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Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu  

Nr. V1 – 106  

 

KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2017-2018 ir 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos (toliau - Mokyklos) 2017–2018 ir 

2018–2019 mokslo metų ugdymo planas (toliau – UP) reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo 

programų, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytų programų, (toliau – 

Ugdymo programos) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą. UP sudarytas vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos  bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446 ir 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 ,,Dėl 2017 – 2018 ir 2018 – 

2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

patvirtinimo“, ), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“, Nacionalinio mokinių patikrinimo rezultatų analize ir kitais teisės aktais. 

2. Mokyklos UP tikslas – ugdymo turinį formuoti ir ugdymo procesą organizuoti taip, 

kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų bei įgytų 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.  

3. Mokyklos UP uždaviniai: 

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

pradinio, pagrindinio ugdymo programas bei reikalavimus ugdymo procesui Mokykloje 

organizuoti; 

3.2. numatyti ir skirti pamokas/konsultacijas mokinių mokymosi pasiekimams gerinti, 

ugdymui diferencijuoti, verslumo ir informacinių technologijų ugdymo programoms, dalykų 

moduliams mokytis ir kitai veiklai, kuri prisidėtų prie mokinių nuoseklaus kompetencijų ugdymo; 

3.3. ugdyti mokinių praktinius gamtamokslinius gebėjimus, organizuojant ugdymą 

tyrinėjimams palankioje aplinkoje - išmaniojoje klasėje, natūralioje gamtinėje aplinkoje; 

3.4. ugdyti skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo gebėjimus per visų mokomųjų 

dalykų pamokas; 

3.5. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, gebėjimams plėtotis, skiriant neformaliojo 

švietimo valandas, atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų poreikius bei mokyklos prioritetus. 

4. 2016-2017 mokslo metų UP įgyvendinimo veiksmingumas:  

Valstybės reglamentuojamas ugdymo turinys 1 – 10 klasėse buvo įgyvendinamas pagal 

Bendrųjų ugdymo planų lentelėse mokiniams nustatytą savaitinių pamokų skaičių bei panaudojant 

valandas, skiriamas mokinių ugdymo(si)  poreikiams tenkinti. 1-10 klasėse skirtos konsultacijos 

mokymosi pagalbai teikti (gabiems mokiniams bei mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų), 

tenkino mokinių ir jų tėvų poreikius, padėjo gerinti mokinių mokymosi pasiekimus. 2 klasėse skirta 

pamoka šokiui padėjo užtikrinti mokinių fizinį aktyvumą. 7 ir 8 klasėse iš paralelių klasių per 

lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos pamokas sudarytos laikinos panašių poreikių mokinių 

grupės. Mokykla išanalizavusi, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, tėvams 

pritarus, siūlo tęsti diferencijavimą per lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos pamokas 8 

klasėse. Analizuojant pamokų skaičių, numatytą ugdymo plane ir fiksuotą klasių dienynuose, 

nustatyta, kad faktiškai pravestų pamokų skaičius 2,4 % mažesnis negu numatytas ugdymo plane. 
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Pamokos buvo pavaduojamos ir skirtumai, įgyti dėl mokinių ar mokytojų ligos, likviduojami. 

Programos skirtumų likvidavimui panaudotos mokytojų numatytos rezervinės pamokos, integravus 

panašias temas, skiriant papildomas diferencijuotas užduotis ir individualiai (grupėmis) 

konsultuojant mokinius. 

Tęsiant mokyklos pasirinktą kryptį ir siekiant, kad mokiniai įgytų ekonomikos pagrindų, 

kryptingai ugdytųsi verslumo gebėjimus: 3 – 4 klasėse skirtos pamokos verslumo ugdymo 

programai ir informacinių technologijų ugdymo programai, 5 – 8 klasėse skirtos pamokos 

pasirenkamiesiems dalykams - „Ekonomikos ir verslumo  mokymui“, 7 – 8 klasėse skirtos pamokos 

informacinių technologijų dalykų moduliams „Kompiuterinė grafika“, „Kompiuterinės leidybos 

pradmenys“, 5 ir 6 klasėje skirtos pamokos dalykų moduliams - matematikos modulis 

„Nestandartinių uždavinių sprendimas”, informacinių technologijų modulis „3D grafika ir animacija 

pateikčių  rengyklėje”, „Ekonomika ir verslumas anglų kalba”, lietuvių kalbos modulis „Viešasis 

kalbėjimas”. Šių dalykų pamokos tenkino daugumos mokinių ir jų tėvų poreikius, padėjo siekti 

pradinio ir pagrindinio ugdymų programų bendrųjų tikslų, tobulinti mokinių asmens bendrąsias 

kompetencijas.  

Skatinant mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą, ieškota inovatyvių mokymo(si) metodų 

taikymo pamokoje galimybių. Įvairesnių mokymo būdų ir formų naudojimo pamokose ieškota, 

organizuojant projektinę veiklą: buvo vykdomi integruoti tarpdalykiniai projektai, organizuojami 

renginiai, tenkinantys mokinių saviraiškos poreikius, ugdantys pilietiškumą, kūrybiškumą, socialinį 

aktyvumą. 2016 metais pradėtas vykdyti Erasmus+ projektas „Verslumas – žingsnis į ateitį“, 

mokykla yra Tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos narė. Siekiant, kad mokymasis 

mokiniams būtų patrauklus ir džiaugsmingas, susietas su eksperimentavimu, praktiniu pritaikymu, 

buvo plėtojama projektinė veikla. Mokinių tėvai įtraukiami į ugdymo procesą: mokymo(si) 

pagalbos teikimą bei įgyvendinant ugdymo karjerai programą. Tikslingai panaudotos visos 

neformaliajam švietimui skirtos valandos. Neformaliojo švietimo valandos panaudojamos tenkinant 

mokinių poreikius, atsižvelgiant į mokyklos tikslus.  

Analizuojant mokinių ugdymo(si) pasiekimus bei vykdant ugdymo turinio įgyvendinimo 

priežiūrą, atsižvelgus į 2016 metų mokyklos veiklos įsivertinimo išvadas ir siūlymus,  išaiškėjo, kad 

daugiau dėmesio turėtume skirti mokinių individualios pažangos stebėjimui, siekiant geresnių 

mokymosi pasiekimų, organizuoti ugdymą, pagrįstą pažinimu, tyrinėjimu, eksperimentavimu. 2017-

2018 ir 2018-2019 m. m. mokyklos ugdymo planas parengtas atsižvelgiant į išvadas. 

 

I. Mokslo metų trukmė. Ugdymo organizavimas 

 

5. Ugdymo organizavimas 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metais: 

5.1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai: 

 

Klasė 

2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 

Ugdymo 

proceso pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 

Ugdymo 

proceso pabaiga  

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 

1-4 05-31 34 06-07 35 

5-8, 10 06-15 36 06-21 37 

 

5.2 ugdymosi procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas (Mokyklos 

Mokytojų tarybos 2017 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. V15 – 3) skirstomas pusmečiais. Nustatoma 

tokia pusmečių trukmė: 

 

Pusmetis 2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 

pirmas pusmetis  

1-8, 10 klasėms 

 

rugsėjo 1 d. – sausio 19 d. 

 

rugsėjo 1 d. – sausio 25 d. 
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antras pusmetis 

1-4 klasėms 

 

5-8, 10 klasėms 

 

sausio 20 d. – gegužė 31 d. 

 

sausio 20 d. – birželio 15 d. 

 

sausio 26 d. – birželio 7 d. 

 

sausio 26 d. – birželio 21 d. 

 

5.3 mokinių atostogos numatomos:  

Atostogos  2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 

Rudens  2017-10-30–2017-11-03  2018-10-29–2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27–2018-01-03  2018-12-27–2019-01-02 

Žiemos 2018-02-19 – 2018-02-23 2019-02-18 – 2019-02-22 

Pavasario (Velykų) 2018-04-03–2018-04-06  2019-04-23–2019-04-26 

Vasaros 

1- 4 klasėms 

5–10 klasėms 

 

2018-06-01–2018-08-31 

2018-06-16–2018-08-31 

 

2019-06-08–2019-08-31 

2019-06-22–2019-08-31 
 

6. Mokykla 2017-2018 m. m. 5 ugdymo proceso dienas, 2018-2019 m. m. 10 ugdymo 

proceso dienų organizuos ne pamokų forma – projektine, gamtamokslinio tyrinėjimo, pilietine, 

socialine veikla bei kitomis  veiklomis, padedančiomis siekti ugdymo tikslų. Šios dienos yra 

mokyklos kultūrinės pažintinės veiklos dalis. 5 ugdymo dienos bus organizuojamos vadovaujantis  

Kretingos rajono savivaldybės Švietimo skyriaus 2017 m. birželio 30 d. raštu Nr. (20.1.8.)R2-146 

,,Dėl 2017-2018 mokslo metų penkių ugdymo dienų organizavimo“ (UP 25 punktas). 

7. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

8. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

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

9. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Mokyklą gali nevykti 1-5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo 

procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje arba elektroniniame 

dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

 

II. Mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimas. 

Mokyklos ugdymo planas 
 

10. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal Mokyklos tikslus, 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 kt. 

11. Mokyklos ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos veiklos kryptis, pateikiami 

konkretūs ugdymo proceso organizavimo sprendimai Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosioms 

programoms įgyvendinti.  
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12. Mokyklos direktorius organizavo mokyklos ugdymo plano rengimą. Į mokyklos 

ugdymo plano rengimą buvo įtraukti mokytojai, mokiniai, tėvai (2017 m. gegužės 16 d. mokyklos 

direktoriaus įsakymas Nr. V1 – 80). Mokykloje susitarta dėl mokyklos ugdymo plano turinio, 

struktūros, formos ir įgyvendinimo galimybių.  

13. Mokyklos ugdymo planas parengtas, vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais bei remiantis švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis.  

