
   
 

 

PATVIRTINTA 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries  

pagrindinės mokyklos direktoriaus  

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-130 

 

 
 

2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES 

PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO 

PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) ugdymo 

planas parengtas vadovaujantis: 

1.1. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos bendraisiais 

ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandţio 

15 d. įsakymo Nr. V-417. 

Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodţio 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, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 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. birţelio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa, patvirtinta 

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

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. balandţio 12 d. įsakymu Nr. V-651, Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. V-554, 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, Ţmogaus saugos ugdymo bendrąja 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-1159, Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros  įstaigoje ir 

namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. balandţio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. geguţės 8 d. įsakymo V-766 redakcija), 2018 m. ir 2019 m. NMPP mokinių pasiekimų 

tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284, taip pat 

atsiţvelgiant į mokyklai skirtas lėšas; 

1.2. mokyklos ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams, ugdymo planą rengė 

mokyklos direktoriaus 2019 m. balandţio 16 d. įsakymu Nr. V-55 patvirtinta darbo grupė. Ugdymo 

plano projektas suderintas mokyklos tarybos posėdyje (2019-06-17 protokolas Nr. TP-3), mokytojų 

tarybos posėdţiuose (2019-06-06 protokolas Nr. MP-4, 2019-06-13 protokolas Nr. MP-5). 
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1.3. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paeţerių pagrindinio ugdymo 

skyriaus Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 

m. m. pateiktas 2 priede. 

2. Ugdymo plano tikslas – įvardinti mokyklos pagrindinio ugdymo programos vykdymo 

principus ir reikalavimus, formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas 

mokinys pasiektų asmeninės paţangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą 

gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

3. Ugdymo plano uţdaviniai: 
3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti; 

3.2. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus; 

3.3. nustatyti reikalavimus ir susitarimus ugdymo procesui mokykloje organizuoti; 

3.4. nustatyti susitarimus, numatančius ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir 

mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant 

personalizuoto ir savivaldaus mokymosi; 

3.5. numatyti mokymosi pasiekimų gerinimo strategijas ir mokymosi pagalbos mokiniui 

organizavimą; 

3.6. vadovautis 2017–2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadomis. 

4. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Dalyko modulis – apibrėţta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

4.2. Kontrolinis darbas – ţinių, gebėjimų, įgūdţių parodymas arba mokinio ţinias, 

gebėjimus, įgūdţius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne maţiau 

kaip 30 minučių. 

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

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.4. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

4.6. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

4.7. Kitos mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

5. Mokyklos ugdymo plane vartojami trumpiniai: 

BUP – bendrieji ugdymo planai 

VGK – vaiko gerovės komisija; 

ŠPS – švietimo pagalbos specialistai; 

ŠPT – švietimo pagalbos tarnyba; 

IT – informacinės technologijos; 

SEU – socialinis emocinis ugdymas. 

 

2017–2018 M. M. ir 2018–2019 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. 2017–2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas aptartas: 

6.1. mokytojų tarybos posėdyje (2019-06-06 protokolas Nr. MP-4); 

6.2. mokyklos VGK posėdyje aptartas mokymosi pagalbos teikimo tvarkos tikslingumas, 

nauda, trūkumai, privalumai (2019-06-07 protokolas Nr. VGK-10); 

6.3. metodinėje taryboje: 

6.3.1. analizuoti 6 kl. ir 8 kl. matematikos ir gamtos mokslų NMPP, mokykloje organizuotų 

pasiekimų patikrinimo (8 kl. skaitymo, rašymo, socialinių mokslų), PUPP rezultatai ir numatytos 

priemonės pasiekimams gerinti; 

6.3.2. aptarta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos, modulių, ilgalaikių ir 

trumpalaikių konsultacijų pasiūla, mokinių asmeninės paţangos stebėjimas ir fiksavimas, mokinių 
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skatinimas siekti aukštesniojo pasiekimų lygio, pagalbos teikimas mokiniams, nepasiekusiems 

patenkinamo lygmens, skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per visų dalykų pamokas; 

6.4. dalykų metodikos grupėse aptartas mokinio individualios paţangos stebėjimas ir jo 

nauda mokiniui, NMPP ir PUPP rezultatai. 

7. 2017–2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

privalumai ir tobulintinos sritys: 
7.1. remiantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais išryškėja šie privalumai: 

7.1.1. mokiniai ir mokinių tėvai suvokia mokymosi svarbą; 

7.1.2. mokytojai mokykloje skatina mokinius bendradarbiauti, padėti vieni kitiems; 

7.1.3. mokytojai padeda mokiniams paţinti jų gabumus ir pomėgius. 

 

Teiginiai, turintys 

aukščiausią vertę 

 

Mokinių įvertinimai Tėvų įvertinimai 

2017–2018 2018–2019 2017–2018 2018–2019 

Man / mano vaikui yra 

svarbu mokytis 

 

3,4 

 

3,5 3,1 3,2 

Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti, padėti vieni    

kitiems 

 

3,3 3,3 – – 

Mokytojai man / mano vaikui 

padeda paţinti mano / mano 

vaiko gabumus ir pomėgius. 

 

3,1 3,1 3,2 3,1 

Aukščiausia vertė 4 balai. Nuo 4 iki 2,5 – vertė teigiama, nuo 2,5 iki 1 – vertė neigiama. 

 

7.2. remiantis mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais išryškėja tobulintinos sritys:  

7.2.1. uţduočių diferencijavimas ir individualizavimas; 

 

 

Teiginiai, turintys ţemiausią vertę 

Mokytojų 

įvertinimai 

Mokinių įvertinimai 

 

2018–2019 2017–2018 2018–2019 

Mokytojai leidţia vieniems mokiniams atlikti 

uţduotį raštu, o kitiems – ţodţiu. 

2,9 – 2,1 

Mokytojai pamokos metu mokiniams skiria 

skirtingas uţduotis. 

2,9 2,7 2,2 

Mokytojai numato, o mokiniai pasirenka, kiek jie 

sugebės išmokti ţodţių ar atlikti pratimų. 

3,0 2,6 2,3 

7.2.2. namų darbų krūvio reguliavimas.  

 

Teiginiai, turintys ţemiausią vertę 

 

 

Mokinių įvertinimai Tėvų įvertinimai 

2017–2018 2018–2019 2017–2018 2018–2019 

Namų darbų, uţduodamų per įvairių 

dalykų pamokas, krūvis nėra per 

didelis 

2,5 2,2 2,7 2,9 

Mokytojai skiria namų darbus, 

kuriuos reikia atlikti kartu su vienu 

ar keliais klasės draugais 

– 2,3 – 2,7 
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Atsakydami  į atviro tipo klausimą Kokias pastabas ir pasiūlymus dėl ugdymo organizavimo 

gerinimo galite pateikti?, 98 iš 262 (37 proc.) mokinių teigė, jog uţduodamų namų darbų krūvis yra 

per didelis. Taip pat 12 proc. tėvų teigė, jog namų darbų krūvis per didelis. 
 

8. 2017–2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. mokinių pasiekimai ir paţanga: 
8.1. atrinkus ir pritaikius ugdymo turinį mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, pagerėjo 

gabių vaikų ugdymas: 

 2 proc. padaugėjo mokinių, laimėjusių prizines vietas olimpiadose, konkursuose; 

 9 kartus padaugėjo mokinių, laimėjusių prizines vietas šalyje.  

 

Uţimta vieta 

rajono / šalies 

/ tarptautinėse 

olimpiadose, 

konkursuose 

Prizininkai rajone Prizininkai regione Prizininkai šalyje 

2017–2018 

m. m. 

2018–2019 

m. m. 

2017–2018 

m. m. 

2018–2019 

m. m. 

2017–2018 

m. m. 

2018–2019 

m. m. 

I 21 17 – 1 – 4 

II 13 8 – – – 2 

III 9 13 – – 1 2 

Laureatai 5 3 1 – – 1 

Iš viso 48 41 1 1 1 9 

 

8.2. mokyklos mokinių paţangumas  išliko beveik nepakitęs (sumaţėjo 0,09 proc.), tačiau 

paţymių vidurkis padidėjo 0,17 punktais. 

 

Klasė Paţangumas (proc.) Vidurkis (vienetai) 

2017–2018 

m. m. 

2018–2019 

m. m. 

2017–2018 

m. m. 

2018–2019 

m. m. 

5 klasė 100 99,28 9,07 8,74 

6 klasė 100 100 8,53 8,32 

7 klasė 100 100 8,49 8,1 

8 klasė 100 100 6,2 8,19 

5–8 klasės 100 99,82 8,07 8,34 

9 klasė 100 100 6,39 6,43 

10 klasė 100 100 6,39 6,46 

9–10 klasės 100 100 6,39 6,45 

Iš viso mokykloje: 100 99,91 7,23 7,4 

 

9. 2017–2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. klasių NMPP privalumai ir trūkumai: 
9.1. palyginus dvejų metų 6 klasių NMPP rezultatus, išryškėjo šie privalumai: 

 10,3 proc. padaugėjo mokinių, pasiekusių rašymo aukštesnįjį lygį; 

 6,3 proc. sumaţėjo mokinių, nepasiekusių rašymo patenkinamo lygio; 

9.2. palyginus dvejų metų 6 klasių NMPP rezultatus išryškėjo trūkumai: 

 2 proc. sumaţėjo mokinių, pasiekusių matematikos aukštesnįjį lygį; 

 3,5 proc. padaugėjo mokinių, nepasiekusių matematikos aukštesniojo lygio; 

 4 proc. sumaţėjo mokinių, pasiekusių skaitymo aukštesnįjį lygį; 

 0,9 proc. padaugėjo mokinių, nepasiekusių skaitymo aukštesniojo lygio. 
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9.3. palyginus dvejų metų 8 klasių NMPP rezultatus išryškėjo šie privalumai: 

 15,8 proc. padaugėjo mokinių, pasiekusių socialinių mokslų aukštesnįjį lygį; 

 2,9 proc. sumaţėjo mokinių, nepasiekusių skaitymo patenkinamo lygio; 

 5,2 proc. sumaţėjo mokinių, nepasiekusių rašymo patenkinamo lygio; 

9.4. palyginus dvejų metų 8 klasių NMPP rezultatus išryškėjo tobulintinos trūkumai: 

 18,7 proc. sumaţėjo mokinių, pasiekusių gamtos mokslų aukštesnįjį lygį; 

 17,1 proc. padaugėjo mokinių, nepasiekusių gamtos mokslų patenkinamo lygio; 

 7,8 proc. sumaţėjo mokinių, pasiekusių matematikos aukštesnįjį lygį; 

 8,6 proc. padaugėjo mokinių, nepasiekusių matematiko patenkinamo lygio; 

 6,2 proc. sumaţėjo mokinių, pasiekusių skaitymo aukštesnįjį lygį. 
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9.5. 2017–2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. PUPP rezultatai. Palyginus dvejų metų PUPP 

rezultatus išryškėjo, jog 0,2 punktais padidėjo lietuvių kalbos ir literatūros balo vidurkis, tačiau  

 0,6 punktais sumaţėjo matematikos balo vidurkis. 

 

 
 

 

10. Atrinkus ir pritaikius ugdymo turinį mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, pagerėjo 

gabių vaikų ugdymas. Tam įtakos turėjo ir dalykų trumpalaikės bei ilgalaikės konsultacijos, 

konsultacijos mokinių atostogų metu. Teigiamos įtakos PUPP rezultatams turėjo lietuvių kalbos ir 

literatūros modulis 10 klasėje, skirtas dalyko spragoms likviduoti. 

Remiantis NMPP, PUPP rezultatų duomenimis, paaiškėjo, jog būtina didesnį dėmesį skirti 

mokinių matematiniams gebėjimams ugdyti, todėl 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. numatytas 
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didesnis skaičius matematikos pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti (ilgalaikės konsultacijos 

– 6, 8 kl. mokiniams, modulis – 10 kl. mokiniams). 

Atlikus 6, 8 kl. NMPP analizę išryškėjo poreikis ugdyti mokinių aukštesniuosius skaitymo 

gebėjimus. Šis poreikis kartojasi jau kelintus metus iš eilės, todėl priimtas sprendimas skirti 

ilgalaikes lietuvių kalbos ir literatūros konsultacijas 6, 8 klasių mokiniams. Taip pat priimtas 

susitarimas didesnį dėmesį skirti mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti per visų dalykų pamokas.  

Poreikį stiprinti gamtos mokslų gebėjimų ugdymą atskleidė ţemėjantys NMPP gamtos 

mokslų rezultatai, todėl priimtas sprendimas 5–6 klasėse išbandyti Integralią gamtos mokslų 

programą 5–8 klasėms. Numatyta dvi gamtos mokslų pamokas organizuoti vieną po kitos, sudarant 

galimybę atlikti ilgiau trunkančius praktinius uţsiėmimus – eksperimentinius darbus ar projektus. 

Atsiţvelgus į mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo  duomenis,  ateinančiais mokslo metais 

numatyti prioritetai – namų darbų krūvio reguliavimas, ugdymo veiklų (pamokos turinio, namų 

darbų uţduočių) diferencijavimas ir individualizavimas.   

Remiantis NMPP, PUPP, veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių paţangos ir pasiekimų 

rezultatais suformuoti mokyklos tikslai ir uţdaviniai 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m., 

numatyti dalykų moduliai, dalykų ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos, pasirenkamieji dalykai. 

 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

11. Ugdymo organizavimas. 

11.1. 2019–2020 mokslo metai (2019-06-17 mokyklos tarybos posėdţio protokolas Nr. TP-

3) 

 

2019–2020 mokslo metai 

           Klasės 

 

5 6 7 8 9   10  

Mokslo metų pradţia / 

Ugdymo proceso pradţia 

09-02 

Pusmečių trukmė 1-asis – 09-02 – 01-29  

2-asis– 01-30 – 06-18 

 

 

Rudens atostogos 10-28 – 10-31 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos  12-23 – 01-03 

Ţiemos atostogos 02-18* – 02-21 

Pavasario (Velykų) atostogos 04-14 – 04-17 

Ugdymo proceso pabaiga 06-18*  

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis  

37 sav. (185 d.)  

Vasaros atostogos 06-19 –08-31  
*2020 m. birželio 19 d. keliama į 2020 m. balandžio 11 d., 2020 m. birželio 22 d. keliama į 2020 m. vasario 17 d., 2020 

m. birželio 23 d. keliama į 2020 m. balandžio 26 d. (mokyklos UP 13 punkt.) 

 

11.2. 2020–2021 mokslo metai (2019-06-17 mokyklos tarybos posėdţio protokolas Nr. TP-

3) 
 

2020–2021 mokslo metai 

           Klasės 

 

5 6 7 8 9   10  

Mokslo metų pradţia / 

Ugdymo proceso pradţia 

09-01 
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Pusmečių trukmė 1-asis– 09-01 – 01-28 

2-asis–01-29 – 06-17 

 

 

Rudens atostogos 10-26 – 10-30 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos  12-23 – 01-05 

Ţiemos atostogos 02-17* – 02-19 

Pavasario (Velykų) atostogos 04-06 – 04-09 

Ugdymo proceso pabaiga 

 

06-17*  

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis  

37 sav. (185 d.)  

Vasaros atostogos 06-18–08-31   
*2021 m. birželio 18 d. keliama į 2021 m. balandžio 17 d., 2021 m. birželio 21 d. keliama į 2021 m. vasario 15 d., 2021 

m. birželio 22 d. keliama į 2021 m. balandžio 25 d. 

 

12. Ugdymo procesas organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 min. 

1 pamoka: 8.00 – 8.45 

2 pamoka: 8.55 – 9.40 

3 pamoka: 9.50 – 10.35 

4 pamoka: 11.05 – 11.50 

5 pamoka: 12.10 – 12.55 

6 pamoka: 13.05 – 13.50 

7 pamoka: 14.00 – 14.45 

13. Ugdymo proceso 2019–2020 m. m. organizavimas ne pamokų forma (2019-06-13 

mokytojų tarybos posėdţio protokolas Nr. MP-5, 2019-06-17 mokyklos tarybos posėdţio 

protokolas Nr. PT-3): 

13.1. rugsėjo 2 d. – Mokslo ir ţinių diena 

13.2. spalio 4 d. – Karjeros diena 

13.3. gruodţio 20 d. – Dvasingumo diena; 

13.4. vasario 17 d. – SEU diena (perkelta iš 2020 m. birţelio 22 d.); 

13.5. balandţio 11 d. – akcija ,,Ţalias takas aplink mokyklą“ (perkelta iš 2020 m. birţelio 19 

d.); 

13.6. balandţio 26 d. – Pasaulinė gyvybės diena (perkelta iš 2020 m. birţelio 23 d.); 

13.7. geguţės 7 d. – skaitymo akcija ,,Renkuosi skaityti“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai; 

13.8. birţelio 3 d. – Kultūrinio paveldo diena (tarptautinio projekto veiklos); 

13.9. birţelio 17 d. – Sveikatingumo / Turizmo diena; 

13.10. birţelio 18 d. – mokslo metų refleksija. 

14. Ugdymo proceso 2019–2020 m. m. organizavimas ne pamokų forma bus numatytas 

2020 m. birţelio mėn.  

15. Oro temperatūrai esant minus 20 °C ar ţemesnei į mokyklą gali nevykti 5 klasių 

mokiniai, esant minus 25 °C ar ţemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar 

aukštesnei į mokyklą gali nevykti 5–10 klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams 

ugdymo procesas vykdomas. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke 

neorganizuojamas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija 

skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į 

ugdymo dienų skaičių. 

16. Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir 

organizuojamas kitose erdvėse, jei mokymosi patalpose oro temperatūra neatitinka Lietuvos 

higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje 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“ nustatytų 

mikroklimato reikalavimų.  
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17. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdţius 

ugdymo procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, 

įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

18. Mokykloje skiriamas minimalus pamokų skaičius per dvejus metus dalykų bendrosiose 

programose numatytiems pasiekimams pasiekti, nustatytas BUP 77 punkte, bei skiriamos kitos 

mokinių ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti valandos (mokyklos UP 67 punkt., 

mokyklos UP 68 punkt.). 

19. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, mokykla siūlo mokiniams rinktis: 

19.1. mokiniams mokymosi poreikius atitinkančius dalykų modulius, ilgalaikes 

konsultacijas, pasirenkamuosius dalykus, kurių turinį nustato mokyklos parengtos ir mokyklos 

vadovo patvirtintos programos. Mokykla, numatydama dalykų modulių ir ilgalaikių konsultacijų 

turinį, vadovaujasi Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandţio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl 

Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“ (mokyklos UP 67 punkt., 

mokyklos UP 68 punkt.); 

19.2. įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos 

poreikius. 

20. Mokinio pasiekimai ir paţanga ugdymo procese vertinami: 

20.1. vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų 

ir paţangos vertinimą;  

20.2. vadovaujantis mokyklos priimtais sprendimais dėl mokinių pasiekimų ir paţangos 

vertinimo ar (ir) įvertinimo (Mokinių mokymosi  pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-105). 

21. Rengiant mokyklos ugdymo planą konkrečiai švietimo programai įgyvendinti priimti 

sprendimai dėl: 

21.1. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje (mokyklos UP 67 

punkt., 68 punkt.); 

21.2. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų modulių, ilgalaikių konsultacijų, 

pasirenkamųjų dalykų, atsiţvelgiant į mokinio mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas (mokyklos 

UP 67 punkt., 68 punkt.); 

21.3. dalykų mokymo intensyvinimo (mokyklos UP 59.6. punkt., 61.3. punkt., 62.6. punkt.); 

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

poreikio ir jų panaudojimo (Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas, 

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-99); 

21.5. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo 

(mokyklos UP IV skyrius antras skirsnis, Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos 

aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-99); 

21.6. projektinio darbo rengimo ir organizavimo pagrindiniame ugdyme; 

21.7. mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimo formų ir laikotarpių (Mokinių mokymosi  

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 m. 

birželio18 d. įsakymu Nr. V-105); 

21.8. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio nustatymo būdų, 

numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti (Mokymosi 

pasiekimų gerinimo, mokymosi ir švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-106); 

21.9. švietimo pagalbos teikimo (Mokymosi pasiekimų gerinimo, mokymosi ir švietimo 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 18 

d. įsakymu Nr. V-106); 
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21.10. laikinųjų grupių dydţio ir sudarymo principų (mokyklos UP 44 punkt.); 

21.11. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų bei minimalaus grupės dydţio neformaliojo vaikų švietimo veikloms 

organizuoti (mokyklos UP III skyrius trečias skirsnis); 

21.12. dėl ugdymo organizavimo ne pamokų forma (mokyklos UP 13 punkt.); 

21.13. mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir 

integruojamąsias programas ir programų integravimo būdų (Vilkaviškio Salomėjos Nėries  

pagrindinės mokyklos programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos 

direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-100); 

21.14. paţintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos skiriamų pamokų skaičiaus ir 

organizavimo būdų ir mokinio kultūros paso panaudojimo principų (mokyklos UP 26 punkt.); 

21.15. mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo: 

21.15.1. mokytojai ugdymo procese naudoja skaitmenines mokymo priemones: 

skaitmeninius vadovėlius, metodines rekomendacijas, interaktyvias uţduotis; 

21.15.2. mokomųjų dalykų pratybos ugdymo procese nėra privalomos, dėl pratybų 

naudojimo  būtina gauti mokinių tėvų sutikimus; 

21.16. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje: 

21.16.1. reikalaujama, kad mokiniai per pamokas kalbėtų bendrine kalba, taisyklingai 

vartotų ir kirčiuotų ţodţius, dalyko sąvokas ir terminus, rišliai atsakinėtų į klausimus; 

21.16.2. taisomos mokinių šnekamosios kalbos klaidos; 

21.16.3. į kaupiamąjį vertinimą įtraukiami šie kriterijai: taisyklingos sakytinės ir rašytinės 

kalbos vartojimas, rašto kultūra, sąsiuvinių, pratybų tvarkingumas; 

21.16.4. mokiniai ant sąsiuvinio viršelio uţsirašo laikydamiesi vienodų reikalavimų: 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 

5a kl. mok. Vardenio Pavardenio 

lietuvių kalbos darbai (fizikos, matematikos darbai ir t.t.) 

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

dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį: 

21.17.1. reikalaujama, kad sąsiuviniuose mokiniai rašytų aiškiai ir tvarkingai, būtų rašoma 

pamokos tema ir data. Datą mokiniai rašo laikydamiesi vienodų reikalavimų – 2017-06-19 (išskyrus 

per uţsienio kalbos dalykų pamokas); 

21.17.2. visi viešai skelbiami raštai, straipsniai mokyklos svetainėje, stendų ar kita vaizdinė 

medţiaga publikuojama tik parengta remiantis taisyklingos kalbos reikalavimais; 

21.17.3. visų dalykų mokytojai uţduotis naudoja ir skaitymo gebėjimams, ir gimtajai kalbai 

ugdyti, atkreipia dėmesį į kalbinės raiškos taisyklingumą, teiginių argumentavimą ir nuoseklumą, 

naudoja atviro tipo klausimus, ieško galimybių uţduočių skaitymui garsiai, informacijos ieškojimui;  

21.17.4. sudaro sąlygas mokiniams per visų dalykų pamokas tobulinti aukštesniuosius 

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus; 

21.17.5. mokiniams, kurie turi skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdţių spragų, pagalba 

teikiama pamokų, konsultacijų, pertraukų metu ir stebima jų daroma paţanga; 

21.18. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų 

(Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos 

direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-97);  

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

reflektuojant ugdymo procesą: 

21.19.1. 2019–2020 mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo stebėseną, analizę ir 

vertinimą vykdys ugdymo plano rengimo darbo grupė (mokyklos direktoriaus 2019 m. balandţio 16 

d. įsakymas Nr. V-55), 2020–2021 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo stebėsenos, analizės ir 

vertinimo darbo grupė bus sudaryta direktoriaus įsakymu iki 2020–2021 m. m. pradţios; 

21.19.2. ugdymo plano rengimo darbo grupė teikia pasiūlymus bei rekomendacijas dvejų 

ateinančių mokslo metų ugdymo planui parengti iki 2019 geguţės 31 d. 

21.20. bendradarbiavimo su Vilkaviškio pradine mokykla, Vilkaviškio 

„Ąţuolo“ progimnazija, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija bei Vilkaviškio PRC, siekiant uţtikrinti 

įgyvendinamų ugdymo programų tęstinumą, perimamumą, nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo 
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mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandţio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

22. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos sprendimu mokykla, siekdama 

įsivertinti mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus, nacionaliniu lygmeniu turėti 

apibendrintą informaciją apie pasiekimus ir ja remiantis koreguoti ugdymo programas, dalyvauja 6 

ir 8 klasių Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. 

23. Atsiradus nenumatytiems atvejams mokykla ugdymo proceso metu koreguoja 

mokyklos ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, atsiţvelgdama į mokymo lėšas ir 

išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti ir informuoja 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos įgaliotą asmenį. 

24. Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki 2019 m. rugsėjo 1 d. suderinęs 

su mokyklos taryba bei Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos įgaliotu asmeniu. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

25. Mokykla į  ugdymo turinį integruoja: 

25.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, patvirtintą 

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“. Programa  

integruojama į gamtos ir ţmogaus, biologijos, kūno kultūros, technologijų, informacinių 

technologijų, dorinio ugdymo, klasių valandėlių, SEU pamokų turinį (Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo 

programos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 birželio 18 d. įsakymu Nr. V-103); 

25.2. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

Programa integruojama į klasių valandėles ir neformalųjį švietimą (Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos Ugdymo karjerai programa 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m., patvirtinta 

mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-104.); 

25.3. socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią 

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevenciją, sveikos 

gyvensenos skatinimą (Socialinio emocinio ugdymo programa 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo 

metams, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 18 įsakymu Nr. V-101). Mokykla 

priėmusi sprendimą programos įgyvendinimui 5–10 klasėse skirti 1 savaitinę val. Programa 

parengta remiantis: 

25.3.1. Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl 

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“; 

25.3.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąja 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“; 

25.4. atsiţvelgdama į mokyklos bendruomenės socialinį kontekstą mokykla siūlo 9 klasių 

mokiniams Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos pasirenkamąjį dalyką, į jį integruojamos 

antikorupcinio ugdymo temos (Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos mokymo programa, 

patvirtinta mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-108). Pasirenkamam dalykui 

skiriama 1 valanda per savaitę;  

25.5. remiantis Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos strateginio plano 2016–

2019 metams analize ir išvadomis numatyta informacinį raštingumą integruoti į bent dvi (ir 

daugiau) dalykų pamokas per pusmetį (išskyrus muziką, fizinį ugdymą); 

25.6. finansinį raštingumą ir verslumą  integruoti į ekonomikos ir verslumo, matematikos, 

geografijos dalykų pamokas; 
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25.7. mokiniui kiekvieną dieną sudaryta galimybė ilgosios pertraukos metu (30 min.) 

uţsiimti aktyvia veikla. Mokiniai gali rinktis iš šių aktyvios veiklos sričių: stalo teniso, krepšinio, 

futbolo, judriųjų ţaidimų.  

26. Paţintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir 

kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. Šiai 

veiklai įgyvendinti gali būti naudojamas kultūros pasas, uţtikrinant, kad kiekvienas mokinys per 

kalendorinius metus turėtų galimybę pasinaudoti bent viena siūloma kultūros teikėjo paslauga.  Jai 

skiriama tiek pamokų per pusmetį, kiek to dalyko pamokų yra per savaitę išdėstant jas viso 

ugdomojo proceso metu: 

26.1. lietuvių kalbai ir literatūrai – ne maţiau kaip 5 pamokos; 

26.2. matematikai – ne maţiau kaip 4 pamokos; 

26.3. pirmai uţsienio kalbai – ne maţiau kaip 3 pamokos; 

26.4. antrai uţsienio kalbai, fizikai (8 kl.), chemijai, gamtos ir ţmogaus dalykui, biologijai, 

geografijai, istorijai, technologijoms, fiziniam ugdymui – ne maţiau kaip 2 pamokos; 

26.5. doriniam ugdymui, informacinėms technologijoms, fizikai (7 kl.), dailei, muzikai – ne 

maţiau kaip 1 pamoka. 

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

yra privaloma. Socialinės-pilietinės veiklos fiksavimas, apskaita ir vykdymo organizavimas 

numatytas Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu 

Nr. V-102.Socialinei-pilietinei veiklai skiriama: 

27.1. 5–6 kl. – 10 val. (pamokų) per mokslo metus; 

27.2. 7–10 kl. – 12 val. (pamokų) per mokslo metus. 

28. Etninė kultūrinė veikla įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąja programa,  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandţio 

12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir 

Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“. Programos integravimo 

principai ir programos integravimo į mokomuosius dalykus teminės sritys numatytos Vilkaviškio 

Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos etninės kultūros veiklos programoje, patvirtintoje mokyklos 

direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-98. Programa integruojama: 

28.1. 5–6 klasėse į lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo, istorijos, technologijų, 

muzikos, dailės, šokio pamokas ir klasės valandėles; 

28.2. 7–8 klasėse į lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo, istorijos,  technologijų, 

muzikos, dailės pamokas ir klasės valandėles; 

28.3. 9–10 klasėse į lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo, istorijos, pilietiškumo 

pagrindų, technologijų, muzikos, dailės pamokas ir klasės valandėles. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

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

krūvio ir skiriamų namų darbų stebėsena.  

30. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra paskirstytas proporcingai. Penktadienį 5–8 

klasių mokiniai turi 6 ar maţiau pamokų. 9–10 klasių mokiniams, pasirinkusiems kelių dalykų 

modulius, penktadienį gali būti 7 pamokos. 

31. Mokykla uţtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, 

fiksuojant elektroniniame dienyne. Kontroliniai darbai nerašomi iš karto po ligos, atostogų, po 

šventinių dienų. 

32. Mokykla uţtikrina, kad uţduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

32.1. atitiktų mokinio galias; 

32.2. būtų naudingos grįţtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti; 

32.3. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 
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32.4. nebūtų skiriamos atostogoms; 

32.5. nebūtų skiriamos dėl įvairių prieţasčių neįvykusių pamokų uţdaviniams įgyvendinti. 

33. Mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti skiriamų namų darbų uţduočių dėl nepalankių 

socialinių, ekonominių, kultūrinių sąlygų, sudarytos sąlygos namų darbų uţduotis atlikti mokykloje 

pailgintos dienos grupėje. 

34. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį, skirtas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę. Didesnis uţ minimalų 

privalomų pamokų skaičius dalykams, dalykų moduliams, ilgalaikėms konsultacijoms, 

pasirenkamiesiems dalykams  6–10 klasių mokiniams skirtas suderinus su mokyklos taryba (2019-

06-17 mokyklos tarybos posėdţio protokolas Nr. PT-3). 

35. Dalykų mokytojai mokymosi pagalbai organizuoti skiria trumpalaikes ar ilgalaikes 

konsultacijas, atsiţvelgdami į mokinių mokymosi galias. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės 

uţ pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės (trukmė lygi pamokos 

trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar 

kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą 

paţangą. 

36. Remiantis mokytojų tarybos posėdyje priimtu sprendimu (2019-06-13 mokytojų 

tarybos posėdţio protokolas Nr. MP-5), pritarus mokyklos tarybai (2019-06-17 mokyklos tarybos 

posėdţio protokolas Nr. PT-3) mokinys neatleidţiamas nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo 

pamokų lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ugdymo įstaigoje ir/ar yra 

nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais nugalėtojas. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

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

aukštesnių pasiekimų.  

38. Mokymosi pagalba mokykloje  teikiama kiekvienam mokiniui: 

38.1. dėl ligos ar kitų prieţasčių praleidusiam dalį pamokų;  

38.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų uţduočių įvertinimą;  

38.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

38.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) ţemesnis nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose ir mokinys nedaro paţangos;  

38.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;  

38.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi. 

39. Mokymosi pasiekimams gerinti mokymosi ir švietimo pagalbos teikimas 

organizuojamas vadovaujantis Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Mokymosi 

pasiekimų gerinimo, mokymosi ir švietimo pagalbos tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos 

direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-106. 

40. Mokykloje direktoriaus įsakymu (2019-06-26 mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-

110) paskirtas pavaduotojas ugdymui, atsakingas uţ mokymosi pasiekimų stebėsenos 

koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. 
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŢSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

41. Mokykla priima atvykusį asmenį, baigusį uţsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, mokytis pagal Nuosekliojo 

mokymosi tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 
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balandţio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

42. Mokykla apie atvykusį mokinį, baigusį uţsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, informuoja Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos direktorių arba jo įgaliotą asmenį ir numato tolimesnį mokymąsi. 

43. Mokykla numato atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios 

tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusio mokytis asmens poreikius, lūkesčius ir norus dėl 

mokymosi kartu su bendraamţiais ir, bendradarbiaudama su jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar 

teisėtais atstovais, sudaro mokiniams galimybes sklandţiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 

43.1. kartu su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) išsiaiškina švietimo pagalbos poreikį 

ir numato atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą; 

43.2. nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar 

visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos ir organizuoja: 

43.2.1. individualų lietuvių kalbos mokymąsi ir švietimo pagalbą, jei atvykęs mokinys yra 

pajėgus per adaptacinį laikotarpį pasiekti patenkinamą pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos 

programos pasiekimų lygį; 

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

lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau): mokinys 

lietuvių kalbos mokosi kartu su bendraamţiais ir jam skiriamos  papildomos konsultacijos; 

43.3. aptaria mokyklos teikiamos pagalbos formas ir būdus bei mokyklos, mokinio ir tėvų 

įsipareigojimus; 

43.4. parengia atvykusio mokinio įtraukties į mokyklos bendruomenės gyvenimą planą; 

43.5. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandţiai įsitraukti į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

43.6. sudaro mokinio mokymosi individualų planą, kuriame, esant poreikiui, numato 

pamokų skaičiaus perskirstymą tarp dalykų, numatytų BUP 77 punkte; 

43.7. numato  mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę (3 mėnesiai). Adaptaciniu laikotarpiu 

stebi mokinio individualią paţangą ir pirmą adaptacinio laikotarpio mėnesį jo pasiekimų nevertina 

paţymiais, o likusį adaptacinį laikotarpį (2 mėnesius) jam nerašomi nepatenkinami įvertinimai 

(2019-06-13 mokytojų tarybos posėdţio protokolas Nr. MP-5, 2019-06-17 mokyklos tarybos 

posėdţio protokolas Nr. PT-3). Praėjus  adaptaciniam laikotarpiui VGK posėdyje sprendţiama dėl 

adaptacinio laikotarpio pratęsimo/nepratęsimo. 

