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KAUNO R. ŠLIENAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO TURINIO 

PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašu) reglamentuoja Kauno r. 

Šlienavos pagrindinės mokyklos  (toliau – mokyklos) ugdymo turinio planavimo principus, 

formas ir laikotarpius.  

2. Aprašu siekiama:  

2.1. įvardinti pagrindinius ugdymo turinio planavimo principus;  

2.2. nurodyti planavimo formas;  

2.3. apibrėžti planavimo laikotarpius.   

3. Dalyko ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio, Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašu ir Pradinio ugdymo programos ir  Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais 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“, Geros mokyklos koncepcija, 

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

Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl  mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcijos patvirtinimo (2012 m. kovo 29 d.. įsakymo Nr.V-554 redakcija), kitais pradinį ir 

pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės 

aktais, Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštu 2019-08-30Nr. sr-3534 

„Dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos“, Lietuvos, Kauno r. ir mokyklos 

TIMSS NMPP PUPP ir metinių mokinių pasiekimų rezultatais ir pažanga, mokyklos strateginiu 

planu ir veiklos planais.  

4. Apraše vartojamos sąvokos:   

 Dalyko ilgalaikis teminis planas – tai ugdymo turinio įgyvendinimo gairės, kryptys 

vieneriems mokslo metams, kur dalyko turinys išdėstomas etapais (temomis), remiantis dalyko 

mokymo/mokymosi logika.  

Dalyko trumpalaikis teminis planas – tai konkretizuota ilgalaikiame plane numatyta 

veikla, kurioje atsispindi pamokos/pamokų (potemių) tema,  mokymosi uždaviniai, mokymosi 

veiklos, vertinimas.  

Dalyko modulio programa – apibrėžtos, savarankiškos ir kryptingos ugdymo 

programos dalies programa. 

Pasirenkamojo dalyko programa - apibrėžtos, savarankiškos ir kryptingos ugdymo 

programos programa.  

Pritaikyto ugdymo turinio programos: individualizuota programa – programa, skirta 

mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. Pritaikyta programa – programa, skirta 



mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių (supaprastinta ir palengvinta tos pačios klasės 

dalyko programa).   

Klasės vadovo veiklos planas – darbo su klase, mokinių tėvais, pedagogais, 

individualaus darbo kryptys, parengtos klasės vadovo, atsižvelgus į klasės bendruomenės poreikius 

bei mokyklos veiklos uždavinius.  

Neformaliojo ugdymo programa – programa, skirta tenkinti mokinių pažinimo, 

lavinimosi ir saviraiškos poreikius po pamokų.  

  

II. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO PRINCIPAI 

  

5. Ugdymo turinys mokykloje planuojamas pagal Bendruosiuose ugdymo planuose 

nurodytą mokymosi dienų skaičių bei mokyklos ugdymo plane nurodytą dalyko programai, 

pamokų, valandų, skirtų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, neformaliajam švietimui skaičių, 

užtikrinant Bendrosiose programose numatytus mokinių pasiekimus.   

6. Mokytojai, planuodami ugdymo turinį, vadovaujasi Bendrosiomis programomis ir 

kitais norminiais teisės aktais, mokyklos strateginiais ir veiklos tikslais, atsižvelgia į mokyklos 

bendruomenės poreikius ir  turimus išteklius.  

7. Planuodamas mokytojas priima sprendimus dėl: 

               7.1. bendrųjų programų, mokyklos steigėjo bei mokyklos keliamų ugdymo tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo, pritaikant klasės ir atskirų mokinių poreikiams, ugdymo proceso 

organizavimo, kad kiekvienas mokinys pagal savo išgales pasiektų kuo geresnių rezultatų; 

              7.2. ugdymo proceso planavimo, orientuojantis į mokinių mokymosi rezultatus, planų 

derinimo ir aptarimo su kolegomis ir mokiniais, pasirenkamųjų programų ar modulių programų 

rengimo ir įgyvendinimo valstybės ir mokyklos nustatyta tvarka; 

7.3. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų pritaikymo ir vertinimo informacijos 

panaudojimo mokinių poreikiams nustatyti ir tolesniam mokymui(si) planuoti, savalaikei pagalbai 

užtikrinti; dėl mokinių mokymosi rezultatų bei pagalbos aptarimo su mokiniais ir jų tėvais. 