14. Mokyklos ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams.  

15. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio 

ugdymo bendrosiose programose, Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose apibrėžtais mokinių 

pasiekimais, Bendraisiais ugdymo planais ir mokykloje priimtais susitarimais, sprendimais 

(Mokytojų tarybos 2017-06-06  nutarimas Nr. V15 – 3 ) dėl: 

15.1. ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimo įgyvendinimą 

(Tarptautinės Gamtosauginės programos, respublikinio projekto ,,Olimpinės karta“, Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

plėtra“, Erasmus+ projekto „Verslumas: žingsnis į ateitį“ vykdymas); 

15.2. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje (UP 84 punktas); 

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

dalykų pamokas, įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (UP 84 
punktas); 

15.4. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių (UP 5, 38 - 40 

punktai); 

15.5. mokinių, kurie nepasiekia Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – žemi pasiekimai) nustatymo būdų, numatomų mokymosi 

pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti (UP 47 punktas); 

15.6. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą (UP 26-27 punktai); 

15.7. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje (UP 

80, 86 punktai); 

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

reflektuojant ugdymo procesą (UP 38 – 40 punktai); 

15.9. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias papildomas programas ir kokiu būdu 

numatoma integruoti į mokyklos ugdymo turinį (UP 54 – 55, 79 punktai); 

15.10. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo (UP 20, 25 punktai); 

15.11. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į 

mokinio mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas (UP 46 punktas);  

15.12. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo (UP 

24, 25 punktai); 

15.13. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (UP 24.1 

punktas); 

15.14. švietimo pagalbos teikimo (pedagoginę, specialiąją pedagoginę, socialinę 

pedagoginę ir specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams mokykloje teikia: mokytojas, 

specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, logopedas, psichologas. Švietimo pagalbos, teikiamos 

vadovaujantis psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 „Dėl Psichologinės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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“, socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
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ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus 

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

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

aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“);  

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

organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti 

(UP 49-53 punktai); 

15.16. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui 

numatymo (UP 60 – 64 punktai); 

15.17. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, poreikio ir jų panaudojimo (UP 46 – 47, 86 punktai) ; 

15.18. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų (UP 71, 72 punktai); 

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

(UP 65 – 69 punktai). 

16. Mokiniams mokykla siūlo pasirinkti pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių 

programas, patvirtintas mokyklos vadovo. Mokykla, rengdama pasirenkamųjų dalykų, dalykų 

modulių turinį, vadovaujasi Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 

„Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“.  

17. Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytais atvejais mokykla ugdymo proceso 

metu gali koreguoti mokyklos ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, 

atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms 

programoms įgyvendinti.  

18. Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios, 

suderinęs su mokyklos taryba, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.  

 

III. Mokinio gerovės užtikrinimas ir sveikatos ugdymas mokykloje 

 

19. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 

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

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

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

aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės 

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

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 

d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

20. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas, į 1 - 4 klasių vadovo veiklą integruojama socialinių ir 

emocinių įgūdžių lavinimo bei smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis“, smurto ir socialinės 

prievartos programa ,,Aš žinau“, 5 - 8, 10 klasių vadovo veiklą integruojama LIONS QUEST 

Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (UP 25 punktas). 

21. Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną užsiimti fiziškai aktyvia veikla: 

po trijų ir keturių pamokų organizuojamos judriosios pertraukos.  

22. 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“ (toliau – Higienos normos).  

23. Į Mokyklos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 
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spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 

patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa).  Programa integruojama į dalykų turinį, neformaliojo 

švietimo veiklas (UP 70 punktas). 

 

IV. Pažintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų plėtojimas 

 

24. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo 

turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas su neformaliosiomis praktinėmis 

veiklomis: 

24.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniams 

mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose: mokyklos skaitykloje (mokytojui iš anksto 

susiderinus su skaityklos vedėja); Kretingos muziejuje, Kretingos miškų urėdijoje, Kretingos meno 

mokykloje, M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje ir kt.; tyrinėjimams artimiausioje gamtinėje 

aplinkoje (parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.). Veikla kitose edukacinėse erdvėse vykdoma 

1-4 klasėse ne mažiau kaip 5 kartus, 5-8, 10 klasėse - ne mažiau kaip 2 kartus per mokslo metus; 

24.2. veiklomis, skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti 

sprendimus ir motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose (valstybinių švenčių 

minėjimas, dalyvavimas pilietinėse akcijose, Nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už 

laisvę ir netekčių istorija“) (UP 25 punktas);  

24.3. veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą (UP 

15.1 punktas; Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto „Neformaliojo 

vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklos); 

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 

(integruoto pilietiškumo projekto ,,Iš širdies į širdį“ vykdymas). 

25. 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, siejama su mokyklos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi 

poreikiais.  

Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama:  

 
Eil. 

Nr. 
Planuojama veikla Data 

Pamokų skaičius  

1-8, 10 klasės 

1.  Mokslo metų pradžios šventė Rugsėjo 1 d. 5 pamokos 

2.  
Ugdymo karjerai diena Lapkričio mėn. 

1 - 4 klasės - 5 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 6 pamokos 

3.  Ekologinis projektas ,,Einame Daujoto keliais“/ 

Projektinė veikla, skirta mokyklos vardo dienai 

paminėti 

Lapkričio  mėn. 1 - 4 klasės – 2 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 6 pamokos 

4.  Kalėdų šventė. Integruotas projektas ,,Kalėdų 

rytą...“ 

Gruodžio mėn. 1 - 4 klasės – 4 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 5 pamokos 

5.  Žemės diena  Balandžio mėn. 1 - 4 klasės - 5 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 6 pamokos 

6.  Socialinė akcija ,, Darom‘‘ Balandžio mėn. 1 - 4 klasės – 2 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 5 pamokos 

7.  Pilietiškumo ugdymo diena Gegužės mėn. 1 - 4 klasės - 5 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 6 pamokos 

8.  Edukacinė išvyka* 1 pusmetį 1 - 4 klasės – 5 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 6 pamokos 

9.  Edukacinė išvyka* 2 pusmetį 1 - 4 klasės – 5 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 12 pamokų 

10.  Olimpinė diena Gegužės mėn. 

Birželio mėn. 

1 - 4 klasės - 3 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 5 pamokos 
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11.  Lietuvos 100-mečio paminėjimo šventė Gegužės mėn 

Birželio mėn. 

1 - 4 klasės - 5 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 6 pamokos 

12.  Projektas ,,Sveika vasara“ Gegužės mėn. 

Birželio mėn. 

1 - 4 klasės - 5 pamokos, 

5 - 8, 10 klasės - 6 pamokos 

13.  Teatro diena Spalio – lapkričio mėn. 1 - 4 klasės - 5 pamokos 

14.  Kaziuko mugė  Kovo mėn. 1 - 4 klasės - 3 pamokos 

15.  Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio mėn. 5 - 8, 10 klasės 1 pamoka 

16.  Projektinė diena ,,Ekologija. Ekonomika. 

Estetika“ 

Birželio mėn. 5 - 8, 10 klasės 6 pamokos 

 *pagal klasių vadovų veiklos planus. 

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

skiriama per mokslo metus nuo 10 valandų iki 15 valandų, kuri gali būti vykdoma ugdymo proceso, 

skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu, po 

pamokų, pertraukų metu. Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys 

aplanke. 

27. Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę-pilietinę veiklą iš mokyklos 

siūlomų veiklų: 

27.1. pagalba bibliotekoje; 

27.2. pagalba draugui mokantis; 

27.3. talkos; 

27.4. dalyvavimas pilietinėse akcijose; 

27.5. mokyklos edukacinių aplinkų tvarkymas; 

27.6. budėjimas mokykloje pertraukų metu; 

27.7. pagalba organizuojant ir vedant renginius ir pan. 

 

V. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas 

 

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

krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę optimalus ir paskirstytas proporcingai.   

29. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, nėra daugiau kaip 5 

pamokos per dieną, 25 – per savaitę, pagal pagrindinio ugdymo programą - daugiau kaip 7 pamokos 

per dieną, 35 pamokos per savaitę. 

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

kontrolinis darbas, per savaitę - 1-ose klasėse ne daugiau kaip 3, 2 – 4 klasėse ne daugiau kaip 5 

patikrinamieji darbai. Mokiniai apie kontrolinį darbą informuojami (elektroniniame dienyne) ne 

vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, 

nerekomenduojami po šventinių dienų. 

31. Namų darbai: 

31.1. skiriami mokiniams tikslingai, 1 klasėje – esant būtinybei, pritariant tėvams; 

31.2. atitiktų mokinio galias; 

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

mokymuisi; 

31.4. nebūtų užduodami atostogoms; 

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

32. Mokykloje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali 

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

sudaromos sąlygas juos atlikti mokykloje. Mokiniai nukreipiami į namų darbų klubą (UP 47 

punktas). 

33. Ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 

integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir 

neformaliojo švietimo programų turinį) per dieną 1 klasėje negali trukti ilgiau nei 5 ugdymo 

valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas, 5- 8, 10 klasėse – 7 valandas. 
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34. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems 

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

tėvais (globėjais, rūpintojais).  

35. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, rekomenduojamas 

maksimalus pamokų skaičius per savaitę gali būti ne daugiau nei 10 procentų didesnis už minimalų 

mokiniui skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte.  

36. 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) elektroniniame dienyne ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti 

mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.  

37. Mokiniai, besimokantys muzikos, dailės, kitose menų ir sporto mokyklose ar kitose 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, neatleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko pamokų 

(ar jų dalies) lankymo (Mokytojų tarybos 2017-06-06 nutarimas Nr. V15 – 3).  

