
 

PATVIRTINTA 

2017 m. rugpjūčio 31  d. 

direktoriaus 

įsakymu Nr.V-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

 

 

2017 -2018 MOKSLO METŲ  

UGDYMO PLANAS  

 
  



2 
 
 

 

TURINYS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS     3 

1.1. Mokslo metų trukmė. Ugdymo organizavimas   3 

1.2. Mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimas. Mokyklos ugdymo plano rengimas. 4 

1.3. Mokinio gerovės užtikrinimas ir sveikatos ugdymas mokykloje.                                   7 

1.4. Pažintini, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų plėtojimas              7                   

1.5. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas                         8 

1.6. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas           9 

1.7. Mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas,  

įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programą                        11 

1.8. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas mokykloje   12 

1.9. Ugdymo turinio integravimas     12 

1.10. Dalykų mokymo intensyvinimas    13 

1.11. Ugdymo diferencijavimas               13 

1.12. Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas                    14 
1.13. Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas  14 

1.14. Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programą, ugdymo organizavimas     15 

1.15. Laikinųjų mokymosi grupių sudarymas, klasių dalijimas                                             15 

1.16.  
2. PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS                       16 

2.1. Bendrosios nuostatos     16 

2.2. Pradinio ugdymo programos vykdymas    17 

2.3. Pagrindinio ugdymo sričių mokymo organizavimas   18 

3. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 20 

3.1. Bendrosios nuostatos     20 

3.2. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažangos ir pasiekimų vertinimas 21 

3.3. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos mokiniams teikimas  21 

3.4. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie  21 

 

 

 



3 
 
 

 

PIRMAS SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. 2017–2018 metų Kauno Vaišvydavos pagrindinės  mokyklos (toliau – mokyklos) ugdymo 

planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo programų, mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių pritaikytų programų ir su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. Vadovaujantis Bendraisiais 

ugdymo planais ir kitais teisės aktais sudaromas 2017–2018 mokslo metų mokyklos ugdymo 

planas.  

2. Mokyklos ugdymo plano tikslai: 

2.1. apibrėžti Ugdymo programų, vykdomų mokykloje, principus ir reikalavimus; 

2.2. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas 

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

būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:  

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti, mokantis pagal 

skirtingas ugdymo programas; 

3.2. aprašyti pagrindinių ugdymo būdų pritaikymą pagal mokinių poreikius; 

3.3. sukurti mokymosi aplinką pagal mokinių mokymosi poreikius; 

3.4. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui mokykloje organizuoti.  

4. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

4.2. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau 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. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

4.7. Kitos mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO  ORGANIZAVIMAS  

 

 

5. Ugdymo organizavimas 2017 – 2018 mokslo metais: 

 

5.1. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas 

pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:  

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga 
Ugdymo procesas 

savaitėmis/dienomis 

1 – 4  2018-05-31 34/170 

5 – 10  2018-06-15 36/181 
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5.2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

5.3. Ugdymo(si) procesas pagal pradinio, pagrindinio  ugdymo programas skirstomas 

pusmečiais: 

  

  

Pusmetis  1 – 4  5 – 10  

I 2017-09-01 – 2018-01-19 

II 2018-01-22 – 2018-05-31 2018-01-22 – 2018-06-15 

 

5.4. Mokinių atostogos numatomos: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi Į mokyklą 

Rudens 2017-10-30 2017-11-03 2017-11-06 

Žiemos (Kalėdų)  2017-12-27 2018-01-03 2018-01-04 

Žiemos  2018-02-19 2018-02-23 2018-02-26 

Pavasario (Velykų)  2018-04-03 2018-04-06 2018-04-09 

Vasaros 1 – 4 klasių mokiniams 2018-06-01 2018-08-31 2018-09-01 

Vasaros 5 – 10 klasių 

mokiniams 
2018-06-18 2018-08-31 2018-09-01 

 

 

6. Priimti sprendimai dėl 10 ugdymo dienų organizavimo laiko:  

6.1.  mokykla 5 ugdymo dienas organizuoja nuosekliai per mokslo metus (prieš atostogas); 

6.2.  Kauno švietimo skyriaus siūlymu 5 ugdymo dienų veiklas vykdo paskutinę mokslo 

metų savaitę (1-4 klasių – gegužės mėnesį, 5-10 klasių –birželio mėnesį). 

7. Darbas pradedamas 8.00 valandą. Kiekvienos klasės darbo grafiką reglamentuoja 

privalomųjų pamokų tvarkaraštis. 

8. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų 

(pamokos vedimo būdai numatomi ilgalaikiuose planuose). Netradicinis ugdymo organizavimas 

vykdomas patvirtinus direktoriaus įsakymu. 

9. Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo valstybinių 

švenčių, mokyklos tradicinių švenčių, egzaminų metu ar iškilus situacijai, keliančiai pavojų 

mokinių sveikatai ar gyvybei, bei paskelbus ekstremalią situaciją. Apie priimtus sprendimus 

mokyklos direktorius informuoja Kauno miesto Švietimo skyrių. Sprendimai įforminami mokyklos 

direktoriaus įsakymu. 

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

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

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko 

dėl...“. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, 

neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektroniniame 

dienyne TAMO. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

 

 

ANTRASIS  SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO  ĮGYVENDINIMAS. 
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MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 
11.  Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal 

mokyklos tikslus, Lietuvos kultūros vertybes, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir 

įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 

„Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo 

programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 

„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pradinio ir 

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos). Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

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

mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ( toliau –  Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo 

planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

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

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašas) ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas. 

12. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas 2017-2018 

mokyklos ugdymo planas. Mokyklos ugdymo planas – tai ugdymo turinio įgyvendinimo, 

vadovaujantis mokyklos susitarimais, bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir bendrąjį 

ugdymą reglamentuojančiais kitais teisės aktais, aprašas. Mokyklos ugdymo plane, atsižvelgiant į 

mokyklos kontekstą, pateikiami konkretūs ugdymo proceso organizavimo sprendimai Pradinio ir 

Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti.  

13. Formuodami mokyklos ugdymo turinį ir rengdami mokyklos ugdymo planą, 

vadovaujamės Vaišvydavos pagrindinės mokyklos  stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu 2017-06-

14 direktoriaus įsakymu Nr.V-31, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese 

informacija, standartizuotų testų, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, 

mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis.  

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

ugdymo organizavimo formomis vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, praktinė, 

vertybinių nuostatų ugdymo, veikla, užtikrinanti motyvuojantį, patrauklų ir prasmingą ugdymo 

procesą, akcentuojant mokymosi pasiekimų gerinimą bei atsakingo mokyklos įvaizdžio kūrimą. Šiai 

veiklai per mokslo metus skirta 10 ugdymo proceso dienų  (priedai Nr. 2, 3  ). 

15. Mokyklos ugdymo plano rengimas grindžiamas demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais, įtraukiant mokytojus, mokinius, tėvus (globėjus, 

rūpintojus), vietos bendruomenę. 

16. Mokyklos ugdymo planą rengia mokyklos direktoriaus įsakymu 2017-05-23 Nr. V-25 

sudaryta darbo grupė. Į Mokyklos ugdymo plano rengimą bendradarbiavimo pagrindais įtraukiami 

mokytojai, mokyklos administracijos, Vaiko gerovės komisijos atstovai, mokiniai ir tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

17. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų, projektinės veiklos, išvykų, 

ekskursijų, konkursų ir olimpiadų formomis. Pamokos trukmė 2 – 10 klasių mokiniams – 45 min., 1 

klasių mokiniams – 35 min. 

18. Mokyklos ugdymo planą iki ugdymo proceso pradžios tvirtinta mokyklos direktorius, 

jo projektą suderinęs su mokyklos taryba, Kauno miesto Švietimo skyriumi.  

19. Mokytojai, remdamiesi Bendrosiomis programomis ir numatomais mokinių 

pasiekimais, parengia dalykų ar ugdymo sričių ilgalaikius planus vieneriems mokslo metams iki 

rugsėjo 1 d.  Ilgalaikiai planai detalizuojami: nurodoma klasė, trumpa klasės charakteristika, 

valandų skaičius per savaitę ir mokslo metus, formuluojami pagrindiniai metų mokymo(si) 
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uždaviniai, turinys (skyriaus, ciklo pavadinimas, valandos, integracija, vertinimas), nurodomi 

ištekliai (vadovėliai, literatūra, mokymo priemonės). Ilgalaikiuose planuose nurodomi gebėjimai. 

Leidžiama naudotis kitų mokytojų parengtais, LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais 

planais. Mokytojai, neturintys 4 metų dalyko dėstymo patirties, rengia ir trumpalaikius bei detalius 

planus atskiroms pamokoms ar pamokų ciklui. Ilgalaikiai planai iki rugsėjo 1 dienos aprobuojami 

metodinėse grupėse ir suderinami su pavaduotoju ugdymui. 

20. Dalykų modulių programas (jei nėra LR ŠMM patvirtintų) rengia dalyko mokytojas, 

neformaliojo švietimo programas – būrelio vadovas. Programos aprobuojamos metodinėse grupėse 

ir tvirtinamos direktoriaus iki rugsėjo 1 d. 

21. Specialiųjų poreikių mokiniams individualizuotas programas rengia dalykų mokytojai, 

remdamiesi dalykų bendrosiomis programomis, atsižvelgdami į mokinių ugdymosi poreikius, 

mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. Individualizuotos programos aprobuojamos 

Vaiko gerovės komisijos ir tvirtinamos direktoriaus iki rugsėjo 1 d. (priedas Nr. 1). 

22. Specialiųjų poreikių mokiniams pritaikyto ugdymo turinio programos rengiamos pagal 

Vaiko gerovės komisijos parengtas rekomendacijas iki rugsėjo 1 d. (priedas Nr. 6). 

23. Metodinė taryba priima nutarimus dėl (Metodinės tarybos posėdžio 2017-06-06 

protokolo Nr.3    nutarimas):  

23.1.  mokinių, besimokančių menų mokyklose, sportinės krypties neformaliojo švietimo 

įstaigose (ar jas baigusių), atleidimo nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar 

dalies jų) lankymo (priedas Nr. 11); 

23.2.  siūlomų pasirinkti modulių  (priedas Nr. 1); 

23.3. užsienio kalbų antrosios užsienio kalbos mokymo nuo 6 klasės ; 

23.4. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos ugdymo procese ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimo apie mokymosi sėkmingumą būdų ir laikotarpių (priedas Nr. 5); 

23.5. mokinių pasiekimų mokantis muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų  ir 

modulio vertinimo (priedas Nr. 5); 

23.6. ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų (priedas Nr. 6); 

23.7. teminių planų rengimo principų ir tvarkos (priedas Nr. 6); 

23.8. socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės programos ir kitų 

programų integravimo į ugdymo turinį principų ir būdų; 

23.9. mokinių pasiekimų gerinimo priemonių plano (priedas Nr. 14); 

23.10. švietimo pagalbos mokiniams, mokytojui ir tėvams (globėjams) teikimo tvarkos 

(priedas Nr. 9); 

23.11. mokymosi pagalbos mokiniui teikimo mokykloje tvarkos (priedas Nr.13); 

