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I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos (toliau – mokyklos) 2021-2022 mokslo metų 

ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą.   

2. Mokyklos ugdymo plano tikslai:  

2.1. apibrėžti ugdymo programų reikalavimus, siekiant ugdymo dermės, prieinamumo 

ir kokybės;  

2.2. pateikti konkrečius susitarimus dėl ugdymo turinio formavimo bei ugdymo proceso 

organizavimo, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės 

pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų. 

3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:  

3.1. nustatyti optimaliausią pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti, 

mokantis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas; 

3.2. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, 

mokinio – mokytojo – tėvų (globėjų) – pagalbos specialistų mokymo ir mokymosi 

aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus ugdymo(si)  

3.3. sudaryti sąlygas organizuoti patirtinį/savivaldų STREAM mokymą(si);  

3.4. ugdyti mokinių kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, smalsumo ir 

kūrybingumo, mokėjimo mokytis, savivaldžio mokymosi ir asmeninės pažangos 

stebėjimo kompetencijas.  

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos ir terminai apibrėžti Lietuvos Respublikos 

švietimo, sporto ir mokslo ministro 2021 m. gegužės 3 d. Nr. V-688 patvirtintų 2021-2022 ir 

2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendrųjų 

ugdymo planų 4 punkte.  Kitos mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose. 

5. Mokyklos ugdymo planas rengiamas pagal mokyklos tikslus ir konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius remiantis švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis, 

mokyklos strateginiu ir metiniu veiklos planais ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, 

pagrindinio ir 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 – kartu 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekviena atskirai – Pradinio 

ugdymo bendrosios programos, 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“, 

Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 
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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). 

6. Mokykloje įgyvendinamoms pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms vykdyti 

Mokyklos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams. Mokyklos ugdymo plane, 

atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, pateikiami mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo 

sprendimai.  

 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

PIRMASIS SKIRSNIS 

 MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

7. Ugdymo organizavimas 2021-2022 mokslo metai.   

7.1. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių atostogoms.  

7.2. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d. pabaiga – 2022 m. 

rugpjūčio 31 d.  

7.3. Ugdymo proceso trukmė: 1-4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos. 5-10 klasės 

mokiniams – 185 ugdymo dienos.  

7.4. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.  

7.5. Mokiniams skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

 

7.6. Ugdomosios veiklos apibrėžiamos laiko trukme:   

Laikas   Veiklos tipas  Tiriamoji veikla  

7.15-8.00   Individualaus tobulėjimo, pagalbos mokiniui laikas:  

ugdome vaiko natūralų poreikį į saviraišką, individualybę.  

Projektai  

Išvykos  

Svečiai  

Savanorystė 

Tyrimai  

Stebėjimai 

Atvejų 

analizavimas  

Kūrybinės 

dirbtuvės  

Mokslinė 

laboratorija  

Konferencijos  

8.00-8.05   Ryto refleksija „Vakar. Šiandien. Rytoj“:  kiekvieną rytą 

vaikai skatinami apmąstyti, kas vyko, vyksta ir vyks 

mokykloje, kaip jie jaučiasi, kaip dalyvauja mokyklos 

gyvenime. Išsakyti nuomonę, kiek jiems tai yra svarbu.  

8.05-13.10  

1-4 klasėse  

Formalus ugdymas, individuali pagalba mokiniui:  

kiekvieną dieną vaikai skatinami apmąstyti ir išsikelti savo 

siekius, analizuoti rezultatus bei nusimatyti naujus tikslus, 

ką jie nori sužinoti, ko dar nežino, samprotauti, kaip naujos 

žinios įtakos jų būtį.  

8.05-15.00  

5-10 klasėse  

12.25-15.05  

1-4 klasių 

koncentre  

Neformalus švietimas.  
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13.10-16.00  

5-10 klasių 

koncentre  

Individuali pagalba mokiniui.  

7.15-16.00  Informalus ugdymas:  

saviugda, edukaciniai žaidimai, skaitytojų klubas, judrieji 

žaidimai lauke, kūrybiškumo dirbtuvės ir kt.  

Nuo 15.00  

1-4 klasių 

mokinių; 

Nuo 16.00  

5-10 klasių 

mokinių.  

Asmenybinis ugdymasis. Asmenybinio ugdymosi laiku puoselėjame įprotį 

kasdien tobulėti savarankiškai, gilinti savo individualius interesus. Mokėjimo 

mokytis kompetencijos tobulinimasis, tvirtų mokymosi įgūdžių formavimasis.  

7.7. Pamokų pradžia 8.00 val.,  

7.8. Pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35 min., 2-10 klasėse – 45 min.  

7.9. 8.00-8.05. Ryto ratas/refleksija „Vakar – šiandien – rytoj“.  

7.10. Numatomos šešios savivald(aus/žio) mokymosi dienos 09 mėn. dvi dienos, 10 mėn 

dvi dienos, 11mėn. viena diena, 04 mėn. viena diena. 

7.11. Vasaros atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba 

ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. 

Atostogos 1-10 klasių mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, bet ne vėliau kaip: 

Klasė  
Ugdymo proceso 

pabaiga  

Ugdymo proceso trukmė 

dienomis  

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis  

1-4  2022-06-09 175  35  

5-10  2022-06-23 185  37  

7.12. Ugdymo procesas 1-10 mokyklos klasėse vyksta trimestrais:  

 

Klasė  I trimestras  II trimestras 
 III trimestras 

1-4  2021-09-01-2021-11.30 2021-12-01-2022- 02-28 
2022-03-01-2022-06-09 

5-10  2021-09-01-2021-11.30 2021-12-01-2022- 03-20 
2022-03-21-2022-06-23 

 

8. Ekstremalių situacijų atvejais mokyklos direktorius turi teisę keisti pamokų ir pertraukų laiką, 

priimti kitus sprendimus dėl ugdymo plano koregavimo. Apie priimtus sprendimus mokyklos vadovas 

informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.  

8.1. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų 

mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms 

mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai 

stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į 
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ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis 

8.1.1. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms 

mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, nustatomas vadovaujantis  Bendrųjų ugdymo planų 7 priedu“  Mokyklos UP 8 

priedas. 

   

ANTRASIS SKIRSNIS 

 MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS  

10. Ugdymo plano projektą parengė mokyklos direktoriaus 2021- 05-12d. įsakymu Nr.E-

V-106  patvirtinta darbo grupė.  

11. Mokyklos ugdymo plano rengimas grindžiamas demokratiškumo, subsidiarumo, 

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

rūpintojus).  

 

12. Darbo grupė susitarė dėl: 

12.1. mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos.  

12.2. konkrečios klasės mokomųjų dalykų ir jiems skiriamų pamokų skaičius; 

12.3. ugdymo proceso organizavimo formos; 

12.4. švietimo pagalbos teikimo; 

12.5. informacinių technologijų naudojimo, skaitmeninio turinio kūrimo, 

informatinio mąstymo ugdymo pradinėse klasėse; 

12.6. neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos ir organizavimo;  

12.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo; 

12.8. priemonių dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 

pandemijos metu, kompensavimo;  

12.9.  kaip konkrečiose klasėse bus įgyvendinama: 

11.9.1 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“, vykdant pradinio 

ugdymo programą; 

11.9.2 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 

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

šeimai bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos programa); 

11.9.3 Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo 

karjerai programos patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo karjerai programa);  

11.9.4 prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines 

kompetencijas, apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą. 

Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 



6  

V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“. 