 

VI. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas 

 

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

dalis ir turi derėti su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą 

vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pradinio ugdymo ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir mokyklos ,,Mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2016 m. 

rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V1-131 „Dėl informacinių komunikacijų technologijų diegimo 

programos ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

39. 1-4 klasių mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo metodika ir tvarka:  

39.1. mokinių pasiekimai ir pažanga 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, ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“, 

patvirtintu mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V1-131; 

39.2. numatydamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, švietimo 

pagalbos specialisto, jeigu buvo teikta pagalba, parengtomis rekomendacijomis pradinių klasių 

mokytojui apie vaiko pasiekimus; 

39.3. vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas; 

39.4. formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu 

teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą į el. 

dienyną) apie jo mokymosi eigą, pasiekimus ar nesėkmes; 

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

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant nustatyti esamą padėtį: kokie 

yra mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga, numatyti tolesnio mokymosi galimybes: 

39.5.1. atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslas), gali būti taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai darbai, testai ir kt. Per dieną neturėtų būti 

atliekamas daugiau kaip vienas diagnostinis darbas;  

39.5.2. informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių 

atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip 

pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.);  

39.5.3. vertinant atliktą darbą įvardinamas pasiektas konkretus kriterijus, nurodomos 

padarytos klaidos ar konkrečiai įvardinama spraga, skaičiuojami testų ir kontrolinių darbų surinkti 

taškai; 
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39.5.4. mokytojai vertinimo informaciją kaupia mokinių vertinimo aplanke, fiksuoja 

mokinio individualią pažangą; 

39.6. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir 

pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant 

mokinio per pusmetį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių 

pasiekimų lygių požymius, ir įrašomi: 

39.6.1. elektroniniame dienyne, mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės 

atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis 

(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, 

įrašoma „nepatenkinamas“; 

39.6.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje, 

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

39.6.3. verslumo ir informacinių technologijų ugdymo programos pasiekimai vertinami 

pagal programose aprašytus pasiekimus, fiksuojami atitinkamose elektroninio dienyno skiltyje įrašu 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“;  

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

individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba 

„n. p.“; 

39.6.5. fiksuojami mokyklos/ mokytojo pasirinktoje mokinio individualios pažangos 

stebėsenos formoje;  

39.6.6. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje mokinys 

mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

40. 5-10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas: 

40.1. vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą derinamas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas:  

40.1.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, mokinio 

mokymosi stebėjimui, laiku teikiamam atsakui (grįžtamajam ryšiui) ir ugdymo turinio pritaikymui, 

teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant komentarą) 

apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys 

įsivertinti; 

40.1.2. Mokykla diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą. Individualios 

mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), ugdantys 

mokytojai ir kiti švietimo specialistai;  

40.1.3. diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima 

tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Diagnostinis 

vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus atliekamas tam tikro 

ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje;  

40.1.4. mokinio pasiekimų diagnostinis vertinimas atliekamas reguliariai, pagal 

mokymo(si) logiką, aiškius vertinimo kriterijus. Diagnostinio vertinimo informacija remiamasi 

analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus, 

koreguojamas mokinio mokymasis. 

Mokinių, besimokančių  pagal pagrindinio ugdymo programą, pasiekimai ir pažanga 

vertinami pagal Bendrosiose  programose aprašytus pasiekimus  taikant 10 balų vertinimo sistemą, 

išskyrus – dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų, kurie vertinami įrašu 

,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“; 

40.2. mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami įrašu ,,įskaityta“ arba 

,,neįskaityta“; 

40.3. dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu ar įrašu 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo 
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rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės 

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

40.4. 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;  

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

rezultatų: 

40.5.1. užtikrina mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo formų dermę (ypatingai 

mokytojams, dirbantiems su toje pačioje klasėje ugdomais mokiniais); 

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

pasiekimus ir pažangą  vadovaudamasi Mokyklos ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V1-131.  

 

VII. Mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas 

 

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

aukštesnių pasiekimų.  

42. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, ugdo sąmoningą ir 

atsakingą požiūrį į mokymąsi: 

42.1. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje; 

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

mokiniams; 

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

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

42.4. tobulina mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, daug dėmesio 

skirdama grįžtamajam ryšiui, vertinimui pamokoje. Jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių 

mokinių grupių, klasių mokinių pasiekimų dinamikos.  

43. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo 

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

suteikimo. 

44. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga: 

mokiniui dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus dalį pamokų; mokiniui gavus nepatenkinamą 

įvertinimą iš  kontrolinio darbo ar kitų užduočių; mokiniui gavus kelis iš eilės nepatenkinamus 

konkretaus dalyko įvertinimus; mokiniui, kurio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis 

nei numatyta Pradinio ir 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 siūlo mokiniui lankyti dalyko konsultacijas. 

45. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos 

reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų. Mokymosi pagalbą mokiniui 

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

metodikas ir kt. 

46. Mokymosi pagalbai teikti naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti: 

46.1. 1 – 8, 10 klasėse individualioms ir grupinėms konsultacijoms (1 val. per savaitę), 

mokymosi pagalbai teikti (gabiems mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant 

žemiems mokymosi pasiekimams);  

46.2. 2-ose klasėse šokio pamokai (1 val. per savaitę); 

46.3. pasirenkamiesiems dalykams mokyti: ekonomikai ir verslumui 5-8 klasėse, 

ekonomikos ir verslumo bei informacinių technologijų ugdymo programoms 3-4 klasėse; 
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46.4. dalyko moduliams mokyti: matematikos moduliui „Nestandartinių uždavinių 

sprendimas“, informacinių technologijų moduliui „3D grafika ir animacija pateikčių rengyklėje“, 

„Ekonomika ir verslumas anglų kalba“, lietuvių kalbos modulis „Viešasis kalbėjimas“  - 5-6 

klasėse, informacinių technologijų dalykų  moduliams „Kompiuterinė grafika“, „Kompiuterinės 

leidybos pradmenys“ – 7-8 klasėse;  

46.5. lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos diferencijuotas mokymas 7 klasėse; 

46.6. dalyko papildomoms pamokoms – matematikai 10 klasėse. 

47. Mokiniams pagal poreikį suteikiama galimybė atlikti namų darbus namų darbų klube 

(14.00-16.00 val.). 8 klasių mokiniai padeda silpniau besimokantiems mokiniams namų darbų 

klube. Mokiniams, savanoriškai padedantiems silpniau besimokantiems, įskaitomos socialinės 

valandos. 

48. Mokymosi pagalbos veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas pagal 

individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką.  

 

VIII. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas mokykloje 

 

49. Mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui pasirinkti jo poreikius atliepiančias 

įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta 

mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms kompetencijoms ugdyti per pasirinktą meninę, 

sportinę, techninės kūrybos ar kitą veiklą.  

50. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su mokyklos mokinių 

savivaldos institucija, įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, 

juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo švietimo programas. 

51. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius 

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

ministro ir Mokyklos ,,Ugdymo turinio planavimo, bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių 

ugdymo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašu“, patvirtintu 

Mokyklos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V1-210 „Dėl ugdymo turinio planavimo, 

bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų programų integravimo į 

ugdymo turinį tvarkos aprašo tvirtinimo“. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos 

visiems mokslo metams, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. 

52. Neformaliojo švietimo  grupės minimalus mokinių skaičius - 12 mokinių.  

53. Neformaliajam  vaikų švietimui  skiriamos valandos, atsižvelgus į mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, ugdymo prioritetus dėl mokinių pasiekimų gerinimo ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymo, mokyklos veiklos kryptis (ekologinė-aplinkosauginė, estetinė, ekonomikos 

ir verslumo) bei Mokyklos galimybes. Siūlomos šios neformaliojo švietimo programos: 
 

Eil. 

Nr. 

Būrelio pavadinimas Val. 

1-4 klasės 

Meninė veikla 

1.  Jaunučių choras  3 

2.  Vokalinė studija  2 

3.  Ansamblinis muzikavimas  1 

4.  Keramikos studija  4 

5.  Šiuolaikiniai - klasikiniai šokiai ,,Arabeskas“  3 

6.  Dailės būrelis  ,,Žaidžiame spalvomis” 1 

7.  Siuvinėjimo būrelis ,,Adatėlė”  1 

8.  Mažieji dizaineriai  1 

9.  ,,Aviliukas” 1 

10.  Kūrybinės dirbtuvėlės 1 

Etnokultūros , kraštotyros veikla 

11.  Jaunieji gamtininkai  1 

Sportinė veikla 
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IX.Ugdymo turinio integravimas 

 

54. Mokykla, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį 

integruoja: 

54.1. 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 bendrosios programos patvirtinimo“; 

54.2. ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

12.  Mažieji olimpiečiai 2 

13.  Drąsūs, stiprūs, vikrūs 2 

14.  Krepšinis  1 

15.  Badmintonas 2 

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo veikla 

16.  Gabių mokinių akademija. Lietuvių kalbos fakultetas 2 

17.  Gabių mokinių akademija. Matematikos fakultetas  2 

18.  Gabių mokinių akademija. Pasaulio pažinimo fakultetas 2 

19.  Šiuolaikinio šokio kolektyvas ,,BeKids“  4 

20.  Anglų kalbos būrelis ,,English Club“ 1 

Saugaus elgesio 

21.  Saugaus eismo būrelis ,,Šviesoforas“ 1 

Iš viso 38  

5-8 klasės 

Meninė veikla 

22.  Instrumentinis ansamblis 1 

23.  Vokalinė studija 1 

24.  Dainavimo studija 1 

25.  Rankdarbių magija 1 

26.  Dizaino studija  2 

27.  Jaunieji meistrai 1 

28.  Jaunieji žurnalistai 1 

Etnokultūros , kraštotyros veikla 

29.  Jaunųjų ekologų būrelis ,,Žaliuoju taku“ 1 

30.  Jaunieji daujotukai  1 

Sportinė veikla 

31.  Atletas 2 

32.  Judėjimo džiaugsmas 2 

33.  Badmintonas 2 

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo veikla 

34.  Šypsenos klubas 1 

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo veikla 

35.  Liaudies šokių kolektyvas ,,Pupa“ 4 

36.  Informacinių technologijų būrelis ,,Kuriame ir mokomės“ 1 

37.  ,,Mąstyk, skaičiuok, spėk“ 1 

Kita veikla 

38.  Virtuvės paslaptys 1 

39.  Iniciatyvių mokinių sambūris 1 

40.  MB „Arbatinukas 1 

Iš viso 26  

10 klasė 

Meninė veikla 

41.  Šiuolaikinio šokio kolektyvas ,,Ritmas“ 2 

Sportinė veikla 

42.  ,,Geležiniai žaidimai“ 1 

Iš viso 3 

Iš viso 67  
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54.3. pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos patvirtinimo“; 

54.4. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“; 

54.5. socialinio emocinio ugdymo LIONS QUEST Paauglystės kryžkelės: gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programą. 

