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PATVIRTINTA 

Pabiržės pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V- 137 
 
 
 

 

2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ 

PABIRŽĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 
I SKYRIUS BENDROSIOS 

NUOSTATOS 

 
1. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Pabiržės pagrindinės mokyklos pradinio, 

pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (toliau – Mokyklos ugdymo planas) reglamentuoja 

pradinio, pagrindinio ugdymo programų, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

individualizuotų ir pritaikytų programų, taip pat neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą Pabiržės pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla). 
2. Mokyklos ugdymo plano tikslai: 
2.1. apibrėžti Mokykloje įgyvendinamų ugdymo programų vykdymo reikalavimus, siekiant 

ugdymo dermės, prieinamumo ir kokybės; 

2.2. pateikti konkrečius susitarimus dėl Mokyklos ugdymo turinio formavimo ir ugdymo 

proceso organizavimo, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių 

ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti optimaliausią valandų ir pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programoms įgyvendinti; 

3.2. pritaikyti ugdymo procesą mokinių mokymo(si) poreikiams; 

3.3. kurti saugią fizinę, psichologinę, socialinę ir kultūrinę ugdymo(si) aplinką. 

4. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais. 

Bendroji dalyko programa – dalyko ugdymo tikslus, turinį, ugdymo metodus bei mokinių 

pasiekimus numatanti programa. 

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

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

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

Pamoka –  pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Kitos Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
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PIRMAS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 
5. Mokslo metai: 

5.1. 2019–2020 mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 

31d. Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiamas: 

 
Klasė Ugdymo proceso 

pabaiga 
Ugdymo proceso trukmė 
savaitėmis 

Ugdymo proceso trukmė 
dienomis 

1–4 
5–10 

2020-06-10 
2020-06-25 

35 
37 

175 
185 

 

5.2. 2020–2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 

d.. Ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiamas: 

 
Klasė Ugdymo proceso 

pabaiga 
Ugdymo proceso trukmė 
savaitėmis 

Ugdymo proceso trukmė 
dienomis 

1–4 
5–10 

2021-06-11 
2020-06-26 

35 
37 

175 
185 

 

6. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. 

7. Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: 

7.1 Atostogų trukmė 2019–2020 mokslo metais: 

 
Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2019-10-28 2019-10-31 

Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03 

Žiemos 2020-02-17 2020-02-21 

Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17 

Vasaros : 
1-4 klasėms 

5–10 klasėms 

 
2020-06-12    

2020-06-27    

 
2020-08-31 

2020-08-31 
 

7.2. atostogų trukmė 2020–2021 mokslo metais: 

 
Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos(Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05 

Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 

Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 

Vasaros: 
1–4 klasėms 

5–10 klasėms 

 
2021-06-12    

2021-06-27    

 
2021-08-31 

2021-08-31 
 

8. Ugdymo procesas pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas Mokyklos sprendimu 

skirstomas pusmečiais: 

8.1. nustatoma tokia pusmečių trukmė 2019–2020 mokslo metais : 

pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d., 

antras pusmetis: 1–4 klasėms: vasario 1 d. – birželio 11 d., 

5–10 klasėms: vasario 1 d. – birželio 26 d.
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8.2. nustatoma tokia pusmečių trukmė 2020–2021 mokslo metais: 

pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d., 

antras pusmetis: 1–4 klasėms: vasario 1 d. – birželio 11d., 

5–10 klasėms: vasario 1 d. – birželio 26 d. 

9. Pamokų laikas: 

 
Pamoka 1klasei 2–10 klasėms 

1 pamoka 8.00–8.35 8.00–8.45 

2 pamoka 8.55–9.30 8.55–9.40 

3 pamoka 10.00–10.35 10.00–10.45 

4 pamoka 11.05–11.40 11.05–11.50 

5 pamoka 12.00–12.35 12.00–12.45 

6 pamoka - 12.55–13.40 

7 pamoka - 13.50–14.35 
 

9.2. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 

minutės. Pamokos trukmė pirmoje klasėje – 35 minutės. 

9.3. Ugdymo procesą organizuojant ne pamoka, o kitaip (pvz.: projekto, didaktinio žaidimo, 

kūrybinio darbo ar kt.), ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) per dieną turėtų būti 

ne ilgesnė nei 6 ugdymo valandos per dieną. 

9.4. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymo organizavimo formomis gali 

būti realizuojamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas. 

10. Mokyklos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

ar paskelbus ekstremalią situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

Ekstremalioji situacija- tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, 

ekologinio, socialinio) įvykio  ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba 

lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios 

situacijos paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima Savivaldybės 

administracijos direktorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu savivaldybes, 

valstybės lygio ekstremaliąją situaciją skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Mokyklos 

direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja Savivaldybės 

vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį. 

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

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

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

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į 

mokymosi dienų skaičių. 

 
ANTRAS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS 

UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 
12. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal Mokyklos tikslus, numatytus Mokyklos 

strateginiame plane, kasmetiniuose Mokyklos veiklos planuose, konkrečius mokinių ugdymo(si) 

poreikius 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 – 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 
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,,Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 

patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. 

įsakymu Nr. V-417 ,,Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio  ugdymo 

programų bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrieji ugdymo planai) , Geros 

mokyklos koncepsija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 ,,Dėl Geros mokyklos koncepsijos patvirtinimo“ (toliau – 

Geros mokyklos koncepsija), 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 formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų 

ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), kitais Mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais 

ir atsižvelgiant į Mokyklia skirtas mokymo lėšas. 

13. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas Mokyklos ugdymo 

planas. Jis parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų nuostatomis , pradinį ir pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir kitais 

Mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei Mokyklos veiklos dokumentais. 

14. Mokyklos ugdymo planą rengė Mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupė, 

patvirtinta direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-417. 

15. Mokyklos ugdymo planas parengtas, vadovaujantis demokratiškumo, prieinamumo, 

susitarimo ir bendradarbiavimo principais, įtraukiant Mokyklos bendruomenės narius. 

16. Mokykloje susitarta dėl Mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros, formos Mokytojų 

tarybos 2019 m. birželio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr.3 

17. Siekiant įgyvendinti Mokykloje pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 

neformaliojo vaikų švietimo programas rengiamas vienas bendras Mokyklos ugdymo planas 

dvejiems mokslo metams. 

18. Mokykla, atsiradus Mokyklos ugdymo plane nenumatytiems atvejams ugdymo proceso 

metu, gali koreguoti Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą priklausomai nuo mokymo lėšų, 

išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. 

19. Mokykla, formuodama ugdymo turinį ir rengdama Mokyklos ugdymo planą, remiasi 

švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, 

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo 

duomenimis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės poreikius ir turimus išteklius. 
20. Rengiant Mokyklos ugdymo planą Mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. birželio 26 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. 3 priimti sprendimai: 
20.1. dėl Mokyklos ugdymo plano tikslų, nuostatų, principų; 
20.2. dėl vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ypatumų; 

20.3. dėl ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos: 

20.3.1. pamokų skaičius Mokyklos ugdymo plane nurodomas dvejiems mokslo metams; 

20.3.2. planuojant ugdymo turinį orientuojamasi į Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytus mokinių pasiekimus ir Mokyklos ugdymo plane nurodytą 

ugdymo proceso trukmę, dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičių vieneriems mokslo 

metams; 

20.3.3. dalyko programai skiriamų valandų skaičių Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytiems mokinių gebėjimams pasiekti dalykų mokytojai gali padidinti 

arba sumažinti iki 10 proc. ( dėl pateisinamų priežasčių, pvz. ligos ir pan.); 

20.3.4. ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis Mokyklos ugdymo turinio planavimo 

tvarkos aprašu patvirtintu patvirtintu direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-127; 

20.3.5. mokytojai rengia dalyko ilgalaikius planus, programas vieneriems mokslo metams. 

Klasių vadovai savo veiklą planuoja mokslo metams. 

20.3.6. dalyko ilgalaikiai planai rengiami vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, atsižvelgiant į esamus mokinių pasiekimus, numatomus ugdymo(si) 

rezultatus, mokinių gebėjimus, nuostatas ir pažangą. Prireikus ilgalaikiai dalykų planai gali būti
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keičiami atsižvelgus į mokinių mokymosi rezultatus, tempą ir kitus poreikius. Su planais 

mokinių tėvai (globėjai) supažindinami per einamųjų mokslo metų rugsėjo mėnesį; 

20.3.7. mokytojui, dirbančiam ilgiau nei metus, rekomenduojama rengti pamokos 

metmenis,  pagal formą numatytą Mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos apraše; 

20.3.8. esant poreikiui, per mokslo metus stebima ne mažiau kaip 2 kiekvieno mokytojo 

pamokos ar veiklos. 

20.4. ugdymo procese pažintinei ir kultūrinei, sportinei, praktinei ir kitai pagal mokinių ir 

mokyklos poreikius pasirinktai veiklai per mokslo metus 1–10 klasių mokiniams skiriama 10 

mokymosi dienų. 

20.5. dėl dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje; 

20.6. dėl ugdymo turinio integravimo nuostatų: 

20.6.1. privalomos įgyvendinti programos integruojamos į Mokyklos ugdymo turinį 

vadovaujantis Mokyklos bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, žmogaus saugos, 

prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį ir tarpdalykinės integracijos tvarkos 

aprašu, patvirtintu direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-137; 

20.6.2. ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis Mokyklos ugdymo karjerai tvarkos 

aprašu ir  programos integravimo į mokomuosius dalykus 1–10 klasėse planu, patvirtintu 

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-157. 
20.7. mokiniams siūlomi dalykų moduliai, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius: 
20.7.1. lietuvių kalbos modulis 10 klasėje; 

20.7.2. matematikos modulis 10 klasėje. 

20.8. ugdymo procesas organizuojamas ne tik Mokykloje, bet ir už jos ribų. Ugdymo 

proceso metu gali būti taikomi įvairūs ugdymo organizavimo būdai (pamoka, nepamokinė, 

projektinė veikla ir kt.). Ne mažiau 2 pamokų numatoma organizuoti ne pamokų forma, o 

projektine ar kitokia  mokiniams patrauklia veikla ir kitose edukacinėse erdvėse. Mokytojai 

ilgalaikiuose dalykų planuose nurodo mokymosi aplinkas, kuriose jie numato organizuoti ugdymo 

procesą; 

20.9. socialinė-pilietinė veikla Mokykloje organizuojama vadovaujantis Mokyklos 

socialinės-pilietinės veiklos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 

d. įsakymu Nr. V-146; 
20.10. mokinio pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. 
įsakymu Nr. V-149; 

20.11. mokinio individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Mokyklos 
ugdymo 

turinio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-127; 

20.12. švietimo pagalba Mokykloje teikiama vadovaujantis Mokyklos švietimo pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtinti direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-138. 