11.9.5 pamokų / dienų skaičius, skirtas mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, 

kūrybinei veiklai.“ 

13. Formuojant ugdymo turinį ir rengiant ugdymo planą, vadovaujamasi 2020-2021 m. m. 

mokinių pasiektais, PUPP, NMPP rezultatais, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

ataskaitomis, MIP, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo informacija, mokyklos išorės 

vertinimo duomenimis bei kitais ugdymo kokybės stebėsenos rodikliais.   

14. Mokykloje įgyvendinami „Kokybės krepšelio“, IGMK, Erazmus +, e Twinning projektai, 

vykdomas STREAM ugdymas, pradedamas įgyvendinti inžinerinis ugdymas, informatinio 

mąstymo ugdymas pradiniame ugdyme (programavimo pradžiamokslis), taikant dalykinę 

integraciją, teminę struktūrą, inžinerinį ugdymą, plečiant partnerystę su Kauno Technologijos, 

Vytauto Didžiojo, Lietuvos sporto universitetais, Kauno  ir Kauno technikos, Miškų ir 

aplinkos inžinerijos kolegijomis, siekiant sėkmingai organizuoti įtraukųjį, STREAM, 

inžinerinį, savivaldų ugdymą, sudominti vaiką visapusiškai pažinti ir suvokti dėstomą turinį, 

natūraliai įsilieti į problematiką, sustiprinti žinių poreikį, kūrybiškumą ir pritaikomumą 

kasdienėse situacijose. 

15. Darbo grupė, rengdama mokyklos ugdymo planą konkrečiai švietimo programai įgyvendinti, 

vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai (patvirtinta LR sveikatos apsaugos 

ministro 2017 m. kovo 13 d. Nr. V-284 (2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-773 nauja redakcija).  

16. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį, laikosi reikalavimo per mokslo  metus skirti ne 

mažiau pamokų, nei nurodyta Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose. Pradinio ir 

Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius 2021-2022 mokslo metams (UP  

5, 6 priedai). 

17. Mokyklos ugdymo plano projektui metodinės grupės, mokinių taryba pateikia pasiūlymus iki 

2021 m. gegužės 05 dienos. Ugdymo plano projektas parengiamas iki 2021 m. birželio 20 d.  

Su juo supažindinta mokyklos bendruomenė mokytojų tarybos posėdyje (2021 m. birželio 23 

d. posėdžio protokolas Nr. ...).   

18. Ugdymo plano projektas derinamas su mokyklos taryba (2021 m. birželio 28 d. posėdžio 

protokolas Nr.... ).  

19. Rengiant mokyklos ugdymo planą pradinio, pagrindinio švietimo programai įgyvendinti 

Mokytojų tarybos posėdyje (2021 m. rugpjūčio ... d. posėdžio protokolas Nr. ..), Mokyklos 

tarybos posėdyje (2021 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolas Nr. ) suderinti ir priimti 

susitarimai dėl:   

19.1. Mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir 

integruojamąsias programas (II skyrius, III skirsnis);  

19.2. Ugdymo proceso organizavimo formų (UP 1 priedas);  

19.3. Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo (II skyrius, IX skirsnis);  

19.4. Mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi ir 

švietimo pagalbos teikimo, vykdant pradinio, pagrindinio ugdymo programą (II skyrius, V, 

XII skirsniai);  

19.5. Neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo (UP 2 priedas, II 

skyrius, X skirsnis);  
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19.6. Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo (UP 3 priedas); 

19.7. Ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimą, 

įgyvendinimo:  

19.7.1.  STREAM ugdymo organizavimo (pagrindas 2021 m. 

mokyklos veiklos planas), bendradarbiavimo sutartis su KTU, KTK. 

19.7.2. Erasmus+ projekto ,,STEAM ugdymo plėtra mokykloje – 

novatoriškas ugdymas(is)“ įgyvendinimo (Dotacijos sutartis 

„Erasmus+“ KA101 darbuotojų mokymo mobilumui);  

19.7.3. Inžinerinio ugdymo organizavimo (žr. III skyrius, IV 

skirsnis);  

19.7.4. dalyvavimo respublikiniame projekte „Integruotas gamtos 

mokslų kursas“ (toliau IGMK), (žr. III skyrius, IV skirsnis);  

19.7.5. informatinio mąstymo ugdymo pradinėse klasėse (žr. III 

skyrius, II skirsnis);  

19.7.6. Vytauto Didžiojo universiteto diasporinio ugdymo  

programos, „Mano šeimos istorijos Lietuvoje ir pasaulyje“ 

įgyvendinimo mokykloje, bendradarbiavimo sutartis su VDU. „Mano 

šeimos pasakojimai Lietuvoje ir pasaulyje“;  

19.7.7. finansinio raštingumo 5 kl. dėstymo (žr. III skyrius, III 

skirsnis);  

19.7.8. fizinio ugdymo organizavimo 1-10 kl. (žr. III skyrius, II, IV skirsniai); 

19.7.9. integruotų inžinerinių ir STREAM projektų įgyvendinimo (UP 7 

priedas);  

19.7.10. interaktyviųjų ekranų ir programinės įrangos Smart Notebook, 

Mozabook, Active Inspire panaudojimo STREAM ir kitų mokslų 

pamokose.  

19.7.11.  pamokų fiksavimo ilgalaikiuose planuose nurodant pamokas, kai 

naudojama E-mokykla, E.lankos, Eduka, EMA ar kt. pratybos (lietuvių 

kalba, matematika, anglų kalba – 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);  

19.7.12.  bendrų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje (žr. III skyrius, III 

skirsnis).  

20. Skaitmeninių gebėjimų ugdymo ir IT integravimo į visų dalykų ugdymo turinį per visų dalykų 

pamokas (mokytojai ilgalaikiuose planuose pateikia šių gebėjimų ugdymo būdus, metodus).  

21. Ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir reflektuojant 

ugdymo procesą:  

21.1. Ugdymo turinys detalizuojamas vadovaujantis Bendruosiuose ugdymo 

planuose nurodytu mokymosi dienų ir dalyko programai skiriamų valandų skaičiumi 

vieneriems mokslo metams. Ugdymo turinio planavimą mokykloje reglamentuoja, 

mokyklos metodinės tarybos 2018-06-26 d. protokolas Nr. 21 patvirtinta planų rengimo 

tvarka.  
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21.2. mokykloje rengiami ilgalaikiai dalykų planai vieneriems mokslo metams, atsižvelgiant į 

Bendrųjų programų reikalavimus, mokinių pažangą ir pasiekimus, mokymosi galimybes ir 

poreikius. Planai per mokslo metus koreguojami įvertinus mokinių gebėjimų lygį, darbo 

tempą, pažangą, mokymosi rezultatus ir kitus poreikius;  

21.3. ilgalaikiai dalykų planai aprobuoti metodinėse grupėse pateikiami pavaduotojai ugdymui iki 

einamųjų mokslo  metų rugsėjo 5 dienos. Suderinami planai iki rugsėjo 10 dienos;  

21.4. per mokslo metus stebimos/vedamos KGR 3-5 kiekvieno mokytojo pamokos ; 

21.5. kiekvieno mėnesio ketvirtą ketvirtadienį vyksta profesiniai dialogai; 

21.6. dalyko programai skiriamų valandų skaičių Bendrosiose programose numatytiems  

mokinių gebėjimams pasiekti dalykų mokytojai gali padidinti arba sumažinti iki 10 

proc. (dėl pateisinamų priežasčių, ligos, ar išskirtinių gabumų) ;  

21.7. ne mažiau kaip 5 kiekvieno dalyko pamokas kiekvienai klasei (iki 10 procentų dalykui skirtų 

pamokų) numatoma organizuoti ne pamokų forma, projektine ar kitokia mokiniams 

patrauklia veikla; 

21.8. organizuojamos pamokos kitose edukacinėse erdvėse. Pamokas kitose edukacinėse erdvėse 

mokytojai nurodo ilgalaikiuose planuose;   

21.9. mokykloje į dalykų ugdymo turinį ir klasių vadovų veiklas integruojamos prevencinės ir 

integruojamosios programos (jų integracija nurodoma dalykų ilgalaikiuose planuose ir klasių 

vadovų planuose, žymima pagal susitarimus,  

priimtus (žr. II skyrius, III skirsnis);  

22. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų mokiniai renkasi: 

34.1. mokinių mokymosi poreikius atitinkančius pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius. 

