

įvertinimą; gavusiems kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; jei pasiekimų lygis 

(vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir jei 

mokinys nedaro pažangos; jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis 

pasirinkta mokymosi sritimi; kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

8. Socialinė-pilietinė veikla mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus. 5 klasių mokiniams skiriama 

iki 3 val. veiklai ,,Pagalba klasės draugui“.  

9. 5 klasių mokiniams 2 kartus per metus (rekomenduojama po trimestro/pusmečio) organizuojamos 

refleksijos. 

10. Pagal galimybes organizuojamos aktyvioms veikloms skirtos 10-20 min. pertraukos  lauke, 

mokykloje.  

 



 

III SKYRIUS 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokykla, rengdama mokyklos ugdymo planą, užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą, šalina 

kliūtis, trukdančias teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaiko mokymosi aplinką.  

2. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama, 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus nuostatomis 

ir atsižvelgia į: 

2.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

2.2. formaliojo švietimo programą; 

2.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

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

švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS IR SOCIALINIŲ 

ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

I SKYRIUS 

 

1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo planas 

sudaromas, atsižvelgiant į jo galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo, mokymosi formą, 

mokymo organizavimo būdą, ugdymą įgyvendinančios mokyklos ar klasės paskirtį. 

2. Socialinių įgūdžių ugdymo programa įgyvendinama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams,  atsižvelgiant į pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.  

3. Mokiniui, besimokančiam bendrosios paskirties klasėje, vietoje kurios nors ugdymo srities dalykų 

mokykla gali siūlyti integruotą srities dalyką ar įvairių ugdymo sričių integruotų mokslų pamokas. 

 

II SKYRIUS 

 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

1. 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: 

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

1.2. numatoma papildoma mokytojo pagalba; 

1.3. didinamas pamokų skaičius, skirtas meniniam, technologiniam ugdymui, kitų dalykų mokymui, 

socialinei veiklai, karjeros ugdymo kompetencijoms ugdyti; 



1.4. keičiamas individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičius per mokslo metus, 

atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gerovės komisijos ar 

pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas; 

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

neformaliojo švietimo valandų skaičius ar organizuojamos veiklos, lavinančios praktinius gebėjimus; 

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

intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas: 

2.1. 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. 

3. 7 klasės mokiniui, besimokančiam pagal individualizuotą programą, skirtas mokymas namuose: 

 

 

Klasė  

 

 

       Ugdomieji dalykai 

 

 

7 

 

 

 

Valandų sk. per m.m. 

Dorinis ugdymas (tikyba) 37 

Lietuvių k. ir liter. 74 

Matematika 37 

Istorija 37 

Užsienio k. (anglų) 37 

Fizika 37 

Geografija 37 

Informacinės technologijos 37 

Iš viso per mokslo metus: 333 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

1. Mokykla, rengdama ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 77, 93 

punktuose nurodytu pradinio ar pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

pamokų skaičiumi, gali: 

1.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičių 

(nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

1.2. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą; 

1.3. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos užsienio kalbos 

– mokinį, turintį tam tikrų sutrikimų; 

1.4. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 77 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima 

siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, skirtas esminėms srities 

dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti. 



 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

 

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

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 23 punkto nuostatomis. 

2. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su mokiniu, 

jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais aspektais bus 

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

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

naudojamasi). 

3. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą arba Socialinių 

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

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

specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. 

Vertinimo būdus renkasi mokykla (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai ir 

kt.). 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

  

1. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą. 

2. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės aktais 

ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijomis. 

3. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

3.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

3.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, keliamus 

ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir teikiant 

pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos 

teikimo būdai; 

4. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus 

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



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

aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

1. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal vaiko gerovės komisijos ir 

pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi 

individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

2. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie mokykla skiria 

pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 56–60 ir 77, 93 punktais, iš jų iki 74 pamokų gali 

skirti specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms. 

3. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymas namie 

organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 56–60 punktais. Mokyti namie skiriamos ne 

mažiau kaip 296 valandos per metus: 

 

III SKYRIUS 

 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Mokykla, įgyvendindama socialinių įgūdžių ugdymo programą, renkasi organizavimo formą, 

ugdymo turinį pateikia dalykais arba veiklomis, atsižvelgdama į asmens galias. 9 klasės mokinei 

skirta mokymo namuose socialinių įgūdžių ugdymo programa: 

 

Klasė 

 

 

        Veiklos sritys, dalykai 

        

            9 

 

          Valandų sk. per m.m. 

Dorinis ugdymas (etika) 37 

Komunikacinė veikla 74 

Pažintinė veikla 74 

Orientacinė veikla 37 

Informacinės technologijos 37 

Meninė veikla arba 

technologijos 

37 

Iš viso per mokslo metus: 296 

 

 

 

 

 

 

 



Dalykai ir jiems skiriamų pamokų (valandų) skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti 2019-2020 m.m. 

 

 

         

         Dalykai   

Savaitinis  valandų  skaičius 

 

1,3 kl. 

(jungtinė) 

(11 mok.) 

 

2,4 kl. 

(jungtinė) 

(14 mok.) 

Pradinio 

ugdymo 

programa 

1-4 kl. 

(panaudota) 

Dorinis ugd.(tikyba) 1 1 4 (2) 

Lietuvių k. (gimtoji) 8 7 7 7 29  

Užsienio k. (anglų )  2 2 2 6 

Matematika 4 5 5 4 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technolog. 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Fizinis ugdymas 3 3 12 (6) 

Žmogaus sauga Integr. Integr. Integr. Integr.  

Valandos,skiriamos 

mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti 

    5 

Privalomų pamokų 

(valandų) skaičius 

22 24 24 23 93 

Mokyklos skiriamas 

pamokų(val.)skaičius 

22 24 24 23 93 

Neformalusis 

ugdymas: 
 

2 

Panaudota 2 

2 

Panaudota 2 
 

4 
 

 

    

          Panaudotos neformaliojo ugdymo valandos skiriamos visiems pradinių klasių mokiniams. 

         Jungtinių klasių komplektams (1,3 ir 2,4 kl.) skiriama po 26 valandas. 

         Užsienio kalba (anglų) 3,4 kl. vedama kartu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalykai ir jiems skiriamų pamokų (valandų) skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti 2019-2020 m.m. 

 

Eičių skyrius 

 

 

         

         Dalykai   

Savaitinis  valandų  skaičius 

 

1,2,4 kl. 

(jungtinė) 

(8 mok.) 

 
 

Pradinio ugdymo 

programa 

1-4 kl. 

(panaudota) 

Dorinis ugd.(tikyba) 1 4 (1) 

Lietuvių k. (gimtoji) 8 7 7 29 (22) 

Užsienio k. (anglų )  2 6 (2) 

Matematika 4 5 4 18 (13) 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 8 (6) 

Dailė ir technolog. 2 2 2 8 (6) 

Muzika 2 8 (2) 

Fizinis ugdymas 3 12 (3) 

Žmogaus sauga Integr. Integr. Integr.  

Privalomų pamokų 

(valandų) skaičius 

22 24 23 93 (69) 

Mokyklos skiriamas 

pamokų(val.)skaičius 

22 24 23 93 (69) 

Neformalusis 

ugdymas: 
 

2 

Panaudotos 2 
 

2 
 

 

         Panaudotos neformaliojo ugdymo valandos skiriamos visiems pradinių klasių mokiniams. 

Jungtinių klasių komplektui (1, 3, 4 kl.) skiriama  26 valandos. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalykų pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę 

2019-2020 m.m. 

 

 

Klasė 

(mok.sk.) 

Dalykas 

 

5 kl. 

(14) 
 

 

6kl. 

(17) 

 

7kl 

(5) 

 

8kl. 