Mokiniams sudaroma galimybė lankyti konsultacijas; 

20.13. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimas: 

20.13.1. iki einamųjų mokslo metų gegužės 25 d. mokiniams siūlomos programos, kurias 

jie renkasi pagal savo poreikius; 

20.13.2. neformaliojo vaikų švietimo minimalus grupės dydis – 7 mokiniai. 

20.14. laikinosios grupės dydis – 3–7 mokiniai; 

20.15. dėl dalykų mokymo intensyvinimo; 

20.16. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslai ir būdai: 

20.16.1.mokykloje organizuojamas pedagoginis, psichologinis tėvų švietimas, skirtas 

padėti vaikams mokytis ir sėkmingai įgyti dalykines ir bendrąsias kompetencijas; 

20.16.2. bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) vykdomas 

vadovaujantis Mokyklos tėvų informavimo apie vaikų ugdymo(si) sėkmingumą tvarkos aprašu, 

patvirtintu direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-215; 

20.16.3. tėvų pedagoginis švietimas integruojamas į klasės vadovų, pagalbos 
specialistų veiklą. 
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20.17. Mokykla, siekdama užtikrinti ugdymo kokybę, ugdymo programų tęstinumą, 

nuoseklumą, bendradarbiauja su: 

20.17.1. Biržų ,,Saulės“gimnazija – dėl mokinių pasiekimų gerinimo; 

20.17.2. Biržų technologijų ir verslo mokymo centru – dėl mokinių profesinio veiklinimo; 

20.17.3. Biržų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi – dėl pagalbos 

mokiniui teikimo; 

20.17.4. Biržų švietimo pagalbos tarnyba – dėl pagalbos mokytojų metodinei veiklai, 

mokinių pasiekimų gerinimui; 

20.17.5. Biržų rajono policijos komisariatu – dėl pagalbos mokiniui teikimo; 

20.17.6. Biržų kultūros centru  – dėl mokinių pažintinės-kultūrinės veiklos organizavimo; 

20.17.7. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka, su jos padaliniu 

Pabiržės miestelio biblioteka – dėl mokinių pažintinės-kultūrinės veiklos organizavimo; 

20.17.8. Biržų krašto muziejumi ,,Sėla“ – dėl mokinių pažintinės kultūrinės veiklos 

organizavimo; 

20.17.9. Biržų rajono savivaldybės administracijos Pabiržės seniūnija – dėl pagalbos 

mokiniui teikimo. 

 
TREČIAS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 
21. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio programas vadovaujasi Lietuvos 

higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-77 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011. Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – 

Higienos norma). 

22. Mokyklos bendruomenė bendraudama ir bendradarbiaudama sudaro sąlygas mokiniui 

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

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

nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos reikalavimų neviršijantį 

mokymosi krūvį. 

23. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės 

užtikrinimo klausimus sprendžia Mokyklos Vaiko gerovės komisija. 

24. Mokymosi aplinką sudaro fizinių, psichologinių, socialinių ir kultūrinių veiksnių 

visuma. 

24.1. fizinei aplinkai priskiriami Mokyklos pastatai, patalpos, teritorija, mokymo ir 

mokymosi priemonės. Visa fizinė aplinka tarnauja mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi 

individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei ir teorinei veiklai; 

24.1.1. naudingas mokyklos plotas 3917 m²; 

24.1.2. visi dalykiniai kabinetais, išskyrus vieną technologijų kabinetą, yra kompiuterizuoti; 

24.1.3. Mokykla yra prisijungusi prie šviesolaidinio interneto, kurio greitis 256 KB/s. 

Ugdymo procese naudojami 67 kompiuteriai, 1 interaktyvi lenta, 1 dokumentų kamerą,14 

daugialypės terpės projektoriai, 4 daugiafunkciniai kopijavimo aparatai, 7 spausdintuvai; 

24.1.4. Mokykla turi biblioteką, kurioje veikia akredituotas PIT-as; 

24.1.5. Mokykla turi valgyklą, sporto salę, sporto aikštyną, vaikų žaidimo aikštelę. 

24.1.6. Mokyklos mokytojams sudaromos galimybės (kiek leidžia ištekliai) dirbti 

inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas (spartesnį internetą, elektroninį 

dienyną, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką, 

gamtamokslinę laboratoriją ir kt.). 

24.2.  Mokyklos kuriamą saugią psichologinę ir socialinę aplinką lemia skatinamos 

Mokyklos bendruomenės nuostatos mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, skatinami geri 

mokinių ir mokytojų emociniai santykiai, jų darbo krūviai, aiški ir laiku gaunama 
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informacija įvairiais mokyklos bendruomenės veiklos klausimais, atviri mokyklos ryšiai su vietos 

bendruomene; 

24.3. kultūrinę aplinką apima Mokyklos puoselėjamos ir kuriamos tradicijas, Mokyklos 

bendruomenės renginiai, sveikatą stiprinančios, aplinkotyros, aplinkotvarkos veiklos; 

24.4. visapusiška mokyklos veikla atspindima ir nuolat viešinama mokyklos 

tinklalapyje 

http://www.pabirzes-pagrindine.lt, mokyklos stenduose, spaudoje; 

24.5. kiekvienas mokytojas, planuodamas ugdymo turinį, planuoja ugdymo aplinkas, 

sudarydamas sąlygas aktyviam mokymui(si) tiek individuliai, tiek grupėse. Mokykla skatina 

mokytojus ir sudaro jiems sąlygas ne mažiau kaip du kartus per mokslo metus dalyko 

atskiros klasės ugdymo turinį  įgyvendinti kitose aplinkose: muziejuose, parkuose ir pan. 

25. Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniams kasdien turėti 2 fiziškai aktyvias 

pertraukas tarp pamokų po 20 min., kurių metu mokiniams sudaromos sąlygos žaisti stalo tenisą ir 

judriuosius žaidimus Mokyklos sporto aištyne. 

26. Mokykla vykdo kryptingas ilgalaikes sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo ir 

gamtamokslines veiklas, pagal parengtas Mokyklos sveikatos stiprinimo ,, Būti sveikam lengva, 

tarsi 1-2-3” ir gamtamokslines programas. Mokykla priklauso Sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklui (2017 m. balandžio 4 d. pažymėjimas Nr. SM-404) ir Gamtosauginių mokyklų tinklui nuo 

2011 metų. Mokyklos sveikatos stiprinimo ir gamtamokslinių programų veiklos integruojamos į 

mokomųjų dalykų ugdymo turinį, klasių vadovų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 

veiklas, mokyklos renginius, projektinę veiklą. 

 
KETVIRTAS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

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

turinyje susieja formaliasias socialinio ugdymo pamokas su neformaliosiomis praktinėmis 

veiklomis: 
27.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų, kultūros centrų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, 
dalyvaudami šiose veiklose, turi galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijasir 
ugdytis vertybines nuostatas; 

27.2. skatinančiomis mokinių pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti 
sprendimus ir motyvaciją dalyvauti Mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose; 

27.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; 
27.4. socialinėmis veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, rūpinimosi, 

pagalbos kitam, realios globos vertybines nuostatas. 

28. Mokyklos vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė ir kt. veikla (toliau  –

pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė Mokyklos ugdymo proceso veiklos dalis. 

28.1. pažintinė kultūrinė veikla siejama su Mokyklos ugdymo tikslais, mokinių 

mokymosi 

poreikiais ir organizuojama Mokykloje ir už jos ribų, įvairiose mokymosi aplinkose, muziejuose; 

28.2. pažintinėms kultūrinėms veikloms per mokslo metus 1–10 klasėse skiriama 10 

mokymosi dienų, 1-5 klasių mokiniams – 50 valandų, 6–10 klasių mokiniams – 60 valandų; 

28.3. pažintinė kultūrinė veikla organizuojama Mokyklos pasirinktu laiku: 

 
Pažintinės kultūrinės veiklos 
pavadinimas 

Laikas Trukmė Klasės 

Mokslo ir žinių diena Rugsėjo 1-oji 5–6 val. 1–10 

Savivaldos diena Spalio mėn. 5–6 val. 1–10 

Civilinės saugos mokymai Lapkričio mėn. 5–6 val. 1–10 

Kalėdinės dirbtuvėlės Gruodžio mėn. 5–6 val. 1–10 

http://www.pabirzes-pagrindine.lt/
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Kalėdų stebuklo belaukiant Gruodžio mėn. 5–6 val. 1–10 

Žemės diena Kovo mėn. 5–6 val. 1–10 

Sveikatingumo diena Balandžio mėn. 5–6 val. 1–10 

Dešimtokų paskutinio 
skambučio šventė 

Gegužės–birželio 
mėn. 

6 val. 5–10 

Pirmojo pažymėjimo šventė Gegužės–birželio 
mėn. 

5 val. 1–4 

Edukacinės pamokos „Sėlos“ 
muziejuje 

Per mokslo metus 2–3 val. 1–10 

Lankymasis spektakliuose Per mokslo metus 2–3 val. 1–10 

Ekskursijos Balandžio-birželio 
mėn. 

2 dienos 1-10 

 

28.4. už pažintinės kultūrinės klasės veiklos vykdymą atsakingi klasių vadovai. 

29. 5–10 klasių mokiniams privaloma socialinė-pilietinė veikla: 

29.1 socialinė-pilietinė veikla Mokykloje organizuojama vadovaujantis Mokyklos 

socialinės-pilietinės veiklos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 

d. įsakymu Nr. V-146; 

29.2. socialinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės 

tradicijomis, savanorystės veikla, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos 

programomis; 

29.3. 5–8 klasių mokiniams numatoma 10 valandų socialinės veiklos trukmė, 9–10 

klasių 

mokiniams – 15 valandų; 

29.4. klasės mokinių socialinės veiklos koordinavimą vykdo klasės vadovas, mokiniai 

socialines-pilietines veiklas renkasi savo nuožiūra, veiklos įrodymai fiksuojami Tamo dienyne; 

29.6. Mokyklos siūlomos socialinės-pilietinės veiklos: 
 

 

Kryptis Veikla 

Darbinė veikla Kabinetų, kitų mokyklos patalpų priežiūra 

Mokyklos inventoriaus smulkus remontas 

Dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas 

Ekologinė veikla Mokyklos teritorijos priežiūra 

Kapinių, kitų viešų visuomeninių  teritorijų tvarkymas 

Projektinė veikla Dalyvavimas prevenciniuose, socialiniuose, profesinio informavimo 
ir kt. projektuose 

Dalyvavimas savivaldos darbe 

Renginių organizavimas 

Parodų rengimas 

Socialinė veikla Pagalba draugui, turinčiam mokymosi problemų 

Gerumo akcijos 

Pagalba vietos bendruomenės seneliams (pvz., kiemų tvarkymo 
darbai) 

Kita veikla Pagalba klasės vadovui, kitiems mokytojams tvarkant dokumentus ar 
kt. 