Programų įgyvendinimui skiriamos valandos mokinio ugdymosi poreikiams ir mokymosi 

pagalbai teikti (UP 3 priedas);  

34.2. įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos 

poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas 

valandas (UP 2 Priedas,)   

34.3. 2021-2022 mokslo metų pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos dienų ir 

mokyklos renginių organizavimo (žr. II skyrius, III skirsnis, UP 1 priedas );  

23. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų ir būdų ( UP keturioliktas  

skirsnis) 

24. Dėl bendradarbiavimo su įstaigomis, įmonėmis ar asociacijomis tikslų ir būdų (UP 9):  

25. Mokykla ugdymo proceso metu gali koreguoti mokyklos ugdymo planą arba mokinio 

individualų ugdymo planą (Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytais atvejais), 

atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms 

programoms įgyvendinti.   

26. Ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki 2021-09-01.  

TREČIASIS SKIRSNIS  

MOKYKLOS UGDYMO VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS   

39. Mokykloje į dalykų ugdymo turinį ir klasių vadovų veiklas integruojamos programos 

vadovaujantis 2018-06-27 mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-240 (jų integracija nurodoma 

dalykų ilgalaikiuose planuose ir klasių vadovų planuose, neformaliojo švietimo programose, 

žymima pagal susitarimus).   
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40. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos 

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

„Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – 

sveikatos programa), įgyvendinimo, mokykloje yra integruojamos į klasių vadovų veiklą, 

IKMK/GM, gamtos, socialinių mokslų, dorinio ugdymo, IT, užsienio kalbų (anglų, rusų, 

vokiečių), technologijų, muzikos, matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros dalykų ugdymo 

turinį, vadovaujantis mokyklos programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašu, 

patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio mėn. 27 d. įsakymu Nr. V-240.  

41. Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

– Ugdymo karjerai programa), įgyvendinimo mokyklos ugdymo turinyje formų, mokykloje 

integruojama į klasės vadovų veiklą.  

42. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas sudaro sąlygas mokiniui 

mokytis: mokinių, mokytojų visų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje, 

psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama 

sustabdo patyčių ir smurto apraiškas.   

43. Mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo 

klausimus sprendžia mokyklos Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi mokyklos 

direktoriaus 2017 rugsėjo mėn. 08 d. patvirtintu įsakymu Nr. V-233, „Dėl mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo“ tvarkos aprašu, parengtu remiantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 

redakcija) „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“  

44. Vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu 

Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ 

mokykloje nuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu 

Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ 

Mokykloje: 2-10 klasėse įgyvendinama „Friends“ patyčių prevencijos programa, toliau 

įgyvendinamos 1-4 klasėse prevencinės socialinių – emocinių įgūdžių bei smurto prevencijos 

programos „Antras žingsnis“. Temos įtraukiamos ir į klasių vadovų veiklos, biologijos, 

chemijos, dorinio ugdymo, technologijų dalykų turinį.  

45. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V- 943 ,,Dėl Nacionalinio saugumo ir 

krašto gynybos programos patvirtinimo“ – į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo 

pagrindų dalykų turinį.  

46. Etninės kultūros ugdymas: 

46.1. pradinio ugdymo programoje etninės kultūros ugdymas integruojamas į dalykų 

programas; 

46.2. pagrindinio ugdymo programoje etninę kultūrinę veiklą įgyvendinama vadovaujantis 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta 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“. 
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47. Bendrųjų (mokėjimo mokytis; komunikavimo; socialinė; pažinimo; asmeninė; iniciatyvumo 

ir kūrybingumo) kompetencijų ugdymo programos integruojamos į dalykų ugdymo turinį, 

neformaliojo švietimo programas, projektinę veiklą, klasių vadovų veiklą.  

48. Informacinio raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo veiklos 

integruojamos į neformaliojo švietimo programas, klasių vadovų veiklas ir dalykų programas 

pagal tinkamas temas. 

49. Istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų mokytojai, siekdami nuosekliai ugdyti mokinių 

kompetencijas, dalyko ugdymo turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas su 

neformaliosiomis praktinėmis veiklomis ir jas nurodo ilgalaikiuose dalykų planuose 

(pasirinkdami pagal rajono renginių ar mokyklos socialinės pilietinės veiklos planą): 

50. Mokykla sudaro sąlygas mokinių aktyviai fizinei veiklai prieš pamokas, pertraukų metu ir po 

pamokų: žaisti stalo tenisą, krepšinį, tinklinį, įvairius sportinius žaidimus sporto aikštelėje ir 

kieme, treniruoklių zonoje, sveikatingumo ir basų kojų takuose,  organizuojant akcijas 

„Judriosios pertraukos“.  

51. Mokykloje įgyvendinama mokyklos bendruomenės narių Sveikatos ugdymo ir stiprinimo 

programa 2018-2022 metams.  

52. Kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius tikslingai 

organizuoja klasių vadovai bei dalykų mokytojai, sveikatos priežiūros specialistė. Jų 

įgyvendinimas atsispindi klasės vadovo ir metodinių grupių planuose.  

53. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – mokyklos 

ugdymo turinio dalis. Mokykloje 1-4 klasių mokiniams nuosekliai per mokslo metus 10 , 5- 

10 klasių mokiniams 12 ugdymo proceso dienų skiriamos pažintinei kultūrinei veiklai 

organizuoti šiuolaikinio mokymosi sampratą atitinkančias pamokas. Iš jų 1-4 klasių 

mokiniams skiriamos keturios, 5-10 klasių mokiniams – penkios/šešios ugdymo dienos 

savivaldžiam mokymuisi kitose erdvėse, STEAM ir kitų dalykų projektinei bei pažintinei 

veiklai. Kultūrinę pažintinę veiklą planuoja klasės vadovai, dalykų mokytojai. Konkretūs 

mokyklos susitarimai nurodomi dalykų mokytojų ir klasių vadovų planuose. Veikla 

organizuojama, prieš 10 darbo dienų iki numatytos veiklos datos, pagal tai dienai parengtą ir 

direktoriaus patvirtintą programą. Veikla gali būti koreguojama. (UP 1 priedas).  

54. Mokykla sudaro sąlygas mokiniams  ugdytis dalykines ir bendrąsias kompetencijas, aktyviai 

veikti, tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose, dalį formaliojo ir neformaliojo 

švietimo veiklų organizuojant už mokyklos ribų. Mokytojai planuoja keturias/penkias 

pamokas vesti kitose aplinkose: įvairiose edukacinėse erdvėse, gyvenvietės bibliotekoje, 

muziejuose, KMRP, KTU, VDU, LSU, KK, KTK, LMI biotechnologijų laboratorijose ir/ ar 

kitur, suderinus su pavaduotoja ugdymui, prieš 10 darbo dienų iki veiklos pradžios.  