43.8. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą paţangą; 

43.9. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, konsultuoja dėl jų pasirinkimo;  

43.10. numato klasės vadovo, mokytojų, VGK veiklas su atvykusiu mokiniu ir mokinio 

tėvais (globėjais, rūpintojais).  

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

44. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programas, nustatė laikinosios grupės 

dydį: joje gali būti 10–30 mokinių (2019-06-13 mokytojų tarybos posėdţio  protokolas Nr. MP-5, 

2019-06-17 mokyklos tarybos posėdţio protokolas Nr. PT-3).  

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

laikinosios grupės šiais atvejais: 

45.1. doriniam ugdymui mokyti, jeigu ne maţiau nei 10tos pačios klasės mokinių yra 

pasirinkę tikybą ar etiką. Jeigu tikybą ar etiką tos pačios klasės mokinių pasirinkę maţiau nei 10, 

jungiama į laikinąsias grupes su kitomis paralelių klasių grupėmis; 

45.2. uţsienio kalboms mokyti, jei klasėje mokosi ne maţiau kaip 21 mokinys; 

45.3. informacinėms technologijoms mokyti, nes kabinetuose yra po 15 darbo vietų 

(išskyrus 9, 10 kl.); 

45.4. technologijoms mokyti, išskyrus 9, 10 kl.; 
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45.5. fiziniam ugdymui, atskiriant 5–8 klasių mergaičių ir berniukų grupes, išskyrus, kai 

fizinis ugdymas 5, 6 klasėse mokomas kita forma (šokio). 

 

AŠTUNTAS SKIRSNIS 

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

46. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

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

1405 „Dėl mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

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

47. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

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

atsiţvelgusi į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą 

(Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos 

direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-99). 

48. Valandos, skirtos dalykų mokymui namuose savarankišku mokymo organizavimo 

būdu, paskirstytos taip: 

 

Dalykas / klasė 5 6 7 8 9 10 

Dorinis ugdymas  (etika / tikyba) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Lietuvių kalba ir literatūra 4 4 4 3 4 4 

Uţsienio kalba 1-oji (anglų kalba) 2,5 2 2 2,5 2,5 2,5 

Uţsienio kalba 2-oji (rusų / vokiečių kalba)  1 1 1 1 1 

Matematika  3 2,5 3 3 3 3 

Gamta ir ţmogus, biologija  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fizika    0,5 0,5 1 0,5 

Chemija     1 1 0,5 

Informacinės technologijos 0,75 0,25 0,25   1 

Istorija  1 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 

Pilietiškumo pagrindai     0,25 0,25 

Geografija   0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 

Ekonomika ir verslumas     0,25  

Iš viso  12 12 13 13 15 15 

 

49. Namuose mokomi mokiniai įrašomi į mokinių sąrašus e-dienyne. 

50. Namuose mokomų mokinių pasiekimai fiksuojami e-dienyne, pusmečių rezultatai 

aptariami VGK posėdţiuose. 

51. Mokinys, mokomas namuose,  direktoriaus įsakymu nesimoko 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.  

52. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

pavienio mokymosi forma skiriama ne daugiau kaip 15 procentų, grupinio mokymosi forma – ne 

daugiau kaip 40 procentų BUP 77  punkte nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę ar per 

mokslo metus. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=163008&Zd=MOKINI%D8%2BMOKYMAS%2BSTACIONARIN%CBJE&BF=4#3z
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53. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą. 

54. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, uţtikrina minimalų Bendrosioms 

programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių per savaitę.  

55. Atsiţvelgdama į 2019 m. 6 ir 8 klasių NMPP ir PUPP rezultatus mokykla siūlo 

mokiniams rinktis: 

55.1. matematikos ilgalaikes konsultacijas 8 kl. aukštesnius ugdymosi pasiekimus turintiems 

mokiniams (0,5 val.) ir  ţemesnius ugdymosi pasiekimus turintiems mokiniams (0,5 val.); 

55.2. matematikos modulį 10 kl. mokiniams (0,5 val.); 

55.3. lietuvių kalbos ir literatūros modulį 10 kl. mokiniams (0,5 val.); 

55.4. matematikos ilgalaikes konsultacijas 6 kl. mokiniams (0,5 val.); 

55.5. lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikes konsultacijas 6 kl. mokiniams (0,5 val.); 

55.6. lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikes konsultacijas 8 kl. mokiniams (0,5 val.); 

55.7. pasirenkamąjį dalyką Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba 9 kl. mokiniams (1 val.) 

56. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, dalį ugdymo turinio įgyvendina 

paţintinės ir kultūrinės veiklos metu (mokyklos UP 26 punkt.). 

57. Mokykla nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams (2019-06-

13 mokytojų tarybos posėdţio protokolas Nr. MP-5, 2019-06-17 mokyklos tarybos posėdţio  

protokolas Nr. PT-3): 

57.1. siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, neformalaus švietimo vadovai, mokiniai savanoriai, mokyklos švietimo pagalbos 

specialistai, mokyklos administracija ir kt.; 

57.2. penktųjų klasių mokiniams, naujai atvykusiems mokiniams į kitas klases, pradėjusiems 

mokytis naują dalyką du mėnesius nerašomi nepatenkinami įvertinimai, vieną mėnesį nerašomi 

kontroliniai darbai; 

57.3. klasės vadovas rugsėjo mėn. pirmą savaitę mokinius ir jų tėvus supaţindina su 

mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, ugdymo proceso organizavimu, kabinetine sistema, pamokų 

tvarkaraščiu, jo galimų laikinų pakeitimų tvarka; 

57.4. dalykų mokytojai per pirmąsias pamokas supaţindina mokinius su pagrindinio ugdymo 

programų reikalavimais, ţinių ir pasiekimų vertinimo tvarka pamokoje, veda saugaus elgesio 

instruktaţus ir  fiksuoja e-dienyne; 

57.5. klasės vadovas kartu su psichologu ir socialiniu pedagogu per pirmus tris mėnesius 

atlieka reikalingus adaptacijai tyrimus, su išvadomis supaţindina dalykų mokytojus, tėvus 

(globėjus, rūpintojus). 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

58. Dorinis ugdymas.  

58.1. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats; 

58.2. siekiant uţtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą  renkasi 

dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10). Prašymas raštu pateikiamas mokyklos direktoriui ne vėliau kaip 

iki birţelio 5 d.; 

58.3. laikinosios grupės iš paralelių klasių etikai dėstyti sudaromos: 6bd, 7bc, 7de, 8ad, 8bc; 

58.4. laikinosios grupės iš paralelių klasių tikybai dėstyti sudaromos: 6ac, 8bc; 

58.5. į dorinio ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas, patvirtintas 

mokyklos direktoriaus 2019 birželio 18 d. įsakymu Nr. V-103) ir Pagrindinio ugdymo etninės 
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kultūros bendroji programa (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos etninės kultūros 

veiklos programa, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-98); 

58.6. siekiant ugdyti informacinį raštingumą per visų dalykų pamokas, per pusmetį ne 

maţiau kaip dvi dorinio ugdymo pamokos 5–10 klasių mokiniams vyksta IT centre arba 

naudojamos IKT priemonės; 

58.7. siekiant ugdyti projektinio darbo rengimo įgūdţius per mokslo metus 5–10 kl. mokiniai 

parengia ne maţiau kaip vieną projektinį darbą. 

 

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

59.1. į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą integruoja pilietiškumo 

pagrindų mokymą, laisvės kovų istorijai skiriant kiekvienoje klasėje po 3 pamokas (iš viso 5–10 kl. 

18 pamokų), ir Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą (Vilkaviškio Salomėjos 

Nėries pagrindinės mokyklos etninės kultūros veiklos programa, patvirtinta mokyklos direktoriaus 

2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-98.); 

59.2. 10 klasių mokiniams siūlo rinktis lietuvių kalbos modulį, kuriam skiriamos 0,5 

savaitinės valandos iš valandų, skirtų mokinio poreikiams tenkinti; 

59.3. 6 klasių mokiniams siūlo rinktis lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikes konsultacijas 

(0,5 val.);  

59.4. 8 klasių mokiniams siūlo rinktis lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikes konsultacijas 

(0,5 val.); 

59.5. 5–10 klasių mokiniams siūlo lankyti individualias konsultacijas po pamokų ir mokinių 

atostogų metu pagal dalyko mokytojo sudarytą tvarkaraštį; 

59.6. 5–10 klasėse vieną kartą per savaitę dvi lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 

organizuojamos viena po kitos, sudarant galimybę atlikti ilgiau trunkančius kūrybinius darbus ar 

projektus; 

59.7. siekiant ugdyti skaitymo įgūdţius, lietuvių kalbos mokytojos ir bibliotekininkės 

parengia veiklų, skirtų skaitymo skatinimui, planą; 

59.8. siekiant ugdyti informacinį raštingumą per visų dalykų pamokas, per pusmetį ne 

maţiau kaip dvi lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 5–10 klasių mokiniams vyksta IT centre arba 

naudojamos IKT priemonės; 

59.9. siekdama gauti grįţtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus ir 

priimdama sprendimus dėl ugdymo kokybės gerinimo, mokykla dalyvauja 6 ir 8 klasių lietuvių 

kalbos ir literatūros (skaitymo ir rašymo) NMPP; 

59.10. siekiant ugdyti projektinio darbo rengimo įgūdţius per mokslo metus 5–10 kl. 

mokiniai parengia ne maţiau kaip du projektinius darbus. 

 

60. Uţsienio kalba. Turinio įgyvendinimas: 

60.1. uţsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

60.2. antrosios uţsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės; 

60.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 

metų tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją uţsienio kalbą – rusų ar vokiečių ir 

pateikia prašymą mokyklos direktoriui ne vėliau kaip iki birţelio 5 d.; 

60.4. mokinių grupės: 

60.4.1.  mokant pirmosios uţsienio (anglų) kalbos mokiniai dalijami į pogrupius 5–8 

klasėse, nes klasėje yra daugiau kaip 21 mokinys; 

60.4.2.  mokant pirmosios uţsienio (anglų) kalbos 9 ir10 klasėse mokiniai į pogrupius 

nedalijami; 

60.4.3.  mokant antrosios uţsienio (rusų) kalbos mokiniai dalijami į du pogrupius: 6a, 6b, 6c, 

6d, 6e, 7c; 

60.4.4.  mokant antrosios uţsienio (rusų) kalbos jungiamos 7cd paralelės klasės; 

60.4.5.  mokant antrosios uţsienio (vokiečių) kalbos paralelės klasės jungiamos: 6ae, 6bcd, 

7abe, 7cd, 8ac, 8bd; 
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60.5.  pirmosios uţsienio kalbos programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–10 klasėse – į B1 

kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

60.6. 10 klasėje organizuojamas uţsienio kalbų pasiekimų patikrinimas centralizuotai 

parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą 

KELTAS; 

60.7. mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, uţsienio kalbos mokymosi pasiekimų 

skirtumams likviduoti sudaromas individualus ugdymo planas ir siūloma lankyti trumpalaikes 

konsultacijas, panaudojant savarankiško mokymosi galimybes; 

60.8. keisti uţsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos galima: 

60.8.1.  jeigu mokinio norimos mokytis uţsienio kalbos pasiekimų lygis ne ţemesnis, nei 

numatyta tos kalbos bendrojoje programoje; 

60.8.2.  jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar uţsienio mokyklos ir šiuo metu 

mokykla dėl objektyvių prieţasčių jam negali sudaryti galimybės mokytis pradėtą kalbą. Tokiu 

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

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

60.8.2.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne maţiau kaip viena papildoma uţsienio 

kalbos pamoka per savaitę; 

60.8.2.2. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą ir mokykla nustato, kad jo vienos uţsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 

mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimties balų vertinimo sistemą. 

Mokykla sudaro mokiniui individualų uţsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje uţsienio 

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

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

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

sudaromos sąlygos lankyti uţsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos 

pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir su Vilkaviškio rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Skiriant pamokų skaičių, 

vadovaujamasi BUP 77 punktu;  

60.9. siekiant ugdyti informacinį raštingumą per visų dalykų pamokas, per pusmetį ne 

maţiau kaip dvi uţsienio kalbų pamokos 5–10 klasių mokiniams vyksta IT centre arba naudojamos 

IKT priemonės. 

60.10. siekiant ugdyti projektinio darbo rengimo įgūdţius per mokslo metus 5–10 kl. 

mokiniai parengia ne maţiau kaip vieną projektinį darbą. 

 

61. Gamtos mokslai. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą:  

61.1. ne maţiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus skiriama  

eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams ugdyti; 

61.2. 5–6 klasėse mokykla išbando Integralią gamtos mokslų programą 5–8 klasėms; 

61.3. 5–6 ir 10 klasėje dvi gamtos mokslų pamokos organizuojamos viena po kitos, sudarant 

galimybę atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus; 

61.4. į gamtos mokslų 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“ (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas, patvirtintas mokyklos 

direktoriaus 2019 birželio 18 d. įsakymu Nr. V-103); 

61.5. mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo 

priemonėmis“. Projekto metu gautos mokymo priemonės naudojamos eksperimentams, 

bandymams, modeliavimui atlikti gamtos mokslų pamokų metu; 

61.6. siekiant ugdyti informacinį raštingumą per visų dalykų pamokas, per pusmetį ne 

maţiau kaip dvi gamtos mokslų pamokos 5–10 klasių mokiniams vyksta IT centre arba naudojamos 

IKT priemonės; 
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61.7. siekdama gauti grįţtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus ir 

priimdama sprendimus dėl ugdymo kokybės gerinimo, mokykla dalyvauja 8 klasių  gamtos mokslų 

NMPP. 

61.8. siekiant ugdyti projektinio darbo rengimo įgūdţius per mokslo metus 5–10 kl. mokiniai 

parengia ne maţiau kaip du projektinius darbus. 

 

62. Technologijos. Turinio įgyvendinimas:  

62.1. 5–8 klasių mokiniai kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką pagal 

keturias technologijų programas: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medţiagų ir elektronikos; 

62.2. mokant technologijų grupėse nuo II pusmečio keičiama technologijų dalyko mokinių 

pasirinkta mokymo programa; 

62.3. 2019–2020 m. m. technologijoms 9 klasėje skiriama viena pamoka per savaitę, 10 

klasėje – 0,5 pamokos per savaitę; 

62.4. 2020–2021 m. m. technologijoms 9 klasėje skiriama viena pamoka per savaitę, 10 

klasėje – 1,5 pamokos per savaitę; 

62.5. technologijoms mokyti sudaromos laikinosios grupės 5–8 klasėse, 9–10 klasės į grupes 

nedalijamos; 

62.6. technologijoms mokyti 5–7 klasėse skiriama po dvi pamokas iš eilės, sudarant 

galimybę ilgiau trunkantiems praktiniams darbams atlikti; 

62.7. 9 klasių mokiniams 17 valandų privalomasis integruotas technologijų kursas išdėstytas 

taip: 

62.7.1.  organizuojamos ekskursijos į įstaigas, įmones, laboratorijas, Vilkaviškio PRC ir kt.; 

62.7.2.  vyksta susitikimai su Vilkaviškio darbo birţos atstovais, įvairių profesijų atstovais, 

sėkmingais verslininkais, studentais ir kt.; 

62.7.3.  pabaigus integruotą technologijų kursą, 9 klasės mokiniai II pusmetyje renkasi vieną 

iš  privalomų technologijų programų: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medţiagų, elektronikos, 

gaminių dizaino ir technologijų; 

62.7.4.  mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

pasirinktus dalykus gali keisti 10 klasės I pusmetyje; 

62.7.5.  į technologijų  dalyko ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai bendroji programa (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 

sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas, 

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 birželio 18 d. įsakymu Nr. V-103) ir Etninės kultūros 

programa (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos etninės kultūros veiklos programa, 

patvirtinta mokyklos direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-98); 

62.8. siekiant ugdyti informacinį raštingumą per visų dalykų pamokas, per pusmetį ne 

maţiau kaip dvi technologijų pamokos 5–10 klasių mokiniams vyksta IT centre arba naudojamos 

IKT priemonės; 

62.9. siekiant ugdyti projektinio darbo rengimo įgūdţius per mokslo metus 5–10 kl. mokiniai 

parengia ne maţiau kaip vieną projektinį darbą. 

 

63. Informacinės technologijos. Turinio įgyvendinimas: 

63.1. informacinėms technologijoms mokyti skiriama: 

63.1.1.  po 1 val. 5–7, 9 klasėse; 

63.1.2.  2019–2020 m. m. 10 klasėje skiriamos 2 val.; 

63.1.3.  2020–2021 m. m. 10 klasėje skiriama 1 val.: 

63.2. 7–8 klasėse devynios matematikos pamokos integruojamos su informacinių 

technologijų mokymu (ţr. priedas nr. 1); 

63.3. 9 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis; 

63.4. 2019–2020 m. m. 10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir 

vienas iš pasirenkamųjų modulių – „Kompiuterinės leidybos pradmenys“ arba „Tinklalapių kūrimo 

pradmenys“. Modulį renkasi mokinys; 
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63.5. 2020–2021 m. m. 10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro vienas iš 

pasirenkamųjų modulių – „Kompiuterinės leidybos pradmenys“ arba „Tinklalapių kūrimo 

pradmenys“. Modulį renkasi mokinys; 

63.6.  per informacinių technologijų pamokas 5–7 klasės dalijamos į grupes, kadangi IT 

kabinetuose yra po 15 darbo vietų.9 ir 10 klasės nedalijamos; 

63.7.  į informacinių technologijų dalyko ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 

sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas, 

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2019 birželio 18 d. įsakymu Nr. V-103); 

63.8.  siekiant ugdyti projektinio darbo rengimo įgūdţius per mokslo metus 5–10 kl. 

mokiniai parengia ne maţiau kaip vieną projektinį darbą. 