Darbas  bibliotekoje 

Įvairūs maketavimo, teksto rinkimo darbai 

Teisėjavimas sportinėse varžybose 
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Atstovavimas mokyklai visuomeninėje veikloje (dalyvavimas 

olimpiadose, konkursuose, kultūriniuose, sporto renginiuose, 

koncertinėse programose) 
 

PENKTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 
30. Mokinių mokymosi krūvis Mokykloje reguliuojamas vadovaujantis Mokyklos 

mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių planu, patvirtintu direktoriaus 2016 m. rugsėjo 

1 d. įsakymu Nr. V-140. 

31. Per dieną negali būti daugiau kaip daugiau kaip 5 pamokos 1 klasėse, 6 pamokos 2–

4 klasėse , 7 pamokos 5–10 klasėse. 

32. Siekiant tausoti mokinių sveikatą, mokyklos vadovai organizuoja mokytojų 

bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus. 

33. Mokyklos direktorius kas mėnesį organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio 

stebėseną (skiriamų namų darbų apimtis, kontrolinių darbų laiką elektroniniame dienyne). 

34. Mokinių mokymosi krūvis mažinamas integruojant dalykus ir jų dalį. 

35. Namų darbai skiriami atsižvelgiant į pamokų tvarkaraščius ir kontrolinių darbų 

grafikus, orientuojantis į namų darbų atlikimo laiko rekomendacijas, patvirtintas Mokyklos 

mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių plane. 

36. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų grafikai sudaromi mėnesiui, skelbiami 

elektroniniame dienyne. 

37. Per dieną organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas. 

38. Mokytojai, supažindinę su darbo forma, tikslais, vertinimo kriterijais, apie kontrolinį 

darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę ir įrašo elektroniniame dienyne kontrolinių 

darbų apskaitos puslapyje. 

39. Kontroliniai ir kiti atsiskaitomieji darbai I ir II pusmečio paskutinę dieną, dieną prieš 

mokinių atostogas ir pirmąją dalyko pamoką po mokinių atostogų ar šventinių dienų, po mokinio 

ligos neorganizuojami. 
40. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems 

dalykams, dalykų moduliams mokyti 5–10 klasėse mokiniams skiriamas suderinus su 
mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

41. 5–10 klasių mokiniai, pateikę tėvų prašymą Mokyklos direktoriui, jo įsakymu gali būti 
atleisti nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų, jeigu: 

41.1. mokosi ar yra baigę neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 
ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas; 

41.2. sprendimas priimamas atitinkamo dalyko vertinimą konvertuoti į balus to dalyko 
mokytojui susipažinus su neformaliojo švietimo programa ir įvertinus mokinio pasiekimus; 

41.3.dėl įvairių priežaščių, negalintiems dalyvauti ugdomojoje veikloje mokiniams, 

mokykla sudaro sąlygas užsiimti kita ugdymo proceso veikla mokyklos bibliotekoje. 
42. Mokymosi pagalbai organizuoti mokiniams gali būti skiriamos trumpalaikės ar 

ilgalaikės konsultacijos, atsižvelgiant į mokinių mokymosi gebėjimus. Mokinių tėvai (globėjai, 
rūpintojai) elektroninio dienyno pagalba informuojami apie mokinio daromą pažangą, jam 
suteiktą mokymosi pagalbą. Trumpos konsultacijos teikiant pagalbą neįskaitomos į mokinio 
mokymosi krūvį. 
 Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir negali tinkamai 
atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių sąlygų namuose, sudaromos sąlygos namų darbus 
atlikti mokykloje nuo 13 iki 15 valandos arba dienos centre ,,Spindulys”. 

 

ŠEŠTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

           43. Planuojant ir vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese Mokykloje 

vadovaujamasi Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 
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Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 25 d. įsakymu Nr. V-1309 (toliau – 

Ugdymo programų aprašas), Pradinio ugdymo ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. 

įsakymu Nr. V-149, Mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 

2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-127. Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas ir Mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas skelbiami Mokyklos 

tinklalapyje http://www.pabirzes-pagrindine.lt. 

44. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis 

Mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, 

atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. 

45. Planuodamas 1-os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis-išvadomis apie vaiko 

pasiekimus, o 5-os klasės mokytojus su rekomendacijomis - išvadomis apie vaiko pasiekimus 

supažindina mokytojas, ugdęs mokinius ketvirtoje klasėje.  

46. Vertinimo metodus ir kriterijus mokytojai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais per 

rugsėjo mėnesio I ir II savaites. 

47. Vertinant  mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas: 

47.1. formuojamasis vertinimas atliekamas stebint mokinį kiekvienoje pamokoje ar 

veikloje, teikiant jam informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant 

komentarą, pagyrimą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes. Šio vertinimo 

paskirtis – padėti mokiniui mokytis ir jam gauti grįžtamąją informaciją apie jo daromą pažangą, 

laiku suteikti pagalbą; 
47.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti 
esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi 
galimybes: 

47.2.1. atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 
diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, 
testai. Diagnostinis mokinių patikrinimas numatomas ilgalaikiuose dalykų planuose. Per dieną 
neturi būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

47.3. apibendrinamasis vertinimas atliekamas pradinio arba pagrindinio ugdymo 
programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per pusmetį 
padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių 
požymius ir įrašomi elekroniniame dienyne; 

47.4. mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas. 
48. Mokykla siekia, kad ugdymo procese vyraujantis, mokytis padedantis vertinimas būtų 

formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar 

turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti. 

49. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai, kaip to 

reikalauja dalyko mokymosi logika ir Mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus 

ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos 

sutartine forma (pradinio ugdymo programoje aprašais, pagrindinio ugdymo programoje 

pažymiais). Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą 

informaciją. Diagnostinio vertinimo informacija naudojama analizuojant mokinių pažangą ir 

poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 

50. Mokytojai, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų: 

50.1. kiekvieno dalyko pamokose pritaiko mokymą (diferencijuoja, individualizuoja ir 

pateikia patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo lygio užduotis) pagal mokinių gebėjimus; 

50.2. Mokykloje metodinėse grupėse suderina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

būdus ir formas; 

http://www.pabirzes-pagrindine.lt/
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50.3. ne rečiau kaip 2 kartus per metus dalyvauja klasių vadovų inicijuojamuose mokytojų 

susitikimuose su (globėjais, rūpintojais) ir aptaria mokinių daromą pažangą, mokymosi 

pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus. 

51. Apie mokinių mokymosi pasiekimus mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

Informuojami ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Mokyklos tėvų informavimo apie vaikų ugdymosi 

sėkmingumą tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-215. 

52. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo 

nagrinėjami pagal Mokyklos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų 

įvertinimo objektyvumo tvarkos aprašą, patvirtintą direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu 

Nr. V-216. 

53. Mokinių pasiekimų vertinimas pradinio ugdymo programoje: 

53.1.pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, informacija 

apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams ir tėvams 

(globėjams, rūpintojams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami 

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

53.2. elektroniniame dienyne mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės 

atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis 

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

įrašoma „nepatenkinamas“; 

53.3. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma 

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

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

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 

padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos 

suvestinėse, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“; 

54. pradinių klasių mokinių darbai kaupiami aplankaluose, kurie pildomi mokytojo 

nuožiūra. 

55. Mokinių pasiekimų vertinimas pagrindinio ugdymo programoje: 

55.1. mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, pažangai ir 

pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema; 

55.2. dorinio ugdymo, žmogaus saugos, ekonomikos ir pilietiškumo pagrindų, dalykų 

modulių ir pasirenkamųjų dalykų mokymosi pažanga ir pasiekimai įvertinami įrašu „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“; 

55.3. mokinių dalykų mokymosi įvertinimai pusmečio pabaigoje apibendrinami ir 

įvertinami 10 balų sistemos pažymiais ar įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

           5.4. vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, pateiktus 

Pradinio ugdymo ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose: 

 
Pasiekimų lygis Trumpas apibūdinimas Įvertinimas 

Aukštesnysis Puikiai 10 (dešimt) Įskaityta 

Labai gerai 9 (devyni) 

Pagrindinis Gerai 8 (aštuoni) 

Pakankamai gerai 7 (septyni) 

Vidutiniškai 6 (šeši) 

Patenkinamas Patenkinamai 5 (penki) 

Pakankamai patenkinamai 4 (keturi) 

Nepatenkinamas 
 

Nepatenkinamai 3 (trys) Neįskaityta 

Blogai 2 (du) 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labai blogai (neatliko 
numatytos vertinimo 

užduoties per mokyklos 

numatytą atsiskaitymo 

laiką) 

1 (vienas) 

 

55.5. įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo pažymą ir 

Mokyklos direktoriaus įsakymą; 

55.6. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

55.7. mokinių, kurie mokosi pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius, pasiekimai 

įvertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

55.8. mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami tokiu dažnumu per pusmetį: jei dalykui 

mokyti skirta 1 savaitinė valanda - ne mažiau, kaip 1 pažymys per 1,5 mėnesio laikotarpį, jeigu 2 

valandos - ne mažiau, kaip 1 pažymys per mėnesį, jeigu 3 savaitinės valandos - ne mažiau, kaip 2 

pažymiai per mėnesį ir t.t.); 

55.9. pusmečio pažymiai išvedami iš to pusmečio visų pažymių aritmetinio vidurkio. 

Metinis pažymys išvedamas iš pirmojo ir antrojo pusmečio pažymių aritmetinio vidurkio.  

 56. Mokykla Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja Savivaldybės 

vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai 

neįskaičiuojami į pusmečio įvertinimą. 

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

57. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir 

pasiekti kuo aukštesnius pasiekimus. 

58. Už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą Mokykloje 

yra 

atsakingas Mokyklos direktorius. 

59. Mokymosi pagalbos teikėjai Mokykloje: mokytojai, klasės vadovai, specialusis 

pedagogas,  logopedas, visuomenės sveikatos specialistas, bibliotekininkas, Mokyklos Vaiko 

gerovės komisija, Mokyklos administracija. 

60. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo(si) procesą. 

61. Mokymosi procesas Mokykloje nuolat stebimas ir laiku nustatomi mokiniui kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus dalykų mokytojai informuoja klasės 

vadovą. Klasės vadovas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), Mokyklos švietimo 

pagalbos specialistus ir kartu pasitelkiant  Mokyklos Vaiko gerovės komisiją, tariamasi, kaip bus 

organizuojama veiksminga mokymosi pagalba. Pagalbos teikimą koordinuoja Mokyklos 

direktorius. 