55. Prevencinės ir kitos programos bei mokyklos vykdomi projektai integruojami į dalykų 

ugdymo turinį. Atsižvelgdami į programų ir projektų turinį mokytojai šių programų temas 

integruoja į mokomuosius, pasirenkamuosius dalykus, neformalųjį švietimą, socialinę ir pažintinę 

bei klasės vadovo veiklą ir fiksuoja el. dienyne: 

 
Programos pavadinimas Valandų skaičius 

(per mokslo metus) 

Integruojama 

Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa 

5-8, 10 klasėse  

15 valandų 

 Lietuvių kalba, užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų), gamta 

ir žmogus, biologija, chemija, fizika, informacinės 

technologijos, kūno kultūra, muzika, dorinis ugdymas, 

neformalusis švietimas, klasės vadovo veikla 

Etninės kultūros ugdymas 5-8, 10 klasėse  

15 valandų 

Muzika, šokis, dailė, technologijos, gamta ir žmogus, 

geografija, lietuvių kalba, istorija, neformalusis švietimas, 

klasės vadovo veikla 

Alkoholio ir tabako bei kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencinė 

programa  

5-8, 10 klasėse  

15 valandų 

Matematika, lietuvių kalba, gamta ir žmogus, biologija, 

chemija, fizika, istorija, žmogaus sauga, informacinės 

technologijos, kūno kultūra, dorinis ugdymas, klasės vadovo 

veikla 

LIONS QUEST Paauglystės 

kryžkelės: gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa  

5-8, 10 klasėse  

30 valandų 

Klasės vadovo veikla 

Ugdymo karjerai programa 5-8, 10 klasėse  

10 valandų 

Dailė, technologijos, dorinis ugdymas, ekonomika ir verslumas,  

klasės vadovo veikla 

Olimpinio ugdymo programa 5-8, 10 klasėse  

10 valandų 

Lietuvių kalba, užsienio kalbos (anglų, rusų, prancūzų), 

ekonomika, biologija, geografija, dailė, technologijos, dorinis 

ugdymas, kūno kultūra, neformalusis švietimas 

Pastaba: integruojamųjų dalykų turinys numatomas ilgalaikiuose dalykų planuose. 

 

56. Mokykloje mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti integruotuose gamtos, socialinių 

mokslų, matematikos, technologijų projektuose ar kitose veiklose, plėtoja neformaliojo ir 

formaliojo švietimo galimybes integruoti šiuos dalykus ir vykdomomis veiklomis prisideda prie 

mokslo populiarinimo ir inovacijų kultūros ugdymo. 

 

X. Ugdymo diferencijavimas 

 

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

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

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

mokymosi aplinka ir skiriama nevienodai mokymosi laiko. Diferencijuoto ugdymo tikslas – 

sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios pažangos.  

58. Diferencijavimas taikomas: 

58.1. mokiniui individualiai; 

58.2. mokinių grupei: 

58.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi 

strategijas; 
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58.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai), sudarant 

mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. 

58.2.3. 5-6 klasių mokiniams sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius 

ir gebėjimus (UP 46.4 punktas). 

59. Mokykla siekia geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir 

padėti jiems pasiekti kuo geresnių rezultatų: 

59.1. iš paralelių  8 (8a, 8b, 8c) klasių per lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų 

kalbos pamokas sudaromos laikinos panašių poreikių mokinių grupės siekiant geriau pritaikyti 

ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir padėti jiems pasiekti kuo geresnių rezultatų. Per šias 

pamokas mokiniams taikomi motyvuojantys, poreikius atitinkantys mokymo(-si) metodai ir 

užduotys, padedama išlyginti mokymosi spragas ir siekti patenkinamo, pagrindinio ar aukštesniojo 

pasiekimų lygio. Grupes formuoja dalykų mokytojai atsižvelgdami į praėjusių mokslo metų 

pasiekimus bei poreikius ir derina su mokyklos administracija. Per mokslo metus mokinys iš vienos 

laikinosios grupės gali pereiti į kitą. Perėjimas sprendžiamas mokinio, jo tėvų, klasės vadovo, 

dėstančių mokytojų ir administracijos bendru susitarimu; 

59.2. 7 klasėse diferencijuotas mokymas taikomas per lietuvių kalba ir literatūra bei 

matematikos pamokas. 

 

XI. Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymas 

 

60. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant 

mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo 

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

mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

61. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas mokiniams: 

61.1. besimokantiesiems namie pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programas; 

61.2. turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantiems pagal pradinio ir  

pagrindinio ugdymo individualizuotą programą; 

61.3. besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, kuriems kyla mokymosi 

sunkumų arba jie itin sėkmingai mokosi; 

61.4. turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantiems pagal pradinio ir  

pagrindinio ugdymo pritaikytą programą, kuriems kyla mokymosi sunkumų; 

61.5. mokiniams atvykusiems mokytis iš užsienio. 

62. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas, bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), mokyklos vadovo 

pavaduotojui ugdymui, švietimo pagalbos specialistams. Sudarant individualų ugdymo planą, 

atsižvelgiama į mokykloje turimą informaciją apie mokinį ir jo mokymosi pasiekimus. Mokinio 

individualiame ugdymo plane numatomi mokymosi uždaviniai, apibrėžti sėkmės kriterijai, 

numatomas mokinio indėlis į mokymąsi, reikiama mokymosi pagalba. Mokinių individualūs 

ugdymo planai mokykloje nuolat peržiūrimi ir, jeigu reikia, koreguojami. Mokinio individualaus 

ugdymo plano formą siūlo mokykla. 

63. Individualaus ugdymo plano turinį lemia numatomi artimiausi ir tolesni mokinio 

ugdymo(si) tikslai ir būdai jiems pasiekti:  

63.1. mokinio veikla siejama su mokymosi poreikiais, atskiro dalyko pasiekimų gerinimu;  

63.2. mokinio priimti įsipareigojimai orientuojami į mokymosi pasiekimų gerinimą;  

63.3. individualaus plano sudarymą organizuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

63.4. individualus ugdymo planas sudaromas rašytine forma mokyklos nustatytam 

laikotarpiui.  

64. Individualiame ugdymo plane nurodoma: 

64.1. sritis, dalykas, dėl kurio kyla mokymosi sunkumai ar mokinys itin sėkmingai 

mokosi, jų priežastys; 

64.2. numatomi uždaviniai, sėkmės kriterijai, pagalba.  
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XII. Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas 

 

65. Mokykla organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, 

siekiant individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir 

brandą: 

65.1. informacija apie mokinių pasiekimus pateikiama bendruose klasės tėvų 

susirinkimuose, tėvų priimamuose  tris kartus per metus; 

65.2. mokinių mokymosi pasiekimai fiksuojami mokinio aplanke ir elektroniniame 

dienyne. Kartą per pusmetį tėvams sudaroma galimybė susipažinti su mokinio aplanku. Tėvams 

(globėjams), neturintiems interneto prieigos, mėnesio pabaigoje teikiama mokinio pasiekimų 

ataskaita iš elektroninio dienyno; 

65.3. iškilus mokymosi sunkumams, tėvus (globėjus) individualiai informuoja klasės 

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai (specialieji pedagogai, logopedė, psichologė, socialinė 

pedagogė);  

65.4. kartą per mokslo metus tėvams organizuojamos atvirų durų dienos, kurių metu tėvai 

stebi savo vaiko veiklą pamokose, konsultuojasi su mokytojais. 

66. Mokslo metų pabaigoje tėvai kviečiami dalyvauti  neformaliojo švietimo būrelių 

užsiėmimuose ar kitose veiklose. 

67. Bent kartą per mokslo metus tėvai kviečiami dalyvauti klasės (klasių grupės) 

renginiuose. 

68. Mokykla sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti mokyklos 

gyvenime, savanoriauti (organizuoti ir vesti pamokas, klasės valandėles, klasės renginius, 

neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimus), kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, 

pasiekimų gerinimo, elgesio, turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus. 

69. Kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus mokyklai 

tobulinti, būti išgirsti ir įtraukti į šią veiklą, sukurtas iniciatyvių tėvų klubas.  

 

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

ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimas 

 

70. Mokykla priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pagrindinio ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė bendrojo 

ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, 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:  

70.1. išklauso atvykusių asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais, 

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

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

įsipareigojimus;  

70.3. aptaria atvykusio mokinio įtraukties į mokyklos bendruomenės gyvenimą planą: 

70.3.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę;  

70.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai 

įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis;  

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

(globėjais, rūpintojais);  

70.3.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti;  
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70.3.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį 

laikotarpį;  

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

integruotis.  

XIV. Laikinųjų mokymosi grupių sudarymas, klasių dalijimas 

 

71. Mokykla, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ugdymo programas, nustatė 

laikinosios grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje – ne 

mažiau kaip  10 mokinių, bet negali būti didesnis, nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius 

klasėje.  

72. Dalyko ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos 

laikinosios  grupės dalykams mokyti:  

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

Esant mažesniam mokinių skaičiui, laikina grupė sudaroma iš paralelės ar kitų tos pačios programos 

klasių mokinių; 

72.2. informacinėms technologijoms ir technologijoms atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių ir įrangą ( Higienos normos); 

72.3. užsienio kalboms (1-ajai ir 2-ajai), jeigu 2-10 klasėse - ne mažiau kaip 21 mokinys; 

72.4. 8 klasėse lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos dalykams diferencijuotai 

mokyti; 

72.5. 7 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos diferencijuotam mokymui; 

72.6. pasirenkamųjų dalykų modulių pamokose 5-6 klasėse laikinos grupės sudaromos 

pagal mokinių pasirinkimus, poreikius bei mokyklos galimybes. Mokiniai gali pasirinkti vieną iš 

siūlomų modulių. 

 

XV. Mokinių mokymas namie 

 

73. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

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

1405, ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  

74. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

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

atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

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

klasių mokiniui, mokomam namie, skiriama 9 savaitinės pamokos, 4 klasėje – 11, 5 – 6 klasėse - 

12, 7 – 8 klasėse – 13, 10 klasėse – 15. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu 

mokinys gali lankyti mokykloje.  

76. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu 

mokinys gali nesimokyti 5-10 klasėse menų, dailės, muzikos, technologijų ir 1-10 klasėse kūno 

kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų 

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

individualų ugdymo planą.  

 

II. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

I. Pradinio ugdymo programos  ir atskirų dalykų ugdymo organizavimas 

 

77. Pradinio ugdymo dalykų programos įgyvendinimas: 

77.1. Dorinis ugdymas: 
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77.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tradicinės religinės bendruomenės tikybą; 

77.1.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma 

laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių; 

77.1.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal 

tėvų (globėjų) parašytą prašymą. 

77.2. Kalbinis ugdymas: 

77.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas: taisomos 

rašybos klaidos  visų mokomųjų dalykų darbuose, taikomos skaitymo skatinimo strategijos, 

organizuojamos netradicinės skaitymo pamokos, vykdoma mokinių perskaitytų knygų apskaita. 

77.3. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

77.3.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

77.3.2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų Europos kalbų (anglų, 

prancūzų, vokiečių) (toliau – užsienio kalba); 

77.3.3. užsienio (anglų) kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas 

per savaitę. 