 

  

III. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO LAIKOTARPIAI IR FORMOS 

 

 8. Dalykų ilgalaikiai (metų) planas rengiami vieneriems mokslo metams  

                8.1. Svarbiausi  ilgalaikio plano elementai: 

 8.1.1. bendroji informacija (dalykas/kursas; klasė; laikotarpis; pamokų skaičius.; 

               8.1.2. mokymo ir mokymosi tikslai ir uždaviniai (sukonkretinti atsižvelgiant į konkretų 

kontekstą, gebėjimus aprašytus BP); 

8.1.3. skyriaus pavadinimas/tema (kokie gebėjimai ir kokiame kontekste ugdomi); 

8.1.4. valandų skaičius planuojamas pagal ugdymo planuose numatytą valandų skaičių ir 

mokslo metų trukmę (planuose turi būti numatytas pamokų rezervas, tai priklauso nuo dalyko 3 

pamokų rezervas, turintiems 1 – 2 savaitines pamokas; 6 – 8 pamokų rezervas, turintiems 4 – 5 

savaitines pamokas); 

8.1.5. integracija (dalyko viduje, tarpdalykinė, integruotas pamokas ir integruojamosios 

programos); 

8.1.6. pastabos, kuriose  mokytojai turi fiksuoti  plano pakitimus, nurodyti jų priežastis; 

8.1.7. naudojamos mokymo priemonės, papildoma literatūra ar interneto svetainės. 

    8.1.8. mokytojai ilgalaikiuose planuose: 

8.1.8.1.  nurodo pamokas, kai naudojama E-mokykla, E. lankos, Eduka, EMA pratybos 

(lietuvių kalba, matematika, anglų), internetinis puslapis http://klase.eduka.lt (skaitmeniniai 

vadovėliai, interaktyvių užduočių bankas, galimybė kurti testus, užduotis, vertinti mokinių žinias, 

gauti grįžtamąjį ryšį) ar diagnostinių bei apibendrinamųjų darbų pamokose naudojama klasės 

kontrolės programa); 

  8.1.8.2. pateikia  skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaitmeninių gebėjimų ugdymo ir IT 

integravimo į visų dalykų ugdymo turinį skaičiavimo ir matematinio raštingumo gebėjimų ugdymo 

metodus; 



  8.1.8.3. skiria viešojo kalbėjimo įgūdžių ugdymui visų dalykų pamokose (ne mažiau kaip 

2 pamokos per mokslo metus); 

  8.1.8.4. nurodo tarpdalykinius STEAM projektus, planuojamas pamokas ne mokykloje. 

 
Eil. Nr.

  

 

 

Skyriaus/temos pavadinimas Gebėjimai Valandų skaičius  

(nuo-iki) 

Integracija 

 Pastabos 

     

Rekomenduojama ilgalaikio plano lentelės forma 

 

Eil. Nr. Skyriaus /temos 

pavadinimas 

Valandų 

skaičius 

(nuo-iki) 

Gebėjimai/ 

mokymosi 

uždaviniai 

Mokymosi 

veiklos(me

todai, 

diferencija

vimas/  

individuali

zavimas 

Integracija Verti

nimas 

Pastabos 

        

        

Rekomenduojama detalizuoto  ilgalaikio mokomojo dalyko plano lentelės forma 

 

9. Įgyvendindamas ilgalaikius planus mokytojas planą koreguoja, atsižvelgdamas į 

klasės gebėjimus, patirtį, pasiekimus, mokykloje vykstančius procesus, neviršydamas 10 procentų 

dalyko programai metams skirtų valandų skaičiaus. 

10.  Trumpalaikiai teminiai planai  (mokytojams, turintiems iki 2 metų pedagoginį darbo 

stažą), rengiami vieneriems mokslo metams  

10.1. Svarbiausi trumpalaikio  plano elementai: 

10.1.1. trumpa mokinių grupės charakteristika (motyvacija ir nuostatos; pasiekimai; 

mokymosi ypatumai (mokymosi stiliai, individualūs poreikiai); 

10.1.2. skyriaus, temos pavadinimas; 

10.1.3. skyriaus/temos mokymo ir mokymosi uždaviniai  (Jie turėtų būti, aiškūs; 

konkretūs; padedantys siekti BP numatytų rezultatų. Uždavinių gali būti keletas, tarp jų – dalyko ir 

bendriesiems gebėjimams ugdyti.) 

10.1.4. mokymosi veiklos ( mokymo metodai, individualizavimas ir diferencijavimas); 

10.1.5. vertinimas; 

10.1.6. pastabos; 

10.1.7. apibendrinimas (reflektavimas) ir vertinimas baigiant mokymosi etapą  ( 

įvertinimas, etapo rezultatų aptarimas atsižvelgiant į metų uždavinius ir BP reikalavimus mokinių 

pasiekimams 

 
Eil. 

Nr. 

Pamokos tema Valandų sk. 