 

 

64. Socialiniai mokslai. Turinio įgyvendinimas: 

64.1. socialinių mokslų mokytojai mokymą grindţia tiriamojo pobūdţio metodais, 

diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu darbu, pamokas, projektus, akcijas 

organizuoja ir kitose aplinkose (rajono ir respublikos lankytinose vietose, muziejuose, 

nacionaliniuose parkuose (mokant geografijos), netradicinėse erdvėse, virtualioje aplinkoje, 

vedamos integruotos pamokos;  

64.2. 9 klasių pilietiškumo pagrindų dalykui skiriama 1 valanda per savaitę; 

64.3. 2019–2020 m. m. 10 klasių pilietiškumo pagrindų dalykui skiriama 2 valandos per 

savaitę, 2020–2021 m. m. –1 valanda per savaitę; 

64.4. 9–10 klasių mokinių projektinio, kūrybinio, socialinio darbo gebėjimams ugdyti per 

mokslo metus skiriama 20 procentų visų dalykų pamokų; 

64.5. Laisvės kovų istorijos programa (18 val.) integruota į 9–10 klasės pilietiškumo 

pagrindų mokymą; 

64.6. Korupcijos prevencijos programa 9–10 klasėse integruota į pilietiškumo pagrindų, o 

5–8 klasėje – į istorijos mokymą; 

64.7. 9 klasių mokiniams siūloma rinktis Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos 

pasirenkamą dalyką, kurio programa parengta pagal Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. 

įsakymu Nr. V–943 „Dėl Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos patvirtinimo“ 

(Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2019 m. 

birželio 26 d. įsakymu Nr. V-108); 

64.8. 7 klasėje nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temos integruojamos į ţmogaus 

saugos mokymą, 8 klasėje – į geografijos pamokas, klasių valandėles; 

64.9. į socialinių mokslų ugdymo turinį integruojama Etninės kultūros programa (Vilkaviškio 

Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos etninės kultūros veiklos programa, patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-98.); 

64.10. pilietinis ugdymas integruotas į socialinę-pilietinę veiklą, pilietines akcijas, 

neformalųjį švietimą (Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-102); 

64.11. siekiant ugdyti informacinį raštingumą per visų dalykų pamokas, per pusmetį ne 

maţiau kaip dvi socialinių mokslų pamokos 5–10 klasių mokiniams vyksta IT centre arba 

naudojamos IKT priemonės; 

64.12. siekdama gauti grįţtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus ir 

priimdama sprendimus dėl ugdymo kokybės gerinimo, mokykla dalyvauja 8 klasių  socialinių 

mokslų NMPP; 

64.13. siekiant ugdyti projektinio darbo rengimo įgūdţius per mokslo metus 5–10 kl. 

mokiniai parengia ne maţiau kaip vieną projektinį darbą. 
 

65. Fizinis ugdymas. Turinio įgyvendinimas: 
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65.1. 5–6 klasėse skiriamos trys fizinio ugdymo pamokos per savaitę, iš kurių viena pamoka 

skirta netradiciniam fiziniam ugdymui – šokio mokymui (mokyklos tarybos posėdţio 2019-06-17 

protokolas Nr. PT-3); 

65.2. 2019–2020 m. m. 7 klasėse skiriamos dvi fizinio ugdymo pamokos per savaitę, 2020–

2021 m. m. – trys pamokos per savaitę; 

65.3. 8–10 klasėse skiriamos dvi fizinio ugdymo pamokos per savaitę; 

65.4. 5–8 klasėse fiziniam ugdymui mokytis sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų 

grupės, išskyrus, kai fizinis ugdymas 5, 6 klasėse mokomas kita forma (šokio); 

65.5. 9–10 klasėse fizinis ugdymas mokomas mišriose grupėse; 

65.6. pasiekimai fizinio ugdymo pamokose vertinami paţymiu (mokyklos tarybos posėdţio 

2019-06-17 protokolas Nr. PT-3); 

65.7. visiems mokiniams sudarytos sąlygos  papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančius 

aktyvaus judėjimo būrelius (krepšinio, futbolo, judriųjų ţaidimų, šokio būrelius ir kt.) per 

neformaliojo švietimo veiklą mokykloje ar neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje, mokykla tvarko 

mokinių, lankančių šiuos neformalaus ugdymo uţsiėmimus, apskaitą; 

65.8. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

siūloma kita veikla: stalo ţaidimai, šaškės, šachmatai, veikla kompiuterių klasėje, bibliotekoje, 

konsultacijos, socialinė veikla; 

65.9. į fizinio ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas, patvirtintas 

mokyklos direktoriaus 2019 birželio 18 d. įsakymu Nr. V-103); 

65.10. mokiniui kiekvieną dieną siūloma ilgosios pertraukos metu (30 min.) uţsiimti 

aktyvia fizine veikla. Mokiniai gali rinktis iš šių aktyvios veiklos sričių:  stalo teniso, krepšinio, 

futbolo, šachmatų, judriųjų ţaidimų; 

65.11. dėl ligos pobūdţio negalintiesiems atlikti įprastų uţduočių mokytojas taiko 

alternatyvias atsiskaitymo uţduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

65.12. mokinys neatleidţiamas nuo fizinio ugdymo pamokų, jei jis mokosi neformaliojo 

vaikų švietimo ugdymo įstaigoje ir/ar yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų, varţybų 

einamaisiais mokslo metais nugalėtojas (mokyklos tarybos posėdţio 2019-06-17 protokolas Nr. PT-

3); 

65.13. organizuojant fizinio ugdymo pamokas mokyklos patalpose, atsiţvelgiama į 

Higienos normos reikalavimus. 

 

66. Meninis ugdymas. Turinio įgyvendinimas: 

66.1. meninio ugdymo sritį sudaro privalomieji – dailės ir muzikos – dalykai; 

66.2. pasiekimai meninio ugdymo pamokose vertinami paţymiu (mokyklos tarybos posėdţio 

2019-06-17 protokolas Nr. PT-3); 

66.3. mokinys neatleidţiamas nuo dailės, muzikos pamokų, jei jis mokosi neformaliojo 

vaikų švietimo ugdymo įstaigoje ir / ar yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų 

einamaisiais mokslo metais nugalėtojas (mokyklos tarybos posėdţio 2019-06-17 protokolas Nr. PT-

3). 
 

67. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2019–2020:



   
 

KLASĖ 

 

 

DALYKAI 

5 a, b, c, d 

 

6 a, b, c, d, e 7a, b, c, d, e 8a, b, c, d, e 9 10 

DORINIS UGDYMAS 

Dorinis ugdymas (etika)  

Dorinis ugdymas (tikyba) 
1 1 1 1 1 1     

KALBOS  

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

5 5 5 5 5 4 

Uţsienio kalba 1-oji 

(anglų kalba) 

3 3 3 3 3 3 

Uţsienio kalba 2–oji 

(rusų kalba / vokiečių 

kalba) 

 2 2 2 2 2 

MATEMATIKA IR INFORMACINĖSTECHNOLOGIJOS 

Matematika  4 4 4 4 3* 3* 

Informacinės 

technologijos  

1 1 1  1* 2* 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS  

Integralus 

gamtamokslis ugdymas 

2 2     

Biologija    1 2 1 2 

Fizika    1 2 2 2 

Chemija     2 2 2 

SOCIALINIS UGDYMAS  

Istorija  2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai     1* 2* 

Geografija   2 2 2 2 1 

Ekonomika ir 

verslumas 

    1  

MENINIS IR TECHNOLOGINIS UGDYMAS, FIZINIS UGDYMAS, ŢMOGAUS SAUGA 

Dailė 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2 1 1* 0,5* 

Fizinis ugdymas  3 3 2 2 2 2 

Ţmogaus sauga 1  1   0,5 

MINIMALUS 

PAMOKŲ SKAIČIUS 

MOKINIUI PER 

SAVAITĘ 

26 29 29 30 31 31 

PAMOKOS, SKIRTOS MOKINIŲ POREIKIAMS TENKINTI  

Matematikos ilgalaikės 

konsultacijos 8 kl. 

aukštesnius ugdymosi 

pasiekimus turintiems 

mokiniams 

   2,5   

Matematikos ilgalaikes 

konsultacijas 8 kl. 

ţemesnius ugdymosi 

pasiekimus turintiems 

mokiniams 

   2,5   

Matematikos modulis 

10 kl. mokiniams  
     0,5 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros modulis 10 

kl. mokiniams  

     0,5 

Pasirenkamas dalykas 

Nacionalinis saugumas 

    1  
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ir krašto gynyba 9 kl. 

mokiniams 
Matematikos ilgalaikės 

konsultacijos 6 kl. 

mokiniams 

 2     

Lietuvių kalbos 

ilgalaikės konsultacijos 

6 kl. mokiniams 

 1     

Lietuvių kalbos 

ilgalaikės konsultacijos 

8 kl. mokiniams 

   1   

NEFORMALUS 

ŠVIETIMAS 

39 

             *išlyginamas valandų skaičius mokiniui, nurodytas 2019–2020 ir 2020–2021 m. BUP 

68. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2020–2021: 
KLASĖ 

 

 

DALYKAI 

5 a, b, c, d 6 a, b, c, d, e 7 a, b, c, d, e 8 a, b, c, d, e 9 10 

DORINIS UGDYMAS 

Dorinis ugdymas (etika)  

Dorinis ugdymas (tikyba) 
1 1 1 1 1 1     

KALBOS  

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

5 5 5 5 5 4 

Uţsienio kalba 1-oji 

(anglų kalba) 

3 3 3 3 3 3 

Uţsienio kalba 2–oji 

(rusų kalba / vokiečių 

kalba) 

 2 2 2 2 2 

MATEMATIKA IR INFORMACINĖSTECHNOLOGIJOS 

Matematika  4 4 4 4 3 4 

Informacinės 

technologijos  

1 1 1  1 1 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS  

Integralus 

gamtamokslis ugdymas 

2 2     

Biologija    1 2 1 2 

Fizika    1 2 2 2 

Chemija     2 2 2 

SOCIALINIS UGDYMAS  

Istorija  2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai     1 1 

Geografija   2 2 2 2 1 

Ekonomika ir 

verslumas 

    1  

MENINIS IR TECHNOLOGINIS UGDYMAS, FIZINIS UGDYMAS, ŢMOGAUS SAUGA 

Dailė 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2 1 1 1,5 

Fizinis ugdymas 3 3 3 2 2 2 

Ţmogaus sauga 1  1   0,5 

MINIMALUS 

PAMOKŲ SKAIČIUS 

MOKINIUI PER 

SAVAITĘ 

26 29 30 30 31 31 

PAMOKOS, SKIRTOS MOKINIŲ POREIKIAMS TENKINTI  
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Matematikos ilgalaikės 

konsultacijos 8 kl. 

aukštesnius ugdymosi 

pasiekimus turintiems 

mokiniams 

   2,5   

Matematikos ilgalaikes 

konsultacijas 8 kl. 

ţemesnius ugdymosi 

pasiekimus turintiems 

mokiniams 

   2,5   

Matematikos modulis 

10 kl. mokiniams  
     0,5 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros modulis 10 

kl. mokiniams  

     0,5 

Pasirenkamas dalykas 

Nacionalinis saugumas 

ir krašto gynyba 9 kl. 

mokiniams 

    1  

Matematikos ilgalaikės 

konsultacijos 6 kl. 

mokiniams 

 2     

Lietuvių kalbos 

ilgalaikės konsultacijos 

6 kl. mokiniams 

 1     

Lietuvių kalbos 

ilgalaikės konsultacijos 

8 kl. mokiniams 

   1   

NEFORMALUS 

ŠVIETIMAS 

39 
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TREČIAS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

69. Mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

70. Mokykloje vykdant neformaliojo vaikų švietimo programas:  

70.1. 2019 m. geguţės mėn. buvo atlikti tyrimai, nustatyta būrelių paklausa: dramos – 8,59 

proc., jaunųjų tyrėjų – 17 proc., salės futbolo – 20,95 proc., šokių – 13,48 proc., fotografijos – 12,65 

proc., gaspadinių – 21,58 proc., jaunųjų meistrų – 10,15 proc., judriųjų ţaidimų – 18,51 proc.,  

šaulių – 24,50 proc., dainavimo – 11,35 proc., dailės – 13,45 proc., ţurnalistų – 11,25 proc., 

kinologų – 21,13 proc., rankdarbių – 9,45 proc. 

70.2. atsiţvelgiant į mokinių poreikius neformaliajam švietimui yra skiriamos 39 val. 2019–

2020 m. m. ir 39 val. 2020–2021 m. m. 

71. Neformaliojo vaikų švietimo grupę sudaro ne maţiau kaip 10 mokinių (2019-06-13 

mokytojų tarybos posėdţio protokolas Nr. MT-5, 2019-06-17 mokyklos tarybos posėdţio 

protokolas Nr. PT-3). 

72. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos vieniems mokslo metams iki 

einamųjų metų rugsėjo 1 d. ir suderinamos su pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu neformalųjį 

švietimą. 

73. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami 

Mokinių registre. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

74. Mokykla  uţtikrina visų mokinių įtrauktį į ugdymą, teikia būtiną mokymosi ir švietimo 

pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, pagal galimybes yra pritaikiusi mokymosi aplinką.  

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

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

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

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir šio skyriaus nuostatomis ir atsiţvelgia į: 

75.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

75.2. formaliojo švietimo programą; 

75.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

75.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas; 

75.5. esamas mokyklos galimybes (švietimo pagalbos mokiniui specialistai, mokymo(si) 

aplinka, mokymo ir švietimo pagalbos lėšos). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

76. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, atsiţvelgus į ugdymo programą, švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo 

formą ir mokymo organizavimo būdą, mokyklos galimybes, bendradarbiaujant su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) (Mokymosi pasiekimų gerinimo, mokymosi ir švietimo pagalbos mokiniui 
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teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-106; 

Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2019 m. 

birželio 18 d. įsakymu Nr. V-99): 

76.1. Pagal pagrindinio ugdymo pritaikytą ir pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą: 

76.1.1. Turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir 

besimokančiam bendrosios paskirties klasėje; 

76.1.2. kai mokiniui pagal švietimo pagalbos tarnybos ar VGK rekomendacijas nustatytu 

laikotarpiu reikia intensyvios pedagoginės ir švietimo pagalbos; 

76.2. pritaikytai, individualizuotai ugdymo programai įgyvendinti ir švietimo pagalbai teikti 

planas rengiamas metams.  

77. Mokykla rengdama mokinio individualų ugdymo planą: 

77.1. įsipareigoja išlaikyti mokiniui mokyklos ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų 

skaičių pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti; 

77.2. koreguoja  Bendruosiuose ugdymo planuose pagrindinio ugdymo dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičių; 

77.3. planuoja specialiąsias pamokas, siekdama plėtoti mokinio asmens kompetencijas ir 

tenkinti ugdymosi poreikius; 

77.4. keičia specialiųjų pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių 

per mokslo metus, atsiţvelgdama į mokinio reikmes, ŠPS, ŠPT ir VGK rekomendacijas; 

77.5. uţtikrina ugdymo nuoseklumą, tęstinumą. 

78. VGK ar švietimo pagalbos tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu 

mokinys, turintis vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turi teisę: 

78.1. dėl negalės dėl neţymaus intelekto sutrikimo, mokantis pagal individualizuotą 

ugdymosi programą, mokytis tik vienos uţsienio kalbos arba vėliau pradėti mokytis antrosios 

uţsienio kalbos; 

78.2. jeigu mokinys nesimoko antrosios uţsienio kalbos, tuomet uţsienio kalbos valandos  

skiriamos specialiajam pedagogui mokyti gimtosios kalbos ir matematikos; 

78.3. jeigu mokinys, besimokantis pagal individualizuotą ugdymo programą, šioje 

programoje prasidedančius dalykus (fiziką, chemiją) pageidauja pradėti įgyvendinti metais vėliau, 

tuomet šių dalykų valandos skiriamos pagalbos mokiniui specialistų konsultacijoms, siekiant 

mokymąsi sieti su mokinių praktiniais interesais, kasdienine gyvenimo patirtimi; 

78.4. rinktis vieną technologijų dalyko privalomą programą. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 

 

79. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo dalykų pritaikytą ir individualizuotą 

programą, mokymosi paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarka numatyta Mokinių mokymosi 

paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo V punkte Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese ir baigus programą (Mokinių 

mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 

2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-105). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

80. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

81. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia, vadovaudamasi 
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teisės aktais ir įgyvendindama ŠPT ar VGK rekomendacijas. 

82. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

82.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228); 

82.2. specialiųjų pratybų forma: individualios, maţų grupelių (2–4 mokiniai), grupių (5–8 

mokiniai); 

82.3. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba (psichologo, socialinio 

pedagogo, specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo, logopedo) teikiama specialiųjų pamokų forma, 

tvarkaraštis sudaromas iki rugsėjo15 d.  