(7) 

Pagr. 

ugd. 

program. 

pirmoji 

dalis (5-8 

kl.)(pana

udojama) 

 

9kl. 

(10) 

 

10kl. 

(8) 

Pagrindini

o ugdymo 

programos 

antroji 

dalis (9-10 

kl.)(panau-

dojama) 

Pagrindini

o ugdymo 

programa 

(5-10 kl.) 

(panaudo-

jama) 

Tikyba 1 1 1 4 (3) 1  2 (1) 6 (4) 

Etika    1  (1) 

Lietuvių k. 5 5 5* 20 (15) 4 5 9 (9) 29 (24) 

Užsienio k. 

1-oji (anglų) 

3 3 3* 12 (9) 3 3 6 (6) 18 (15) 

Užsienio k. 

2-oji (rusų) 

- 2 2 6 (4) 2 2 4 (4) 10 (8) 

Matematika 4 4 4* 16 (12) 3 4 7 (7) 23 (19) 

Informacinė

s technolog. 

1 1 1 - 3 (3) 1 1 2 (2) 5 (5) 

Gamta ir 

žmogus 

2 2 - - 4 (4) - - - 4 (4)  

Biologija - - 2* 1 3 (3) 2 1 3 (3) 6 (6) 

Fizika - - 1 2* 3 (3) 2 2 4 (4) 7 (7) 

Chemija - - - 2 2 (2) 2 2 4 (4) 6 (6) 

Istorija 2 2 2 8 (6) 2 2 4 (4) 12 (10) 

Pilietiškumo 

pagr. 

- - - - - 1 1 2 (2) 2 (2) 

Geografija - 2 2 6 (4) 2 1 3 (3) 9 (7) 

Ekonomika - - - - - 1 - 1 (1) 1 (1) 

Dailė 1 1 1 4 (3) 1 1 2 (2) 6 (5) 

Muzika 1 1 1 4 (3) 1 1 2 (2) 6 (5) 

Technologij

os 

2 2 2* 1 7 1 1,5 2,5 9,5(9,5) 

Fizinis 

ugdymas 

3 3 2 10 (8) 2 2 4 (4) 14 (12) 

Žmogaus 

sauga 

1 - - 1 2 (2) - 0,5 0,5 (0,5) 2,5 (2,5) 

Valandos, 

skiriamos 

mokinių 

ugdymo(si) 

poreikiams 

tenkinti: 

Lietuvių k.  

modulis 

Matematiko

s modulis 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        
       

  

 

 

 

 

 

0,5 

 

 
0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
 

  

Lietuvių k. 

pasirenkama

sis 

1         



Anglų k. 

pasirenkama

sis 

1         

Pamokų 

skaičius 

mokiniui 

skirtas 

mokyklos 

28 29 33 90  32 32 64 154 

Minimalus 

privalomų 

pamokų 

skaičius 

26 29 29 30 114 31 31 62 176 

          

Neformalusi

s ugdymas  

2 

Pan.  

2 

4 

Pan.4 

2 

Pan.

2 

8 
 

2 

Pan.2 

3 

Pan.   3 

5 
 

13 

Panaud. 

13 

 

*Dvi lietuvių kalbos pamokos bus vedamos atskirai 7 ir 8 klasei, trys kartu. 

*Dvi matematikos pamokos bus vedama atskirai 7 ir 8 klasei, dvi kartu. 

*Viena anglų kalbos pamoka bus vedama atskirai 7 ir 8 klasei, dvi kartu. 

*Viena biologijos pamoka bus vedama atskirai 7 klasei, viena kartu su 8 klase. 

* Viena fizikos pamoka bus vedama atskirai 8 klasei, viena kartu su 7 klase. 

*Viena technologijų pamoka bus vedama atskirai 7 klasei, viena kartu su 8 klase. 

Panaudotos neformaliojo ugdymo valandos skiriamos visiems 5-10 klasių mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