(nuo –iki) 

Mokymosi uždaviniai 

(gebėjimai iš BP) 

Mokymosi veiklos 

(diferencijavimas, 

individualizavimas) 

Vertinimas  Pastabos  

       

       

Rekomenduojama trumpalaikio  mokomojo dalyko plano lentelės forma 

 

11. Pamokos planas: 

11.1. pamokos tema/idėja; 

11.2. mokymo ir mokymosi uždaviniai orientuoti į rezultatą; 

11.3. veiklos ir priemonės uždaviniams pasiekti (diferencijavimas ir individualizavimas); 



11.4. įvadinė dalis (motyvavimas, sudominimas, priminimas, susiejimas su ankstesniu 

mokymusi, mokymosi plano, laukiamų rezultatų, vertinimo kriterijų aptarimas ar pan.); 

11.5. nauja medžiaga (pristatymas, informacijos paieška, darbas su šaltiniais, tyrinėjimas 

ir t.t.); 

      11.6.taikymas (praktinės užduotys, pratimai, klausimai, trumpi rašiniai, diskusijos, 

sprendimai, mokinių pristatymai, kūrybiniai darbai, mokymosi mokytis, formuojamojo 

vertinimo elementai ir t.t.). 

11.7.apibendrinimas (susiejimas su ankstesnėmis pamokomis, to, kas išmokta, 

sisteminimas, vertinimas ir įsivertinimas pagal uždavinyje numatytą kriterijų). 

12. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, kurių programų nėra patvirtinusi ŠMSM, 

individualiąsias programas  dalykų mokytojai rengia pagal Bendruosius formaliojo švietimo 

programų reikalavimus, patvirtintus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535, 

vadovaudamiesi Ugdymo plano rengimo tvarkos aprašo nuostatomis.  

13.Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos vieneriems mokslo metams, 

vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija patvirtinta 2005-12-30 Nr. ISAK-2695 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 

redakcija). Bendruosius formaliojo švietimo programų reikalavimus, patvirtintus 2004 m. 

balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535, vadovaudamiesi Ugdymo plano rengimo tvarkos aprašo 

nuostatomis.   

14. Klasių vadovų veiklos planai rengiami  vieneriems mokslo metams( pusmečiais) 

pagal veiklą planuoja pusmečiams arba metams pagal Klasių vadovų metodinėje grupėje 

nustatytas veiklos planavimo rekomendacijas, suderina klasės vadovų metodinėje grupėje ir 

pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  

15. Pritaikyto ugdymo turinio programos rengiamos pusmečiui arba vieneriems mokslo 

metams pagal  mokyklos VGK pateiktą formą.  

  

 IV. PROGRAMŲ, KLASIŲ VADOVŲ, DALYKO ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ 

PLANŲ RENGIMAS IR DERINIMAS  

 

16. Dalykų ilgalaikiai teminiai planai, dalykų trumpalaikiai teminiai planai,  dalykų 

modulių, pritaikyto ugdymo turinio programos, klasės vadovo  planai rengiami ir derinami šia 

tvarka:  

 

Programos, planai Rengia 
Aptaria ir 

pritaria  

Suderina arba 

tvirtina 

 

Norminis dokumentas, reko-

mendacijos, pagal kurias 

rengiama planas, programa 

 

 

programa, teminis planas 

Pastabos 

Dalykų  planai 

(ilgalaikiai, 

trumpalaikiai) 

 

Dalykų 

mokytojai 

Dalykų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

iki 08-28 d. 

 

 

 

Pavaduotojas 

ugdymui 

iki 09-05 

(suderina) 

Bendrosios programos, 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

ugdymo procese samprata  

Mokslo metų Ugdymo 

planai  
Integruojamųjų programų 
gairės, prevencinių 
programų gairės 
 
 
 

 

 

Poreikį rengti 

nustato metodinės 

grupės, 

atsižvelgdamos į 

atskirų dalykų 

specifiškumą.  

 

Trumpalaikius 

planus privalo 

rengti mokytojai, 

kuriems 

rekomenduoja 

priežiūrą 

atliekantys asmenys 

bei mokytojai, 

kurių pedagoginis 

stažas iki 2 metų. 

 



Pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų 

modulių,  

neformaliojo 

ugdymo programų 

anotacijos 

Mokytojas, jei 

nėra ŠMM 

patvirtintų pro-

gramų 

Programas/anot

acijas 

mokytojai 

skelbia iki 

einamų mokslo 

metų gegužės 

mėn. -20 d. 

Dalykų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

iki 05- 25 d. 

Mokyklos 

metodinė 

taryba  

Iki 05-27d. 

Bendrieji formaliojo 
švietimo programų 
reikalavimai 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

ugdymo procese samprata  

Mokslo metų Ugdymo 

planai  
Integruojamųjų programų 
gairės, prevencinių 
programų gairės 

 

Mokiniai pagal 

poreikius renkasi 

programą iki 

einamų mokslo 

metų birželio mėn. 

05 d.  