83. Mokytojo padėjėjas specialiąją pagalbą teikia ugdymo proceso metu (pagal sudarytą 

tvarkaraštį) ir pertraukų metu pagal poreikį. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

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

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais organizuoja mokykla pagal VGK, ŠPT, gydytojų 

rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui:  

84.1. savarankiškas mokymas namuose vykdomas tik pritarus gydytojų konsultacinei 

komisijai; 

84.2. mokyklos direktorius mokinio mokymą namuose, suderinęs su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), įformina įsakymu: jame nurodomas su mokiniu aptartas mokymo proceso 

organizavimo būdas, numatoma, kaip vyks pamokos (pamokos namie, dalis pamokų namie, dalis 

mokykloje), atleidimas nuo dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo pamokų; 

84.3. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, suderinęs su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir vadovaudamasis ugdymo plano ir higienos normos reikalavimais, sudaro tvarkaraštį, 

kuriame numatomos ne daugiau kaip 3 pamokos per dieną; 

84.4. dalyko mokytojai parengia individualų mokinio ugdymo planą (Mokinio individualaus 

ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. įsakymu 

Nr. V-99), kurį suderina su mokiniu, tėvais (globėjais, rūpintojais). 

85. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo pritaikytą programą, mokyti namie 

mokykla skiria pamokų: 

 

Dalykas / klasė 5  6  7  8  9  10  

Dorinis ugdymas 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Lietuvių kalba ir literatūra 3,5 3,5 3,5 3 4 4 

Anglų kalba 2 2 2 2 2 2 

Rusų / vokiečių kalba  0,5 0,5 1 1 1 

Matematika  3 3 3 3 3 3 

Gamta ir ţmogus, biologija  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fizika    0,25 0,5 0,5 0,5 

Chemija     0,5 0,5 0,5 

Informacinės technologijos 0,25 0,25 0,25  0,25 0,25 

Istorija  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pilietiškumo pagrindai     0,25 0,25 

Geografija   0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Ekonomika ir verslumas     0,25  

Specialiosios pratybos 2 1 1,75 1,25 1,75 2 

Iš viso  12 12 13 13 15 15 
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86. Mokiniui, kuris mokosi namie pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

mokyti namie skiriamos 8 valandos per savaitę: 

 

Dalykas / klasė 5  6  7  8  9  10  

Dorinis ugdymas  (etika / tikyba) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Lietuvių kalba ir literatūra 2 2 2 2 2 2 

Uţsienio kalba 1-oji (anglų kalba) 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Uţsienio kalba 2-oji (rusų / vokiečių kalba)  0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Matematika, ekonomika ir verslumas 2 2 2 2 2 2 

Gamta ir ţmogus, biologija  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Fizika    0,25 0,25 0,25 0,25 

Chemija     0,25 0,25 0,25 

Informacinės technologijos 0,25 0,25 0,25   0,25 

Istorija, pilietiškumo pagrindai  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Geografija   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Specialiosios pratybos 2 2 1,5 1,5 1,5 1,25 

Iš viso  8 8 8 8 8 8 

 
86.1. mokinį, turintį vidutinį, ţymų ir labai ţymų intelekto sutrikimą namie ugdo 

specialusis pedagogas; 
86.2. specialusis pedagogas, atsiţvelgęs į individualius gebėjimus, kartu su tėvais (globėjais, 

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

V SKYRIUS 

UGDYMO PLANO ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

87. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimas aptariamas 

mokytojų tarybos posėdyje 2020 m. ir 2021 m. birţelio mėn. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje 

atliekamas įsivertinimas,  ugdymo plano įgyvendinimo analizė:  

87.1. mokymosi pagalbos teikimo tvarkos tikslingumas (VGK); 

87.2. mokinių ugdymosi poreikių tenkinimas, neformaliojo švietimo nauda (metodinė 

taryba); 

87.3. netradicinių aplinkų panaudojimo įvairovė ir tikslingumas (metodinė taryba); 

87.4. ugdymo diferencijavimas ir jo nauda mokiniui (dalykų metodikos grupės); 

87.5. ugdymo programų įgyvendinimo privalumai ir trūkumai (dalykų metodikos grupės); 

87.6. duomenų  panaudojimas patikslinant ir papildant 2020–2021 mokslo metų ugdymo 

planą. 

88. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo stebėseną, analizę 

ir vertinimą vykdo dokumento rengimo grupė, teikia pasiūlymus bei rekomendacijas kitų mokslo 

metų ugdymo planui parengti iki geguţės 31 d. 

 

______________________________________________ 

 

 

PRITARTA                                                                 SUDERINTA 

Mokyklos tarybos posėdyje                                       Vilkaviškio savivaldybės administracijos 

2019 m. rugpjūčio 29 d. protokolo Nr. PT- 4             Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

                                                                                    Alma Finagėjevienė 

                                                                                    2019 m.........................................................  
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Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos 2019–2020 ir 

2020–2021 mokslo metų pagrindinio 

ugdymo programos  ugdymo plano 

1 priedas  

 

 

MATEMATIKOS PAMOKŲ INTEGRAVIMAS SU INFORMACINĖMIS 

TECHNOLOGIJOMIS 7–8 KLASĖSE 

 

7 klasė 
Pamoka Matematikos pamokų temos Ugdomi IT gebėjimai 

1 Grafinis statistinės 

informacijos vaizdavimas 

(stulpelinė, stačiakampė, 

skritulinė, linijinė diagramos) 

Informacija apdorojama teksto rengykle arba 

skaičiuokle (lentelių sudarymas, duomenų 

vaizdavimas diagrama) 

2-3 Statistiniai skaičiavimai 

(daţnis, procentai, vidurkis, 

imties moda mediana) 

Informacija apdorojama skaičiuokle (lentelių 

sudarymas, formulių ir funkcijų naudojimas 

skaičiavimams atlikti, skaitinių duomenų apdorojimas) 

4 Kaip sukurti mozaiką? Mozaikos kūrimas grafikos rengykle 

5 Simetriškos figūros 

koordinačių plokštumoje 

Figūros konstruojamos konstravimo sistema 

Komenskio Logo arba Imagine Logo 

6 Matavimo, skaičiavimo 

paklaida 

Informacija apdorojama skaičiuokle (lentelių 

sudarymas, formulių ir funkcijų naudojimas 

skaičiavimams atlikti, skaitinių duomenų apdorojimas) 

7 Standartinės išraiškos skaičių 

daugyba, dalyba, sudėtis, 

atimtis 

Matematikos mokymui pasitelkiama kompiuterinė 

mokomoji – pratybų programa MOPPI arba 

informacija apdorojama skaičiuokle (lentelių 

sudarymas, formulių naudojimas skaičiavimams 

atlikti, skaitinių duomenų apdorojimas) 

8 Apytikslė kvadratinės šaknies 

reikšmė 

Matematikos mokymui pasitelkiama kompiuterinė 

mokomoji – pratybų programa MOPPI arba 

informacija apdorojama skaičiuokle (lentelių 

sudarymas, formulių ir funkcijų  naudojimas 

skaičiavimams atlikti, skaitinių duomenų apdorojimas) 

9 Lygių figūrų braiţymas Figūros konstruojamos konstravimo sistema 

Komenskio Logo arba Imagine Logo 

 
8 klasė 

Pamoka Matematikos pamokos temos Ugdomi IT gebėjimai 

1 Statistiniai duomenys ir jų 

grupavimas (daţnių lentelė, 

stulpelinė, stačiakampė, 

skritulinė, linijinė diagramos) 

Informacija apdorojama teksto rengykle arba 

skaičiuokle (lentelių sudarymas, duomenų 

vaizdavimas diagrama) 

2 Pasitelkime skaičiuoklę, 

skaičiuojant vidurkį, skaitines 

reikšmes iš sudarytų formulių 

Informacija apdorojama skaičiuokle (lentelių 

sudarymas, formulių ir funkcijų naudojimas 

skaičiavimams atlikti, skaitinių duomenų apdorojimas) 

3 Bandymų ir baigčių lentelės. 

Taškinė diagrama 

Informacija apdorojama skaičiuokle (lentelių 

sudarymas, duomenų vaizdavimas diagrama) 

4 Santykinis daţnis Informacija apdorojama skaičiuokle (lentelių 

sudarymas, formulių ir funkcijų  naudojimas 
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skaičiavimams atlikti, skaitinių duomenų apdorojimas) 

5 Veiksmai su laipsniais ir 

šaknimis. Laipsnių ir šaknų 

savybės 

Matematikos mokymui pasitelkiama kompiuterinė 

mokomoji – pratybų programa MOPPI arba 

informacija apdorojama skaičiuokle (lentelių 

sudarymas, formulių ir funkcijų  naudojimas 

skaičiavimams atlikti, skaitinių duomenų apdorojimas) 

6 Procentų uţdaviniai Matematikos mokymui pasitelkiama kompiuterinė 

mokomoji – pratybų programa MOPPI arba 

informacija apdorojama skaičiuokle (lentelių 

sudarymas, formulių naudojimas skaičiavimams 

atlikti, skaitinių duomenų apdorojimas) 

7 Tiesioginis ir atvirkštinis 

proporcingumas. Grafikas 

Figūros konstruojamos konstravimo sistema 

Komenskio Logo arba Imagine Logo 

8-9 Projektinis darbas Informacijos apdorojimas pateikčių rengykle 
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Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos  2019–2020 ir 

2020–2021 mokslo    metų pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programos  

ugdymo plano 

2 priedas  

 

 

 

  VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

PAEŢERIŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO 

METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS   

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla)  Paeţerių pagrindinio 

ugdymo skyriaus (toliau – Skyrius) ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bei neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.   

 2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais: 2019–2020 ir 

2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandţio 15 d. įsakymu Nr. V-

413, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2019 m. 

balandţio 15 d. įsakymu Nr. V-413 (toliau – Bendrieji planai); Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1309; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 ,,Dėl Geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo“; Lietuvos higienos norma HN 21:2011, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2017-03-13 įsakymu V-284 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

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

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

programa) nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų ir mokyklos 

bendruomenės susitarimais dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso įgyvendinimo bei 

tobulinimo, atsiţvelgiant į mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) siūlymus.  

 3. Ugdymo plano paskirtis – tikslingai, kryptingai, veiksmingai planuoti, organizuoti ir 

įgyvendinti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais 

ir kitais teisės aktais. 

4. Ugdymo plano tikslai: 

4.1. sudaryti sąlygas ugdyti(s) išsilavinusį, kūrybingą ţmogų, įgalintą kompetentingai ir 

kūrybiškai reflektuoti; 

4.2. apibrėţti pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus;  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/70dcd02107f911e78dacb175b73de379?jfwid=-pozqu94sw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/70dcd02107f911e78dacb175b73de379?jfwid=-pozqu94sw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/70dcd02107f911e78dacb175b73de379?jfwid=-pozqu94sw
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/70dcd02107f911e78dacb175b73de379?jfwid=-pozqu94sw
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4.3. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų 

geriausių ugdymo(si) rezultatų pagal savo gebėjimus ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

5. Ugdymo plano uţdaviniai:  

5.1. numatyti gaires ugdymo(si) procesui skyriuje įgyvendinti ir ugdymui(si) pritaikyti pagal 

mokinių poreikius; 

5.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti;  

5.3. surasti itin gabius mokinius ir padėti puoselėti jų galimybes bei teikti nuolatinę pagalbą 

mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų.  

6. Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

7. Ugdymo plane privalomi mokomieji dalykai mokomi pagal Bendruosius planus, uţtikrinant 

minimalų pamokų skaičių mokiniui per savaitę.  

8. Ugdymo proceso metu atsiradus Ugdymo plane nenumatytiems atvejams, Mokykla 

koreguoja Ugdymo plano įgyvendinimą, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų 

bendrosioms programoms įgyvendinti per metus ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui 

per savaitę. 

9. Skyriuje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Skyriaus ugdymo 

planas dvejiems mokslo metams. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

10. Ugdymo organizavimas 1–4, 5–10 klasėse: 

10.1. 2019–2020 mokslo metai: 

 

2019–2020 mokslo metai 

           Klasės 

 

1–4 5–10 

  

  

Mokslo metų pradţia / 

Ugdymo proceso pradţia  

09-02 

Pusmečių trukmė:  

1 pusmetis 

2 pusmetis      

 

09-02–01-21 

01-22–06-09 

 

09-02–01-29 

01-30–06-18* 

 

 

Rudens atostogos 10-28–10-31 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos  12-23–01-03 

Ţiemos atostogos 02-17–02-21 02-18*–02-21 

Pavasario (Velykų) atostogos 04-14–04-17 

Ugdymo proceso pabaiga   

 

 

06-09 

 

 

 

06-18* 

 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis  

 

35 sav. (175 d.) 

 

37 sav. (185 d.)*  

Vasaros atostogos 

  

06-10–08-31 

             

06-19–08-31  

 
*2020 m. birželio 19 d. keliama į 2020 m. balandžio 11 d., 2020 m. birželio 22 d. keliama į 2020 m. vasario 17 d., 2020 

m. birželio 23 d. keliama į 2020 m. balandžio 26 d. (mokyklos UP 13 punkt.) 
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             10.2. 2020–2021 m. m.: 

 

2020–2021 mokslo metai 

           Klasės 

 

1–4 5–10    

Mokslo metų pradţia / 

Ugdymo proceso pradţia 

09-01 

Pusmečių trukmė:  

1 pusmetis 

2 pusmetis 

 

09-01–01-22 

01-25–06-09 

 

09-01–01-29 

01-30–06-17* 

 

 

Rudens atostogos 10-28–10-30 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos  12-23–01-05 

Ţiemos atostogos 02-15–02-19 02-17*–02-19 

Pavasario (Velykų) atostogos 04-06 – 04-09 

Ugdymo proceso pabaiga  

 

06-09 06-17*  

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis  

 

35 sav. (175 d.) 

 

37 sav. (185 d.)  

Vasaros atostogos 

 

 

06-10–08-31 

 

 

 

06-18*–08-31 

 

*2021 m. birželio 18 d. keliama į 2021 m. balandžio 17 d., 2021 m. birželio 21 d. keliama į 2021 m. vasario 15 d., 2021 

m. birželio 22 d. keliama į 2021 m. balandžio 25 d. 

           10.3. skyrius dirba penkias dienas per savaitę; 

 10.4. pamokos pradedamos 8.15 val.; 

 10.5. pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 4–10 klasėse – 45 min. 

 10.6. mokslo metai visose klasėse Mokyklos tarybos pritarimu skirstomi pusmečiais;  

 10.7. pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokų laikas: 

1 pamoka 8.15–9.00 

2 pamoka 9.10–9.55 

3 pamoka 9.05–10.50 

4 pamoka 11.10–11.55 

5 pamoka 12.15–13.00 

6 pamoka 13.10–13.55 

7 pamoka 14.05–14.50 

11.  Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius 

ypatingą epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio uţkrečiamųjų ligų išplitimo skyriuje, 

Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ir apie priimtus 

sprendimus informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją (Vilkaviškio rajono 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrių; šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  

12. Oro temperatūrai esant minus 20 °C ar ţemesnei į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, 

esant minus 25 °C ar ţemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei  

į mokyklą gali nevykti 5–10 klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas 

vykdomas.  Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas. 

Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos 

interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

13. Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas 

kitose erdvėse, jei mokymosi patalpose oro temperatūra  neatitinka Lietuvos higienos normoje HN 

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

reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 
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d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytų mikroklimato reikalavimų.  

14. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdţius ugdymo 

procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, 

įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

15. Ugdymo planą rengia darbo grupės, sudarytos Vilkaviškio r. Paeţerių pagrindinės 

mokyklos direktoriaus 2019 m. balandţio 30 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl 2019–2020 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos ugdymo plano rengimo grupės sudarymo“ ir Įsakymu Nr. V-39 „Dėl 

2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano rengimo grupės 

sudarymo“. 

16. Darbo grupė, formuodama Mokyklos ugdymo turinį, remiasi mokyklos bendruomenės  

bendradarbiavimo ir demokratinėmis nuostatomis, atsiţvelgdama į mokinių, jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų), mokytojų siūlymus, mokyklos intelektinius ir materialinius resursus, tradicijas, 

galimybes ir poreikius, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo ugdymo 

procese informaciją, pasiekimus, Mokyklos veiklos įsivertinimo duomenis.  

17. Skyriaus Ugdymo planas parengtas ir suderintas Mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. 

birţelio 21 d. (Protokolas Nr. (S-2)-04) ir Mokyklos tarybos posėdyje 2019 m. birţelio 21 d. 

(Protokolas Nr. (S-1)-06). 

18. Mokyklos ugdymo planą tvirtina Mokyklos direktorius iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.  

19. Sudarant mokyklos skyriaus ugdymo planą atsiţvelgiama į finansinius išteklius, mokinių 

skaičių klasėse, į klasės ir dalyko programai skirtą pamokų skaičių, mokinių poreikius bei mokyklos 

galimybes.  