62. Mokymosi pagalbą mokiniui suteikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių 

dalykų) žemesnis, nei numatyta pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir 

mokinys nedaro pažangos; kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai; kai mokinys dėl 

ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų ir pan. 

 63. Mokymosi pagalba teikiama laiku, atsižvelgiant į mokančio mokytojo ar švietimo 

pagalbos specialisto rekomendacijas. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas 

priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsižvelgus į mokančio mokytojo rekomendacijas. 

64. Mokykla, siekdama pagerinti mokinių pasiekimus konkrečiose srityse, atsižvelgia į 

mokinių poreikius, tėvų lūkesčius, mokyklos kontekstą, pasirenka veiksmingas priemones šiems 

uždaviniams įgyvendinti. 

65. Mokymosi pagalbos teikimo būdai: 
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65.1. pirmiausia pamokoje per grįžtamąjį ryšį, pagal kurį nedelsiant koreguojamas 

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

65.2. skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja 

mokantis mokytojas ar nustato Mokyklos Vaiko gerovės komisija pagal mokymosi pagalbos 

poreikį; 
65.3. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams, dalyko mokytojui 

rekomendavus; 
65.4. organizuojant savanoriškos pagalbos būdus ( tėvų, buvusių mokinių), trišalių 

pokalbių metodiką ( mokinys - tėvai - mokytojai). 
66. Mokymosi pagalbos teikimo priemonės: 

66.1. Mokykla kiekvienais mokslo metais rengia mokinių pasiekimų gerinimo 

priemonių planą, atsižvelgiant į esamus mokinių pasiekimus, mokinių pasiekimų tyrimų 

duomenis; 

66.2. pirmiausia suteikiama pagalba tiems mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba 

aukščiausi; 

66.3. Mokykloje veikia Konsultacijų centras, kuriame mokytojai nustatytu laiku teikia 

konsultacijas mokiniams. Mokiniai jas gali lankyti savanoriškai arba privalomai; 

66.4. sudaromos sąlygas Mokyklos bibliotekoje, dienos centre ,,Spindulys” arba su 

pradinių klasių mokytojais atlikti namų darbų užduotis; 
66.5. stiprinama mokinių motyvacija, siekiant mokymosi tikslų; 
66.6. Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše daug dėmesio 

skiriama formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui. Mokyklos metodinėse 

grupėse susitarta kiekvienoje pamokoje naudoti formuojamąjį vertinimą, užduotis rengti 3 lygiais; 

66.7. sudaromos sąlygos mokytojams tobulinti ugdymo individualizavimo metodiką, 

pasitelkiant švietimo pagalbos specialistus; 

66.8. sudaromos galimybės mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, organizuojant ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių 

mokiniams; 

66.9. siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus Mokykloje pradėta įgyvendinti ir 

tobulinama Vaiko individualios pažangos įsivertinimo tvarka, patvirtinta direktoriaus 2016 m. 

rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-130; 

66.9.1. kartą per mėnesį klasės vadovas skiria vieną pamoką pažangos ir pasiekimų 

aptarimui. Mokiniai pildo savo individualios pažangos stebėjimo lapus; 

66.9.2. pusmečio pabaigoje klasės vadovas kartu su mokinių aptaria jo mokymosi 

rezultatus ir pažangą, suplanuoja tolesnius mokymosi tikslus; 

66.9.3. klasių vadovai per mokslo metus organizuoja ne mažiau dviejų pokalbių su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko individualios pažangos aptarimui. 

67. Mokykloje parengtas ir nuolat tobulinamas Mokinių skatinimo ir drausminimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu, Nr. V-152. 

 

AŠTUNTAS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 
69. Neformaliojo vaikų švietimo Mokykloje veiklos tikslas – ugdyti kompetencijas, 

teikiančias  galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, 

padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius. 

70. Neformaliojo vaikų švietimo Mokykloje uždaviniai: 

70.1. ugdyti ir plėtoti vaikų socialines, edukacines, asmenines, profesines 

kompetencijas, kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą; 

70.2. ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, demokratišką požiūrį į 

pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę; 

70.3. ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; 
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70.4. spręsti socialinės integracijos problemas: mažiau galimybių turinčių, ypatingų 

poreikių (specialiųjų ugdymosi poreikių ar gabių ir talentingų) vaikų saviraiškos poreikių 

tenkinimas ir sėkmingas integravimas į visuomeninį gyvenimą; 

70.5. į neformaliojo vaikų švietimo veiklą įtraukti ne mažiau kaip 75 procentus Mokyklos 

mokinių. 

71. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 7 mokiniai. 

Mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį nustatė Mokyklos 

vadovas, suderinęs su Mokyklos taryba. 

72. Neformaliojo švietimo grupės Mokykloje sudaromos iš tos pačios klasės ar kelių klasių 

mokinių. Mokinių grupės sudėtis mokslo metų bėgyje gali kisti. 

73.  Neformalusis vaikų švietimas mokiniams yra neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. 

Mokiniai apsisprendžia, kiek ir kokiam mokyklos siūlomam neformaliajam ugdymui jie gali skirti 

laiko. 

74. Mokiniai iki rugsėjo 5 dienos nusprendžia, kiek ir kokiam Mokykloje siūlomam 

neformaliajam vaikų švietimui jie gali skirti laiko. 

75. Neformaliojo vaikų švietimo veikla vykdoma pagal neformaliojo vaikų švietimo 

užsiėmimų tvarkaraštį ir fiksuojama Mokyklos elektroniniame dienyne. 

76. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgdama į 

juos siūlo neformaliojo švietimo programas: 

76.1. Mokyklos siūlomos neformaliojo vaikų švietimo programos 1–4 klasių 

mokiniųporeikiams tenkinti: 

 
Neformaliojo vaikų švietimo 

programos pavadinimas 

Paskirtis Valandų 

skaičius 

Klasės 

Augu sveikas ir laimingas Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

1 1–4 

Kūrybinės dirbtuvėlės Ugdyti kultūrinio 

sąmoningumo 

kompetenciją, puošti 

mokyklos erdves savo 

kūrybiniais darbais 

1 1–4 

Mažųjų muzikos studija Ugdyti kultūrinio 

sąmoningumo, 

asmeninės saviraiškos 

kompetencijas 

1 1–4 

Aktyvios judėjimo pratybos Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius, 

tenkinti mokinių poreikį 

sportuoti, atstovauti 

mokyklai rajono 

sportiniuose renginiuose 

1 1–4 

Pirmieji tyrinėjimai Ugdyti sveikos 

gyvensenos ir mokėjimo 

mokytis kompetencijas 

1 1–4 

 Iš viso: 5  

 

              76.2. Mokyklos siūlomos neformaliojo vaikų švietimo programos 5–10 klasių mokinių 

poreikiams tenkinti: 
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Neformaliojo vaikų švietimo 

programos pavadinimas 

Paskirtis Valandų 

skaičius 

Klasės 

Stalo tenisas Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius, 

tenkinti mokinių poreikį 

sportuoti, atstovauti 

mokyklai rajono ir šalies 

sportiniuose renginiuose 

2 4–10 

Mažasis teatriukas Ugdyti kultūrinio 

sąmoningumo, 

asmeninės saviraiškos 

kompetencijas 

1 5–10 

Muzikos studija Ugdyti kultūrinio 

sąmoningumo, 

asmeninės saviraiškos 

kompetencijas 

2 5–10 

Meno erdvė Ugdyti kultūrinio 

sąmoningumo 

kompetenciją, puošti 

mokyklos erdves savo 

kūrybiniais darbais 

1 5–10 

Mūsų kūrybiniai sumanymai Ugdyti kultūrinio 

sąmoningumo, 

asmeninės saviraiškos 

kompetencijas 

2 5–10 

Futbolas mergaitėms Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius, 

tenkinti mokinių poreikį 

sportuoti, atstovauti 

mokyklai rajono 

sportiniuose renginiuose 

1 5–10 

Bendrojo  fizinio  pasirengimo 

būrelis 

Formuoti sveikos 

gyvensenos įgūdžius, 

tenkinti mokinių poreikį 

sportuoti, atstovauti 

mokyklai rajono 

sportiniuose renginiuose 

1 5–10 

Jaunųjų lyderių mokykla Ugdyti socialinius 

įgūdžius, 

komunikavimo, 

asmeninės saviraiškos 

kompetencijas 

1 5–10 

 Iš viso: 11  

 

77. Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti skirtos valandos nustatomos mokslo 

metams 

kiekvienai ugdymo programai. 

78. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu Mokykloje vykdomos 

Savivaldybės nustatyta tvarka. 
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79. Informacija apie neformaliojo švietimo veiklą pristatoma mokyklos tinklalapyje, 

žiniasklaidoje. 

 
DEVINTAS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 
80. Visų dalykų mokytojai ugdo tiek dalykines, tiek bendrąsias kompetencijas. 

81. Mokykloje vykdoma ši tarpdalykinė integracija: 

81.1. Mokyklos mokomųjų dalykų metodinės grupės, siekdamos mažinti mokymosi 

krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, priima sprendimus dėl dalykų, kurių 

ugdymoturinys yra susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo. Kelių mokytojų 

susitarimu ugdymo proceso metu organizuojamos integruotos pamokos, jos pažymimos 

ilgalaikiuose dalykų planuose. Integruotoje pamokoje siekiama dalykų bendrosiose programose 

numatytų rezultatų; 
81.2. privalomos ir mokyklai aktualios įgyvendinti programos integruojamos į Mokyklos 

ugdymo turinį vadovaujantis Mokyklos bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, 
žmogaus saugos, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį ir tarpdalykinės 
integracijos tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-137; 

81.3. ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis Mokyklos ugdymo karjerai tvarkos 
aprašu ir programos integravimo į mokomuosius dalykus 1–10 klasėse planu, patvirtintu 
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 157; 

81.4. Bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinės ir kitos programos 

integruojamos į mokomuosius dalykus pagal Bendrąsias programas, klasės vadovų veiklas, 

neformalųjį švietimą, projektinę veiklą, mokyklos renginius: 

81.4.1. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių programos: „Mokymosi mokytis“, 

„Komunikavimo“, „Darnaus vystymosi“, „Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių“, „Kultūrinio 

sąmoningumo“ integruojamos 1–10 klasėse į visus mokomuosius dalykus; 

81.4.2. Mokykla vykdo kryptingas ilgalaikes sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo ir 

gamtamokslines veiklas, pagal parengtas Mokyklos sveikatos stiprinimo,, Būti sveikam 

lengva, tarsi 1-2-3“ ir gamtamokslines programas. Mokykla priklauso Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklui (2017 m. balandžio 4 d. pažymėjimas Nr. SM-404) ir Gamtosauginių mokyklų 

tinklui nuo 2011 metų. Mokyklos sveikatos stiprinimo ir gamtamokslinių programų veiklos 

integruojamos į mokomųjų dalykų ugdymo turinį, klasių vadovų, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistės veiklas, Mokyklos renginius, projektinę veiklą; 

81.4.3. Etninės kultūros programos įgyvendinimas: 

81.4.3.1. pradinio ir pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa integruojama 

į mokomuosius dalykus; 

81.4.3.2. siekiant, kad mokiniai puoselėtų savo tautos kultūrą, tradicijas, programa 

įgyvendinama organizuojant akcijas, popamokinius renginius, skirtus svarbiausioms tautinėms 

šventėms paminėti. 