Rezultatai 

perduodami UP 

projekto rengimo 

grupei iki 05-30 d. 

 
Pasirenkamųjų 

dalykų 
programos  

Mokytojas, jei 
nėra ŠMM 

patvirtintų 
programų 

Mokyklos 
mokytojų 

metodinės 
grupės, jų 
nesant, rajono 
(miesto) 
mokytojų meto-
diniai būreliai 

iki 08.28 d. 
 
 
 
 

Mokyklos 

direktorius 

iki 09-03 

(tvirtina) 

Bendrieji formaliojo 
švietimo programų 

reikalavimai 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

ugdymo procese samprata  

Mokslo metų Ugdymo 

planai  
Integruojamųjų programų 
gairės, prevencinių 
programų gairės 
 

Poreikį rengti 
nustato metodinės 

grupės, mokinių 
poreikiai,  
mokyklos prioritetai 
ir uždaviniai ir 
ugdymo planas 

Dalykų modulių 

programos  

Mokytojas, jei 
nėra ŠMM 

patvirtintų 
programų 

Mokyklos 
mokytojų 

metodinės 
grupės, jų 
nesant, rajono 
(miesto) 
mokytojų meto-
diniai būreliai 

iki 08.28 d. 

 

Mokyklos 

direktorius 

iki 09-03 

(tvirtina) 

Bendrosios programos, 

Bendrieji formaliojo 

švietimo programų 

reikalavimai 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

ugdymo procese samprata  

Mokslo metų Ugdymo 

planai  
Integruojamųjų programų 
gairės, prevencinių 
programų gairės 

 

 

 

Poreikį rengti 

nustato metodinės 

grupės, mokinių 

poreikiai,  

mokyklos 

prioritetai ir 

uždaviniai ir 

ugdymo planas 

Neformaliojo 

ugdymo 

programos 

Būrelio 

vadovas 

Mokyklos 

mokytojų  

metodinės 

grupės  
iki 08.28 d. 

 

Pavaduotojas 

ugdymui 

iki 09-05 

(suderina) 

Mokyklos 

direktorius 

iki 09-07 

(tvirtina) 

 

 

Mokyklos veiklos programa 

Bendrieji formaliojo 

švietimo programų 

reikalavimai 
Integruojamųjų programų 
gairės, prevencinių 
programų gairės 

 

 

 

Neformaliojo 

švietimo  

Pritaikyto ugdymo 

turinio programos 

Dalyko 

mokytojas, 

pradinių 

klasių 

mokytojas 

padedant 

specialiajam 

pedagogui, 

logopedui 

Vaiko gerovės 

komisija  

iki 08.30 d. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

iki 09-05 

(suderina) 

Bendrosios programos, 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

ugdymo procese samprata  

Mokslo metų Ugdymo 

planai. 
Integruojamųjų programų 
gairės, prevencinių 
programų gairės 

 

Poreikį rengti 

nustato mokinių, 

kuriems nustatyti 

specialieji 

ugdymosi poreikiai 

skaičius, VGK. 

 

 

 

 

 

 

Klasių vadovų 

veiklos planai 

Klasių 

vadovai 

Klasių 

vadovų 

metodinė 

grupė 

iki 08.30d. 

Pavaduotojas 

ugdymui 
iki 09-10 
(suderina) 

Mokyklos metodinės 

tarybos patvirtinta forma  
(2007-02-19 protokolo Nr. 
2) 
Mokyklos veiklos planas 
Integruojamųjų programų 

gairės, prevencinių 
programų gairės 

Klasės veikla 

organizuojama,  

įgyvendinant 
mokyklos veiklos 

prioritetus ir 
uždavinius 

 

 

  



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

17. Ugdymo turinio planavimo dokumentai gali būti koreguojami. Įgyvendindamas 

ilgalaikį dalyko teminį planą mokytojas turi teisę daryti pakeitimus (skiria daugiau ar mažiau 

pamokų nei numatyta) atsižvelgdamas į klasės gebėjimus, patirtį, pasiekimus.  

18. Ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui.  

 

 

___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos  

ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašo 

1 priedas  

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                           SUDERINTA  

__________________________________ 

                                                                                                  Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos  

direktoriaus pavaduotojas ugdymui                            

  

  

KAUNO R. ŠLIENAVOS PAGRINDINĖ 

MOKYKLA 

 

 

 

 

 

________________________________________ dalyko ilgalaikis  planas _____klasei 

(dalyko pavadinimas) 

_________________ m. m. 

 

Pamokų skaičius per savaitę ______ 

Pamokų skaičius per metus _______ 

 

Parengė mokytojo vardas, pavardė, dalykas,  kvalifikacinė kategorija 

 

PRITARTA 

______________________________  metodinės grupės posėdyje_______________, 

protokolo Nr.____ 
(data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