20. Mokykloje priimti susitarimai dėl: 

20.1. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų rašto darbams mokykloje; 

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

dalykų pamokas, įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį; 

20.3. mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimo formų ir laikotarpių; 

20.4. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – 

ţemi pasiekimai) nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių 

pasiekimams gerinti; 

20.5. socialinės - pilietinės veiklos organizavimo; 

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

reflektuojant ugdymo procesą; 

20.7. socialines-emocines kompetencijas ir įgūdţius ugdančios prevencinės programos 

pasirinkimo; 

20.8. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų modulių, atsiţvelgiant į mokinio 

mokymosi poreikius;  

20.9. paţintinės, kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo dermės su 

bendrosiomis programomis uţtikrinimo, organizavimo laiko ir kt.;  

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

20.11. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose: gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse ir kt.);  

20.12. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų, minimalaus grupės dydţio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti; 

20.13. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo; 
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20.14. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

 poreikio ir jų panaudojimo;  

20.15. mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimo būdų ir laikotarpių; 

20.16. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); 

 20.17. mokslo metų skirstymo pusmečiais; 

20.18. paţintinės, kultūrinės meninės, kūrybinės veiklos (1–4 klasėse 6 ugdymo dienos, 5–10 

10 ugdymo dienų): 

 20.19. prevencinių programų integravimo į ugdymo turinį; 

 20.20. ţmogaus saugos, sveikatos ugdymo, etninės kultūros integravimo į ugdymo turinį.  

  

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŢTIKRINIMAS IR  SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 

21. Mokyklos skyrius, įgyvendindamas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas: 

21.1. vadovaujasi Higienos norma; 

21.2. sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos 

darbuotojų pagarba grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, 

uţtikrina savalaikį ir tinkamą reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokiniui saugia ir palankia 

ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės uţtikrinimo klausimus sprendţia 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. 

balandţio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

geguţės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija) „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos 

darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

21.3. organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: dalyvauja 

ilgalaikiuose projektuose OLWEUS (1–10 klasės), ,,Įveikiame kartu“ (1–4 klasės), ugdančiuose 

socialines ir emocines kompetencijas, apimančius patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medţiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, ir sudaro sąlygas 

kiekvienam mokiniui nuolat juose dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo 

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

kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“. Mokykla integruoja šių projektų temas ir veiklas į dalykų (dorinio ugdymo, gamtos 

mokslų, kūno kultūros, technologijų, menų) ugdymo turinį ir įgyvendina per neformaliojo švietimo 

veiklas. 

22. Mokykla sudaro galimybes mokiniui kasdien uţsiimti fiziškai aktyvia veikla tarp ir po 

pamokų. Pertraukų trukmė tarp pamokų ne maţiau kaip 10 min., viena pertrauka tarp pamokų yra 

20, kita – 20 min. trukmės.  

23. Į ugdymo turinį (lietuvių k., dorinio ugdymo (tikybos), fizinio ugdymo, technologijų, 

pasaulio paţinimo, biologijos pamokas,  projekto „Sveikatiada“ veiklą) 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.“ 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŢINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

24. Mokyklos skyrius, siekdamas nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, ugdymo turinyje 

susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo) su 

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

24.1. paţintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose 

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#5z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#6z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#7z
http://litlex/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=147670&BF=1
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#5z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#6z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#7z
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veiklose, turi kūrybinių galimybių gilinti savo ţinias, tobulinti paţintines kompetencijas ir ugdytis 

vertybines nuostatas; 

24.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos skyriaus ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos (akcijos 

Darom, Savaitė be patyčių ir kiti nacionaliniai jaunimo projektai bei akcijos) padeda mokiniams 

teorines pilietiškumo ţinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su 

savivaldos institucijomis; 

24.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą (medijų projektai 

valstybės švenčių proga, ,,Kalėdų pasaka“  ir kt.); 

24.4. 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 (kalėdinė akcija 

„Dalijamės šv. Kalėdų džiaugsmu“ su Paeţerių kaimo bendruomene, akcija „Šilti rankdarbiai“  

ligoniams, pagalba Paeţerių kaimo senoliams). 

25. Mokiniui, kuris mokosi: 

25.1. pagal pradinio ugdymo programas paţintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra 

privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Mokykla šiai veiklai per mokslo metus skiria 7 

dienas (Mokytojų tarybos 2019-06-20 d. protokolas Nr. (S-2)-3), atsiţvelgdama į Pradinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amţių. Veikla siejama su mokyklos 

ugdymo tikslais, su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir 

kitose aplinkose (muziejuose, parkuose, atviros prieigos centruose ir kt. mokymosi aplinkose):  

 

Eil. nr. Ugdymo diena Data  Atsakingas 

1. Mokslo metų pradţios šventė rugsėjo 2 d. Administracija 

 

2. Mokinių savivaldos diena ,,Laiškas 

Mokytojui“ 

spalio 4 d. Mokinių taryba, 

pradinių klasių 

mokytojos 

3. Ekskursijų ir ţygių diena mokslo metų eigoje Pradinių klasių 

mokytojos 

4.  Kalėdinis renginys ,,Suţibo Kalėdų 

ţvaigţdė“ 

gruodţio 16–20 d. Pradinių klasių 

mokytojos 

5. Kovo 11-osios 30-mečio šventė 

,,Mano Lietuva“ 

kovo mėn. Istorijos ir pradinių 

klasių mokytojos 

6. Vaikų gynimo dienai paminėti 

,,Vaikų diena mokykloje“ 

geguţės 25–birţelio 

4 d. 

Daiva Panitauskienė, 

būrelių vadovai 

7. Mokslo metų pabaigos šventė 

,,Sveika, vasara“ 

birţelio 5 d. Pradinių klasių 

mokytojos 

 

25.2. pagal pagrindinio ugdymo programas paţintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra 

privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Skyrius šiai veiklai per mokslo metus skiria 10 

dienų, atsiţvelgdama į Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, 

mokinių amţių. Veikla siejama su skyriaus ugdymo tikslais, su mokinių mokymosi poreikiais. Ši 

veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose (muziejuose, parkuose, atviros 

prieigos centruose ir kt. mokymosi aplinkose). 

 

Eil. nr. Ugdymo diena Data Atsakingas 

1. Mokslo metų pradţios šventė rugsėjo 2 d. Administracija 

2.  Mokinių savivaldos diena ,,Laiškas 

Mokytojui“ 

spalio 4 d. Mokinių taryba,  

Modesta Dambrauskaitė 
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3.  Kalbų diena sausio 20–24 d. Dalytė Bosevičienė, 

Modesta Dambrauskaitė 

4.  Kovo 11-osios 30-mečio šventė 

,,Mano Lietuva“ 

kovo mėn. Lionė Kraulėdienė 

5.  Vaikų gynimo dienai paminėti ,,Vaikų 

diena mokykloje“ 

geguţės 25–29 

–birţelio 1–5 d. 

Daiva Panitauskienė, 

būrelių vadovai 

6.  Sveikatos ir sporto diena ,,Sveikai, 

sportiškai, šauniai“  

birţelio mėn. Daiva Panitauskienė, 

sveikatos prieţiūros 

specialistas  

7.  Ekskursijų ir ţygių diena  birţelio mėn. Klasių vadovai 

8.  Dalyvavimas pilietinėje akcijoje, 

minint Gedulo ir vilties dieną 

birţelio mėn. Lionė Kraulėdienė 

9. Edukacinės pamokos muziejuose mokslo metų 

eigoje 

Dalykų mokytojai 

10. Mokslo metų pabaigos šventė  

,,Sveika, vasara“ 

birţelio 17 d. 10 klasės vadovas 

 

26. Pagal pagrindinio ugdymo programą yra privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai 

skiriama ne maţiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla 

organizuojama, vadovaujantis mokyklos Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

27. Siekiant tausoti mokinio sveikatą mokymosi krūvis per savaitę optimizuojamas  ir 

paskirstomas proporcingai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka nuoseklią mokinių 

mokymosi krūvio stebėseną. Esant galimybei penktadienį organizuojama maţiau pamokų nei 

kitomis savaitės dienomis.  

28. Ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį) per 

dieną 1 klasėje gali trukti  ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas. Mokiniui, kuris 

mokosi pagal pradinio ugdymo programą 1 klasėje, negali būti daugiau kaip 5 pamokos per dieną, 

2–4 klasėse – 6 pamokos, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą 5–10 klasėse – ne 

daugiau kaip 7 pamokos per dieną. 

  29. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį 

darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po 

ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 

30. Mokykla uţtikrina, kad namų darbai: 

30.1. atitiktų mokinio galias; 

30.2. būtų naudingi grįţtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

30.3. nebūtų uţduodami atostogoms; 

30.4. nebūtų skirti dėl įvairių prieţasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

31. Mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių, 

ekonominių, kultūrinių sąlygų namuose, sudaromos sąlygos juos atlikti mokykloje. 

32. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.  

33. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijoms. Trumpalaikės 

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

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

informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, konsultacijų grafiką, apie mokinio 

daromą paţangą.  
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34. Mokinys, kuris mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas 

baigęs) neatleidţiamas nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros pamokų (ar jų dalies) lankymo.  

35. Mokiniui, atleistam nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

siūloma kita veikla (pvz.: stalo ţaidimai, šaškės, šachmatai, veikla kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijos, socialinė veikla ir pan.). Uţ mokinių saugumą tuo metu atitinkamai 

atsako bibliotekininkas, konsultuojantis mokytojas, socialinis pedagogas. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 

 

36. Mokinių pasiekimai ir paţanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrojo ugdymo programose 

dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo rezultatų panaudojimą, ir 

Bendrąja programa. Vertinant mokinių pasiekimus ir paţangą vadovaujamasi Ugdymo programų 

aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir 

paţangos vertinimą. Mokykla, vadovaudamasi susitarimais, parengusi Pagrindinio ugdymo 

programos mokinių mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Vilkaviškio r. Paeţerių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. birţelio 9 d. įsakymu Nr. V-76, 

Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo bei mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo tvarkos aprašą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2016 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. 

V-82. 

           37. Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, pasiekimams ir paţangai 

vertinti taikomas formuojamasis ugdomasis, diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis 

vertinimas:  

           37.1. formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu teikiant 

mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją (ţodţiu ir raštu, t. y. parašant 

komentarą) apie jo mokymosi eigą, pasiekimus ar nesėkmes; 

          37.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus  

atliekamas pusmečio pradţioje ir pabaigoje, siekiant nustatyti, kokie yra mokinio pasiekimai ir 

padaryta paţanga, numatyti tolesnio mokymosi galimybes:  

          37.2.1. atsiţvelgiant į vertinimo tikslą, taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo būdai: 

projektiniai, kontroliniai darbai, testai ir kt. Per dieną atliekamas ne daugiau kaip vienas 

diagnostinis darbas;  

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

atlikimo) mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama trumpais rašytiniais 

komentarais; 

          37.2.3. mokytojas kaupia vertinimo informaciją vertinimo aplankuose; 

          37.3. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas pusmečio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių 

poţymius, ir įrašomas: 

          37.3.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

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

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

          37.3.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi Dienyne, nurodant padaryta arba nepadaryta 

paţanga: „p. p.“ arba „n. p.“; 

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

individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta paţanga fiksuojama įrašant „p. p.“ arba „n. p.“;  

          37.5. mokiniui baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas jo Pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir paţangos vertinimo aprašas. 
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38. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, pasiekimams ir paţangai 

vertinti ir įsivertinti naudojami paţymiai (10 balų vertinimo sistema). Taikomi ir kiti galimi 

vertinimo būdai ir priemonės: komentarai, kaupiamieji taškai, vertinimo aplankai, mokymosi 

pasiekimų aprašai, mokinio charakteristikos, mokinio į(si)vertinimas. Mokinių, kurie mokosi 

dalykų modulių, pasiekimai įvertinami įrašu „į(ne)skaityta“.  

39. Mokytojai, dirbantys su toje pačioje klasėje ugdomais mokiniais, uţtikrina mokinių 

pasiekimų ir paţangos vertinimo formų dermę.  

40. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, planuodami mokinių, pradedančių mokytis 

pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimą, atsiţvelgia į Pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir paţangos vertinimo apraše pateiktą informaciją.  

41. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas: 

41.1. formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįţtamąjį 

ryšį, stebėti daromą paţangą, laiku suteikti pagalbą, siekiant pagerinti mokymo(si) pasiekimus. 

Mokykla taiko individualios mokinio paţangos stebėjimo sistemą ir tam naudoja turimus 

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (standartizuotų ir diagnostinių testų) rezultatus; 

41.2. diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir paţanga baigus temą ar kurso 

dalį, kad būtų galima išsiaiškinti mokinio pasiekimus, padarytą paţangą ir poreikius, numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus, tikslingai planuoti tolesnį 

mokymą(si). Diagnostinio vertinimo metu mokinio pasiekimai įvertinami mokykloje sutarta forma 

(paţymiais, kaupiamaisiais balais); 

41.3. mokinių pasiekimai baigiantis pusmečiams ir mokslo metams apibendrinami 

atsiţvelgiant į bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių poţymių aprašymus ir 

įvertinami 10 balų sistemos paţymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Įrašas 

„atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos 

direktoriaus įsakymą. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

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

42. Pusmečio pabaigoje mokinio ugdymo pasiekimus/rezultatus apibendrina ir fiksuoja jį 

ugdęs dalyko mokytojas atsiţvelgdamas į per pusmetį gautus įvertinimus, susietus su numatytais 

pasiekimais bendrosiose programose.  

43. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, pusmečio dalyko 

įvertinimas fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio paţymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir 

taikant apvalinimo taisyklę: 

43.1. vienų mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau – 

dalyko metinis įvertinimas), fiksuojamas iš I ir II pusmečių balų / paţymių, skaičiuojant jų 

aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę (pvz., jei I pusmečio paţymys – 7, II pusmečio – 6, 

tai dalyko metinis įvertinimas – 7; jei I pusmečio paţymys – 4, II pusmečio – 3, tai dalyko metinis 

įvertinimas – 4); 

43.2. jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pusmetį) neatliko visų vertinimo uţduočių 

(pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos prieţasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų 

pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai prilyginami 

ţemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“ t. y. - ,,1“; jei mokinys neatliko visų 

vertinimo uţduočių dėl svarbių, mokyklos direktoriaus įsakymu pateisintų prieţasčių (pvz., ligos),  

įvertinimas fiksuojamas įrašu „atleista“; 

43.3. dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra 

„įsk“ ir „įsk“ arba „įsk“ ir „neįsk“ arba „neįsk“ ir „įsk“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas 

įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai fiksuoti įrašu „neįsk“; 

43.4. dėl svarbių, mokyklos direktoriaus pateisintų, prieţasčių iki pusmečio pabaigos neatliko 

vertinimo uţduočių (kontrolinių darbų, testų ir kt.), pusmečio pabaigoje fiksuojamas įrašas 

„atleista“. Tokiais atvejais mokiniui, sugrįţusiam į ugdymo procesą, suteikiamos konsultacijos.  
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44. Mokykla Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja Vilkaviškio 

savivaldybės sprendimu arba mokyklos direktoriaus sprendimu. Šie mokinio pasiekimų rezultatai 

neįskaičiuojami į pusmečio įvertinimą.  

45. Mokykla apie mokinių mokymosi paţangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) informuoja mokyklos nustatyta tvarka, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.  
 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ DERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

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

aukštesnių pasiekimų.  

 47. Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas uţ mokinių mokymosi 

pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui.  

48. Mokykla siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

48.1. ugdo sąmoningą ir atsakingą poţiūrį į mokymąsi; 

48.2. ugdo mokinių pasididţiavimo savo mokykla, mokymosi joje jausmus; 

48.3. ugdo mokymosi atkaklumą; 

48.4. periodiškai aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus su tėvais (globėjais, 

rūpintojais); 

48.5. pagalbos specialistai stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir 

teikia ją mokiniams, ypač iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir / ar kultūrinė aplinka; 

48.6. Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) nagrinėja mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo prieţastis; 

48.7. tobulina mokyklos mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo procesus;  

48.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines ţinias, ypač dalykines kompetencijas 

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

mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai pagal poreikį pasitelkia švietimo pagalbos 

specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsiţvelgdami į mokinių mokymosi 

pagalbos poreikius; 
48.9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 
49. Mokykla uţtikrina mokymosi pagalbą (konsultacijas).   

50. Dalykų mokytojai stebi mokinio mokymosi procesą ir pasiekimų dinamiką: 

50.1. apie iškilusius mokymosi sunkumus ir galimas jų prieţastis informuojami mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai), VGK, kartu su jais sprendţiamos ţemų mokymosi pasiekimų problemos; 

50.2. aukščiausių gebėjimų mokiniams siūloma pagalba ir teikiamos rekomendacijos 

papildomai ugdytis mokyklos neformaliojo vaikų švietimo veikloje ar uţ Mokyklos ribų. 

51. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

51.1. grįţtamąjį ryšį per pamoką;  

51.2. kolegialųjį grįţtamąjį ryšį; 

51.3. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

51.4. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

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

(mokinys – tėvai – mokytojas). 

52. Teikiant mokymosi pagalbą, gali būti sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus 

pobūdţio pagalbos, grupės iš tos pačios klasės ar kelių klasių mokinių. Išskirtiniais atvejais 

mokymosi pagalba skiriama ir individualiai.  

53. Mokymosi pagalbos veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas pagal 

individualią mokinių paţangą ir pasiekimų dinamiką VGK. 
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AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

54. Mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, 

ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

55. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su Mokyklos skyriaus 

mokinių taryba, įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos 

tikslina mokslo metų pradţioje ir, atsiţvelgdama į juos, siūlo neformaliojo švietimo programas. 