55. Socialinė-pilietinė veikla yra mokyklos pagrindinio ugdymo turinio dalis, veikla mokykloje 

organizuojama vadovaujantis mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V241 

patvirtintu „Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu“. Socialinė-pilietinė 

veikla fiksuojama dienyne.   

56. Skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir matematinio raštingumo ugdymo visų dalykų 

pamokose (mokytojai ilgalaikiuose planuose pateikia šių gebėjimų ugdymo būdus, metodus).  

57. Viešojo kalbėjimo įgūdžių ugdymo visų dalykų pamokose (ne mažiau kaip 2 pamokos per 

mokslo metus);  

58.  
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS.  

 

59. Individualus ugdymo planas sudaromas, vadovaujantis Kauno rajono Šlienavos 

pagrindinės mokyklos mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašu (2019-

09-09, ĮSAK. Nr.  V-315-A):  

60.  Mokiniui individualus pagalbos ugdymo planas sudaromas, jei:  

56.1. patiria sunkumų po ligos, norint likviduoti spragas ar atsiskaityti už praleistą temą;  

 po pusmečio, kai turi nepatenkinamą įvertinimą ir siekia likviduoti spragas, pagerinti 

rezultatus;  

56.2. itin sėkmingai mokosi, bet siekia įgyti daugiau žinių ir nori dalyvauti konkursuose, 

olimpiadose.  

56.3. atvykęs mokytis iš užsienio; 

56.4. mokosi ligoninėje ar sanatorijos mokyklose; 

56.5. mokymosi pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio 

ugdymo bendrosiose programose ar Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir 

mokinys nedaro pažangos;  

56.6. nepasiekiamas patenkinamas lygis nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu; 

56.7. pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukščiausią ir aukštą lygius, 

gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos). 

56.8. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, individualų ugdymo planą 

rengia specialusis pedagogas; pagalbos specialistai, dalyku mokytojai, susiję su 

mokinio mokymosi sunkumais. Patvirtintas mokyklos direktoriaus 2018 m sausio 29 

d. įsakymu Nr. V-28; atsižvelgiant į ugdymo programą, Kauno r. PPT, gydytojų 

rekomendacijas, ugdymo formą ir mokymo organizavimo būdą, mokyklos 

galimybes;  

56.9.  mokiniui pagal Kauno r. PPT ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas 

tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios pedagoginės ir švietimo pagalbos; 

individualus mokinio ugdymo planas aptariamas mokyklos VGK; 

57. Mokinio individualaus pagalbos ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui, psichologui.  

PENKTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS  

58. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra paskirstomas vadovaujasi Lietuvos higienos norma 

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

reikalavimai“ (patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 23 d. Nr. V-610 

(2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-773 nauja redakcija) (toliau – Higienos norma). 1-4 klasėms per 

dieną turi būti ne daugiau kaip 5 pamokos, 5-10 klasėms – 7 pamokos.   

59. 5-10 klasėse, suderinus su mokinių tėvais, dalykams skiriamas didesnis už minimalų privalomų 

pamokų skaičius. 5 klasei pasirenkamiesiems dalykams – „Finansinis raštingumas“. 

60. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas, maksimalus pamokų 

skaičius per savaitę ne didesnis negu 10 procentų už minimalų mokiniui skiriamų pamokų 
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skaičių, nurodytą Bendrųjų ugdymo planų pradinio ugdymo programai įgyvendinti – 75 punkte, 

pagrindinio ugdymo programai – 109 punkte, (UP 5, 6 priedai).   

61. Mokymosi pagalbai mokytojai skiria trumpalaikes arba ilgalaikes konsultacijas. 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) žinute elektroniniame dienyne arba individualaus pokalbio metu kitu būdu 

informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.   

62. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja veiklą, susijusią su mokinių 

mokymosi krūvių reguliavimu:  

62.1.organizuoja mokytojų  bendradarbiavimą sprendžiant mokinių  mokymosi 

motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;  

62.2.organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę 2-3 kartus per pusmetį;  

63. Kontroliniai darbai mokykloje skiriami ir vykdomi vadovaujantis mokyklos 1-10 klasių mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu  mokyklos direktoriaus 2017 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 206.  

64. Namų darbai yra skiriami vadovaujantis mokyklos 1-10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu 

Nr. 206. (Tvarkos aprašo 2 priedas).  

65. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir negali tinkamai 

atlikti skiriamų užduočių namuose arba dienos centre dėl nepalankių socialinių ekonominių 

kultūrinių sąlygų, mokykloje sudaromos sąlygos nuo 12.25-15.05 1-4 klasių, o nuo 13.10-16.00 

5-10 klasių mokiniams jas atlikti mokykloje.  

66. Mokymosi pagalbai skiriamos konsultacijos (UP 3 priedas). Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą 

elektroniniame dienyne.   

67. Mokiniai, lankantys ar baigę meno, muzikos, dailės, sporto mokyklas, direktoriaus įsakymu gali 

būti atleidžiami nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų. Sprendimą pagal tėvų prašymą ir 

pateiktas atitinkamas formalųjį švietimą papildančias programas priima mokyklos direktorius. 

Mokiniai atleidžiami nuo pamokų vadovaujantis Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos 

mokinių atleidimo nuo menų ir fizinio ugdymo pamokų tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 

2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 248-A.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL  

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS  

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

pasiekimų.  

67. Mokymosi pagalba mokykloje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač 

svarbi mokymosi pagalba mokiniui:  

67.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;   

67.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;   
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67.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;   

67.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio, 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;   

67.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;   

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

mokymosi sritimi;   

67.7. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.  

68. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas  analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas 

pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką, vadovaujantis mokyklos 

direktoriaus 2018 m. birželio 27 d. ISAK Nr. V-245 patvirtintą „Individualios mokinio 

pažangos (mokymosi, socialinės, asmeninės) fiksavimo, įsivertinimo ir vertinimo“ tvarkos 

aprašą.  

69.  Mokyklos pavaduotojas ugdymui koordinuoja mokinių mokymosi pasiekimų stebėseną ir 

mokymosi pagalbos organizavimą:  

69.1. kas mėnesį aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus Mokyklos metodinėje 

taryboje;  

69.2. nuolat stebi ugdymosi procesą, skatina dalykų mokytojus laiku nustatyti pagalbos 

mokiniui poreikį;  

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

dėmesio skiriant grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, 

diagnostiniam vertinimui.  

70. Socialinis pedagogas kartu su mokytoju, klasės vadovu, pagalbos mokiniu specialistais aptaria 

ir sudaro pagalbos mokiniu priemonių planą, kontroliuoja jo įgyvendinimą. 

71. Socialinis pedagogas kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), Vaiko gerovės 

komisija sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis, vadovaujantis 

mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 

2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-243;  

72. Mokykla užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją, 

intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama tai, ko 

mokiniai negali gauti namuose).  

73. Mokymosi pagalba teikiama pagal pagalbos mokiniui teikimo modelį (1 pav.).  
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1 pav. mokymosi pagalbos mokiniui teikimo modelis  

74. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus:  

74.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodiką ir kt.;  

74.2. trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas;  

74.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams;  

74.4. mokytojų mokymąsi kolegialaus grįžtamojo ryšio būdu (toliau KGR);  

74.5. keturšalių pokalbių metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas – klasės vadovas).  

                             SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS  

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PAGRINDINIO  

UGDYMO PROGRAMĄ UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

74. Mokykla apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

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

(toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa), informuoja Kauno r. savivaldybės Kultūros, 

švietimo ir sporto skyrių bei numato jo tolesnį mokymąsi.  