77.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

77.4.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus, todėl ne mažiau kaip 8 pamokas skirti tyrinėjimams palankioje 

aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, 

laboratorijose; 

77.4.2. socialiniams gebėjimams ugdytis privaloma ne mažiau kaip 2 pasaulio pažinimo 

pamokas per mokslo metus organizuoti socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 

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

77.5. Matematinis ugdymas: 

77.5.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovautis ne tik Bendrosios programos 

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

standartizuotų testų rezultatais ir rekomendacijomis, pagal galimybes naudoti informacines 

komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones. 

77.6. Kūno kultūra: 

77.6.1. kūno kultūrai skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę; 

77.6.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

77.6.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 

pagal galimybes organizuojamos judriosios pertraukos ar fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos. 

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

77.7.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui ir technologijų 

dalykui skiriamo laiko. 

77.7.2. 1-4 klasėse įgyvendinama šokio programa, skiriant vieną ugdymo valandą 1,3,4 

klasėse iš kūno kultūros dalykui skiriamų ugdymo valandų per savaitę, 2 klasėse skiriant vieną 

ugdymo valandą iš pamokų, skiriamų mokinių poreikiams tenkinti. 

78. Mokiniai, kurie mokosi pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

(pvz., dailės, muzikos, sporto), neatleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų 

(ar jų dalies) lankymo. 

79. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

79.1. į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

79.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – 

Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, 
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patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 

ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patirtinimo“ 11 priedas 

„Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti 

nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį; 

79.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios 

programos patvirtinimo“; 

79.1.3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendrosios programos patvirtinimo“. 

79.1.4. Etninės kultūros ugdymas; 

79.1.5. mokyklos pasirinktos prevencinės programos: Alkoholio ir tabako bei kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu  Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“, Socialinių ir 

emocinių įgūdžių lavinimo bei smurto prevencijos programa ,,Antras žingsnis”, Smurto ir socialinės 

prievartos programa ,,Aš žinau” (tęstinė - 4 klasėms); 

79.1.6. Mokyklos parengtos programos: verslumo, informacinių technologijų, Olimpinio 

ugdymo programos; 

79.1.7. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

79.1.8. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. 3, 4 klasėse mokoma 

informacinių komunikacinių technologijų pradmenų pagal mokyklos parengtą programą. 

79.2. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, 

į kuriuos integruos prevencines ir kitas programas. Integruojamųjų programų turinys numatomas 

ilgalaikiuose dalykų planuose. 

 
Programos pavadinimas Valandų skaičius 

(per mokslo metus) 

Integruojama 

Žmogaus saugos bendroji programa 1-4 klasėse 9 val. 

(kartą per mėnesį) 

Matematika, lietuvių kalba, pasaulio 

pažinimas, klasės vadovo veikla 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa 

1-4 klasėse 9 val. Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, kūno 

kultūra, muzika, dorinis ugdymas, 

neformalusis švietimas, klasės vadovo 

veikla 

Etninės kultūros ugdymas 1-2 klasėse  4 val. 

3-4 klasėse 5 val. 

Muzika, šokis, dailė ir technologijos, 

pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, 

neformalusis švietimas, klasės vadovo 

veikla 

Alkoholio ir tabako bei kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė 

programa  

1-4 klasėse 5 val. Matematika, lietuvių kalba, pasaulio 

pažinimas, dorinis ugdymas, klasės 

vadovo veikla 

Socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo bei 

smurto prevencijos programa ,,Antras 

žingsnis” 

Smurto ir socialinės prievartos programa 

“Aš žinau” (tęstinė) 

1, 4 klasėse 22 val. 

2,3 klasėse 17 val. 

 

4-ose klasėse 9 val. 

Klasės valandėlė, klasės vadovo veikla 

Ugdymo karjerai programa 1-4 klasėse 4 val. Pasaulio pažinimas, dailė ir technologijos, 

klasės vadovo veikla 

Informacinių technologijų ugdymo 

programa 

3 klasėse 3 val. 

4 klasėse 5 val. 

Lietuvių kalba, matematika, pasaulio 

pažinimas, dailė ir technologijos 

Verslumo ugdymo programa 3 klasėse 3 val. 

4 klasėse 5 val. 

Matematika, pasaulio pažinimas, dailė ir 

technologijos 

Olimpinio ugdymo programa 1-4 klasėse 2 val.  Dailė ir technologijos, dorinis ugdymas, 

kūno kultūra, neformalusis švietimas 
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II. Pamokų paskirstymo lentelės 

 

80. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti:  

80.1. 2017-2018 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 

1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.: 
Eil. 

Nr. 

Dalykai 
1 klasė 2 klasė 3  klasė 4 klasė 

Iš viso 

valandomis 

1. Dorinis ugdymas: (tikyba arba etika) 34 34 34 34 136 

Kalbos:      

2. Lietuvių kalba (gimtoji) 272 238 238 238 986 

3. Užsienio kalba 1 – oji (anglų k.)  68 68 68 204 

4. Matematika 136 170 170 136 612 

5. Pasaulio pažinimas 68 68 68 68 272 

Meninis ir technologinis ugdymas, kūno kultūra      

6. Dailė ir technologijos 68 68 68 68 272 

7. Muzika 68 68 68 68 272 

8. Kūno kultūra 68 68 68 68 272 

9. Šokis 34  34 34 102 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si)  

poreikiams tenkinti* 

     

Šokis  34*   34* 

Verslumo ugdymo programa   17* 17* 34* 

Informacinių technologijų  ugdymo programa 

 

  17* 17* 34* 

Konsultacijos    34* 34* 

Iš viso pradinio ugdymo programai įgyvendinti: 748 816 

(782/34*) 
850 

(816/34*) 
850 

(782/68*) 
3264 

(3128/136*) 

Neformaliojo švietimo valandos 68 68 68 68 272 

 

80.2. 2018-2019 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 

1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min. 
Eil. 

Nr. 

Dalykai 
1 klasė 2 klasė 3  klasė 4 klasė 

Iš viso 

valandomis 

1. Dorinis ugdymas: (tikyba arba etika) 35 35 35 35 140 

Kalbos:      

2. Lietuvių kalba (gimtoji) 280 245 245 245 1015 

3. Užsienio kalba 1 – oji (anglų k.)  70 70 70 210 

4. Matematika 140 175 175 140 630 

5. Pasaulio pažinimas 70 70 70 70 280 

Meninis ir technologinis ugdymas, kūno kultūra      

6. Dailė ir technologijos 70 70 70 70 280 

7. Muzika 70 70 70 70 280 

8. Kūno kultūra 70 70 70 70 280 

9. Šokis 35  35 35 105 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si)  

poreikiams tenkinti* 

     

Šokis  35*   35* 

Verslumo ugdymo programa   18* 17* 35* 

Informacinių technologijų  ugdymo programa 

 

  17* 18* 35* 
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Konsultacijos    35* 35* 

Iš viso pradinio ugdymo programai įgyvendinti: 770 840 

(805/35*) 
875 

(840/35*) 
875 

(805/70*) 
3360 

(3220/140*) 

Neformaliojo švietimo valandos 70 70 70 70 280 
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80.3. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti 2017-2018 m. m.: 
Eil. 

Nr. 
Dalykai 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 

Iš 

viso 

 Mokinių skaičius 23 25 24 24 24 24 26 24 22 26 24 27 26 27 27 26 25 25 26 475 

1. 
Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

1 

(12) 

1 

(14) 

1 

(14 ) 

1 

( 14) 

1 

(14 ) 

1 

(14 ) 

1 

(14 ) 

1 

(13 ) 

1 

(10) 

1 

(14 ) 

1 

( 13) 

1 

( 17) 

1 

( 16) 

1 

(27 ) 

1 

( 27) 

1 

(14 ) 

1 

( 15) 

1 

( 14) 

1 

(15) 

19 

(291 ) 

2. 
Dorinis ugdymas 

(etika) 

1 

(11 ) 

1 

(11 ) 

1 

(10 ) 

1 

( 10) 

1 

(10 ) 

1 

(10 ) 

1 

( 12) 

1 

(11 ) 

1 

(12) 

1 

( 12) 

1 

( 11) 

1 

(10) 

 

(10) 

 

(0 ) 

 

(0 ) 

1 

( 12) 

1 

(10) 

1 

(11 ) 

1 

(11) 

17 

(184 ) 

Kalbos:                     

3. Lietuvių kalba  8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 139 

4. Užsienio kalba 1 – oji 

(anglų k.) 
      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

5. Matematika 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 85 

6. Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

Meninis ir technologinis 

ugdymas, kūno kultūra 
    

 
     

 
     

 

 
 

 
 

7. Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

8. Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

9. Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

10. Šokis 1 1 1 1 1 1      1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si)  poreikiams 

tenkinti* 

    

  

    

 

       

 
13*/ 

4** 

Šokis       1* 1* 1* 1* 1*         5* 

Verslumo ugdymo programa            1/0* 1/0* 1/0* 1/0* 0/1* 0/1* 0/1* 0/1* 4* 

Informacinių technologijų  

ugdymo programa 
    

  
    

 
0/1* 0/1* 0/1* 0/1* 1/0* 1/0* 1/0* 1/0* 4* 

Konsultacijos (gabiems 

mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų) 

    

  

    

 

    1** 1** 1** 1** 4** 

Mokiniui skirtas pamokų 

skaičius 
22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 25 25 25 25 24 24 24 24 448 

Neformaliojo švietimo 

valandos 
2 2 2 2 

2 2 
2 2 2 2 

2 
2 2 2 2 2 2 2 2 38 

Iš viso ugdymo valandų 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 27 27 27 27 26 26 26 26 486 

  Pastaba. ** valandos į pamokų  skaičių mokiniui neįeina. 
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80.4. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti 2018-2019 m. m.: 
 

Eil. 