Mokiniai pageidauja dainavimo,  ritminių šokių, šachmatų, rankdarbių, informacinių technologijų, 

amatų būrelių (UP 2 priedo priedas, lentelės  Neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla ir joms 

skiriamų valandų skaičius  pradinėse klasėse; Neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla ir 

joms skiriamų valandų skaičius  5–10 klasėse.) 

56. Neformaliojo vaikų švietimo grupę sudaro ne maţiau kaip 5 mokiniai. 

57. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos vieniems mokslo metams iki einamųjų 

metų rugsėjo 1 d. ir suderinamos su pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu neformalųjį švietimą. 

58. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių 

registre. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

59. Mokykla, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį integruoja 

kelių dalykų ugdymo turinį, kai kurias kelių dalykų turinio temas ar problemų sprendimą.  

60. Programų integracija: 

60.1. į pradinio ugdymo programą:  

60.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymo programa, integruojamųjų 

programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, 

Gyvenimo įgūdţių ugdymo programų pagrindai (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“, 11 

priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymas“), jos yra integruotos į Bendrosios 

programos turinį; 

60.1.2. 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“ į pasaulio paţinimo, 

lietuvių k., dorinio ugdymo (tikybos), fizinio ugdymo, technologijų pamokas, projekto 

„Sveikatiada“ veiklą; 

60.1.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos  

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“ – į pasaulio paţinimo, tikybos, fizinio ugdymo dalykų 

programas,  klasių vadovų veiklą; 

60.1.4. Ţmogaus saugos bendroji programa – į lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio 

paţinimo, dailės ir technologijų, fizinio ugdymo  dalykų turinį; 

60.1.5. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas – į matematikos, dailės ir 

technologijų ir kt.; 

60.1.6. etninė kultūra – į dailės ir technologijų, lietuvių kalbos, kūno kultūros, muzikos, 

pasaulio paţinimo, dorinio ugdymo (tikybos) pamokas; 

 60.1.7. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

pasaulio paţinimo, lietuvių kalbos, matematikos, dorinio ugdymo dalykų turinį; 
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60.1.8. ţmogaus sauga, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 – į gamtos ir socialinių mokslų programų turinį; 

         60.2. į pagrindinio ugdymo programą:  

60.2.1. 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“ – į dorinio ugdymo 

(tikybos), biologijos, gamtos ir ţmogaus, technologijų, dailės pamokas; 

60.2.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos  

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“ –  į  gamtos ir ţmogaus 5–6 klasėse, tikybos, biologijos, 

fizinio ugdymo 7 klasėje, tikybos, biologijos, chemijos 8 klasėje, tikybos, biologijos, fizinio 

ugdymo, chemijos 9 klasėje, tikybos, biologijos, fizinio ugdymo, chemijos 10 klasėje ir klasių  

vadovų, socialinio pedagogo veiklą; 

60.2.3. Sveikatos ugdymo programa, vadovaujantis Sveikatos ugdymo bendrąja programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 

V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“, –  į  klasių vadovų, socialinio 

pedagogo, sveikatos prieţiūros specialisto, projekto „Sveikatiada“ veiklą, tikybos, fizinio ugdymo, 

biologijos, technologijų  programas (6 pamokos per mokslo metus); 

60.2.4. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

klasių vadovų, socialinio pedagogo veiklą; 

60.2.5. etninės kultūros ugdymas integruojamas, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

balandţio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ – į lietuvių 

kalbos, dailės, muzikos, geografijos, istorijos, technologijų dalykų programas (ne maţiau kaip 10 

pasirinktų su mokomuoju dalyku susijusių temų) ir neformalųjį ugdymą; 

60.2.6. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymo programa, integruojamųjų 

programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, 

Gyvenimo įgūdţių ugdymo programų pagrindai (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“, 11 

priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymas“); jos yra integruotos į Bendrosios 

programos turinį; 

61. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai uţtikrinti nurodoma: 

61.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje, jei integruojamoji programa 

integruojama į dalyko turinį; 

61.2. jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų 

dalykų pamokų turinį dienyne įrašo tų dalykų mokytojai. 

62. Metodinių grupių susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdţiuose mokytojai analizuoja 

mokinių pasiekimus ir paţangą mokantis įgyvendinamą integruojamąją programą ir priima 

sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo ar tolesnio turinio integravimo. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS  

 

63. Atsiţvelgdama į skirtingus mokinių mokymosi poreikius, Mokykla ugdymą diferencijuoja 

– mokiniui pritaikomi mokymosi uţdaviniai ir uţduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) 

priemonės, tempas, mokymosi aplinka. Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas 

kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios paţangos. Juo taip pat kompensuojami 

brendimo, mokymosi tempo netolygumai.  
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64. Diferencijavimas taikomas: 
 

64.1. mokiniui individualiai; 
 

64.2. mokinių grupei: 
 

64.2.1. pasiekimų skirtumams maţinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi 

strategijas; 
 

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

sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. 
 

65. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepaţeidţiantis jų priklausymo nuolatinės 

klasės bendruomenei, gali būti trumpo laikotarpio – tik tam tikroms uţduotims atlikti arba tam tikro 

dalyko pamokoms. Dėl pergrupavimo tikslų ir principų tariamasi su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), jis nedaro ţalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi galimybėms, mokinių 

santykiams klasėje ir mokykloje. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas 

diferencijavimas, individualizavimas, kokį poveikį jis daro pasiekimams ir paţangai, priima 

sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus, atsiţvelgiama į mokinio 

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

mokymosi tikslus. 
 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

66. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas kartu su mokiniu jo gebėjimams ir 

mokymosi poreikiams tenkinti. Juo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo išgales 

pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę uţ sąmoningą mokymąsi, 

gebėjimą įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

67.  Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, kurio pasiekimai ţemi. 

68. Siekiant stebėti individualią mokinio paţangą ugdymo procese, individualiame ugdymo 

plane apibrėţiami individualūs sėkmės kriterijai, numatomas mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, 

rūpintojų) indėlis į mokinio mokymąsi ir kt. 

69. Mokinio individualus ugdymo planas mokykloje periodiškai perţiūrimas ir, jeigu reikia, 

koreguojamas suderinus su VGK.  

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

70. Mokykla: 

70.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekdama 

individualios kiekvieno mokinio mokymosi paţangos, puoselėdama jo sveikatą, socialumą ir 

brandą. Organizuojami ne maţiau kaip 2 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su mokytojais per 

mokslo metus; 

70.2. uţtikrina, kad tėvai ir Mokykla keistųsi abipusiai reikalinga informacija; 

70.3. sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti Mokyklos gyvenime, 

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

turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus;  

70.4. uţtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus 

mokyklos veiklai tobulinti. 

71. Mokykla skatina (ir konsultuoja) mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus): 

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

71.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

71.3. padėti vaikams mokytis namuose; 

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

domėtis vaiko veiklomis mokykloje ir uţ jos ribų; 
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71.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose mokykloje ir uţ 

jos ribų.  

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

72. Įgyvendinant pradinio  ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, 

1–4 ir 5–8 klasės jungiamos po dvi.  

73. Jungtinei klasei, kurioje mokosi 1–3 klasių mokiniai, skiriamos 27, jungtinei klasei, 

kurioje mokosi 2–4 klasių mokiniai skiriamos 28, jungtinei klasei, kurioje mokosi 5–6 klasių 

mokiniai, skiriamos 34, jungtinei klasei, kurioje mokosi 6–7 klasių mokiniai, skiriamos 36 

pamokos.  

74. Mokykloje stebima ir analizuojama jungtinėse klasėse mokinių daroma paţanga ir, 

nepasiteisinus numatytam skirtingo amţiaus mokinių pamokų jungimui, jis motyvuotai keičiamas 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

75. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais pradinio ugdymo programai įgyvendinti ir 

neformaliojo švietimo programoms skiriama valandų, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 

klasėse – 45 min.: 

75.1. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metams bendrajai programai (mokymo dalykams) ir 

neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti per metus (savaitę) skiriamos ugdymo valandos: 

 

Dalykai  1 klasė  2 klasė  3 klasė  4 klasė 

Iš viso skiriama 

pamokų 

Pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas 

(tikyba)  
35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4) 

Lietuvių kalba 

(gimtoji)  
280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29) 

Uţsienio kalba 

(anglų)  
0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 140 (5) 630 (18 ) 

Pasaulio paţinimas  70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Dailė ir 

technologijos  
70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Muzika  70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Fizinis ugdymas  105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12) 

Iš viso privalomų 

pamokų skaičius per 

metus 

770  

22 

840  

24 

805  

23 

840  

24 

3255  

93 

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti 

70 (2*) 105 (3*) 175 (5*) 

Neformalusis 

švietimas  
140 (4) 140 (4) 280 (8) 
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Pastaba: 
 *valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, skaičius nurodytas 1–4 klasėms bendrai. 

  

75.2. Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriamų pamokų skaičius per savaitę 

bendrajai programai įgyvendinti:  

  

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1–2 klasės 3–4 klasės 
Pradinio ugdymo 

programa (1–4 klasės) 

Dorinis ugdymas (tikyba / etika) 2 (1/1) 2 (1/1) 4 

Lietuvių kalba (gimtoji) 15 (8/7) 14 (7/7) 29 

Uţsienio kalba (anglų) 2 (0/2) 4 (2/2) 6 

Matematika 9 (4/5) 9 (4/5) 18 

Pasaulio paţinimas 4 (2/2) 4 (2/2) 8 

Dailė ir technologijos  4(2/2) 4 (2/2) 8 

Muzika 4 (2/2) 4 (2/2) 8 

Fizinis ugdymas 6 (3/3) 6 (3/3) 12 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 

mokiniui 

1 kl. – 22 

2 kl. – 24 

3 kl.– 23 

4 kl.– 24 
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Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti   
5*  5*     

  Pastaba: *valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, skaičius nurodytas 1–4 klasėms bendrai. 

 

 

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Pradinio 

ugdymo 

programa (1–4 

klasės) 

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

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7 7 29 

Uţsienio kalba (anglų)  2  2 2 6 

Matematika 4 5 4 5 18 

Pasaulio paţinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 

Iš viso privalomų pamokų skaičius 

mokiniui 

1 kl. – 22 

2 kl. – 24 

3 kl.– 23 

4 kl.– 24 

93 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo (si) poreikiams tenkinti   

2 

 

2 

    
 

   

Dalykai 

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius jungtiniam komplektui 

1 

klasė 

1–3 

klasės 

3 

klasė 
2 klasė 

2–4 

klasės 
4 klasė 

Pradinio 

ugdymo 

programa  

(1–4 

klasės) 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1  1 1  1 4 
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Lietuvių kalba (gimtoji) 1 7   7  15 

Uţsienio kalba (anglų)   2 2  2 6 

Matematika 1 3 1  5  10 

Pasaulio paţinimas  2   2  4 

Dailė ir technologijos   2   2  4 

Muzika  2   2  4 

Fizinis ugdymas  3   3  6 

Iš viso komplektui 3 19 4 3 21 3 53 

Privalomų ugdymo 

valandų skaičius 

mokiniui 

22 
(3+19) 

 23 
(4+19) 

24 
(3+21) 

 24 
(3+21) 

93 

Valandos, skiriamos 

mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti   

 1 
 

  
 1   

Iš viso jungtiniams 

komplektams 
27 28 55 

Iš viso (1–4) klasėms 23 
(3+20) 

 24 
(4+20) 

25 
(3+22) 

 25 
(3+22) 

97 

Neformalusis švietimas  2 

 

  2 

 

 4 

 

 

76. Valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos įvertinus mokinių 

ugdymosi poreikius, naudojamos mokymosi pagalbai teikti (individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms gabiems mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant ţemiems 

mokymosi pasiekimams, taip pat projektinei, kūrybinei ir kitai mokinių ugdomajai veiklai (pvz., 

techninei kūrybinei, gamtamokslinio tyrinėjimo ir eksperimentavimo, skaitymo gebėjimų ugdymo ir 

kt.), padedančiai siekti Bendrosios programos tikslų. 

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

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

neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. 

78. Ugdymo valandos, nurodytos ugdymo plano 75 punkte, numatytos Bendrajai programai 

įgyvendinti, mokyklai ugdymo procesą organizuojant grupinio mokymosi forma kasdieniu  

mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis 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. birţelio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“ 

79. Klasės dėl maţo mokinių skaičiaus į grupes nedalijamos. 

80. Laikinosios grupės iš kelių klasių mokinių pagal gebėjimų grupes nesudaromos.    

81. Bendrosios programos tikslų siekiama ugdymo turinį formuojant pagal dalykus arba 

integravus atskirų dalykų programas.  

82. Formuodamas integralų ugdymo turinį (nesuskaidytą į atskirus dalykus) mokytojas: 

82.1. numato integruoto ugdymo dienas; 

82.2. numato integracinius / jungiamuosius ugdymo turinio elementus (aktualias temas, 

pasiekimus, kompetencijas, aktualias temas, problemas, iškeltus ugdymo tikslus ir kt.);   

82.3. sudaro galimybę pačiam mokytojui planuoti dienos laiką ir ugdymo veiklas, numatant 

ugdymo proceso pradţią ir pabaigą, preliminarų ugdymo veiklų laiką,  pasirenkant įvairius ugdymo 

turinio integravimo būdus, kai integruojami visi ar keli Bendrosios programos ugdymo dalykai;  

82.4. integruoja Bendrosios programos ir neformaliojo švietimo programų turinį; 

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

ugdymo valandas, nurodytas mokyklos ugdymo plano 75 punkte. 
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83. Ugdymo procesas organizuojamas pamokos ir kitomis mokymosi organizavimo 

formomis: 

83.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–

4 kl. numatomas vadovaujantis 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 “ patvirtinimo“; 

83.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 

integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo 

dalykų ir neformaliojo švietimo programų turinį: 

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

dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandos, 2–4 klasėse – 6 valandos. Į šį laiką 

neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas; 

83.2.2. mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą paţintinė, kultūrinė, 

meninė, kūrybinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Šiai veiklai per 

mokslo metus skiriamos 6 pamokos, atsiţvelgiant į pradinio ugdymo bendrojoje programoje 

numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amţių. Veikla siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, 

bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose 

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

84. Ugdymą organizuojant pamokos ir kitomis mokymosi organizavimo formomis 

įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys. 

85. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir uţ jos ribų (muziejuose, 

parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).  

86. Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą ugdymo valandų skaičių.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS IR ATSKIRŲ DALYKŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

 

87. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    

87.1. Dorinis ugdymas:   

87.1.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką 

arba tikybą;  

87.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų, rūpintojų) parašytą prašymą.  

87.2. Kalbinis ugdymas: 

87.2.1 lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis; 

87.2.2. lietuvių kalbos  ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą, skiriant ugdymo 

plano 75 punkte nurodytas pamokas; 

87.2.3. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas 

(naudojant mokomąsias uţduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į 

kalbinę raišką ir rašto darbus). Mokykloje vadovaujamasi Bendraisiais kalbos ugdymo 

reikalavimais; 

87.2.4. pirmosios uţsienio kalbos mokymas: 

87.2.4.1. pirmoji uţsienio kalba yra anglų; 



48 
 

87.2.4.2. pirmosios uţsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

87.2.4.3. pirmajai uţsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas 

per savaitę.  

87.3. Socialinis ir gamtamokslis ugdymas:  

87.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio paţinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. 1/4 dalykui skiriamo laiko ugdymas vyksta tyrinėjimams palankioje aplinkoje, 

natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje;   

87.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis rekomenduojama dalį (1/4) pasaulio paţinimo 

dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos paţinimui 

palankioje aplinkoje (lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

87.4. Matematinis ugdymas:   

87.4.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių bei tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rekomendacijomis, mokykloje organizuojamų standartizuotų testų rezultatais, 

87.4.2. organizuojant matematinį ugdymą, naudojamos informacinės komunikacinės 

technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės.  

87.5. Fizinis ugdymas: 

87.5.1. fiziniam ugdymui  skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę; 

87.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

87.5.2.1. mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis 

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

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

mokykloje; 

87.5.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu pagal 

galimybes organizuoti judriąsias pertraukas ar fiziniam aktyvinimui skirtas veiklas.  

87.6. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika):  

87.6.1. technologiniam ugdymui skiriama ne maţiau kaip 1/3 dailės ir technologijų dalykui 

skiriamo laiko;  

87.6.2. šokio programa įgyvendinama, skiriant 35 pamokas per metus (1 per savaitę) iš 

fiziniam ugdymui skiriamo laiko, nurodyto ugdymo plano 75 punkte. 

88. Mokiniai, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (dailės, muzikos, sporto) neatleidţiami nuo atitinkamo privalomojo 

dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

89. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai:  

89. 1.dorinis ugdymas (tikyba), kalbos:  

89.1.1.lietuvių kalba ir literatūra; 

89.1.2. pirmoji uţsienio kalba; 

89.1.3. antroji uţsienio kalba;  

89.2. matematika;  

89.3. gamtamokslinis ugdymas: 

89.3.1.gamta ir ţmogus; 

89.3.2. biologija; 

89.3.3. fizika; 
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89.3.4. chemija;  

89.4. socialinis ugdymas: 

89.4.1. istorija; 

89.4.2. geografija; 

89.4.3. pilietiškumo ugdymas; 

89.4.4. ekonomika ir verslumas; 

89.5. meninis ugdymas:  

89.5.1.dailė; 

89.5.2. muzika;  

89.6. informacinės technologijos;  

89.7.technologijos;  

89.8. fizinis ugdymas; 

89.9. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymas.  