81. 4.4. Sveikatos ugdymo programos įgyvendinimas: 

81.4.4.1. Sveikatos ugdymo bendroji programa integruojama į pradinių klasių dorinio 

ugdymo, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, kūno kultūros, 5,8 klasių žmogaus saugos, 5–6 

klasių gamtos ir žmogaus, 7–10 klasių biologijos, 5–10 klasių kūno kultūros, technologijų, dorinio 

ugdymo dalykus, neformaliojo švietimą, Mokyklos renginių, projektų programas, 1–10 klasių 

vadovų veiklas; 

81.4.4.2. rūpinantis mokinių fizine ir psichine sveikata, Mokykloje organizuojami 

renginiai propaguojantys sveiką gyvenseną; 

81.4.5. Prevencinės programos: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, „Sveikatos ir 

gyvenimo įgūdžių“, 1-10 klasėse integruojamos į dalykų programas, neformalųjį švietimą, 

klasės vadovų veiklas; 
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81.4.6. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa integruojama į klasės vadovų 

veiklas, pasaulio pažinimo, gamtos ir žmogaus, biologijos, dorinio ugdymo programas; 
81.4.7. Antikorupcinio ugdymo programa integruojama į istorijos, pilietiškumo pagrindų, 

5–10 klasių dorinio ugdymo dalykų programas, Mokyklos renginių, projektų programas, 5–10 
klasių vadovų veiklas; 

81.4.8. Ugdymo karjerai programa 1–10 klasėse integruojamos į neformalųjį švietimą, 

klasės vadovų veiklas, kultūrinę pažintinę veiklą, technologijų, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos 

(gimtosios), užsienio kalbų dalykų programas; 

81.4.9. Informacinių komunikacinių technologijų mokymas integruojama į 1–10 klasių 

mokomųjų dalykų programų turinį. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo 

procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių 

technologijų pradmenų; 

81.4.10. Žmogaus saugos programa 1–4, 6–7,10 klasėse integruojama į mokomuosius 

dalykus, klasės vadovų veiklą, neformalųjį švietimą, 5 ir 8 klasėse skiriama atskira 1 pamoka 

programai mokyti. 

82. Mokytojas, į kurio mokomąjį dalyką integruojama kito dalyko programa, jos dalis, 

prevencinės, bendrųjų kompetencijų programos, sveikatos ugdymo programa, ugdymas karjerai 

ir kt. programos, tai fiksuoja ilgalaikiame plane, neformaliojo mokinių švietimo programoje, 

renginių, projektų programose, klasių vadovų planuose. 

83. Eletroniniame dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti mokytojai 

privalo nurodyti: 

83.1. integruojamąją temą dalykui ar neformaliojo mokinių švietimo užsiėmimui skirtoje 

elektroninio dienyno vietoje, jei integruojamoji programa integruojama į dalyko ar neformaliojo 

mokinių švietimo programos turinį; 

83.2. integruotų pamokų apskaitai užtikrinti integruojamųjų pamokų turinys 

elektroniniame dienyne įrašomas abiejų dalykų apskaitai skirtuose vietose. 

84. Mokytojas, vertinantis mokinių pasiekimus, taiko formuojamojo vertinimo metodus 
ir būdus. 

85. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio 
integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, 
ir priima sprendimus dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo. 

 
DEŠIMTAS SKIRNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 
86. Mokykla, organizuodama ugdymo procesą, intensyvina atskirų mokomųjų dalykų 

mokymą: 
86.1. integruotą technologijų mokymą 9 klasėje. Integruotas technologijų kursas 9 klasėje 

vykdomas pirmą pusmetį, skiriant po 2 savaitines pamokas; 
86.2. technologijų mokymą 10 klasėje. 10 klasėje technologijų mokiniai mokosi pirmą 

pusmetį skiriant dvi savaitines pamokas. Metinis dalyko įvertinimas išvedamas iš vieno pusmečio 
įvertinimo; 

86.3. dailės mokymą 10 klasėje. 10 klasėje dailės mokiniai mokosi antrą pusmetį 
skiriant dvi savaitines pamokas. Metinis dalyko įvertinimas išvedamas iš vieno pusmečio 
įvertinimo; 

87. Mokykla gali intensyvinti atskirų dalykų pamokas per dieną: 

87.1. per dieną dalykui mokyti gali skirti ne vieną, o keletą viena po kitos vykstančių 

pamokų, taip sudarant sąlygas organizuoti eksperimentus gamtos mokslų pamokose, trumpalaikius 

projektinius darbus, išvykas ir kt.; 

88. Sprendimus dėl dalykų intensyvinimo mokiniams pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas priima Mokyklos direktorius, dalyko mokytojo pageidavimu, organizuojant 

eksperimentus gamtos mokslų pamokose, trumpalaikius projektinius darbus, išvykas ir kt. ir 

derindamas Mokyklos ir mokinių mokymosi . 
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89. Dalyko mokymo intensyvinimo metu negali būti viršijamas Mokyklos nustatytas 

pamokų skaičius mokiniui per savaitę. 

 
VIENUOLIKTAS SKIRSNIS  

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 
90. Mokiniai skiriasi turima patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, 

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

91. Diferencijuoto ugdymo tikslas Mokykloje – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui 

sėkmingiau mokytis, kompensuoti brendimo, mokymosi tempo netolygumus. 

92. Mokykloje diferencijavimas taikomas kiekvienoje dalyko pamokoje: 

92.1. mokiniui individualiai; 

92.2. mokinių grupei; 

92.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, skirtingoms mokymosi 

strategijoms įgyvendinti; 

92.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai ir t. t.), 

sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. Šios veiklos numatomos dalykų 

mokytojų ilgalaikiuose planuose. 
93. Kiekvienas mokytojas, planuodamas pamokas ir kitas veiklas, atsižvelgia į klasės 

(grupės) mokinių  motyvaciją, gebėjimus ir poreikius. Diferencijuojami mokymo uždaviniai, 
ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, užduotys, tempas, skiriamas laikas. 

94. Diferencijavimas vykdomas panaudojant pamokas, skirtas mokinių ugdymo 
poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams gerinti: 

94.1. 9–10 klasėse mokiniai pagal savo gebėjimus ir poreikius renkasi vieną iš trijų 

informacinių technologijų modulių: programavimo pradmenys, kompiuterinės leidybos 

pradmenys arba tinklalapių rengimo pradmenys; 

94.2. 9–10 klasėse mokiniai pagal savo gebėjimus ir poreikius renkasi vieną iš trijų 

technologijų modulių: mitybos, tekstilės ir konstrukcinių medžiagų; 

94.3. 10 klasėje siūlomi matematikos modulis ,,Matematikos uždavinių sprendimo 

praktikumas“ ir lietuvių kalbos modulis ,,Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos pagrindai“, skirti 

žinioms pagilinti; 
94.4. pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius, projektus iš mokyklos siūlomų 

mokiniai renkasi laisvai. Pasirinkti dalykai, projektai ir moduliai mokiniui tampa privalomi; 
94.5. mokinys gali rinktis kitą modulį (projektą) tik pabaigęs pasirinkto modulio 

(projekto) programą. 

95. Ugdymo procese per atskirų dalykų pamokas ir kitą ugdomąją veiklą naudojami 

metodai, kurie:  

95.1. motyvuoja mokinius mokytis, skatina suvokti mokymosi tikslus; 

95.2. orientuoja į procesą, kuris ugdo bendrąsias kompetencijas; 

95.3. yra aktualūs ir priimtini mokiniui ir įtraukia į mokymosi procesą; 

95.4. skatina konstruktyvų, kritinį ir kūrybinį mąstymą, atsakomybę už savo mokymąsi 

bei rezultatus; 

95.5. padeda suvokti mokymosi kokybę ir moko rasti būdus jai tobulinti; 

95.6. plėtoja įgytas mokinio mokymosi strategijas, įgūdžius ir jų panaudojimą naujose 

situacijose; 

95.7. formuoja mokinio pilietinę ir tautinę tapatybę, ugdo bendrakultūrinę kompetenciją, 

toleranciją ir parengia įsilieti į Lietuvos visuomenės gyvenimą; 

95.8. ugdo gebėjimus dirbti įvairiose mokinių grupėse. 

96. Mokykla kiekvieną pusmetį analizuoja mokinių, nepasiekusių patenkinamo pasiekimų 

lygio,  mokymosi galimybes, priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo turinio  diferenciavimo, 

individualizavimo, atsižvelgiant į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio 

pasirinkimą, individualią pažangą. 
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DVYLIKTAS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 
97. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti  aukštesnius 

ugdymo(si) pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti 

įgyvendinamus tikslus ir jų siekti. 

98. Individualūs ugdymo planai sudaromi vadovaujantis Mokyklos Ugdymo turinio 

planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.V-127. 

99. Mokiniui, kuris mokomas namie, sudaromas individualus ugdymo planas. Jame 

numatomi mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indėlis, planuojami mokytis dalykai, jiems 

skiriamas pamokų skaičius, pasiekimų patikrinimo būdai, sėkmės kriterijai, numatoma reikiama 

mokymosi pagalba. Su individualiu ugdymo planu pasirašytinai supažindinami mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai). Mokinys mokosi pagal Mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio 

tėvų (globėjų, rūpintojų) suderintą pamokų tvarkaraštį. 
100. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, gali būti 

sudaromas individualus ugdymo planas, kuris sudarytų galimybes stebėti mokinio pažangą. 
Sprendimą dėl individualaus plano sudarymo priima Mokyklos Vaiko gerovės komisija, 
atsižvelgus į mokytojų rekomendacijas ir tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus. 

