
 

 

 

 

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017–2018 IR 

2018–2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ 

     

2018 m. liepos 5 d. Nr. V- 94 

Vilkaviškis  

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. V-442 patvirtintais 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir atsižvelgdama į Mokyklos tarybos 2018 m. 

birželio 12 d. posėdžio Nr. TP-3 bei Mokytojų tarybos posėdžių, vykusių 2018 m. gegužės 28 d. Nr. 

MP-5 ir 2018 m. birželio 4 d. Nr. MP-6 priimtus nutarimus: 

1. P a k e i č i u Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2017–2018 ir 2018–

2019 mokslo metų ugdymo plano punktus: 

10.2. papunktį išdėstau taip: 

2018–2019 mokslo metų pradžia – rugsėjo 3 d. 

Pusmečių trukmė: 1-asis – 09-03–01-25, 2-asis – 01-26–06-21 

13.3 papunktį išdėstau taip: 

13.3.1.birželio 3–14 dienomis ugdymo procesas vyks pamokų forma pagal tvarkaraštį; 

13.3.2. birželio 17 d. – Karjeros diena; 

13.3.3. birželio 18 d. – Sveikatingumo diena; 

13.3.4. birželio 19 d. – Turizmo diena; 

13.3.5. birželio 20 d. – Mokslo metų pabaigos šventė; 

13.3.6. birželio 21 d. – projektinė veikla parkelta į balandžio 28 d. (dalyvavimas „Pasaulinės 

gyvybės dienos“ minėjime). 

22.9. papunktį išdėstau taip:  
„nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo“ (Socialinio emocinio ugdymo programa 2017–2018 ir 2018–2019 

mokslo metams, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2018 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-92). 

22.11. papunktį išdėstau taip:  
„pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo 

(dermės su bendrosiomis programomis užtikrinimas, organizavimo laikas ir kt.)“ 

(Kultūrinės, pažintinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės veiklos 

planas 2018–2019 m. m., patvirtintas mokyklos direktoriaus 2018 m. liepos 5 d. įsakymu 

Nr. V-93). 

22.13. papunktį išdėstau taip:  

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

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

kūrimą“ (Kultūrinės, pažintinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės veiklos 

planas 2018–2019 m. m., patvirtintas mokyklos direktoriaus 2018 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-93); 

(mokyklos UP 97.10, 98.3.2. punkt.). 
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28.2 papunktį išdėstau taip: 

Vilkaviškio  Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos socialinio emocinio ugdymo programa 

2017–2018 ir 2018–2019 m. m., patvirtinta mokyklos direktoriaus 2018 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 

V-92, kuri parengta remiantis:  

28.2.1. 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“ (toliau – sveikatos 

programa); 

28.2.2. Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl 

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“; 

28.2.3. LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“. 

29 punktą išdėstau taip: 

 Mokykloje sudarytos galimybes mokiniams kiekvieną dieną tarp pamokų (po trečios 

pamokos) užsiimti fiziškai aktyvia veikla, kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį. Nustatyta 30 

min. pertrauka. 

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 

30.2. papunktį išdėstau taip:  

„pažintinė ir kultūrinė veikla organizuojama per visus mokslo metus mokykloje, kitose 

mokymosi aplinkose, muziejuose, bibliotekose mokyklos ugdymo plane nustatytu laiku“ 

(Kultūrinės, pažintinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės veiklos planas 2018–

2019 m. m., patvirtintas mokyklos direktoriaus 2018 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-93). 

32. punktą išdėstau taip: 

„Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra paskirstytas proporcingai. Penktadienį mokiniai 

turi 6 ar mažiau pamokų, išskyrus 8d, 8e, 10 kl.“ 

45 punktą išdėstau taip: 

Mokykloje vykdant neformaliojo vaikų švietimo programas: 

45.1. 2018 m. gegužės mėn. buvo atlikti neformaliojo vaikų švietimo paklausos tyrimai; 

45.2. bendradarbiaujant su klasių seniūnais, lyderių klubo nariais, atsižvelgiant į vaikų 

polinkius, poreikius, nustatyta neformaliojo ugdymo veiklų (būrelių) paklausa: sporto – 38,07 proc.,  

šokio – 24,37 proc., rankdarbių – 23,86 proc., šaulių – 18,27 proc., vokalinė studija – 17,77 proc., 

žurnalistų –  15,74 proc., gaspadinių – 12,18 proc., jaunųjų tyrinėtojų – 11,17 proc. 

45.3. meniniam ugdymui skirta 19 val., sportiniam ugdymui – 12 val., kitiems gebėjimams 

ugdyti – 14 val. (mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V-88A). 

71.5. papunktį išdėstau taip: 

„kūno kultūros pamokose, atskiriant 5–8 klasių mergaičių ir berniukų grupes, išskyrus 8d kl. 