75. Iš užsienio atvykęs asmuo, asmuo, Lietuvoje baigęs užsienio valstybės arba tarptautinės 

organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar tam tikrą jos dalį arba vidurinio 

ugdymo programos dalį, priimamas mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo 

mokymosi tvarkos aprašas). Mokyklos direktorius išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir 

norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko 

intensyviai mokytis lietuvių kalbos.  
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76. Mokyklos direktorius priimant iš užsienio atvykusi asmenį, asmenį, Lietuvoje baigusį 

užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programą ar 

tam tikrą jos dalį išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su 

bendraamžiais ir užtikrina mokiniui reikiamą švietimo / mokymosi pagalbą:  

76.1. kartu su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) numato atvykusio mokytis asmens  

tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam 

tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos;  

76.2. sudaro jo individualaus ugdymo planą;   

76.3. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, konsultuoja dėl jų pasirinkimo; 76.4. 

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

(globėjais, rūpintojais);  

76.5. numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę, organizuoja mokytojų 

konsultacijas ugdymo programų skirtumams likviduoti;  

76.6. pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui sklandžiai 

įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą.  

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS  

77. Garantuojant ugdymo kokybę, optimalias ir saugias mokinių darbo sąlygas, 

atsižvelgiant į mokinių skaičių klasėje, jų poreikius, saugą, darbo vietas, Mokyklos ugdymo 

turiniui įgyvendinti sudaromos laikinosios grupės: per atskirų mokomųjų dalykų pamokas: UP 

14 punktas, 4 priedas).   

77.1.  doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir 

tikybą, ir etiką; 

77.2. užsienio kalboms (anglų), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių 

pradinio ugdymo programoje, ne mažiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ugdymo 

programose; 

DEVINTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

78. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

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

79. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

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

atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

80. Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus 

ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį.  

80. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

80.1. pagal pradinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 
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80.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę)  Pradinio 

ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti;  

80.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę). Mokyklos, kurios 

nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas tautinės mažumos kaba, mokiniui kiekvienoje klasėje 

skiriama 70 papildomų pamokų per mokslo metus (2 pamokos per savaitę) gimtajai kalbai (baltarusių, 

lenkų, rusų, vokiečių) mokytis; 

80.2. pagal pagrindinio ugdymo programą  savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

80.2.1. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę);  

80.2.2. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę);  

80.2.3. 9–10 klasėse – 555 pamokos per mokslo metus (15 pamokų per savaitę);  

68. Mokiniui, mokom namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu., klasės vadovė 

suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), o dalyko mokytojas(ai) atsižvelgdamas(mi) 

į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą, kurį 

tvirtina mokyklos direktorius.  

69. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 1-3 klasėse 

skiriamos 9 savaitinės pamokos, o 4 klasėje – 11 savaitinių pamokų 5-6 klasėse skiriamos 444 

pamokos per mokslo metus, per savaitę – 12, 7-8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus, per 

savaitę – 13, 9-10 klasėse – 555 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 15. Dalį pamokų 

gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.  

70. Mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo 

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

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049.  

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

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

TAMO ir mokinio individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma 

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

individualų ugdymo planą.   

 

 

III SKYRIUS  

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

PIRMASIS SKIRSNIS  

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI   

 

116. Mokykla, vykdydama pradinio ugdymo programą, vadovaujasi Pradinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pradinio ugdymo 

programų vykdymą.  
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117. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis 

ugdymas, fizinis ugdymas, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas. 

118. Mokykloje ugdymo turinio planavimas organizuojamas pagal planų rengimo tvarką, 

patvirtintą mokyklos metodinės tarybos 2018-06-26, protokolas Nr. 21.  

119. Pradinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 2021-2022 m. m. skirtos ugdymo 

valandos per savaitę (UP 5 priedas).  

120. Dorinio ugdymo organizavimas:  

120.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: 

etiką arba tikybą;  

120.2. siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą 

rekomenduojama rinktis dvejiems metams.  

 127.  Kalbinis ugdymas:  

lietuvių kalbos mokomasi pagal naują Lietuvių kalbos ir literatūros programą, patvirtintą LR Švietimo 

ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46, 1-4 klasėse;  

127.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus 

ir kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos panaudojant mokomąsias 

užduotis kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto 

darbus bei panaudojant valandas ugdymosi poreikiams tenkinti;  

127.2. užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais-ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais;  

127.3. užsienio (anglų) kalbos mokymui skiriamos 2 savaitinės pamokos nuo 2 

klasės.  

128. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

128.1.gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama ½ „Pasaulio pažinimo“ 

dalykui skirto ugdymo laiko. ¼ dalykui skiriamo laiko skirta praktinių 

gamtamokslinių gebėjimų ugdymui, t. y. tyrinėjimams palankioje aplinkoje, 

natūralioje gamtoje (parke, miške, prie vandens telkinio, mokyklos žaliojoje 

klasėje, KMRP. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti(s) 1-ose 

klasėse skiriama po vieną valandą- „Pirmieji STEAM žingsniai“, 

programavimo pradžiamokslis, 2-4 klasėse,  skiriama po vieną valandą  -

„STEAM pradinukui“ iš mokinio poreikių tenkinimui valandų. 

ANKSTYVOSIOS ROBOTIKOS UŽSIĖMIMAI. LEGO WeDo 2.0, 

EV3 ir kitais robotikos konstruktoriais, „Minecraft programavimas“ 

128.2.socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama ¼ pasaulio pažinimo dalyko laiko, 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

palankioje aplinkoje (Šlienavos bibliotekoje, mokyklos, Samylų seniūnijos 

bendruomenių, Samylų kultūros centro  renginiuose ir/ar kitose, tam 

tinkančiose erdvėse);  

128.3.organizuojant matematinį ugdymą vadovautis ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių bei tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, naudojant informacines komunikacines 

technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones.  

129. IT ugdymas:  
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129.1.IT raštingumui ir informatiniam mąstymui stiprinti 1 klasėje skiriama po 

vieną valandą (dalijant klasę į dvi grupes) moduliui ANKSTYVOSIOS 

ROBOTIKOS UŽSIĖMIMAI : „Programavimo pradmenys“ iš mokinio 

poreikių tenkinimui valandų.   

129.2. 2a, 2b, 3, 4 klasėse IT integruojamos į mokomuosius dalykus .  

130. Fizinis ugdymas:  

130.1. 1-4 klasėse fiziniam ugdymui skirta 3 ugdymo valandos per savaitę;  

130.2. viena fizinio ugdymo pamoka 1a, 1b, 3, 4 klasėse skiriama pasirinktai sporto 

šakai – tinklinio pagrindam;   

130.3. trys fizinio ugdymo pamokos 2a,  2b kl. skiriamos saugaus elgesio vandenyje 

ir plaukimo įgūdžiams formuoti;  

130.4.1-4 kl. mokiniams sudaromos sąlygos lankyti aktyvaus judėjimo pratybas 

neformaliojo švietimo užsiėmimuose (UP 2 priedas);   

130.5. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis skiriami atsižvelgiant į 

sveikatos sutrikimus;  

131. Inžinerinis ugdymas: 1-4 klasėse viena technologijų pamoka skiriama inžineriniam ugdymui. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

132. Mokykla organizuoja  STREAM  ugdymą, stiprina dalykų mokymą, sudaro sąlygas ir skatina 

mokinius dalyvauti integruotuose gamtos, socialinių mokslų, matematikos, technologijų, menų, 

inžinerijos dalykų projektuose ar kitose veiklose, plėtoja neformaliojo ir formaliojo švietimo 

galimybes integruoti šiuos dalykus ir vykdomomis veiklomis prisideda prie mokslo 

populiarinimo ir inovacijų kultūros ugdymo.   

133. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys 

ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji 

užsienio kalba, antroji užsienio kalba, trečioji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis 

ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas; ekonomika ir 

verslumas; informacinės technologijos; meninis ugdymas: dailė, muzika technologijos; fizinis 

ugdymas; bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

134. 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.  

135. Mokykloje ugdymo turinio planavimas organizuojamas pagal planų rengimo tvarką, patvirtintą 

mokyklos metodinės tarybos 2018-06-26 protokolas Nr. 21.  

136. Pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 2021-2022 m. m. skirtos ugdymo 

valandos per savaitę (UP 6 priedas).  

137. 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 
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d. įsakymu Nr. ISAK-715 (toliau – Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 

metų mokiniams modelio aprašas).  

138. Pasirenkamųjų dalykų, projektų, dalykų modulių programas detalizuoja mokytojai iki 2021- 

09-01, vadovaudamiesi 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“; ir pateikiami direktoriui tvirtinti.  

139. Iki 2021-04-05 mokiniams siūlomos programos, kurias jie renkasi pagal poreikius.  

140. Mokykla, organizuodama ugdymo procesą, atsižvelgia į PUPP, NMPP ir užsienio (anglų) 

kalbos žinių lygio nustatymo rezultatus, tikslingai intensyvina dalykų mokymą per dieną, 

skirdama ne vieną, o dvi, viena po kitos vykstančių pamokų, taip sudarydama sąlygas 

organizuoti eksperimentus gamtos mokslų pamokose, projektinius darbus:  

140.1.anglų k. – 5, 7, 8, 9, 10 klasėse;  

140.2.matematikos – 5, 6, 7, 8, 9, 10 klasėse; 

140.3.geografijos – 7, 8, 9 klasėse.  

140.4.lietuvių kalbos ir literatūros; 5-10 klasėse; 

140.5.technologijų – 5, 6, 7 klasėse;  

140.6.fizinio ugdymo 5-8 klasėse be pertraukos tarp pamokų; 

141. Mokykla, organizuodama ugdymo procesą, tikslingai intensyvina dalykų mokymą, skirdama 

mokytis kursą ne visus mokslo metus, o vieną pusmetį:  

141.1.žmogaus saugos 10 kl. II pusmetį; IT 7 kl. I pusmetį, o 8 kl. II pusmetį;  

141.2.technologijų 10 kl., I pusmetį. 24 pamokas organizuoti profesinio mokymo 

centro patalpose. 

142. Intensyvinant dalyko mokymą, išlaikomas bendras pamokų, skirtų dalykui per metus, skaičius 

ir neviršijamas maksimalus pamokų skaičius per savaitę, nustatytas pagal Higienos normą.  

TREČIASIS SKIRSNIS  

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI   

139. Dorinis ugdymas:  

139.1. dorinį ugdymą mokiniams iki 14 metų parenka tėvai (globėjai), o nuo 14 iki 16  

metų tėvų (rūpintojų) pritarimu mokiniai pasirenka patys. Vyresni kaip 16 metų 

mokiniai patys pasirenka vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba etiką;  

139.2. dorinio ugdymo dalyką mokinys gali keisti kas dvejus mokslo metus;  

139.3. dorinio ugdymo grupėje mažiausias mokinių skaičius – 7; 

 

140. Lietuvių kalba ir literatūra:  

140.1. lietuvių kalbos mokomasi pagal naują Lietuvių kalbos ir literatūros programą, 

patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46, 

5-10 klasėse;  

140.2. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo 

ir klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias 

veiklas, naudojant skaitymo strategijas, mokomąsias užduotis teksto suvokimo 

gebėjimams, mąstymui ugdyti;  
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140.3. visų dalykų pamokose vadovaujamasi mokykloje aptartais ir priimtais bendrais 

lietuvių kalbos ugdymo reikalavimais, parengtais ir patvirtintais mokyklos kalbų 

metodinės grupės 2018 m. birželio 21 d. susirinkime, protokolas Nr. 16;  

140.4. lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti 5-

8 klasėse skiriamos ilgalaikės konsultacijos (UP priedas Nr. 3); 

140.5. lietuvių kalbos ir literatūros skaitymo gebėjimams, kalbos vartojimo praktikai 

gerinti dėstomi modulis „Įdomu mokytis lietuvių kalbos“ (10 kl.) – 1 val. 

141. Užsienio kalba:  

141.1. klasės tėvų (globėjų)  pasirinkimu, 6-oje klasėje dėstoma antroji užsienio kalba 

(rusų k.);  

141.2. pirmosios užsienio kalbos (anglų k.) 5-6 klasėse bendroji programa orientuota į A2,  

7-10 klasėse į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis;  

141.3. antrosios užsienio kalbos (rusų k. vokiečių k.) bendroji programa 6 klasėje 

orientuota į A1, o 7-10 mokyklos klasėse – į A 2 kalbos mokėjimo lygį pagal 

Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

141.4. atvykus mokiniui, besimokančiam vokiečių kalbą, sudaromos sąlygos tęsti tos 

pačios kalbos mokymąsi; 

141.5. siekiant gerinti  mokinių antrosios užsienio kalbos (rusų k.) pasiekimus, rusų kalbos 

ir literatūros įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti 6, 7 ir 9 klasėse 

sudaromos sąlygos konsultuotis po pamokų (UP priedas Nr. 3);  

141.6. siekiant gerinti mokinių pirmosios užsienio k. (anglų k.) pasiekimus, 6 klasėje 

skiriamas pasirenkamasis dalykas „Mokytis smagu“ ; 

141.7. baigiant pagrindinio ugdymo programą, vykdomas užsienio kalbų pasiekimų  

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, 

pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS  

141.8. keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tuo 

atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne 

žemesnis, nei numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje arba jei mokinys atvyko 

iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir gimnazija negali sudaryti sąlygų mokiniui 

tęsti mokytis pradėtą kalbą.  

142. Matematika:  

142.1. matematikos mokymas(is) organizuojamas vadovaujantis nacionalinių ir 

tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA (angl. Programme for Internacional Student 

Assessment) mokyklos mokinių NMPP PUPP rezultatais bei rekomendacijomis;  

142.2. matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudotis problemų sprendimo 

bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio 

egzaminų centro rengiamomis matematinio–gamtamokslinio raštingumo konkurso 

užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais;  

142.3. matematiniam raštingumui gerinti 5-8 klasėse skiriamos  konsultacijos (UP priedas 

Nr. 3);  

142.4. matematikos pasiekimams gerinti 9 klasėje skiriamas modulis „Tiriamoji 

matematika“, 10 klasėje – „Probleminių uždavinių sprendimas“ (UP priedas Nr. 3);  
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142.5. ugdant gabius matematikai mokinius, ugdymo procesą labiau individualizuoti, 

diferencijuoti, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikti įvairesnių, įdomesnių, 

įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduočių.  