23.12. adaptacinio laikotarpio penktokams ir naujai atvykusiems mokiniams trukmės; 

23.13. neformaliojo švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, pasirinkimų ir organizavimo 

būdų. minimalaus grupės dydžio neformaliojo švietimo užsiėmimams organizuoti (priedas Nr. 4); 

23.14. modulių programų rengimo (priedas Nr. 6); 

23.15. pažintinių ir kultūrinių dienų organizavimo (priedas Nr. 2, 3); 

23.16. mokykloje vykdomos edukacinės kultūrinės veiklos (priedas Nr. 2); 

23.17. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo (priedas Nr. 10);  

23.18. mokykloje vykdomų  pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ir jų įgyvendinimo 

ypatumų ( priedas Nr. 6); 

23.19. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimo, naudojimosi jomis mokykloje 

principų ir tvarkos; 

23.20. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų rašto darbams (priedas Nr.15); 

23.21. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo gebėjimų ugdymo per visų dalykų 

pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. 

24. Mokykla, ugdymo proceso metu iškilus BUP nenumatytiems atvejams, gali koreguoti 

ugdymo plano įgyvendinimą pagal turimas mokymo lėšas, išlaikydama minimalų pamokų skaičių 

dalykų programoms įgyvendinti ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui. 
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25. Mokyklos taryba priima sprendimus dėl (Mokyklos tarybos posėdžio 2017-06-06 

protokolo Nr. 3 nutarimas): 

25.1. mokyklos ugdymo plano formos; 

25.2. klasių dalijimo į grupes principų; 

25.3. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo (priedas Nr. 7);  

25.4. ugdymo turinio inovacijas skatinančių proceso modernizavimo priemonių:  

steigti mokykloje integruotą kompiuterių klasę ir mokyti joje lietuvių kalbos, matematikos, 

gamtos ir žmogaus dalykų 5-6 klasių mokinius; 

25.5. reikalavimų mokinių elgesiui. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

26. Mokykla užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. 

Mokykloje saugia  aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos 

vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

27. Mokykla organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: 

vykdo nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą, 

apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje 

dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, 

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

190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“.  Mokykla,  

klasių valandėlių metu, vykdo „ Įveikime kartu“ (2 kl.), „ Zipio draugai“ (3 kl.), „Obuolio draugai“ 

(4 kl.)  programas. Į dalykų ir klasių valandėlių turinį integruota Olweus patyčių ir smurto 

prevencijos programa. 

28. Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ir tarp pamokų 

užsiimti fiziškai aktyvia veikla: žaisti tenisą, futbolą lauko aikštelėje, krepšinį  lauko aikštelėje ir 

sporto salėje.  

29. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos 

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

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

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

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

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

šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941„Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 

patvirtinimo“. 

30.1. 1-4 klasėse integruojama į kūno kultūros, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, 

matematikos dalykų turinį; 

30.2.  5-10 klasėse po 6 temas integruojama į kūno kultūros, informacinių technologijų, 

biologijos, žmogaus saugos dalykų turinį, 

30.3.  5-10 klasėse skirta viena mokymosi diena iš ugdymo proceso dienų, skirtų pažintinei, 

praktinei veiklai birželio mėn. 

31.   Mokykla planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo 

ir stiprinimo renginius per formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas, naudodama dėkingą gamtinę 

aplinką (Kauno marių regioninis parkas, Dubravų  ir Vaišvydavos miškai, ekologiniai Pakalniškių 

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


8 
 
 

 

piliakalnio, Žiegždrių atodangų, Dubravų Sengirės takai), tamprų bendradarbiavimą su Moksleivių 

aplinkotyros centru. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

32. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-

pilietinė veikla, kuriai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Baigiant pagrindinio 

ugdymo programą patenkinamais įvertinimais, bet neatlikus socialinės –pilietinės veiklos , mokinys 

neturi teisės įgyti pagrindinį įsilavinimą ir gauti pažymėjimą. Apie tai informuojami 10 klasės 

mokiniai, jų tėvai (globėjai)  Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, 

auklėtojai jų veiklas fiksuoja dienyne (priedas Nr. 7). 

33. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pažintinė, 

kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė 

ugdymo proceso veiklos dalis. Veikla siejama su mokyklos tikslais ir su mokinių mokymosi 

poreikiais. Veikla nuosekliai organizuojama per mokslo metus (prieš atostogas) (30 val.) ir 

koncentruojama į mokslo metų pabaigą (30 val.). Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir 

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

Mokykla šiai veiklai per mokslo metus, skiria 60 valandų/10 ugdymosi dienų (priedai Nr. 2. 3). 

34.  Mokykla, ugdydama mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo turinyje susieja 

formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su 

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

34.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

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

veiklose, turi  kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis 

vertybines nuostatas; 

34.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos padeda mokiniams 

teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su 

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

institucijomis; 

34.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; 

34.4. 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. 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

35. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio 

bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę pagal mokykloje veikiančią mokinių 

mokymosi krūvio mažinimo sistemą (priedas Nr. 10). 

36. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą, per dieną negali būti 

daugiau kaip 5 pamokos. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programas, per dieną 

negali būti daugiau kaip 7 pamokos.  
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37. Mokykla užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

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

Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų, po ligos. 

38. Mokinys mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo menų ir kūno 

kultūros, o išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko savaitinių pamokų vadovaujantis 

mokykloje priimta tvarka (priedas Nr. 11 ).  

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

užsiima kita veikla arba mokosi individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą. 

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

krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti optimalus ir paskirstytas 

proporcingai. Penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

41.  Mokykla užtikrina, kad namų darbai: 

40.1. atitiktų mokinio galias; 

40.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

40.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

40.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

42. Mokykloje mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir  pagrindinio ugdymo programas ir 

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

sudarytos  sąlygos juos atlikti mokykloje. 

43. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų. Trumpalaikės 

konsultacijos (trumpesnės už 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 pažangą.  

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

44. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio 

dalis dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi 

Ugdymo programų aprašu, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

45. Mokykloje, vadovaujantis  Bendrųjų ugdymo planų 44 punkte nurodytais teisės aktais ir 

mokyklos susitarimais, parengtas Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašas, kuris 

patvirtintas mokyklos vadovo ir skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje (priedas Nr. 5). 

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

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

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

47. Jeigu mokinys: 

46.1. neatliko mokyklos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), mokykla 

numato, kad per dvi savaites jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki 

mokiniui atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė 
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ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio  ugdymo bendrosiose programose, jo 

pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 

46.2. neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl 

svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje 

fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą,  

suteikiama reikiama mokymosi pagalba.  

48.  Mokykla Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja Kauno miesto 

švietimo skyriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio 

pusmečio įvertinimą.  

49. Mokykla apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) informuoja mokyklos nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.  

50. Nuolat tobulinama mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, daug dėmesio 

skiriama formuojamajam, diagnostiniam, apibendrinamajam bei kaupiamajam vertinimui. 

51. Mokytojams sudarytos  sąlygos tobulinti ugdymo individualizavimo metodiką, 

prireikus pasitelkiami švietimo pagalbos specialistai. 

52. Numatydamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo, švietimo pagalbos specialisto, jei buvo teikta pagalba, 

rekomendacijomis, parengtomis 1 klasės mokytojui apie vaiko pasiekimus. 

53. Baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, į kurį atsižvelgia mokytojai, švietimo pagalbos 

specialistai, planuodami mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas, 

ugdymo organizavimą. 

54.  Mokykla diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą ir tam naudoja 

turimus duomenis: nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų, pusmečių, PUPP, pasiekimų 

stebėjimo įrankius.   

55. Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai.  Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, 

koreguojamas mokinio mokymasis.. 

56. Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, pažangai ir 

pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu) ir diagnostinis vertinimas.  

55.1. Pradinių klasių mokinių pasiekimų pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne 

TAMO  įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

55.2. Dorinio ugdymo pasiekimai lygiais neapibendrinami. Atitinkamose dienyno skiltyse ir 

elektroniniame dienyne TAMO  įrašoma padaryta ar nepadaryta pažanga („p.p“ arba „n.p“). 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą individualizuotą 

programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta ar nepadaryta 

pažanga fiksuojama atitinkamo Dienyno skiltyje ir elektroniniame dienyne TAMO dienynas („p.p“ 

arba „n.p“). 

57. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programas, pasiekimai 

vertinami 10 balų vertinimo sistema. 

57.1. Dorinio ugdymo, žmogaus saugos, ekonomikos ir verslumo dalykų mokymosi 

pasiekimai vertinami įskaita. 

56.2.  Dalykų moduliai vertinami  įskaita. 

56.3. Menų, kūno kultūros, technologijų mokymosi pasiekimai vertinami 10 balų vertinimo 

sistema. 

58. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

mokyklos direktoriaus įsakymą. 

59. Siekiant padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) 

rezultatų užtikrinama: 
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59.1. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermė (ypač mokytojams, 

dirbantiems toje pačioje klasėje), vertinimo metu sukauptos informacijos sklaida;  

59.2.  kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptariama mokinių daroma pažanga, 

mokymosi pasiekimai, numatomi mokinio ugdymo(si) pasiekimų gerinimo būdai; 

59.3.  mokykla elektroniniu būdu (elektroninis dienynas: https://dienynas.tamo.lt/) 

informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pasiekimus ir numato 

būdus bei galimybes mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu peržiūrėti gautus pasiekimų 

įvertinimus.  

60. Mokinių pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis 

Bendrosiomis programomis, Ugdymo programų aprašu, Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašu, 

Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2017-

06-14 įsakymu Nr. V-32 (priedas Nr. 5). 

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT  PRADINIO IR  PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

61. Mokyklos pavaduotojas ugdymui atsakingas už mokymosi pasiekimų stebėsenos 

koordinavimą, gerinimą, ir mokymosi pagalbos organizavimą, panaudotų priemonių poveikio 

analizę. 

62. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, nuolat ir laiku identifikuojami 

mokiniui kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami 

mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos 

suteikimo. 

63. Mokykla,  gerindama mokinių mokymosi pasiekimus: 

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

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

63.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 

63.3. ugdo atkaklumą mokantis; 

63.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje; 

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

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

migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, taip pat antramečiaujantiems; 

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

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

63.7. tobulina mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug 

dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 

vertinimui; 

63.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 

ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi galimybę prireikus pasitelkti 

švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi pagalbos poreikius; 

64. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt. Mokymo(si) pagalba integruojama į mokymo(si) 
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procesą, konsultacijoms skirta papildomai pamokų - valandų  mokinio ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti ir mokymosi pasiekimams gerinti  pagal poreikius – mokiniui ar mokinių grupei. 

65. Mokykla užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų 

pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), 

intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones 

(suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti namuose ir pan.).  

66. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Ypatingai svarbi pagalba šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį 

pamokų; kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna 

kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar 

kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ar Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir 

mokinys nedaro pažangos; kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia 

patenkinamo lygmens, kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus, kitais mokyklos 

pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

67. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

68. Mokytojams sudarytos  sąlygos tobulinti ugdymo individualizavimo metodiką, prireikus 

pasitelkiami švietimo pagalbos specialistai. 