Nr. 
Dalykai 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 

Iš 

viso 

 Mokinių skaičius 24 24 24 24 23 25 24 24 24 24 26 24 22 26 24 27 26 27 27 469 

1. 
Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

1 

(12) 

1 

(12) 

1 

(12 ) 

1 

( 12) 

1 

(12 ) 

1 

(15 ) 

1 

(14 ) 

1 

(14 ) 

1 

( 14) 

1 

( 14) 

1 

( 14) 

1 

( 13) 

1 

(10 ) 

1 

( 14) 

1 

( 13) 

1 

(17 ) 

1 

( 16) 

1 

(27) 

1 

(27) 

19 

(282 ) 

2. 
Dorinis ugdymas (etika) 1 

(12 ) 

1 

(12) 

1 

(12) 

1 

( 10) 

1 

( 11) 

1 

(10 ) 

1 

(10 ) 

1 

( 10) 

1 

( 10) 

1 

( 10) 

1 

(12) 

1 

(11) 

1 

(12 ) 

1 

( 12) 

1 

(11) 

1 

( 10) 

1 

(10) 

 

(0) 

 

(0) 

17 

(187 ) 

Kalbos:                     

3. Lietuvių kalba  8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 137 

4. Užsienio kalba 1 – oji 

(anglų k.) 
    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

5. Matematika 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 95 

6. Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

Meninis ir technologinis 

ugdymas, kūno kultūra 
                

 

 
   

7. Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

8. Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

9. Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

10. Šokis 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si)  poreikiams 

tenkinti* 

                   
15*/ 

4** 

Šokis     1* 1* 1* 1* 1* 1*          6* 

Verslumo ugdymo programa           1/0* 1/0* 1/0* 1/0* 1/0* 0/1* 0/1* 0/1* 0/1* 4,5* 

Informacinių technologijų  

ugdymo programa 
          0/1* 0/1* 0/1* 0/1* 0/1* 1/0* 1/0* 1/0* 1/0* 4,5* 

Konsultacijos (gabiems 

mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų) 

               1** 1** 1** 1** 4** 

Mokiniui skirtas pamokų 

skaičius 
22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24 453 

Neformaliojo švietimo valandos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

Iš viso ugdymo valandų 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 26 26 26 26 491 

  Pastaba. ** valandos į pamokų  skaičių mokiniui neįeina.
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III. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

I. Pagrindinio ugdymo programos vykdymo bendrosios nuostatos 

 

81. 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. Mokiniui sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, 

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“. 

82. Naujai atvykusiems ir penktų klasių mokiniams skiriamas adaptacinis 3 mėnesių 

laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami tik patenkinamais 

pažymiais. 

83. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti panaudojamos mokymo(si) pasiekimams gerinti: ilgalaikėms ir 

trumpalaikėms konsultacijoms, mokinio pasirinktiems dalykams ar dalykų moduliams mokytis, 

diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti, projektinei ir kitai veiklai. 

 

II. Mokymosi pagal ugdymo sritis organizavimas 

 

84. 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. Mokiniui sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, 

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“. 

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

dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

84.2. mokiniai skatinami rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų 

pamokas; 

84.3. rūpinamasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, 

skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir stebima jų daroma pažanga. 

85. Ugdymo sričių įgyvendinimas: 

85.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų 

parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. 

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

85.2.1. siūlo penktų ir šeštų klasių mokiniams rinktis lietuvių kalbos modulį ,,Viešasis 

kalbėjimas“; 

85.2.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos išlyginti mokymosi 

spragas (skiriamos konsultacijos); 

85.2.3. 7, 8 klasėse lietuvių kalba ir literatūra mokoma diferencijuotai (sudaromos 

mokinių grupės pagal mokinių pasiekimus ir pažangą). 

85.3. Užsienio kalbos: 

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

o 7–10 klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 
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85.3.2. užsienio kalbos mokomasi pagal kalbos mokėjimo lygį. Rugsėjo mėnesį 

organizuojamas mokinių kalbos mokėjimo lygio nustatymas mokytojų pasirinktais kalbų mokėjimo 

lygio nustatymo testais. Pagal Kalbų mokėjimo lygius sudaromos mokinių laikinos grupės; 

85.3.3. 10 klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas naudojantis 

centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų 

perdavimo sistemą „KELTAS“); 

85.3.4. 8 klasėse anglų kalba (pirmoji užsienio kalba) mokoma diferencijuotai 

(sudaromos mokinių grupės pagal mokinių pasiekimus ir pažangą); 

85.3.5. mokykla siūlo penktų ir šeštų klasių mokiniams rinktis anglų kalbos modulį – 

verslumas anglų kalba; 

85.3.6. antrosios užsienio kalbos pradedama mokyti nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) mokiniui iki 14 metų renka antrąją užsienio kalbą: prancūzų, rusų; 

85.3.7. antrosios užsienio (rusų, prancūzų) kalbos bendroji programa 5–6 klasėse 

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

metmenis. 

85.4. Matematika. Organizuojant matematikos mokymąsi: 

85.4.1. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudotis 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 

keliami aukštus mokymosi lūkesčius; 

85.4.2. stebimi mokinių matematikos pasiekimai ir, remiantis duomenimis (nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai įvertinti kiekvieno mokinio 

pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti reikalingą mokymosi pagalbą 

mokyklose), numatoma pagalba mokiniams (užduotis ir metodus spragoms įveikti), kurių 

mokymosi pasiekimai žemi (skiriamos konsultacijos); 

85.4.3. ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas individualizuojamas, 

diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus skiriamos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus 

sunkumo ir sudėtingumo užduotys, naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 

užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. Rekomenduojama mokiniams 

lankyti matematikos būrelius, dalyvauti olimpiadose, konkursuose; 

85.4.4. tikslingai naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines 

mokomąsias priemones; 

85.4.5. 7, 8 klasėse matematika mokoma diferencijuotai (sudaromos mokinių grupės 

pagal mokinių pasiekimus ir pažangą). 

85.5. Informacinės technologijos: 

85.5.1. informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 5 klasėje. Pagrindinio 

ugdymo programos pirmoje dalyje 5–8 klasėms skiriama 108 pamokos; 

85.5.2. 7–8 klasėse skiriamos 36 dalyko pamokos ir 36 pamokos - dalyko moduliams: 7 

klasėje – „Kompiuterinė grafika“, 8 klasėje – „Kompiuterinės leidybos pradmenys“; 

85.5.3. 10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Mokykla siūlo rinktis šiuos modulius: kompiuterinės leidybos pradmenys, 

tinklapių kūrimo pradmenys. Modulį renkasi mokinys; 

85.5.4. Mokykla siūlo 5, 6 klasių mokiniams informacinių technologijų modulį ,,3D 

grafika ir animacija pateikčių rengyklėje“. 

85.6. Gamtamokslinis ugdymas: 

85.6.1. siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą, tobulinami mokinių pasiekimai Žemės 

ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse: 

85.6.1.1.  atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas individualizuojamas, 

diferencijuojamas. Ugdymo procese taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus sunkumo ir 



25 
 

 

sudėtingumo užduotys. Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, 

įgūdžius ir ugdymosi poreikius; 

85.6.1.2.  eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus; 

85.6.1.3.  atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi ne tik kilnojamosiomis ir 

virtualiosiomis laboratorijomis, šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, mokymosi ištekliais už 

mokyklos ribų (mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijomis, nacionaliniais parkais ir 

kt.), bet turimomis mokyklinėmis priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir 

(ar) pasigaminamomis priemonėmis; 

85.6.1.4.  Mokykla skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų būrelių veiklas, dalyvauti 

įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose. 

85.7. Technologijos: 

85.7.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

85.8. Socialinis ugdymas: 

85.8.1. per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymasis grindžiamas tiriamojo 

pobūdžio metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir 

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis; 

85.8.2. siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, rajono savivaldybės, gyvenvietės ir 

kt.) ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, dalis istorijos ir geografijos 

pamokų organizuojama netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos 

savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose), naudojamos virtualiosios 

mokymosi aplinkos; 

85.8.3. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama: 

Lietuvos ir pasaulio realijos, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokias kaip: 

nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; 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 kitos panašios temos. 

85.9. Kūno kultūra: 

85.9.1. kūno kultūrai skiriamos 2 valandos per savaitę. Mokykla sudaro sąlygas visiems 

mokiniams pasirinkti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (šokio, krepšinio, 

tinklinio, sunkiosios atletikos, kvadrato) per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje ar kitoje 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Mokykla tvarko mokinių, lankančių mokykloje judėjimo 

pratybas apskaitą neformaliojo vaikų švietimo dienynuose (el. dienyne);  

85.9.2. organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose, atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus; 

85.9.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė 

rinktis fizinį aktyvumą. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

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

ir atsižvelgus į savijautą; 

85.9.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

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

pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų 

užduočių mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines 

galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

85.9.5. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir 

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

konsultacijas, socialinę veiklą). 

85.10. Meninis ugdymas: 
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85.10.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos ir 

pasirenkamasis šokio dalykas. 

85.11. 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.  
 

III. Pamokų paskirstymo lentelė 

 

86. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2017–2018, 2018–2019 

mokslo metais: 

86.1. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies dalykų programų apimtys 

valandomis 2017-2018 m. m. 

Dalykai 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 

Iš viso val. pagrindinio 

ugdymo programos pirmajai 

daliai 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 36 36 36 36 144 

Lietuvių kalba ir literatūra 180 180 180 180 720 

Užsienio kalba (1-oji) (anglų k.) 108 108 108 108 432 

Užsienio kalba (2-oji) (rusų k./prancūzų k.) - 72 72 72 216 

Matematika 144 144 144 144 576 

Gamta ir žmogus 72 72 - - 144 

Biologija - - 72 36 108 

Fizika - - 36 72 108 

Chemija - - - 72 72 

Informacinės technologijos 36 36 18 18 108 

Istorija 72 72 72 72 288 

Geografija - 72 72 72 216 

Dailė 36 36 36 36 144 

Muzika 36 36 36 36 144 

Technologijos 72 72 72 36 252 

Kūno kultūra 72 72 72 72 288 

Šokis 36 - - - 36 

Žmogaus sauga 36 - 18 18 72 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si)  

poreikiams tenkinti* 
     

Ekonomika ir verslumas  18* 18* 18* 18* 72* 

Informacinių technologijų moduliai   18* 18* 36* 

Dalykų moduliai 18* 18*   36* 

Iš viso: 972 1044 1080 1116 4212 

 

86.2. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies dalykų programų apimtys 

valandomis 2017-2018 m. m. 

Dalykai 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 

Iš viso val. pagrindinio 

ugdymo programos pirmajai 

daliai 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 37 37 37 37 148 

Lietuvių kalba ir literatūra 185 185 185 185 740 

Užsienio kalba (1-oji) (anglų k.) 111 111 111 111 444 

Užsienio kalba (2-oji) (rusų k./prancūzų k.) - 74 74 74 222 

Matematika 148 148 148 148 592 
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Gamta ir žmogus 74 74 - - 148 

Biologija - - 74 37 111 

Fizika - - 37 74 111 

Chemija - - - 74 74 

Informacinės technologijos 37 37 18 19 111 

Istorija 74 74 74 74 296 

Geografija - 74 74 74 222 

Dailė 37 37 37 37 148 

Muzika 37 37 37 37 148 

Technologijos 74 74 74 37 259 

Kūno kultūra 74 74 74 74 296 

Šokis 37 - - - 37 

Žmogaus sauga 37 - 18 19 74 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si)  

poreikiams tenkinti* 
     

Ekonomika ir verslumas  18* 19* 18* 19* 74* 

Informacinių technologijų moduliai - - 19* 18* 37* 

Dalykų moduliai 19* 18* - - 37* 

Iš viso: 999 1073 1109 1148 4329 

 

86.3. pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programai įgyvendinti pamokų skaičius 2017 – 

2018 m. m.: 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 

Pamokų 

sk. 5-8 

kl. 