142.6. STREAM 3D projektavimas ir modeliavimas 

143.  Gamtos mokslai:  

143.1. Gamtos mokslų mokymas(is) organizuojamas vadovaujamasi nacionalinių ir  

tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA (angl. Programme for Internacional Student 

Assessment) NMPP mokinių pasiekimų rezultatais bei rekomendacijomis;  

143.2. mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais,  

dialogais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu 

darbu, panaudojamos informacinės komunikacinės technologijos;  

143.3. 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;  

143.4. mokinių eksperimentinių ir praktinių įgūdžių ugdymui skiriama 30-35 procentų 

dalykui skirtų pamokų per mokslo metus;  

143.5. integruotas gamtos mokslų kursas dėstomas 6-8 klasėse;  

143.6. STREAM eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti(is) skiriama 

pasirenkamasis dalykas „STEAM iššūkis „Kuo aš galiu būti?““ 6 klasėje 1 val. iš 

mokinio poreikiams tenkinti valandų; NŠ Programavimas mikrokompiuteriais BBC 

micro: bit 

143.7. Inžinerinio ugdymo biologijos-chemijos eksperimentų ir praktinių įgūdžių 

gilinimui skiriama pasirenkamasis dalykas „Biotechnologijų pažinimas“ 9-10 

klasėse po 1 val. iš mokinio poreikiams tenkinti valandų;  

143.8. mokykloje mokymosi aplinka gamtamoksliniam ugdymui pritaikyta 

eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti; 

143.9. skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų klubų, būrelių, 

pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių (biotechnologijų, 3D ir kt.) veiklas, dalyvauti įvairiuose 

gamtamokslinio raštingumo konkursuose, organizuoja veiklą po pamokų, įtraukiančią mokinius į 

tyrinėjimus, arba, nesant galimybių tai atlikti mokykloje, siunčia mokinius į kitas institucijas.  

144.  Socialiniai mokslai:  

144.1. siekiant gerinti rajono ir Lietuvos valstybės pažinimą dalį pamokų organizuoti 

netradicinėse aplinkose (mokyklos parke prie paminklinio suoliuko Vyčio kryžiaus 

kavalieriams, muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos 

institucijose).  

144.2. ugdant socialinius įgūdžius 9-10 klasių mokiniams, 20-30 procentų dalykui skirtų 

pamokų laiko per mokslo metus skirti projektinei veiklai.  

145. Laisvės kovų istorijai mokyti skirti ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į istorijos, 

lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  
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146. VDU projektas – siekiant pažinti lietuvybę ir savo tapatybę, nagrinėjant savo šeimos istoriją ir 

atradimais dalinantis su aplinkiniais, bendradarbiaujant su VDU vykdomas diasporinis projektas 

„Mano šeimos istorijos Lietuvoje ir pasaulyje“. 

147. Ekonomikos ir verslumo kursas šiais mokslo metais nedėstomas, nes nutarta pereiti prie šio kurso 

dėstymo 10 kl., o dabartiniai 10-okai jį jau mokėsi 9-oje klasėje. 

148. Finansinis raštingumas 

149. Finansinio raštingumo pagrindai, kaip pasirenkamasis dalykas, dėstomi 5-oje klasėje. 

150. Informacinės technologijos.  

150.1. Informacinių technologijų mokymuisi per mokslo metus skiriama:  

150.1.1. 5, 6 klasės – po 1 savaitinę valandą; 

150.1.2. 7, 8 klasės – po 0,5 savaitinės valandos; 

150.1.3. 9, 10 klasės – po 1 savaitinę valandą; 

150.2. 7, 8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos; 

150.3. 10 klasės mokiniai pasirinko modulį „Tinklalapių kūrimo pradmenys“; 

146. Technologijos: 

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

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Šio 

kurso programos įgyvendinimas (intensyvinimas, ekskursijos, susitikimai ar kt.) numatytas 

mokyklos ugdymo plane, kursą technologijų mokytojas.  

152. Baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir polinkius 

renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, biotechnologijų).  

153. 9-10 klasėse pasirinkta Gaminių dizaino ir technologijų programa.  

154. Fizinis ugdymas:  

154.1. Fiziniam ugdymui 5-8 klasėse skiriamos 3 valandos per savaitę; 9-10 klasėse 2  

valandos per savaitę, sudaromos sąlygos pasirinkti jų pomėgius atitinkančias 

judėjimo pratybas (sporto) neformaliojo švietimo užsiėmimuose;  

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

ligos, siūloma kita veikla: stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, veikla bibliotekoje;  

154.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos fizinio 

aktyvumo pasirinkimo galimybės, mokiniai dalyvauja su pagrindine grupe, bet 

pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas, arba tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje.  

155. Meninis ugdymas.  

155.1. Dailė.  

155.1.1. Dailei gabūs vaikai įgūdžius tobulina neformaliojo švietimo būrelyje, 

dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose: Adamkiadoje, mokyklos bendruomenės 

renginių programose;  

155.1.2. rengiamos mokinių darbų parodos, plenerai;  

155.2. Muzika. 

155.3. Muzikai gabūs vaikai dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose: būrelyje, renginių 

programose.  
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Mokyklos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų skaičiaus.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS  

       MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS  

156. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ugdymo 

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

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Nuosekliojo  mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 

m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ĮSAK-556 (2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766 redakcija, 

2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-554).  

157. Pradinio ugdymo klasių mokinių pasiekimai vertinami vadovaujantis mokyklos 

pradinio ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos 

direktoriaus 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-248.  

158. Pagrindinio ugdymo klasių mokinių pasiekimai vertinami vadovaujantis mokyklos 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-74.  

159. Adaptacinis laikotarpis naujai atvykusiems, 1, 5 klasių mokiniams – vienas mėnuo. Šiuo 

laikotarpiu prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. Mokinių pasiekimai 

neigiamais pažymiais nevertinami, taikomas formuojamasis vertinimas, fiksuojama daroma 

pažanga.   

160. Individuali mokinių pasiekimų pažanga stebima ir fiksuojama vadovaujantis Kauno r.  

Šlienavos pagrindinės mokyklos mokinio individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu mokyklos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. ISAK Nr. V-226.  

161. Mokykla apie mokinių mokymosi pasiekimus ir pažangą tėvus (globėjus, rūpintojus) 

informuoja vadovaujantis mokyklos tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

direktoriaus 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-244.  

162. Mokinio vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo 

sistemą. Jei vertinama ne pagal šią sistemą, numatomas įvertinimų konvertavimo į pažymius 

pagal dešimtbalę vertinimo skalę laikas, ne vėlesnis nei mokykloje nustatyto ugdymo 

laikotarpio, pavyzdžiui, trimestro, pusmečio, pabaiga. 

163. Mokinio pasiekimai įvertinti įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“, jeigu to nepageidauja 

mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) yra nekonvertuojami. 

164. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokykla dalyvauja mokyklos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (valstybinės mokyklos – biudžetinės 

įstaigos), savivaldybės vykdomosios institucijos (savivaldybės mokyklos – biudžetinės 

įstaigos), savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) 

(valstybinės ir savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos), savininko (dalyvių susirinkimo) 

(kitos mokyklos) arba mokyklos vadovo sprendimu.  
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165. Mokinio pasiekimų rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti 

ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą.  

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS  

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS  

154. Mokykla, rengdama Ugdymo planą, užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą, būtinos 

mokymosi ir švietimo pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą mokiniui, turinčiam specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  

155. 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“. Organizuojant mokinio, turinčio specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių ugdymą, atsižvelgiama į:  

155.1. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo 

pagalbos specialistų, mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Kauno r. PPT 

rekomendacijas;  

155.2. pagalbos ugdymo procese reikmes, atsirandančias dėl įgimtų ar įgytų negalių, 

sutrikimų arba (ir) nepalankių aplinkos veiksnių;  

155.3. specialiųjų ugdymo(si) poreikių pobūdį ir jų trukmę;   

155.4. poreikių lygį (nedideli, vidutiniai, dideli);   

155.5. mokymo(si) formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

155.6. ugdymo programą (bendrąją programą, pritaikytą bendrąją programą ar 

individualizuotą programą);  

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

švietimo pagalbos lėšos).   