69. Sudarytos galimybės mokytojams tobulinti žinias apie įvairių gebėjimų ir poreikių 

mokinių ugdymą ( Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planas). 

70. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama pagal mokymosi pagalbos  mokiniui teikimo 

mokykloje  tvarkos aprašą (priedas Nr. 13 ). 

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

71. Neformalusis vaikų švietimas mokykloje įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija). 

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

mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti (priedas Nr. 

4 ). Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai, ji įgyvendinama realizuojant: 

72.1. neformaliojo ugdymo programas, finansuojamas mokinio krepšelio lėšomis; 

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

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

spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 ir mokyklos parengtą tvarką; 

72.3. socialinę, projektinę ir kitą veiklą. 

73. Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 12 mokinių. 

74. Neformaliojo švietimo valandų neskiriama moduliams mokyti. 

75. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai ir jos yra 

neprivalomos. 

76. Neformaliojo švietimo programas vadovas parengia iki birželio 15 d. 

77. Neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai pildo Neformaliojo švietimo  dienyną 

elektroniniame dienyne TAMO dienynas. 
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78. Pradedant darbą mokslo metų pradžioje arba keičiantis jo pobūdžiui, neformaliojo 

švietimo užsiėmimų vadovai privalo organizuoti saugaus darbo ir elgesio instruktažus ir juos 

tinkamai įforminti dienynuose. 

79. Mokykloje sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, žemų mokymosi pasiekimų, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo 

vaikų švietimo programas. Siekiama , kad mokykloje neformaliajame švietime dalyvautų virš 90%  

mokinių. 

80. Aukščiausių pasiekimų mokiniams rekomenduojama veikloje ir už mokyklos ribų: 

dalyvaujama tarpdisciplininėje itin gabių mokinių ugdymo programoje. 

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

81. Mokykla integruoja:  

81.1. Rengimo  šeimai ir lytiškumo programą į biologijos ir dorinius dalykus; 

81.2. Ugdymą karjerai – į technologijų, žmogaus saugos, užsienio kalbų dalykus; 

80.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinę programą, 

ugdančią mokinių atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams bei padedančias vykdyti žalingų 

įpročių, priklausomybės ligų, AIDS ir kt. prevenciją, į biologijos, geografijos, matematikos, 

chemijos, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, istorijos mokomųjų dalykų bei neformaliojo ugdymo 

veiklą; 

80.4. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese panaudojamos kaip 

ugdymo priemonės visuose mokomuosiuose dalykuose ir neformaliojo ugdymo veikloje; 

80.5. Etninės kultūros programą į lietuvių kalbos, dailės, technologijų ir muzikos dalykų 

turinį; 

80.6. Žmogaus sauga pradinėse klasėse integruojama į visus mokomuosius dalykus ir 

neformalųjį švietimą;  

 80.7. Laisvės kovų istorijai skiriama 18 pamokų, integruojant temas į 9-10 klasės istorijos, 

pilietiškumo pagrindų, lietuvių kalbos ir muzikos pamokas; 

80.8. Tarpdalykinė integracija aptariama metodinėse grupėse, metodinėje taryboje. 

Integruojamų pamokų apskaitai užtikrinti dienyne integruojamų pamokų turinys įrašomas abiejų 

dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose; 

80.9. Mokykla mokyklos taryboje, mokytojų taryboje, metodinėje taryboje, 

administraciniuose pasitarimuose, tėvų susirinkimuose analizuoja , kaip ugdymo procese 

įgyvendinimas ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose 

programose numatytų  rezultatų, ir priima sprendimus dėl tolimesnio turinio integravimo 

tikslingumo. 

  

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

81. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, mokykla intensyvina šių dalykų mokymą. 

Žmogaus sauga: pagrindinio ugdymo programos 1 dalyje (5 – 6 klasėse) žmogaus saugos kursas 

intensyvinamas 5 klasėje ir skiriama 1 savaitinė valanda per mokslo metus. 
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82. Intensyvinant dalykų mokymą neviršijamas maksimalus mokiniui privalomų pamokų 

skaičius per savaitę. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

        UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

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

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

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

83. Mokiniai skiriasi turima patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi 

stiliumi, pasiekimų lygiu ir kt., tai lemia skirtingus mokymosi poreikius. Diferencijuotu ugdymu 

atsižvelgiama į šiuos poreikius. 

84. Diferencijavimas taikomas: 

84.1. mokiniui individualiai pamokos metu pritaikant mokymosi uždavinius ir užduotis, 

ugdymo turinį, metodus, mokymo(si) priemones, tempą, skiriant diferencijuotas namų darbų 

užduotis; 

84.2. mokinių grupei pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias 

mokymosi strategijas ugdymosi poreikių tenkinimo (konsultacijų) užsiėmimų metu. 

85. Mokykla mokyklos taryboje, mokytojų taryboje, metodinėje taryboje, administraciniuose 

pasitarimuose, tėvų susirinkimuose analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas 

diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų 

pasiekimų, ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. 

  

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

              MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

86. Mokiniui, kuris mokomas namie, sudaromas individualus ugdymo planas. Mokinys 

mokosi pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) 

suderintą pamokų tvarkaraštį. 

87. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą bei patiria mokymosi 

sunkumų ar itin sėkmingai mokosi, ar nori pagerinti vieno ar kelių dalykų pasiekimus, sudaromas 

individualus ugdymo planas. Klasės auklėtojas, dalyko mokytojas, suderinę su mokinio tėvais 

(globėjais) raštu kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją dėl individualaus ugdymo plano sudarymo 

galimybės. Sudaroma rašytinė individuali sutartis tarp mokinio, jo tėvų (globėjų), jei vaikui nėra 14 

metų, mokytojo, atsakingo švietimo pagalbos specialisto, nurodomi mokinio ir mokytojo 

įsipareigojimai, tikslų įgyvendinimo laikotarpis, priemonės ir būdai. 