(klasės mokiniai dalijami į dvi mišrias grupes).“ 

87. punktą išdėstau taip: 

„Mokykloje susitarta, kuriomis dienomis per mokslo metus mokomasi ne pamokų forma“ 

(2018-06-19 mokytojų tarybos posėdžio  protokolas Nr. MP-9, mokyklos UP 13.2. punkt.): 

87.1. rugsėjo 3 d. – Mokslo metų pradžios šventė ,,Šio gyvenimo laimė – svajonės ir planai, 

ateitis ir viltys“; 

87.2. spalio 5 d. – Tarptautinė mokytojo diena ,,Pabūkime pasakoje“; 

87.3. gruodžio 20 d.– Dvasingumo diena; 

87.4. birželio 17 d. – Karjeros diena; 

87.5. birželio 18 d. – Sveikatingumo diena; 

87.6. birželio 19 d. – Turizmo diena; 



87.7. birželio 20 d. – Mokslo metų pabaigos šventė; 

87.8. birželio 21 d. – projektinė veikla parkelta į balandžio 28 d. (dalyvavimas „Pasaulinės 

gyvybės dienos“ minėjime). 

92.1.2. papunktį išdėstau taip:  

„laikinosios grupės iš paralelių klasių etikai dėstyti sudaromos: 5bd, 6ac, 6de, 7ad, 7bc, 8ce.“ 

92.1.3. papunktį išdėstau taip:  

„laikinosios grupės iš paralelių klasių tikybai dėstyti sudaromos: 5ac, 7bc, 8ce.“ 
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93.2. papunktį išdėstau taip:  

„10 klasių mokiniams skiriamas lietuvių kalbos modulis, kuriam skirta 1 savaitinė valanda iš 

valandų, numatytų mokinio poreikiams tenkinti.“ 

93.4.1. papunktį išdėstau taip:  

„skiriamos papildomos individualios konsultacijos.“ 

93.4.2. papunktį išdėstau taip:  

„10 klasės mokiniui skiriamas 1 val. lietuvių kalbos modulis.“ 

94.7. papunktį išdėstau taip:  

„mokant antrosios užsienio (rusų) kalbos mokiniai dalijami į du pogrupius: 6c, 7a, 8b klasėse; 

kitose klasėse sudaroma po vieną pogrupį.“ 

94.8. papunktį išdėstau taip:  

„mokant antrosios užsienio (vokiečių) kalbos paralelės klasės jungiamos: 6abe, 6cd, 7ac, 7bd, 

8ac, 8de; vienas pogrupis 7e kl.“ 

95.4.1. papunktį išdėstau taip:  

„9 ir 10 klasių mokiniai renkasi 1val. matematikos modulį iš valandų, skirtų mokinių 

poreikiams tenkinti“ 

95.4.3. papunktį išdėstau taip:  

„matematikos spragoms likviduoti 6–8 klasių mokiniams sudaromos sąlygos rinktis 0,5 val. 

ilgalaikes konsultacijas I pusmetyje iš valandų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti.“ 

95.5.4. papunktį išdėstau taip:  

„matematiniams gebėjimams ugdyti 6–8 klasių mokiniams sudaromos sąlygos rinktis 0,5 val. 

ilgalaikes konsultacijas I pusmetyje iš valandų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti.“ 

97.9. papunktį išdėstau taip:  

„mokykloje mokymosi aplinka pritaikyta projektiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. 5–10 

klasėse dvi gamtos mokslų pamokas organizuojamos viena po kitos, sudarant galimybę atlikti ilgiau 

trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus.“ 

100.4. papunktį išdėstau taip:  

„kūno kultūrai mokytis 5–8 klasės dalijamos į mergaičių ir berniukų grupes, išskyrus 8d kl. 

(klasės mokiniai dalijami į dvi mišrias grupes).“ 

100.5. papunktį išdėstau taip:  

„9 ir 10 klasėse pamokos vyksta mišriose grupėse.“ 

100.9. papunktį išdėstau taip:  

„sportiniam ugdymui plėtoti skiriama 12 neformaliojo ugdymo valandų.“ 

 

2. P a p i l d a u Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2017–2018 ir 2018–

2019 mokslo metų ugdymo plano punktus: 

 94.16. išdėstau taip:  

 „10-os klasės mokiniui antrosios užsienio (vokiečių) kalbos pamokos jungiamos su 7e kl.“ 

 97.11. papunktį išdėstau taip:  

„5-ų klasių mokiniai mokosi pagal Integralaus gamtamokslinio ugdymo programą 5–8 

klasėms.“ 



3. P r i p ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo plano 98.3.6. papunktį. 
 

 

Direktorė                             Daina Juškauskienė 

 
SUDERINTA 

Vilkaviškio savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

Alma Finagėjevienė 

2018-08- 