101. Mokinio, besimokančio pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 
individualaus ugdymo plano turinį lemia numatomi artimiausi ir tolesni mokinio ugdymo(si) 
tikslai ir būdai jų siekti (pvz., jame numatoma tiksli mokinio veikla gali būti siejama su 
mokymosi poreikiais, norimo dalyko pasiekimų gerinimu ( papildomų ar tikslinių užduočių 
atlikimą, darbą su kitokiomis mokymo priemonėmis ar kitokiais mokymosi metodais), mokinio 
prisiimti įsipareigojimai orientuojami į mokymosi pasiekimų gerinimą). Mokinio individualaus 
ugdymo plano formą mokiniui siūlo Mokykla. Individualaus ugdymo planas gali būti įvairių 
formų - dienoraščiai, žodiniai susitarimai ir kt., sudaromi susitarimu nustatytam laikotarpiui. 

102. Jei Mokykla nusprendžia, kad mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programą, kuriems kyla mokymosi sunkumų arba jie itin sėkmingai 

mokosi, turi būti sudaromi individualūs ugdymo planai, paskiriamas asmuo, organizuojantis šią 

veiklą. Mokinio individualiame ugdymo plane nurodoma sritis, dalykas, dėl kurio kyla mokymosi 

sunkumai, jų priežastys, numatomi uždaviniai, kaip bus šalinami iškilę mokymosi sunkumai. 

Mokinio individualiame ugdymo plane apibrėžiamas sėkmės kriterijus, numatoma  pagalba. 

Mokinių individualūs ugdymo planai Mokykloje nuolat peržiūrimi. Mokiniui, kuris mokosi itin 

sėkmingai, individualus ugdymo planas turi padėti siekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų. 

103. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir Mokyklos direktoriui, 

švietimo pagalbos specialistams. 

 
TRYLIKTAS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 
104. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) vykdomas 

vadovaujantis Mokyklos tėvų informavimo apie vaikų ugdymo(si) sėkmingumą tvarkos aprašu, 

patvirtintu direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-215. 

105. Mokykla, organizuodama mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, 

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

brandą, užtikrina, kad vyktų abipusis ir savalaikis grįžtamosios informacijos apie mokinių 

mokymąsi perdavimas tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų). 

106. Mokykla konsultuoja ir skatina tėvus (globėjus, rūpintojus): 

106.1. sukurti tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose; 

  106.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

  106.3. padėti vaikams mokytis namuose; 
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  106.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti 

domėtis vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų; 

  106.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose 

mokykloje ir už jos ribų. 

          106.6. dalyvauti mokyklos gyvenime, kartu su mokytojais ir mokiniais sprendžiant 

mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus 

klausimus; 

             106.7. išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus mokyklos veiklai tobulinti. 

             107. Mokyklos bendradarbiavimo su tėvais formos: 

             107.1. organizuojamas vienas bendras tėvų susirinkimas per mokslo metus; 

             107.2. klasės vadovas organizuoja ne mažiau dviejų klasės tėvų susirinkimų per 
mokslometus;
  107.3. per mokslo metus organizuojami ne mažiau kaip du individualūs klasių vadovų

pokalbiai su tėvais (globėjais, rūpintojais) dėl mokinių pasiekimų ir pažangos. 

 107.4. organizuojama atvirų durų savaitė tėvams per mokslo metus; 

 107.5. tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas vykdomas: 

 107.5.1. klasių tėvų susirinkimų metu; 

 107.5.2. individualių pagalbos specialistų konsultacijų metu; 

 107.5.3. elektroninių priemonių pagalba ( elektroniniai laiškai ir pan.); 

 107.5.4. informacija pedagoginio švietimo klausimais skelbiama mokyklos tinklalapyje; 

 107.5.5. aktuali informacija pateikiama elektroniniame dienyne, Mokyklos tinklalapyje. 

 
KETURIOLIKTAS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 
108. Mokykla įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustatė 

laikinosios grupės dydį 3–7 mokiniai. 

109. Ugdymo turiniui įgyvendinti klasės dalijamos į grupes: 

109.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai pasirinko tikybą ir  etiką 

(mažiausias grupės dydis - 7 mokiniai); 

109.2. technologijoms mokyti, jeigu klasėje daugiau kaip 12 mokinių. 

109.3. grupinėms konsultacijoms (mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų mažiausias 

grupės dydis - 3 mokiniai); 

109. Klasės jungiamos į grupes šiems dalykams mokyti: 

109.1. dorinio ugdymo (etikos): 1/3 klasės, 2/4 klasės, 5/6 klasės; 

109.2. dorinio ugdymo (katalikų tikybos):1/3 klasės , 2/4 klasės, 5/6 klasės. 

 

PENKIOLIKTAS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 
 

               110. Mokykla, vykdydama Pradinio ugdymo programą, 2019–2020 m. m. jungia 1 ir 2 klases. 

Jungtiniam 1/2 klasės komplektui skiriama 30 valandų: 
 

Dalykas Savaitinis pamokų skaičius Pastabos 

1 klasė 2 klasė 1/2 klasė 

Dorinis ugdymas - - 1 - 

Lietuvių kalba 1* - 7 * nejungiama pamoka 1klasei 

Užsienio kalba (anglų) - 2* - * nejungiamos pamokos 2 
klasei 

Matematika - 1* 4 * nejungiama pamoka 2 
klasei 

Pasaulio pažinimas - - 2 - 
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Dailė ir technologijos - - 2 - 

Muzika - - 2 - 

Fizinis ugdymas 
 

  - - 3  

Neformalusis švietimas - - 2 - 

Valandos, skiriamos 
mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti 

(laikinosioms grupėms 

lietuvių kalbai mokyti 

sudaryti) 

3 (liet. k.) - - - 

 4 val. 3 val. 23 val. Iš viso: 30 val. 
 

Mokykla, vykdydama Pradinio ugdymo programą, 2019–2020 m. m. jungia 3 ir 4 klases. 

Jungtiniam 3/4 klasės komplektui skiriama 30 valandų: 

 
Dalykas Savaitinis pamokų skaičius Pastabos 

3 klasė 4 klasė 3/4 klasė 

Dorinis ugdymas - - 1 - 

Lietuvių kalba - - 7 - 

Užsienio kalba (anglų) -  2 - 

Matematika -  4 - 

Pasaulio pažinimas - - 2 - 

Dailė ir technologijos - - 2 - 

Muzika - - 2 - 

Kūno kultūra - - 3  

Neformalusis švietimas - - 2 - 

Valandos, skiriamos 
mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti 

(laikinosioms grupėms 

lietuvių kalbai ir 

matematikai mokyti 

sudaryti) 

5 * 
(3 lietuvių 
kalba,  
2 matematika ) 
 

- - - 

 5 val. - 25 val. Iš viso: 30 val. 
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               111. Mokykla, vykdydama Pradinio ugdymo programą, 2020–2021 m. m. jungia 2 ir 3 klases. 

Jungtiniam 2/3klasės komplektui skiriama 30 valandų: 

 
Dalykas Savaitinis pamokų skaičius Pastabos 

2 klasė 3 klasė 2/3klasė 

Dorinis ugdymas - - 1 - 

Lietuvių kalba  - 7   - 
    klasei 

Užsienio kalba (anglų) -  2  

Matematika 1* - 4 * nejungiama pamoka 2 
klasei 

Pasaulio pažinimas - - 2 - 

Dailė ir technologijos - - 2 - 

Muzika - - 2 - 

Fizinis ugdymas 
 

  - - 3  

Neformalusis švietimas - - 2 - 

Valandos, skiriamos 
mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti ( 

laikinosioms grupėms 

lietuvių kalbai mokyti 

sudaryti) 

4 (2 liet. k ir 
2 mat.) 

- - - 

 5 val. - 25 val. Iš viso: 30 val. 
 

 

               112. Mokykla, vykdydama Pradinio ugdymo  programą, 2020–2021 m. m. jungia 1 ir 4 

 Jungtiniam 1/4 klasės komplektui skiriama 30 valandų: 
Dalykas Savaitinis pamokų skaičius Pastabos 

1 klasė 4 klasė 1/4 klasė 

Dorinis ugdymas - - 1 - 

Lietuvių kalba 1* - 7 *nejung. pamoka 1 klasei 

Užsienio kalba (anglų) - 2* - *nejung. pamokos 4 klasei 

Matematika -            1* 4 *nejung. pamoka 4 klasei 

Pasaulio pažinimas - - 2 - 

Dailė ir technologijos - - 2 - 

Muzika - - 2 - 

Kūno kultūra - - 3  

Neformalusis švietimas - - 2 - 

Valandos, skiriamos 
mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti 

(laikinosioms grupėms 

lietuvių kalbai ir 

matematikai mokyti 

sudaryti) 

3 * 
(lietuvių k.) 
 

- - - 

 4 val. 3 val. 23 val. Iš viso: 30 val. 
 

113. Mokykloje stebima ir analizuojama jungtinės klasės mokinių daroma pažanga ir, 

nepasiteisinus numatytam pamokų jungimui, jis motyvuotai keičiamas. 
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II SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 
PIRMAS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROSIOS ĮGYVENDINIMOBENDROSIOS 

NUOSTATOS 

 
114. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais 1–4 klasėse pradinio ugdymo programa 

įgyvendinama pagal Bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 ir joje nustatytomis ugdymo turinio 

kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmisnuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo, aplinkos kūrimo nuostatomis. 

115. Formuojant Mokyklos ugdymo turinį: numatant mokyklos mokinių pasiekimus ir 

ugdymosi tikslus, atsižvelgiama į nacionalinių mokinių pasiekimų įvertinimus Mokykloje ir 

rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų gerinimo. 
116. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais pradinio ugdymo programai (ugdymo 

dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms skiriama valandų: 
116.1. 2019–2020 mokslo metais pradinio ugdymo programos dalykų ir neformaliojo švietimo 

programų apimtis valandomis: 

 
Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Iš viso 

valandų 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 35 35 35 35 140 

      

Lietuvių kalba 280 245 245 245 1015 

Užsienio kalba (anglų) - 70 70 70 210 

Matematika 140 175 140 175 630 

Pasaulio pažinimas 70 70 70 70 280 

Dailė ir technologijos 70 70 70 70 280 

Muzika 70 70 70 70 280 

Kūno kultūra 105 105 105 105 420 

420Valandos, skiriamos mokinių 
ugdymo(si) 
poreikiams tenkinti 

70 105 175 

Neformaliojo švietimo valandos 70 70 70 70 280 
 

116.2. 2020–2021 mokslo metais pradinio ugdymo programos dalykų ir neformaliojo švietimo 

programų apimtis valandomis: 

 
Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Iš viso 

valandų 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 35 35 35 35 140 

Lietuvių kalba 280 245 245 245 1015 

Užsienio kalba (anglų) - 70 70 70 210 

Matematika 140 175 175 140 630 

Pasaulio pažinimas 70 70 70 70 280 

Dailė ir technologijos 70 70 70 70 280 

Muzika 70 70 70 70 280 

Kūno kultūra 105 105 105 105 420 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) 
poreikiams tenkinti 

70 105 175 

Neformaliojo švietimo valandos 70 70 70 70 280 
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PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ATSKIRŲ DALYKŲ UGDYMO ĮGYVENDINIMAS 

 
117. Pradinio ugdymo programos ugdymo sričių įgyvendinimas: 

117.1. Dorinis ugdymas: 

117.1.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

Romos katalikų tikybą; 

117.1.2. nesusidarius 7 mokinių grupei, sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių; 

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

tėvų (globėjų) parašytą prašymą. 