90. Vykdydama pagrindinio ugdymo programą, Mokykla vadovaujasi Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo 

programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą. 9–10 klasių mokiniai renkasi lietuvių kalbos ir matematikos dalykų modulius, 

vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu 

Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams 

modelio aprašo patvirtinimo.“ 

 91. Mokykla nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant padėti mokiniams 

sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiamas klasei vadovaujantis mokytojas, mokiniai savanoriai, 

mokyklos socialinis pedagogas ir kt. Mokykloje nustatytas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis. Per 

adaptacinį laikotarpį mokinių paţanga ir pasiekimai paţymiais nevertinami. 

92. Mokykla, formuodama mokyklos pagrindinio ugdymo programos turinį, mokinių 

pasirinktų modulių programos įgyvendinimui panaudoja pamokas, skirtas mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti. 

93. Mokykla, formuodama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, pamokų neperskirsto. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKO SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

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

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

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rinkasi dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10 

klasėms).  

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

95.1. lietuvių kalbos ir literatūros įgūdţiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos 

vartojimo praktikai organizuoja modulį 10 klasių mokiniams. 5–10 klasių mokiniams iš pamokų, 

skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skiriamos trumpalaikės 

konsultacijos; 

95.2. integruoja į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą pilietiškumo pagrindų 

mokymą, laisvės kovų istorijai skiriant ne maţiau kaip 18 pamokų. 

96. Uţsienio kalbos: 

96.1. uţsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

96.2. antrosios uţsienio kalbos mokoma(si) nuo 6 klasės;  

96.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas uţsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, 

pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS; 
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96.4. pagrindinio ugdymo programoje uţtikrinamas pradėtų mokytis uţsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Keisti uţsienio kalbą nepabaigus pagrindinio ugdymo programos galima tik 

tokiu atveju, jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar uţsienio mokyklos ir mokykla dėl 

objektyvių prieţasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtą kalbą. Gavus 

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

uţsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus. Vienerius mokslo metus jam 

skiriama ne maţiau nei viena papildoma uţsienio kalbos pamoka per savaitę; 

96.5. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir 

mokykla nustato, kad jo vienos uţsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni nei numatyta Pagrindinio 

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

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla sudaro 

mokiniui individualų uţsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje uţsienio kalbos pamokų 

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

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

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

sudaromos sąlygos lankyti uţsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos 

pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir su Vilkaviškio rajono 

savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.  

97. Matematika: 

97.1. mokinių matematikos ţinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl didesnis dėmesys skiriamas skaičių ir skaičiavimų, algebros, 

geometrijos uţdavinių sprendimui; 

97.2. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamos problemų sprendimo 

bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinės uţduotys, Nacionalinio egzaminų centro 

kasmet rengiamos matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso uţduotys, tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų leidiniai ir publikacijos;  

97.3. mokytojas stebi mokinių matematikos pasiekimus ir, remdamasis duomenimis 

(pavyzdţiui, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidţia objektyviai 

įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimus ir sudaro galimybes stebėti individualią paţangą ir teikti 

reikalingą mokymosi pagalbą mokykloje), numato pagalbą mokiniams (uţduotis ir metodus 

spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai ţemi. Šiems mokiniams skiria pakankamai laiko 

uţdavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, uţrašymui matematiniais simboliais; 

97.4. ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas individualizuojamas, 

diferencijuojamas, atsiţvelgiant į mokinių gebėjimus, pateikiant įvairesnių, įdomesnių, įvairaus 

sunkumo ir sudėtingumo uţduočių, naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 

uţduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. Rekomenduojama mokiniams 

dalyvauti olimpiadose, konkursuose; 

97.5. naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis 

mokomosiomis priemonėmis.  

98. Gamtos mokslai: 

98.1. mokykla uţtikrina, kad per gamtos mokslų dalykų pamokas būtų mokomasi tiriant; 

98.2. per gamtos mokslų dalykų pamokas ugdomi mokinių gebėjimai analizuoti ir 

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

mąstyti ir diskutuoti gamtos temomis; 

98.3 atsiţvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas labiau individualizuojamas, 

diferencijuojamas. Ugdymo procese taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus sunkumo ir 

sudėtingumo uţduotys. Mokymosi medţiaga pritaikoma atsiţvelgiant į mokinių turimas ţinias, 

įgūdţius ir ugdymosi poreikius; 

98.4. įgyvendinant numatytą gamtos mokslų turinį pakankamai dėmesio skiriama 

gamtamoksliniams tyrimams: stebėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui, 

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

komandoje, derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau 
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dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui 

kasdieniame gyvenime; 

98.5. mokykla uţtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams ugdyti būtų 

skiriama ne maţiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti 

eksperimentus mokykloje, sudaromos sąlygos juos atlikti kitoje mokykloje ar kitose tam tinkamose 

aplinkose.  

99. Technologijos: 

99.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasės), 

kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką šių sričių programoms: mitybos, 

tekstilės, konstrukcinių medţiagų ir elektronikos technologijų; 

99.2. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso (6 

priedas); 

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

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

elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Mokiniai yra pasirinkę konstrukcinių medţiagų 

programą. Pasirinktą technologijų programą gali keisti po pasirinktos programos kurso baigimo. 

100. Informacinės technologijos: 

100.1. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos. Nedidinant mokinių mokymosi krūvio,  

organizuojamas integruotas informacinių technologijų mokymas: 7 klasėje pirmą pusmetį pamokos 

skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 procentų metinių 

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

su kitais dalykais; 8 klasėje – priešingai: pirmą pusmetį informacinių technologijų mokyti 

integruotai (apie 50 procentų metinių pamokų) su kitais dalykais, o antrą pusmetį pamokos 

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

Integruojama su matematikos mokymu (naudojasi skaičiuokle sprendţiant statistikos uţdavinius ir 

kt.);  

100.2. dalykų mokytojai turi pakankamai skaitmeninio raštingumo kompetencijų, todėl  nėra 

būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai; 

100.3. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių 

kūrimo. Mokiniai pasirinkę kompiuterinės leidybos pradmenų modulį. 

101. Socialiniai mokslai: 

101.1. per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymasis grindţiamas tiriamojo pobūdţio 

metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis; 

101.2. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruotos 

Lietuvos ir pasaulio realijos, su mokiniais sistemingai aptariamos nacionalinio saugumo ir gynybos 

pagrindų temos, tokios kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo samprata ir sistema, 

rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė, Lietuvos gynybos politika, informaciniai ir kibernetiniai 

karai: tikslai, metodai, instrumentai, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų 

įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai ir kt.; 

101.3.  Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos, 

lietuvių kalbos ir literatūros pamokas.  

102. Fizinis ugdymas: 

102.1. fiziniam ugdymui 5–6 klasėje skiriamos privalomos 3 pamokos. Kitose klasėse, 

skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų 

pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (šokio, judriųjų ţaidimų) per neformaliojo 

švietimo veiklą mokykloje. Šių pratybų apskaita vykdoma būrelių ţurnaluose; 

102.2. atskiros mergaičių ir berniukų grupės iš gretimų klasių mokinių nesudaromos; 

102.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsiţvelgus 
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į savijautą, ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų 

paūmėjimą. Dėl ligos pobūdţio negalintiesiems atlikti įprastų uţduočių mokytojas skiria 

alternatyvias atsiskaitymo uţduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

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

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

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą). Uţ mokinių saugumą tuo metu atitinkamai atsako 

bibliotekininkas, konsultuojantis mokytojas, socialinis pedagogas. 

103. Meninis ugdymas: 

103.1. meninio ugdymo dalykai yra dailė ir muzika; 

103.2. menų dalykų mokymas gali būti organizuojamas ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, 

netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt. 

         104.  Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per mokslo metus ir per savaitę: 
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                             Klasė 

  

Ugdymo sritys  

ir dalykai  

5 6 7 8 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos I 

dalyje 

(5–8 klasė) 

  

10  

 klasė 

Pagrindinio 

ugdymo 

programoje (iš 

viso) 

Dorinis ugdymas       

Dorinis ugdymas (etika) 

Dorinis ugdymas (tikyba)  
74 (1;1) 74 (1;1) 148 37 (1) 185 

Kalbos   

Lietuvių kalba ir literatūra  370 (5;5) 370 (5;5) 740 185 (5) 925 

Uţsienio kalba (1-oji) 222 (3;3) 222 (3;3) 444 111 (3) 555 

Uţsienio kalba (2-oji) 74 (0;2) 148 (2;2) 222 74 (2) 296 

Matematika ir 

informacinės technologijos  
 

Matematika 296 (4;4) 296 (4;4) 592 148 (4) 740 

Informacinės technologijos 74 (1;1) 37 (1) 111 37 (1) 148 

Gamtamokslinis ugdymas   

Gamta ir ţmogus 148 (2;2) – 148  – 148 

Biologija – 111 (2;1) 111 

 

37 (1) 

 

148 

Chemija – 74 (0;2) 74 74 (2) 148 

Fizika – 111(1;2) 111 74(2) 185 

Socialinis ugdymas   

Istorija 148 (2;2) 148 (2;2) 296 74 (2) 370 

Pilietiškumo pagrindai  – – – 37(1) 37 

Socialinė-pilietinė veikla 20 (10/10)  20 (10/10) 40 (10/10) 10 50 

Geografija 74 (0;2) 148 (2;2) 222 37 (1) 259 

Ekonomika ir verslumas – – – 37 (1) 37 

Meninis ugdymas   

Dailė 74 (1;1) 74 (1;1) 148 37(1) 185 

Muzika 74 (1;1) 74 (1;1) 148 37(1) 185 

Technologijos, fizinis 

ugdymas, ţmogaus sauga 
 

Technologijos  148 (2;2) 111 (2;1) 259  37 (1) 296 

Fizinis ugdymas 222 (3;3)  148 (2;2) 370; 74 (2) 444 

Ţmogaus sauga 37 (1) 37 (1) 74  0 74 
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fizinis ugdymas įgyvendinimas pagal pagrindinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą; 

*valandų skaičius per savaitę; 

**pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, skaičius įrašytas pagal ugdymo 

planą, kiek gali būti skirta valandų;  
***iš jų mokyklos panaudota.  

 

 
 

                     Klasė 

 

 

Ugdymo sritys  

 ir dalykai  

5 5–6 6 7 7–8 8 

Iš 

viso 

 5–8 

kl.  

10  
Iš viso 5–10 

kl. 

Dorinis ugdymas      
3 

Dorinis ugdymas (tikyba)  
 

1   1  2 1 

Kalbos     

Lietuvių kalba ir literatūra  1 4 1 1 4 1 12 5 17 

Uţsienio kalba 

 (1-oji) 
1 2 1  3  7 3 10 

Uţsienio kalba 

 (2-oji) 
  2  2  4 2 6 

Matematika ir informacinės 

technologijos  
 

Matematika 1 3 1 1 3 1 10 4 14 

Informacinės technologijos 1  1 0,5  0,5 3 1 4 

Gamtamokslinis ugdymas   

Gamta ir ţmogus  2     2  2 

Biologija    1 1  2 1 3 

Chemija      2 2 2 4 

Fizika    1  2 3 2 5 

Socialinis ugdymas     

Istorija  2   2  4 2 6 

Pilietiškumo pagrindai         1 1 

Socialinė-pilietinė veikla 10  10 10  10 40 10 50 

Geografija   2  2  4 1 5 

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę  

 

26 

 

29 

 

29 

 

30 
 

 
31 145 

Minimalus privalomas 

pamokų skaičius mokiniui 

per  mokslo metus 

962 

 

1 073 

 

1 073 

 

1 110 

 
 

1 147 

 

5365 

 

 5–8 klasėse  10 klasėje  

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius 

per mokslo metus: 

444**  444**  259** 703** 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros modulis 
  18,5 (0,5)*** 18,5 (0,5)*** 

Matematikos modulis   18,5 (0,5)*** 18,5 (0,5)*** 

Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų 

skaičius per mokslo metus) 

222 (6*) 222 111(3*) 333  
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Ekonomika ir verslumas        1 1 

Meninis ugdymas    

Dailė 
 

1   1  2 1 3 

Muzika 
 

1   1  2 1 3 

Technologijos, kūno kultūra, 

ţmogaus sauga 
 

Technologijos  
 

2  1 1  4 1 5 

Fizinis ugdymas  3   2  5 

 

2 

 

7 

Ţmogaus sauga 1   0,5  0,5 2  2 

Minimalus pamokų skaičius  

mokiniui per savaitę 

5 21 8 6 23 7 69 31  

26  29 29  30    

Jungtiniam komplektui  34   36     

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti 

skaičius per savaitę 

         

Lietuvių kalbos modulis        0,5 1 

Matematikos modulis        0,5 1 

Pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę 
26  29 29  30 114 32 146 

**Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti 

skaičius per savaitę (rezervas) 

12  6 18 

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per savaitę) 
6 6 3 9 

* valandų (pamokų) skaičius per metus.  

** rezervinės valandos 

 

105. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo 

programą, yra privaloma. Per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai 5–10 klasėse skiriama 10 

pamokų (valandų). 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

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

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir šio skyriaus nuostatomis ir atsiţvelgia į: 

106.1. formaliojo švietimo programą; 

106.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

106.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo pagalbos 

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

tarnybų rekomendacijas. 

107. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomas pagal pritaikytą bendrąją 

programą: 
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107.1. programą pritaiko dalyko mokytojas, atsiţvelgdamas į mokinio ugdymosi poreikius, 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos, pagalbos specialistų rekomendacijas; 

107.2. ugdymo rezultatai vertinami pagal programoje numatytus pasiekimus; 

107.3. Mokyklos vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu 

specialiųjų poreikių mokiniai, turintys vidutinį ir ţymų kalbos neišsivystymą, elgesio, emocijų ir 

socializacijos sutrikimų, ţymių skaitymo ir rašymo sutrikimų, ribotą intelektą, sutrikusį intelektą ar 

sergantys psichikos ligomis, gali nesimokyti antros uţsienio kalbos. Antrosios uţsienio kalbos 

pamokos skiriamos pirmajai kalbai mokyti.  Leidimas mokiniui nesimokyti vienos uţsienio kalbos 

įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu; 

107.4 specialiųjų poreikių mokiniams iš Mokyklos nuoţiūra skirstomų pamokų gali būti 

skiriamos papildomos pamokos, nedidinant mokinio krūvio, tuo pačiu metu, kai klasei vyksta 

atitinkamo dalyko pamokos; 

107.5. Mokykla uţtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumą 

ir nuoseklumą.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 

 

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

paţanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 44–55 punktų nuostatomis. 

109. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi paţanga 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).  

110. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymosi 

pasiekimai vertinami atsiţvelgus į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, planuojamą paţangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Dorinis ugdymas ir 

ţmogaus sauga vertinama „įskaityta“, „neįskaityta“. Kiti dalykai vertinami paţymiais, naudojant  

dešimties balų sistemą. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

111. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

112. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi 

teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

113. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

113.1. 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“; 

113.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsiţvelgiant į mokinio galias, 

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

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo maţiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai. 

114. Specialioji pagalba: 
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114.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 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“; 

114.2. teikiama ugdymo proceso metu. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

115. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokomų namie, mokykloje 

nėra. Atsiradus poreikiui, tokie mokiniai būtų ugdomi, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 66 punktu.  

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

PRITARTA                                                                       SUDERINTA                                                                      

Vilkaviškio r. Paeţerių pagrindinės mokyklos                 Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos                                                                                             

Mokyklos tarybos  posėdyje                                             Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

2019 m. birţelio  25 d. protokolo Nr. (S-1)-06                ......................................................................          

                                                                                          Alma Finagėjevienė 

                                                                                          2019 m. ........................................................ 
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Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos  Paeţerių 

skyriaus 2019–2020 ir 2020–2021 

mokslo    metų pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programos  ugdymo plano 

2 priedo priedas 

  

 

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ PASIŪLA IR JOMS SKIRIAMŲ 

VALANDŲ SKAIČIUS  PRADINĖSE KLASĖSE 

 

  

Eil. 

Nr.  

Būrelio pavadinimas  Mokytojo vardas, pavardė Valandų skaičius 

1.  Informacinių technologjų  

būrelis ,,Smalsiukai“ 

Asta Kalasauskienė 1 

2.  ,,Linksmosios natelės“ Rasa Pečiulienė 1 

3.  Rankdarbių būrelis ,,Kūrybos 

skrynelė“ 

Edita Burbienė 1 

4.  Dainavimo būrelis  Birutė Stonienė 1 

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ PASIŪLA IR JOMS SKIRIAMŲ 

VALANDŲ SKAIČIUS 5–10 KLASĖSE 

 

Eil. 

Nr. 

Būrelio pavadinimas  Mokytojo vardas, pavardė Valandų skaičius 

1.  Ritminių šokių būrelis 

,,Kaprizas“ 

Daiva Panitauskienė  2 

2.  Dizaino ir amatų būrelis 

,,Kūrybinės dirbtuvės“ 

Rasa Nemeikšienė 1 

3.  Ansamblis ,,Dainų pynė“ Birutė Stonienė 1 

4.  Šachmatų būrelis  Rimvydas Šumskis 1 

5.  Informacinių technologijų  

būrelis ,,Robotukas“ 

Asta Kalasauskienė 1 

 

 

 

 