88. Specialių poreikių mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą ar pritaikytą programą, 

sudaromas individualus ugdymo planas. Klasės auklėtojas, dalyko mokytojas, suderinę su mokinio 

tėvais (globėjais) raštu kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją dėl individualaus ugdymo plano 

sudarymo galimybės. Sudaroma rašytinė individuali sutartis tarp mokinio tėvų (globėjų), mokytojo, 

atsakingo švietimo pagalbos specialisto, nurodomi mokinio ir mokytojo įsipareigojimai, tikslų 

įgyvendinimo laikotarpis, priemonės ir būdai. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 
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89. Mokykla organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant 

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

Organizuojami  ne mažiau kaip 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai mokyklos pasirinkta forma su 

mokytojais per mokslo metus; 

90. Mokykloje veikia tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo sistema, kuri reglamentuoja 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimo formas, numatančias mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) galimybes kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauti planuojant ugdymo 

procesą, jį įgyvendinant ir priimant sprendimus (priedas Nr.8 ). 

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

ugdymo procesą, mokinio mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą. Tėvams sudarytos 

geros sąlygos bendrauti su mokykla: tėvams prieinama, aiški ir išsami informacija apie įvairius 

mokyklos darbo aspektus (ugdymo planas, pasiekimų vertinimas, ugdymo organizavimas ir raidos 

perspektyvos) (priedas Nr.5). 

92. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, skatina (ir konsultuoja) 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus): 

92.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose;  

92.2.  kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

92.3. padėti vaikams mokytis namuose; 

92.4.  palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, 

domėtis vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų; 

92.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose mokykloje ir už 

jos ribų.  

 

 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

93. Mokykla priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pradinio ar pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau – 

tarptautinė bendrojo ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, 

informuoja Kauno miesto švietimo skyrių ir numato atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi 

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

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

galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 

93.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais, 

švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

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

įsipareigojimus; 

93.3. parengia atvykusio mokinio įtraukties į mokyklos bendruomenės gyvenimą planą: 

93.3.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę; 
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93.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai 

įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

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

(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis; 

93.3.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

93.3.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį; 

93.3.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis; 

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

mokymąsi intensyviu būdu, kartu užtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu su bendraamžiais. 

Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienerių metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau), o pagalbos 

teikimas numatomas keleriems (2–4) metams.  

  

PENKIOLIKTASIS  SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

 

94. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasės į grupes dalijamos per šių dalykų pamokas: 

94.1. dorinio ugdymo (tikybos/etikos) 1-10 klasėse; 

94.2.  technologijų 5- 8 klasėse; 

94.3.  informacinių technologijų 5, 6 klasėje , mokinių dalijimas į grupes priklauso nuo darbo 

vietų kabinete; 

94.4. nesant galimybių sudaryti laikinosios (mobiliosios) grupės, mokiniai mokosi 

savarankiškai pagal savarankiško mokymosi tvarką. Į mokinio savarankiško mokymosi krūvį 

įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų skaičius. 

94.5. mokymosi pagalbai teikti ( konsultacijoms), dalykams mokyti, panaudojant mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti skirtas pamokas. 

 

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

         MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

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

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

gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

96. Namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 1 – 3 

klasėse –skiriama 9 savaitinės pamokos, 4 klasėse – 11, 5–6 klasėse – 12, 7–8 klasėse – 13, 9-10 

klasėse – 15. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti 

mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.  

97. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriaus įsakymu 

mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Elektroniniame 

dienyne TAMO ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų 

įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio 

individualų ugdymo planą.  
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ANTRAS SKYRIUS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

98. Mokykloje rūpinamasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas:  
98.1. mokykloje apsvarstyti ir priimti vieningi kalbos ugdymo reikalavimai (rašto darbus 

mokiniai įteikia rašytus ranka, informacinėse technologijose naudojamasi lietuviška aplinka);  

98.2. mokomosios užduotys naudojamos kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių 

dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą;  

98.3. mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu 

per visų dalykų pamokas;  

98.4. vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodomi privalumai ir taisytini bei tobulintini dalykai;  

98.5.  ugdoma kalbinė atsakomybė, kalbinė raiška, suvokiant tai kaip vieną iš 

prisistatymo viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindu.  

99. 5 klasės ir naujai atvykusiems mokiniams rugsėjo mėnuo – adaptacijos periodas. 

Rugsėjo mėnesį mokinių pažanga ir pasiekimai nevertinami pažymiais. 

100. Socialinė - pilietinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma. Per mokslo 

metus jai skirta nuo 10 pamokų (valandų). Socialinė - pilietinė veikla skirta ugdyti praktinius 

piliečio gebėjimus, ji įgyvendinama bendradarbiaujant su vietos savivaldos institucijomis ir 

visuomeninėmis organizacijomis vykdoma pažintinės ir kultūrinės veiklos metu arba kitu laiku . 

Mokiniai savo socialinės - pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys. Socialinė –pilietinė veikla 

fiksuojama e. dienyne. Už  socialinės - pilietinės veiklos  organizavimą atsakingi klasių vadovai, 

kurie veiklos kryptis aptaria su mokiniais (priedas Nr. 7). 

101. Ugdymo proceso dalis iš organizuojama  ne pamokų forma, o projektine ar kitokia 

mokiniams patrauklia veikla, ne tik mokykloje, o motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose 

aplinkose. Mokykloje susitarta, kada konkrečiai  per mokslo metus bus mokomasi ne pamokų 

forma. Mokykla ne pamokų forma organizuojamo ugdymo proceso trukmę perskaičiuoja į 

mokymosi pamokomis laiką. 