117.2. Kalbinis ugdymas: 

117.2.1. mokykla siekia gerinti mokinių lietuvių kalbos vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus, 

skaitymo, kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos įgyvendinant ir per kitų dalykų programas, 

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

darbus; 

117.2.2. lietuvių kalbos dalykas yra pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis ir jo 

mokoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą lietuvių kalbos programą. 
117.3. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
117.3.1. pirmosios užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

117.3.2. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę. 

117.4. Socialinis ir gamtamokslinis  ugdymas: 

117.4.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Mokytojai susiplanuoja ugdymo veiklas, sudarančias sąlygas 1/4 dalykui skiriamo 

laiko organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, 

prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose; 

117.4.2. socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/4 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko, ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 

aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 
117.5. Matematinis ugdymas: 
117.5.1. organizuojant matematinį ugdymą mokytojai vadovaujais ne tik Bendrosios 

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

TIMSS 2011 m. rezultatais ir rekomendacijomis, ne mažiau kaip 10 procentų matematikos pamokose 

naudojant informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones pamokas 

ir vedant Mokyklos IKT kabinete; 

117.5.2. 2019–2020 m. m. matematikai 3 klasėje skiriamos 4 pamokos, 4 klasėje – 4 pamokos, 

o 2020–2021 m. m. matematikai 3 klasėje skiriamos 4 pamokos, 4 klasėje-5 pamokos. 

117. 6. Fizinis ugdymas: 

117.6.1. 2 klasėje mokiniams skiriamos 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę, todėl jiems 

sudaromos sąlygos ne mažiau kaip vieną pamoką per savaitę lankyti plaukimo pratybas Pasvalio sporto 

mokyklos baseine; 

117.6.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams organizuojamos taip: 

117.6.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

117.6.2.2. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne Mokykloje; 

117.6.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgiant į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų 

paūmėjimą. 

117.7. Meninis ir tehnologinis ugdymas: 

117.7.1. meniniam ir technologiniam ugdymui skiriama po 2 valandos per savaitę; 

117.7.2. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui „Dailė ir technologijos“ 

skiriamo laiko. 

 

                                          TREČIAS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 
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118. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Ugdymo programu 

aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi form  ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

įgyvendinimą. 

119. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama mokyklos ugdymo 

turinį, užtikrina Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiriamų 

pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendruosiuose ugdymo planuose ir siūlo mokiniams pasirinkti 

dalykų (kaip modulių) ir pagilinto dalykų mokymosi programas. 

120. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais pagrindinio ugdymo programai (ugdymo 

dalykams) ir neformaliojo ugdymo programoms skiriama valandų: 

120.1. 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos dalykų apimtis valandomis: 

 
Dalykų   sritys, 
dalykai 

Savaitinių pamokų 
skaičius 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė Pagrindinio 

ugdymo 
programos 
pirmojoje 
dalyje  (5-8 
klasėse) 

9 klasė 10 
klasė 

Pagrindinio 
ugdymo 
programos 
antrojoje 
dalyje    (9- 
10 klasėse) 

Pagrindinio 
ugdymo 
programoje 
(5-10 
klasėse) 

Dorinis ugdymas 
(tikyba arba etika) 

37 37 37 37 148 37 37 74 222 

Kalbos:          
Lietuvių kalba ir 
literatūra 

222 222 222 222 888 185 185 370 1258 

Užsienio kalba 
(anglų) 

111 111 111 111 444 111 111 222 666 

Užsienio kalba 
(rusų) 

- 74 74 74 222 74 74 148 370 

Matematika 148 148 148 148 592 148 111 259 851 
Gamtamokslinis 

ugdymas: 
         

Gamta ir žmogus 74 74 - - 148 - - - 148 
Biologija - - 74 37 111 74 37 111 222 
Fizika - - 37 74 111 74 74 148 259 
Chemija - - - 74 74 74 74 148 222 
Informacinės 
technologijos 

37 37 37 - 111 37 37 74 185 

Socialinis 

ugdymas: 
         

Istorija 74 74 74 74 296 74 74 148 444 
Pilietiškumo 
pagrindai 

     37 37 74 74 

Geografija - 74 74 74 222 37 74 111 333 
Ekonomika ir 
verslumas 

- - - - - 37  37 37 

Meninis ir 

technologinis 

ugdymas: 

         

Dailė 37 37 37 37 148 37 37 74 222 
Muzika 37 37 37 37 148 37 37 74 222 
Technologijos 74 74 74 37 259 55,5 37 92,5 351,5 
Fizinis ugdymas 111 111 74 74 370 74 74 148 518 
Žmogaus sauga 37 - - 37 74 18,5 - - 92,5 
Pasirenkamieji 

dalykai, dalykų 

moduliai: 

         

Lietuvių kalbos 
modulis 

- - - - - - 37 37 37 

Matematikos 
modulis 

- - - - - - 37 37 37 

Neformalusis 
švietimas 

64,75 64,75 64,75 64,75 259 92,5 92,5 185 444 
Minimalus privalomas 
pamokų skaičius 
mokiniui per 2019-
2020 mokslo metus 

 
962 

 
1073 

 
1073 

 
1110 

  
1147 

 
1147 

  
6512 

Pamokų, skirtų 
mokinio ugdymo 
poreikiams tenkinti, 
mokymosi pagalbai 
teikti, skaičius per 
mokslo metus 

 
111 

 
111 

 
111 

 
111 

 
444 

 
259 

 
259 

 
518 

 
962 
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120.2. 2020–2021 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos dalykų apimtis valandomis: 

 
Dalykų   sritys, 
dalykai 

Savaitinių pamokų skaičius 
5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė Pagrindinio 

ugdymo 
programos 
pirmojoje 

dalyje (5-8 

klasėse) 

9 klasė 10 klasė Pagrindinio 
ugdymo 
programos 
antrojoje 

dalyje (9-10 

klasėse) 

Pagrindinio 
ugdymo 
programoje 
(5-10 klasėse) 

Dorinis ugdymas 
(tikyba arba etika) 

37 37 37 37 148 37 37 74 222 

Kalbos:          
Lietuvių kalba ir 
literatūra 

222 222 222 222 888 185 185 370 1258 

Užsienio kalba 
(anglų) 

111 111 111 111 444 111 111 222 666 

Užsienio kalba 
(rusų) 

- 74 74 74 222 74 74 148 370 

Matematika 148 148 148 148 592 148 111 259 851 
Gamtamokslinis 

ugdymas: 
         

Gamta ir žmogus 74 74 - - 148 - - - 148 
Biologija - - 74 37 111 74 37 111 222 
Fizika - - 37 74 111 74 74 148 259 
Chemija - - - 74 74 74 74 148 222 
Informacinės 
technologijos 

37 37 37 - 111 37 37 74 185 

Socialinis 

ugdymas: 
         

Istorija 74 74 74 74 296 74 74 148 444 
Pilietiškumo 
pagrindai 

- - - - - 37 37 74 74 

Geografija - 74 74 74 222 37 74 111 333 
Ekonomika ir 
verslumas 

- - - - - 37 - 37 37 

Meninis ir 

technologinis 
ugdymas: 

         

Dailė 37 37 37 37 148 37 37 74 222 
Muzika 37 37 37 37 148 37 37 74 222 
Technologijos 74 74 74 37 259 55,5 37 92,5 351,5 
Fizinis ugdymas 111 111 111 74 370 74 74 148 518 
Žmogaus sauga 37 -    37 74 18,5 - - 92,5 
Pasirenkamieji 
dalykai, dalykų 
moduliai: 

         

Lietuvių kalbos 
modulis 

- - - - - - 37 37 37 

Matematikos 
modulis 

- - - - - - 37 37 37 

Rusų kalbos 
modulis 

- - - - - - - - - 

Neformalusis 
švietimas 

64,75 64,75 64,75 64,75 259 92,5 92,5 185 444 

Minimalus 
privalomas pamokų 
skaičius mokiniui 
per 2019-2020 
mokslo metus 

 
962 
 
 
 
 

 
1073 

 
1110 

 
1110 

  
1147 

 
1147 

  
6549 

Pamokų, skirtų 
mokinio ugdymo 
poreikiams tenkinti, 
mokymosi pagalbai 
teikti, skaičius per 
mokslo metus. 

 
111 

 
111 

 
111 

 
111 

 
444 

 
259 

 
259 

 
518 

 

 
962 
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120.3. 2019–2020 mokslo metais dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per 

savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti: 
 
 

 
 
Dalykų sritys, 
dalykai 

Savaitinių pamokų skaičius 

5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė Pagrindinio 
ugdymo 

programos 
pirmojoje 
dalyje (5-8 
klasėse) 

9 klasė 10 klasė Pagrindinio 
ugdymo 

programos 
antrojoje dalyje 
(9-10 klasėse) 

Pagrindinio 
ugdymo 

programoje 
(5-10 
klasėse) 

Dorinis ugdymas 
(tikyba arba etika) 

1 1 1 1 4 1 1 2 6 

Kalbos          
Lietuvių kalba ir 
literatūra 
 
 
literatūra 

6 6 6 6 24 5 5 10 34 

Užsienio kalba 
(anglų) 

3 3 3 3 12 3 3 6 18 

Užsienio kalba 
(rusų) 

- 2 2 2 6 2 2 4 10 

Matematika 4 4 4 4 16 4 3 7 23 
Gamtamokslinis 

ugdymas: 
         

          

Gamta ir žmogus 2 2 - - 4 - - - 4 
Biologija - - 2 1 3 2 1 3 6 
Fizika - - 1 2 3 2 2 4 7 
Chemija - - - 2 2 2 2 4 6 
Informacinės 
technologijos 

1 1 1 - 3 1* 1* 2 5 

Socialinis 

ugdymas: 
         

Istorija 2 2 2 2 8 2 2 4 12 
Pilietiškumo 
pagrindai 

- - - - - 1 1 2 2 

Geografija - 2 2 2 6 1 2 3 9 
Ekonomika ir 
verslumas 

- - - - - 1 - 1 1 

Meninis ir 

technologinis 
ugdymas: 

         