23 24 24 24 29 27 29 24 24 27 26 30 30 341 

1. Dorinis ugdymas (tikyba) 1 

(13) 
1 

(13) 
1 

(13) 
1 

(11) 
- 

1 

(15) 
1 

(16) 
1 

(17) 
1 

(24) 
1 

(24) 
1 

(10) 
1 

 (15) 
1 

(26) 

12 

(197) 

 
Dorinis ugdymas (etika) 1 

(10) 
1 

(11) 
1 

(11) 
1 

(13) 
1 

(29) 
1 

 (12) 
1 

 (13) 
1 

(7) 
- 

 

(3) 
1 

(16) 
1 

(15) 
 

(4) 

10 

(144) 

 
Kalbos:               

2. Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 

3. Užsienio kalba (1-oji) (anglų 

k.) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

4. Užsienio kalba (2-oji) ( rusų 

k./ prancūzų k.) 
    2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Matematika ir informacinės 

technologijos 
  

 
           

5. Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

6. Informacinės technologijos 1 1 1 1 1 1 1 1/0 1/0 0/1 0/1 1/0 0/1 10 

Gamtamokslinis ugdymas:               

7. Gamta ir žmogus 2 2 2 2 2 2 2       14 

8. Biologija        2 2 2 1 1 1 9 

9. Fizika        1 1 1 2 2 2 9 

10. Chemija           2 2 2 6 

Socialinis ugdymas:               

11. Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

12. Pilietiškumo pagrindai               

13. Geografija     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

14. Ekonomika ir verslumas               

Meninis ugdymas:               

15. Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

16. Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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Technologijos, kūno kultūra, 

žmogaus sauga   
 

           

17. Technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 23 

18. Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

19. Šokis 1 1 1 1          4 

20. Žmogaus sauga 1 1 1 1    0/1 0/1 1/0 1/0 0/1 1/0 7 

Minimalus  pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 26 26 
 

26 26 28 28 28 29 29 29 30 30 30 365 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti* , mokymosi 

pagalbai teikti** 
  

 

          
17*/16* 

16** 

21. 
Ekonomika ir verslumas 1/0* 1/0* 1/0* 1/0* 0/1* 0/1* 0/1* 1/0* 1/0* 0/1* 0/1* 1/0* 0/1* 7*/6* 

22. 
Informacinių technologijų 

moduliai  
  

 
    0/1* 0/1* 1/0* 1/0* 0/1* 1/0* 3* 

23. 

Matematikos modulis 

,,Nestandartinių uždavinių 

sprendimas” 

 

0/1* 1/0*       1* 

24.  

Informacinių technologijų 

modulis “3D grafika ir 

animacija pateikčių 

rengyklėje”. 

 

0/1* 1/0*       1* 

25.  
,,Ekonomika ir verslumas 

anglų kalba”. 

 
0/1* 1/0*       1* 

26. 
Lietuvių kalbos modulis 

,,Viešasis kalbėjimas” 

 
0/1* 1/0*       1* 

28. 
Lietuvių kalbos  ir literatūros 

diferencijuotas mokymas 
  

 
    

 

0,5*/ 

 

0,5*/ 0,5*/ 5** 
3*/ 

9** 
29. 

Matematikos  diferencijuotas 

mokymas 
  

 
    0,5* 0,5* 0,5* 4** 

30. 

Konsultacijos (gabiems 

mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų) 
1** 1** 1** 1**       1** 1** 1** 7** 

Neformalusis švietimas (val. 

skaičius) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Iš viso pamokų 29 29 29 29 31 31 31 33 33 33 33 33 33 408/407 

Pastaba. ** valandos į pamokų  skaičių mokiniui neįeina.  

 

86.4. pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programai įgyvendinti pamokų skaičius 2018 – 

2019 m. m.: 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

 

5a 

 

5b 
 

5c 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 8a 8b 8c 

Pamok
ų sk. 5-

8 kl. 

25 25 25 23 24 24 24 29 27 29 24 24 27 330 

1. Dorinis ugdymas (tikyba) 1 

(13) 

1 

(13) 

1 

(13) 

1 

(13) 
1 

(13) 
1 

(13) 
1 

(11) 
1 

(15) 

1 

(15) 
1 

(16) 
1 

(17) 
1 

(12) 
1 

(12) 
13 

(176) 

Dorinis ugdymas (etika) 1 

(12) 

1 

(12) 

1 

(12) 

1 

(10) 

1 

(11) 

1 

(11) 

1 

(13) 
1 

(14) 

1 

 (12) 
1 

 (13) 

1 

(7) 

1 

(12) 

1 

(15) 

11 

(154) 

Kalbos:               

2. Lietuvių kalba  ir literatūra 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 

3. Užsienio kalba (1-oji) (anglų k.) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

4. Užsienio kalba (2-oji) ( rusų k./ 

prancūzų k.) 
   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Matematika ir informacinės 

technologijos 
  

 
  

 
        

5. Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
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6. Informacinės technologijos 1 1 1 1 1 1 1 1/0 1/0 0/1 0/1 1/0 0/1 10 

Gamtamokslinis ugdymas:               

7. Gamta ir žmogus 2 2 2 2 2 2 2       14 

8. Biologija        2 2 2 1 1 1 9 

9. Fizika        1 1 1 2 2 2 9 

10. Chemija           2 2 2 6 

Socialinis ugdymas:               

11. Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

12. Pilietiškumo pagrindai               

13. Geografija    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

14. Ekonomika ir verslumas               

Meninis ugdymas:               

15. Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

16. Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Technologijos, kūno kultūra, 

žmogaus sauga 
              

17. Technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 23 

18. Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

19. Šokis 1 1 1           3 

20. Žmogaus sauga 1 1 1     0/1 0/1 1/0 1/0 0/1 1/0 6 

Minimalus  pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 26 26 26 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 367 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti* , mokymosi 

pagalbai teikti** 
  

 

  

 

       22/23 

21. 
Ekonomika ir verslumas 1/0* 1/0* 

 

1/0* 0/1* 0/1* 0/1* 0/1* 1/0* 1/0* 0/1* 0/1* 1/0* 0/1* 6*/7* 

22. 
Informacinių technologijų 

moduliai  
  

 
  

 
 0/1* 0/1* 1/0* 1/0* 0/1* 1/0* 3* 

23. 
Matematikos modulis 

,,Nestandartinių uždavinių 

sprendimas” 

1/0*   
 

       1*  

24.  

Informacinių technologijų 

modulis ,,3D grafika ir animacija 

pateikčių rengyklėje”. 
1/0*   

 

       1* 

25.  
,,Ekonomika ir verslumas anglų 

kalba”. 
1/0*   

 
       1* 

26. 
Lietuvių kalbos modulis ,,Viešasis 

kalbėjimas” 
1/0*   

 
       1* 

28. 
Lietuvių kalbos ir literatūros 

diferencijuotas mokymas 
  

 
  

 
 

 

0,5*/  

 
0,5*/  0,5*/  0,5*/ 0,5*/ 0,5*/ 

3* 

29. 
Matematikos  diferencijuotas 

mokymas 
  

 
  

 
 0,5* 0,5* 0,5* 0,5*  0,5* 0,5* 

30. 

Konsultacijos (gabiems 

mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų) 

1** 1** 

 
 

1**   

 

    1** 1** 1** 6** 

Neformalusis švietimas (val. skaičius) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Iš viso pamokų 29 29 29 31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 
409/ 

410 

Pastaba. ** valandos į pamokų  skaičių mokiniui neįeina.  

 

86.5. pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies dalykų programų apimtys 

valandomis: 

 

Dalykas 
10 klasė 

Iš viso val. 

pagrindinio ugdymo 

programos antrajai 

daliai  

Iš viso valandų 

pagrindinio 

ugdymo 

programai 
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Dorinis ugdymas (tikyba arba 

etika) 
36 70 204 

Lietuvių kalba ir literatūra 180 316 986 

Užsienio kalba (1-oji) ( anglų k.) 108 210 612 

Užsienio kalba (2-oji) ( rusų k., 

prancūzų k.) 
72 140 344 

Matematika 144 246 782 

Gamta ir žmogus - - 132 

Ekonomika ir verslumas - 34 34 

Biologija 36 104 206 

Fizika 72 140 242 

Chemija 72 140 208 

Informacinės technologijos 36 70 170 

Istorija 72 140 408 

Pilietiškumo pagrindai 36 70 70 

Geografija 36 104 308 

Dailė 36 70 204 

Muzika 36 70 204 

Technologijos 36 87 321 

Kūno kultūra 72 140 408 

Šokis - - 32 

Žmogaus sauga 18 18 84 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti* 
36* 70* 204 

Iš viso:  1134 2239 6163 

 

86.6. pagrindinio ugdymo antrosios dalies programai įgyvendinti pamokų skaičius 2017-

2018 m. m.: 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

Klasė (mokinių skaičius) 
Pamokų skaičius 

10 klasėse 

10 

(18) 
18 

1.  
Dorinis ugdymas (tikyba) 

1 

(9) 

1 

(9) 

Dorinis ugdymas (etika) 
1 

(9) 
1 

(9) 

Kalbos:   

2.  Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 

3.  Užsienio kalba (1-oji) (anglų k.) 3 3 

4.  Užsienio kalba (2-oji) (rusų k., 

prancūzų k.) 
2 2 

Matematika ir informacinės techologijos   

5.  Matematika 4 4 

6.  Informacinės technologijos 1 1 

Gamtamokslinis ugdymas:   

7.  Gamta ir žmogus - - 

8.  Biologija 1 1 

9.  Fizika 2 2 

10.  Chemija 2 2 

Socialinis ugdymas:   

11.  Istorija 2 2 

12.  Pilietiškumo pagrindai 1 1 

13.  Geografija 1 1 

14.  Ekonomika ir verslumas - - 

Meninis ugdymas:    

15.  Dailė 1 1 

16.  Muzika 1 1 

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus 

sauga: 
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IV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

I. Bendrosios nuostatos 
 

87. Mokykla, rengdama mokyklos ir mokinio individualųjį ugdymo planą, sudaro 

sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį 

ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą.  
88. 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 (jei šiame skyriuje nereglamentuojama, 

mokykla vadovaujasi kitomis Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo 

programų įgyvendinimą) ir atsižvelgia į: 
88.1. formaliojo švietimo programą; 

88.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 
88.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo pagalbos 

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

tarnybų rekomendacijas; 

88.4. mokyklos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir švietimo 

pagalbos lėšos). 
89. Mokykla, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms ir vadovaudamasi 

Bendrųjų ugdymo planų 124, 143 punktuose nurodytu pagrindinio ugdymo dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, vadovaudamosi Bendrųjų ugdymo planų 96–99 

punktais, gali: 
89.1. iki 20 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių 

pamokų skaičių (nemažindamos nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 
89.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, 

socialinei veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, 

siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

89.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičių per mokslo metus, atsižvelgdamos į mokinio reikmes, švietimo pagalbos 

specialistų, vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos 

rekomendacijas; 
89.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, atsižvelgdamos į mokinio galias ir 

sveikatą, poilsio poreikį, keliamus individualius ugdymo tikslus; 
89.5.  formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tos pačios ar skirtingų klasių 

mokinių. 
 