102.  Mokykla, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, užtikrina 

kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas:  

102.1.  įtraukia šių gebėjimų ugdymą į mokyklos ugdymo turinį; 

102.2. priima reikiamus sprendimus dėl veiksmingų metodų mokinių kalbėjimo, skaitymo, 

rašymo ir skaičiavimo gebėjimams tobulinti, pavyzdžiui: dalyko užduotims naudoti tekstus, 

uždarojo tipo testus papildyti atvirojo tipo klausimais, į kuriuos atsakant reikia argumentuoti, 

dalykinio rašymo užduotimis ir pan.; 

102.3.  rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, 

skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir stebi jų daromą pažangą; 

102.4. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius 

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus.  

 
ANTRASIS  SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

103. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą: 
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103.1.Dorinis ugdymas:  

103.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

katalikų tikybą;  

103.1.2.dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą.  

103.2.Kalbinis ugdymas:  

103.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) vartojimo žodžiu ir raštu 

pasiekimus skaitymo, kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos įgyvendinant ir kitas ( ne lietuvių 

kalbos) Bendrosios programos ugdymo dalykų programas, panaudojant  mokomąsias užduotis  

kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus; 

103.2.2.  pirmosios užsienio kalbos mokymas:  

103.2.3. pirmosios užsienio kalbos (anglų) mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio 

ugdymo programos metais;  

103.2.4. užsienio kalbai mokyti 2 – 4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę.  

 103.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

103.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 50 procentų „Pasaulio pažinimo“ 

dalykui skirto ugdymo laiko. 25 procentai dalykui skiriamo laiko skirta praktinių gamtamokslinių 

gebėjimų ugdymui, t.y. tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtoje (parke, miške, prie 

vandens telkinio ar pan.);  

103.3.2. „Pasaulio pažinimo“ dalyko 25 procentai laiko skirta socialinių gebėjimų ugdymui, 

t.y. ugdymo proceso organizavimui socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

(lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).  

103.4. Matematinis ugdymas: 

 103.4.1. organizuojant matematinį ugdymą, vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių  

mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais; 

 103.4.2. naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios   

priemonės. 

103.5. Kūno kultūra:  

103.5..1. 1, 3 ir 4 klasėse kūno kultūrai skirta 3 ugdymo valandos per savaitę, 2 klasėje – 2 

ugdymo valandos per savaitę. Sudarytos  sąlygas visų  klasių mokiniams lankyti aktyvaus judėjimo 

pratybas mokykloje ar kitoje neformaliojo švietimo įstaigoje;  

103.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose 

su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

103.5.3. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje. 

Už mokinių saugumą atsako sveikatos grupes organizuojanti įstaiga.  

103.6. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis):  

103.6.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui „Dailė ir 

technologijos“ skiriamo laiko. 

103.6.2. įgyvendinama šokio programa skiriant vieną ugdymo valandą iš kūno kultūros 

dalykui skiriamų ugdymo valandų per savaitę (išskyrus 2 klasėje). 

 

TREČIASIS  SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 
104. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etikos arba katalikų tikybos dalyką) 

mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai 

renkasi pats. Dorinio ugdymo dalyką galima keisti kiekvienais mokslo metais.  

105. Lietuvių kalba. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio 

ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudarytos sąlygos pašalinti mokymosi 

spragas ( konsultacijos,  mokymasis laikinojoje grupėje ir kt.); 

106. Užsienio kalbos. 
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106.1. Ankstyvosios užsienio kalbos (anglų) toliau mokomasi kaip pirmosios užsienio 

kalbos 5 klasėje; 

106.2. pirmosios užsienio kalbos (anglų) bendroji programa 5 – 6 klasėse orientuota į A2, o 

7–10 klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

106.3. antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių) mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai 

rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pritarimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą (rusų, vokiečių);  

106.4. antrosios užsienio kalbos (rusų, vokiečių) bendroji programa 5–6 klasėse orientuota 

į A1, o 7–10 klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

106.5. užsienio kalbas keisti iki vidurinio ugdymo programos pradžios galima tik tuo atveju, 

jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl 

objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi. Gavus 

mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis 

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

106.6. vienerius mokslo metus jam skiriama viena papildoma užsienio kalbos pamoka per 

savaitę; 

106.7. Baigiant pagrindinio ugdymo programą organizuojamas užsienio kalbų mokėjimo 

lygio nustatymo testas (per duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

107. Matematika. 

107.1.  Matematikos mokymosi  motyvacijai skatinti naudojamos nacionalinių egzaminų 

centro parengtos matematinio raštingumo užduotys; 

107.2. Stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir remiantis Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo rezultatais numatoma pagalba mokiniams, kurių pasiekimai žemi; 

107.3. Gabūs vaikai ugdomi naudojantis nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 

užduotimis. Rekomenduojama mokiniams dalyvauti olimpiadose, konkursuose. 

107.4. Mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų ( 

TIMSS, PISA) duomenimis, yra nepakankamas, todėl skiriama daugiau dėmesio jam įtvirtinti 

sprendžiant skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinius. 

107.5. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi problemų 

sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio 

egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso 

užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, visiems mokiniams 

kelti aukštus mokymosi lūkesčius. 

107.6. Nuolat stebėmi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis 

(nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais), numatyta pagalba mokiniams (užduotys ir 

metodai spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai žemi. Paprastai šių mokinių žemi ir 

skaitymo gebėjimai, todėl reikia skirti pakankamai laiko uždavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, 

užrašymui matematiniais simboliais. 