156. Mokykla, pritaikydama ugdymo planą mokinių reikmėms ir vadovaudamasi bendruosiuose 

ugdymo planuose pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių 

pamokų skaičiumi:  

156.1. iki 30 procentų koreguoja dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių 

pamokų skaičių (nemažina nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per  

savaitę);   

156.2. planuoja specialiąsias pamokas pagal mokinių poreikius, skirtas  socialinei veiklai, 

ugdymui profesinei karjerai;   

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

skaičių per mokslo metus, atsižvelgdama į mokinio reikmes, švietimo pagalbos 

specialistų, Vaiko gerovės komisijos Kauno r. PPT rekomendacijas;  

156.4. formuoja nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tos pačios ar skirtingų klasių 

mokinių.  
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ANTRASIS SKIRSNIS  

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS   

157. Individualus mokinio ugdymo planas rengiamas: 

157.1 individualų ugdymo planą mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

rengia specialusis pedagogas; pagalbos specialistai, dalyku mokytojai, susiję su 

mokinio mokymosi sunkumais. Patvirtintas mokyklos direktoriaus 2018 m sausio 

29 d. įsakymu Nr. V-28;  

157.2 atsižvelgiant į ugdymo programą, Kauno r. PPT, gydytojų rekomendacijas, ugdymo 

formą ir mokymo organizavimo būdą, mokyklos galimybes;  

157.3 kai mokiniui pagal Kauno r. PPT ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios pedagoginės ir švietimo 

pagalbos;    

157.4 individualus mokinio ugdymo planas aptariamas mokyklos VGK; 

157.5 specialiųjų poreikių mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ar 

laikinai dėl ligos tėvų prašymu gali nedalyvauti pamokoje. Tuo atveju už vaiko 

saugumą atsako tėvai;   

157.6 mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo  ugdymo programą, individua-

liame ugdymo plane skiriamos pamokos, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 

65, 77 punktuose dalykų programoms įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų 

skaičiumi. 

158. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus 

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

TREČIASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI  

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS  

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

vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 2019–2020 

mokslo metų pagrindinio ugdymo programos Bendrųjų ugdymo planų 101-103 punktų 

nuostatomis.  

160. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo dalykų programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojo ugdymo dalykų programoje 

numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami 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). Mokinių pasiekimai aptariami ne mažiau kaip 2 kartus per metus 

dalyvaujant klasės vadovui, mokiniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo 

pagalbos specialistams. Vertinimo kriterijus pagal pagalbos specialistų rekomendacijas rengia 

kiekvieno dalyko mokytojas.  

161. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi 

pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje, Vaiko 

gerovės komisijoje. Susitarimai priimami, atsižvelgiant į Kauno r. PPT rekomendacijas, 
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mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą 

pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus.    

KETVIRTAS SKIRSNIS   

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS  

162. Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą.  

163. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. liepos 8 d. įsakymų Nr. V-1228, aktais ir 

atsižvelgiant į Kauno r. PPT ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.  

164. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:   

164.1 lietuvių kalbos ir matematikos pamokų metu pagalbą teikia specialusis pedagogas;   

164.2 logopedo pagalba teikiama ne pamokų metu;   

164.3 specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažomis grupelėmis (2-4 mokiniai), 

grupėmis (5-8 mokiniai). 

PENKTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE  

165. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie direktoriaus įsakymu 

organizuoja mokykla, pagal Vaiko gerovės komisijos ir Kauno r. PPT ir gydytojų 

rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

Individualus mokinio ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Ugdymo turinio planavimo 

tvarkos aprašu. Už individualaus mokinio plano sudarymą atsakingas VGK pirmininkas. 

Planas derinamas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.  

166. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo arba pagal bendrojo ugdymo pritaikytą 

programą, mokyti namie mokykla skiria pamokų, vadovaudamasi 2019-2020 mokslo metų 

pagrindinio ugdymo programos Bendrųjų ugdymo planų 65-66, 109-110 punktais.   

167. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymas 

namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 56-60 punktais: skiriamos ne 

mažiau kaip 296 val. per metus.   

 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE  

72. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, 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). Siūlomos neformaliojo švietimo 

ugdymo programos, parengtos derinant Bendrosios programos dalykų programų ir neformaliojo 

švietimo turinį, kurios padeda gerinti mokinių pasiekimus, tobulinti bendrąsias kompetencijas 

(pvz., skaitymo, kūrybinių gebėjimų plėtojimo, gamtamokslinio tyrinėjimo, pažinimo ir pan.).    

73. Neformalusis vaikų švietimas mokykloje įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 

d. įsakymu Nr. ISAK-2695.   
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74. Neformaliojo švietimo pasiūla sudaroma atsižvelgiant į mokyklos mokinių, jų tėvų ir mokytojų 

pasiūlymus, mokyklos prioritetus bei galimybes. Neformaliojo vaikų švietimo programas 

mokiniai renkasi laisvai.   

75. Neformaliojo švietimo programas (apibendrintas veiklas, uždavinius, laukiamus rezultatus) 

mokytojai skelbia iki 2021-05-25. Mokiniai pagal poreikius renkasi programą iki 2020-05-15.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pasirinkimus tikslina iki 2020-09-07.    

76. Mokytojų tarybos posėdyje mokslo metų pabaigoje įvertinama neformaliojo švietimo programų 

rezultatai ir numatomas poreikius kitiems mokslo metams.   

77. Neformaliojo švietimo vadovai ruošia ataskaitas ir pristato mokytojų tarybos posėdyje mokslo 

metų pabaigoje. 

78. Meninės, sportinės veiklos neformaliojo  švietimo programų vadovai su būrelių vaikais prisideda 

prie mokyklos renginių organizavimo arba pristato savo veiklos rezultatus atskirame renginyje. 

79. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. 

80. Neformaliojo švietimo programos 2021-2022 mokslo metams 1-4, 5-10 klasių mokinių poreikių 

tenkinimui (UP priedas Nr. 2).  

81. Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius yra ne mažesnis kaip 10 mokinių. 

82. Neformaliojo švietimo programos rengiamos vadovaujantis programų, dalykų mokymo planų 

rengimo tvarka, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio mėn. 27 d. įsakymu Nr. V-

246.   

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS  

113. Tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami vadovaujantis mokyklos tėvų informavimo ir 

švietimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 

V-244).  

114. Tėvų komitetas; VGK, klasių vadovai organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį 

švietimą, konsultuoja ir skatina mokinių tėvus: 

• sukurti tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose; 

• pagrįstais savo lūkesčiais motyvuoti vaiką mokytis; 

• padėti vaikams mokytis namuose; 

• palaikyti ir stiprinti ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, domėtis 

vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų; 

• sudaryti vaikams galimybes dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose mokykloje ir 

už jos ribų; 

• išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus mokyklos veiklai tobulinti; 

• keistis abipuse informacija su mokytojais.   

115. Klasių vadovai organizuoja mokslo metų eigoje  ne mažiau kaip tris klasės bendruomenės 

narių susirinkimus.  

 

 

 

V SKYRIUS 
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PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS, PAGRINDINIO UGDYMO 

INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

116. Pradinio ugdymo individualizuotos, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos 

įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis  2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 6 priedas. Mokyklos UP 10 priedas. 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

168. Plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

169. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktorius.  

170. Už plano vykdymą atsiskaitoma Mokytojų ir Mokyklos tarybai.  

171. Ugdymo planas ir galiojančios tvarkos talpinami Google diske.  