 

 

17.  Technologijos 1 1 

18.  Kūno kultūra 2 2 

19.  Žmogaus sauga 0/1  0/1 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 

mokiniui pagal BUP 
31 31 

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti*,  

mokymosi pagalbai teikti** 
 1* 

20.  Matematika 1* 1* 

Mokiniui skirtas pamokų skaičius 31/32 31/32 

Neformalusis vaikų švietimas (val. skaičius) 3 3 

Iš viso pamokų 34/35 34/35 



32 
 

 

II. Individualaus ugdymo plano rengimas 
 

90. Individualus ugdymo planas rengiamas: 

90.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir 

mokymo organizavimo būdą; 

90.2. mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu ar savarankišku mokymo proceso organizavimo 

būdu; 

90.3. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios švietimo 

pagalbos. 

91. Pritaikant bendrąjį mokyklos ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio 

ugdymosi reikmėms, galima: 

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

užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir 

kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, 

bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

91.2. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų 

(išskyrus lengvus); 

91.3. vietoj šiame punkte nurodytų dalykų mokinys gali rinktis kitus individualaus 

ugdymo plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar 

specialiąją pedagoginę pagalbą.  

92. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

 

III. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimas 

 

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

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 44–55 punktų nuostatomis. 

94. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

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

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

priemonėmis bus naudojamasi. 

 

IV. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos mokiniams teikimas 

 

95. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

96. 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. 

97. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

97.1. 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“; 

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

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 
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teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai; 

97.3. specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms 

(5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pagalba gali būti teikiama per specialiąsias pamokas. 

98. Specialioji pagalba: 

98.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus 

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

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

aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

98.2. teikiama mokytojo padėjėjo; 

98.3. teikiama ugdymo proceso metu. 

 

V. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie 
 

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

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas 

sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

100. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 

mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 107–110 ir 124, 143 punktais, 1 ar 

2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

101. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokyti namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę:  

101.1. mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107–110 

punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms; 

101.2. turinčiam judesio ir padėties sutrikimų rekomenduojama 1–2 valandas per savaitę 

skirti gydomajai mankštai. 

_______________________________________ 
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V. PRIEDAI 

1 priedas  
 

KLASIŲ DALIJIMAS Į GRUPES  IR PARALELIŲ BEI GRETIMŲ KLASIŲ JUNGIMAS 

 

DORINIS UGDYMAS 

 

Klasė 
Mokinių 

skaičius 

Iš jų mokysis Savaitinių pamokų 

skaičius 

Papildomų 

pamokų 

skaičius Tikybos Etikos Tikybai Etikai 

1a 23 12 11 1 1 1 

1b 25 14 11 1 1 1 

1c 24 14 10 1 1 1 

1d 24 14 10 1 1 1 

1e 24 14 10 1 1 1 

1f 24 14 10 1 1 1 

2a 26 14 12 1 1 1 

2b 24 13 11 1 1 1 

2c 22 10 12 1 1 1 

2d 26 14 12 1 1 1 

2e 24 13 11 1 1 1 

3a 27 17 10 1 1 1 

3b 26 16 10 1 1 1 

3c 27 27 - 1 - - 

3d 27 27 - 1 - - 

4a 26 14 12 1 1 1 

4b 25 15 10 1 1 1 

4c 25 14 11 1 1 1 

4d 26 15 11 1 1 1 

5a 23 13 10 1 1 1 

5b 24 13 11 1 1 1 

5c 24 13 11 1 1 1 

5d 24 11 13 1 1 1 

6a 29 - 29 - 1 - 

6b 27 15 12 1 1 1 

6c 29 16 13 1 1 1 

7b 24 24 - 1 - - 

7a 24 17 7 1 
1 1 

7c 27 24 3 1 

8a 26 10 16 1 1 1 

8b 30 15 15 1 
1 1 

8c 30 26 4 1 

10a 18 9 9 1 1 1 

Viso 834 497 337 32 28 27 

________________ 
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2 priedas  
 

TECHNOLOGIJOS 

__________________________ 

 

Klasė 
Mokinių 

skaičius 

Iš jų: Savaitinių    pamokų    skaičius    pagal 

ugdymo planą 

Papildomų 

pamokų 

skaičius 

 

 

I gr. II gr. Klasei I gr. II gr. 

5a 23 12 11 2 2 2 2 

5b 24 12 12 2 2 2 2 

5c 24 12 12 2 2 2 2 

5d 24 12 12 2 2 2 2 

6a 29 14 15 2 2 2 2 

6b 27 14 13 2 2 2 2 

6c 29 15 14 2 2 2 2 

7a 24 12 12 2 2 2 2 

7b 24 12 12 2 2 2 2 

7c 27 13 14 2 2 2 2 

8a 26 13 13 1 1 1 1 

8b 30 15 15 1 1 1 1 

8c 30 15 15 1 1 1 1 

10a 18 9 9 1 1 1 1 

Viso 359 180 179 24 24 24 24 
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3 priedas  
 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

 

_____________________ 

Klasė Mokinių 

skaičius 

Iš jų Savaitinių pamokų skaičius pagal 

ugdymo planą 

Papildomų  

pamokų  

skaičius Mokinių 

sk. I gr. 

Mokinių sk. 

II gr. 

Klasei I gr. II gr. 

4a 26 13 13 1 1 1 1 

4b 25 12 13 1 1 1 1 

4c 25 13 12 1 1 1 1 

4d 26 13 13 1 1 1 1 

5a 23 12 11 1 1 1 1 

5b 24 12 12 1 1 1 1 

5c 24 12 12 1 1 1 1 

5d 24 12 12 1 1 1 1 

6a 29 14 15 1 1 1 1 

6b 27 14 13 1 1 1 1 

6c 29 15 14 1 1 1 1 

7a 24 12 12 1 1 1 1 

7b 24 12 12 1 1 1 1 

7c 27 13 14 1 1 1 1 

8a 26 13 13 1 1 1 1 

8b 30 15 15 1 1 1 1 

8c 30 15 15 1 1 1 1 

10a 18 9 9 1 1 1 1 

Viso 461 231 230 18 18 18 18 
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4 priedas  
 

UŽSIENIO KALBOS (klasių dalijimas į grupes) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

K
la

sė
 

M
o

k
in

ių
 s

k
a
ič

iu
s Pirmoji užsienio kalba Antroji užsienio kalba 

A
n

g
lų

 k
. 
 

P
a

m
o

k
ų

 

sk
a

ič
iu

s 

P
a

p
il

d
o
m

ų
 

p
a

m
o

k
ų

 s
k

. 

P
ra

n
cū

zų
 k

. 

P
a

m
o

k
ų

 s
k

. 

R
u

sų
 k

. 

P
a

m
o

k
ų

 s
k

. 

P
a

p
il

d
o
m

ų
 

p
a

m
o

k
ų

 s
k

. 

2a 26 13/13 4 2      

2b 24 12/12 4 2      

2c 22 11/11 4 2      

2d 26 13/13 4 2      

2e 24 12/12 4 2      

3a 27 14/13 4 2      

3b 26 13/13 4 2      

3c 27 13/14 4 2      

3d 27 14/13 4 2      

4a 26 13/13 4 2      

4b 25 12/13 4 2      

4c 25 13/12 4 2      

4d 26 13/13 4 2      

5a 23 13/12 6 3      

5b 24 12/12 6 3      

5c 24 12/12 6 3      

5d 24 12/12 6 3      

6a 29 15/14 6 3 9 2 20 2 2 

6b 27 13/14 6 3   13/13 4 2 

6c 29 15/14 6 3   15/14 4 2 

7a 24 11/13 6 3 8 2 16 2 2 

7b 24 14/10 6 3   15/14 2 2 

7c 27 13/14 6 3   15/15 4 2 

8a 26 17/17/

17/17/

18 
9 6 

  13/13 4 2 

8b 30   15/15 4 2 

8c 30 10 2 20 2 2 

10a 18 18 3 -   18 2 - 

Viso 690 690 124 62 27 6 188 30 18 
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5 priedas  
 

 8 KLASIŲ MOKINIŲ GRUPĖS, MOKANT PAGAL PASIEKIMŲ LYGMENIS  

 

Klasė 
Mokinių 

skaičius 
Grupės 

Savaitinių    pamokų    

skaičius    pagal ugdymo planą 

Papildomų 

pamokų skaičius 

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA 

8a 26 

21/21/23/20 

5 

5 8b 30 5 

8c 30 5 

MATEMATIKA 

8a 26 

22/22/21/21 

4 

4 8b 30 4 

8c 30 4 

Viso 172 172 27 9 
______________________ 
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6 priedas  
 

7 KLASIŲ MOKINIŲ GRUPĖS, MOKANT MATEMATIKOS IR LIETUVIŲ KALBOS IR 

LITERATŪROS DIFERENCIJUOTAI 

 

Klasė 
Mokinių 

skaičius 
Grupės 

Savaitinių    pamokų    

skaičius    pagal ugdymo planą 

Papildomų 

pamokų skaičius 

8a 24 12/12 1 1 

8b 24 12/12 1 1 

8c 27 13/14 1 1 

Viso 75 75 3 3 

_______________ 

 