108. Tikslingai naudojamasi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 

skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui (rengiant ir naudojant 

interaktyviąsias užduotis).  

109. Informacinės technologijos. 7-8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos. 

109.1. klasėje pirmas pusmetis skiriamas informacinių technologijų bendrosios programos 

kursui (apie 50% metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai 

matematikos dalyko pamokose ( kiti 50% pamokų), 8 klasėje pirmą pusmetį informacinių 

technologijų mokoma matematikos dalyko pamokose (apie 50% procentų metinių pamokų), o antrą 

pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui ( kiti 50% 

pamokų). 
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109.2. klasėje informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų modulių: programavimo pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų. Modulį 

renkasi mokinys. 

110. Socialiniai mokslai. 
110.1. Mokymas per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant ir panaudojant IKT; 

 110.2. Mokymas, atsižvelgiant į esamas istorijos , geografijos galimybes, organizuojamas 

vietos netradicinėse aplinkose ( muziejuose, lankytojų centruose, saugomose teritorijose). 

 110.3.  Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos 

Lietuvos ir pasaulio realijos, nuolat aptariamos su mokiniais nacionalinio saugumo ir gynybos 

pagrindų temos, supažindinama su gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktais. 

111. Gamtamokslinis ugdymas. 

111.1. Gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 

gamtos reiškinių, procesų, objektų tyrimais, skiriant dėmesį  dinamiškos tikrovės problemoms 

atpažinti ir spręsti, pirmiausia - lokaliu, vietos aplinkos ir bendruomenės lygmeniu. 

Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, modeliuojant ar 

vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir (ar) komandinis darbas; 

111.2. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis 

priemonėmis, virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už 

mokyklos ribų ( mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijos, nacionaliniai parkai ir kt.). 

Tam skiriama 30-40 procentų dalykui skirtų pamokų per metus. 

112.  Menai. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai. 

113. Technologijos. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį (5–8 kl.), kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką pagal keturias 

technologijų programas: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos: 

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

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso; 

113.2. Šio kurso programa organizuojama vykdant ekskursijas ir susitikimus baigiant kursą 

parengiamas gaminys ir/ arba jo projektas, paslaugų aprašas; 

113.3. Mokiniai , baigę integruoto technologijų kurso programą, renkasi vieną iš privalomų 

technologijų programų ( mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino 

ir technologijų); 

113.4. Mokiniai gali keisti pasirinktą technologijų programą 10 kl. I pusmečio pradžioje. 

114. Kūno kultūra. 

114.1. Kūno kultūrai 5 klasėje skiriamos 3 valandas per savaitę. 6 – 10 klasėse sudarytos 

sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo 

pratybas mokyklos sporto būreliuose. Mokykla tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą; 

114.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus 

į savijautą arba tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje. 

Tokiu atveju už mokinių saugumą atsako sveikatos grupes organizuojanti įstaiga; 

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

dėl ligos, siūlo kitą veiklą ( stalo žaidimus, šaškes , socialinę veiklą). 

115.  Žmogaus sauga. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje 

organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 

89-4668). 

 

 

TREČIAS SKYRIUS 
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MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

        BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

116. Mokykla organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

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

įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771), atsižvelgdama į specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymosi poreikius, ne vėliau kaip iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 20 d. priima sprendimus dėl 

specialiųjų poreikių mokinių mokymosi krūvio, psichologinės, socialinės pedagoginės ir/ar 

specialiosios pagalbos teikimo, mokymosi aplinkos pritaikymo, aprūpinimo ugdymui skirtomis 

techninės pagalbos priemonėmis ir specialiomis mokymo priemonėmis (Vaiko gerovės komisijos 

pasitarimas). 

117. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymui bendrojo ugdymo dalykų programas, 

pritaikytas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, rengia mokytojas, 

atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, 

Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) rekomendacijas. 

118. Specialiųjų poreikių mokinių tėvams pageidaujant, Vaiko gerovės komisijai 

rekomenduojant, specialiųjų poreikių mokiniams gali būti sudaromi individualaus ugdymo planai 

(jie gali būti keičiami metų eigoje), vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. Visi ugdymo plano 

keitimai, susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami mokyklos direktoriaus įsakymu. 

119. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis LR Specialiojo 

ugdymo įstatymu, patvirtintu 1998 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VIII-969 (Žin., 1998, Nr.115-

3228). 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PASIEKIMŲ IR                 

PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

120. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal bendrąją specialiųjų poreikių mokiniui 

pritaikytą bendrąją programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal 

bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis mokyklos ugdymo plano 43-59 

punktų nuostatomis. 

121. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal individualizuotą ugdymo programą, 

mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami vertinimo įrašais, „įskaityta“, 

„neįskaityta“ ir pažymiais. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS 

MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

122. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011m. liepos 8d. įsakymu Nr. V-1228 (Žin., 2011, Nr. 92-4395) bei Mokymosi pagalbos mokiniui 

teikimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu 2014-10-23 direktoriaus įsakymu Nr.V-44. 
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123. Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams specialią pagalbą teikia logopedas, 

psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, vadovaudamasis Vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijomis, pagal individualiai su specialistais suderintą tvarkaraštį. 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMAS NAMIE 

 

124. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie organizuojamas 

pagal mokyklos ugdymo plano 81-83 punktus. 

125. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie organizuojamas 

vadovaujantis PPT, gydytojų ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. Mokiniui 

sudaromas individualus ugdymo(si) planas atitinkamam laikotarpiui. 

126. Mokiniams, turintiems specifinių ugdymosi poreikių, mokymas organizuojamas 

vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.  
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