Dailė 1 1 1 1 4 1 1 2 6 
Muzika 1 1 1 1 4 1 1 2 6 
Technologijos 2 2 2 1 7 1,5* 1 2,5 9,5 
Fizinis ugdymas 3 3 3 2 11 2 2 4 15 
Žmogaus sauga 1 - - 1 2 0,5 - 0,5 2,5 
Pasirenkamieji 
dalykai, dalykų 
moduliai: 

         

Lietuvių kalbos 
modulis 

- - - - - - 1 1 1 

Matematikos 
modulis 

- - - - - - 1 1 1 

Pamokų skaičius 
mokiniui 

27 30 30 31 118 33 32 65 183 

Minimalus 
privalomų 
pamokų skaičius 

mokiniui 

26 29 29 30 114 31 31 62 176 

Viso valandų, 
skirtų mokinių 

ugdymo (si) 

poreikiams 

tenkinti 

3 3 3 3 12 7 7 14 26 

Neformalusis 
švietimas 

1,75 1,75 1,75 1,75 7 2,5 2,5 5 12 

* valandos skirtos dalyko privalomąjai daliai ir pasirenkamiesiems moduliams įgyvendinti; 
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120.4. 2020–2021 mokslo metais dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per 

savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti: 
 
 

 
 
Dalykų sritys, 
dalykai 

Savaitinių pamokų skaičius 

5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė Pagrindinio 
ugdymo 

programos 
pirmojoje 
dalyje (5-8 
klasėse) 

9 klasė 10 klasė Pagrindinio 
ugdymo 

programos 
antrojoje dalyje 
(9-10 klasėse) 

Pagrindinio 
ugdymo 

programoje 
(5-10 
klasėse) 

Dorinis ugdymas 
(tikyba arba etika) 

1 1 1 1 4 1 1 2 6 

Kalbos          
Lietuvių kalba ir 
literatūra 
 
 
literatūra 

6 6 6 6 24 5 5 10 34 

Užsienio kalba 
(anglų) 

3 3 3 3 12 3 3 6 18 

Užsienio kalba 
(rusų) 

- 2 2 2 6 2 2 4 10 

Matematika 4 4 4 4 16 4 3 7 23 
Gamtamokslinis 

ugdymas: 
         

          

Gamta ir žmogus 2 2 - - 4 - - - 4 
Biologija - - 2 1 3 2 1 3 6 
Fizika - - 1 2 3 2 2 4 7 
Chemija - - - 2 2 2 2 4 6 
Informacinės 
technologijos 

1 1 1 - 3 1* 1* 2 5 

Socialinis 

ugdymas: 
         

Istorija 2 2 2 2 8 2 2 4 12 
Pilietiškumo 
pagrindai 

- - - - - 1 1 2 2 

Geografija - 2 2 2 6 1 2 3 9 
Ekonomika ir 
verslumas 

- - - - - 1 - 1 1 

Meninis ir 

technologinis 
ugdymas: 

         

Dailė 1 1 1 1 4 1 1 2 6 
Muzika 1 1 1 1 4 1 1 2 6 
Technologijos 2 2 2 1 7 1,5* 1 2,5 9,5 
Fizinis ugdymas 3 3 3 2 11 2 2 4 15 
Žmogaus sauga 1 - - 1 2 0,5 - 0,5 2,5 
Pasirenkamieji 
dalykai, dalykų 
moduliai: 

         

Lietuvių kalbos 
modulis 

- - - - - - 1 1 1 

Matematikos 
modulis 

- - - - - - 1 1 1 

Pamokų skaičius 
mokiniui 

27 30 31 31 119 33 32 65 184 

Minimalus 
privalomų 
pamokų skaičius 

mokiniui 

26 29 30 30 115 31 31 62 177 

Viso valandų, 
skirtų mokinių 

ugdymo (si) 

poreikiams 
tenkinti 

3 3 3 3 12 7 7 14 26 

Neformalusis 
švietimas 

1,75 1,75 1,75 1,75 7 2,5 2,5 5 12 

* valandos skirtos dalyko privalomąjai daliai ir pasirenkamiesiems moduliams įgyvendinti; 
 

121. Mokykla nustato ir skiria adaptacinį mėnesio laikotarpį naujai atvykusiems 

mokiniams. Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai neigiamais pažymiais 

nevertinami. 
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122. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasės mokiniui 

mokykla skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį: 

122.1. adaptaciniu laikotarpiu mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus 

siekdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus; 

122.2. adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami tik teigiamais 

pažymiais. 

123. Mokykla mokiniams siūlo pasirinkti Mokyklos parengtas ir Mokyklos vadovo 

patvirtintas dalykų modulių programas. Dalykų modulių programos parengtos vadovaujantis 

Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

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

123.1. Mokykla mokiniams 5–10 klasėse siūlo šiuos dalykų modulius: 

 
Dalykas Klasė Modulio pavadinimas 

Lietuvių kalbos modulis 10 Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos pagrindai 

Matematikos modulis 10 Matematikos uždavinių sprendimo praktikumas 

Informacinių technologijų 
modulis 

9–10 Programavimo pradmenys 

Informacinių technologijų 
modulis 

9–10 Tinklalapių kūrimo pradmenys 

Informacinių technologijų 
modulis 

9–10 Kompiuterinės leidybos pradmenys 

Technologijų modulis 9–10 Mityba 

Technologijų modulis 9–10 Tekstilė 

Technologijų modulis 9–10 Konstrukcinės medžiagos 
 

124. Mokykla rūpinasi lietuvių kalbos ugdymu per visų dalykų pamokas: 

124.1. informacinių technologijų pamokose sudaro sąlygas naudotis lietuviška aplinka; 

124.2. visų dalykų mokytojai (išskyrus užsienio kalbos) pamokose, renginiuose vartoja 

lietuvių bendrinę kalbą; 

124.3. lietuvių kalbos mokytojai konsultuoja mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ir 

kitus Mokyklos darbuotojus individualiai ir dėl skelbiamos informacijos viešose Mokyklos erdvėse; 

124.4. per pirmąsias savo dalyko pamokas mokytojas su mokiniais susitaria, kuriuos rašto darbus 

mokiniai privalės pateikti rašytus ranka, aptaria taisyklingos kalbos vartojimo vertinimą; 

124.5. mokomąsias užduotis panaudoti kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį 

į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

124.6. visų dalykų mokytojai skiria daugiau užduočių, skatinančių teksto suvokimo, 

nuoseklaus teksto, pastraipos kūrimo, atsakymų į klausimus, raštingumo gebėjimus; 

124.7. vertinant mokinio pasiekimus teikti grįžtamąją informaciją ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodyti privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus; 

124.8. mokinių rašto darbai, parašyti neįskaitomai, pribraukyti, gali būti nevertinami; 

124.9. skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per 

visų dalykų pamokas įrašant pagyrimus ( pastebėjimus) elektroniniame dienyne; 

124.10. ugdyti kalbinę atsakomybę, kalbinę raišką, suvokiant tai kaip vieną iš pristatymo 

viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą. 

124. 11. lietuvių kalbos, socialinių ir kitų dalykų mokytojai ne mažiau kaip kartą per mokslo 

metus mokiniams sudaro sąlygas kalbėti viešai; 

124.12. visų dalykų mokytojai, organizavę ugdomųjų projektų pristatymą, vertina ne tik 

dalyko, bet ir gimtosios kalbos vartojimą. 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ATSKIRŲ DALYKŲ UGDYMO 

ĮGYVENDINIMAS 
 

125. Pagrindinio ugdymo programos ugdymo sričių įgyvendinimas: 

125.1. Dorinis ugdymas: 
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125.1.1. dorinio ugdymo dalyką (katalikų tikybos ar etikos dalyką) tėvai (globėjai, 

rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi vieną 

dorinio ugdymo dalyką-tikybą arba etiką; 

125.1.2. nesusidarius 7 mokinių grupei, sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių; 

125.2. Lietuvių kalbos ir literatūros ugdymas: 

125.2.1. 5–10 klasių mokiniai mokomi pagal atnaujintas Lietuvių kalbos ir literatūros  

agrindinio ugdymo programas, patvirtintas Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46; 
125.2.2. mokykla 1 valanda didina lietuvių kalbos ir literatūros privalomų savaitinių pamokų 

skaičių 5–8 klasėse. Ši pamoka skirta mokinių skaitymo ir teksto supratimo įgūdžiams gerinti; 
125.2.3. mokykla, formuodama ugdymo turinį mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas išlyginti mokymosi spragas, 
skiria konsultacijas; 

125.2.4. 10 klasių mokiniams skiriama 1 valanda lietuvių kalbos dalyko modulio programai 
įgyvendinti; 

125.2.5. 9–10 klasėse integruojama į lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų dalykus laisvės 
kovų istorijos programa. 

125. 3.Užsienio kalbų ugdymas: 

125.3.1. užsienio kalbos (anglų) pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

125.3.2. tėvų pageidavimu, antrosios užsienio kalbos (rusų) mokymas pradedamas nuo 6 

klasės; 

125.3.3. 10 klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas naudojantis 

centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais pateikiamais per duomenų 

perdavimo sistemą ,,KELTAS“. 
125.4. Matematinis ugdymas: 
125.4.1. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti Mokykloje naudojamos 

informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės; 

125.4.2. ugdant gabius matematikai vaikus naudojamos nacionalinių olimpiadų, konkurso 

,,Kengūra“ užduotys ir sprendimų rekomendacijos ir kt.; 

125.4.3. mokytojai, matematikos mokymosi motyvacijai skatinti, naudojasi problemų 

sprendimo, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio egzaminų centro kasmet 

rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotimis, tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis; 
125.4.4. planuodami 5, 7, 8 klasių veiklą, mokytojai naudojasi nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo rezultatų analizėmis. 
125. 5. Informacinių technologijų mokymas: 
125.5.1. informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 5 klasėje; 

125.5.2. 7 klasėje vykdomas informacinių technologijų integruotas mokymas skiriant 1 

savaitinę dalyko pamoką. Informacinių technologijų integruotas mokymas vykdomas pirmąjį 

pusmetį, pamokas skiriant informacinių technologijų kursui, o antrąjį pusmetį pamokos skiriamos 

informacinių technologijų mokyti integruotai informacinių technologijų ir matematikos   dalyko 

programas; 

125.5.3. įgyvendinant mokymo modelį, kai organizuojama dalyko pamoka, bet ją planuoja ir 

pamokoje dirba du mokytojai - matematikos dalyko ir informacinių technologijų, informacinių 

technologijų mokytojo darbui apmokėti panaudojamos pamokos mokinių ugdymo poreikiams 

tenkinti; 
125.5.4. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 
pradmenų modulių. Mokykla siūlo rinktis tris modulius. Modulį renkasi mokinys. 

125.6. Socialinių mokslų ugdymas: 
125.6.1. mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas; 

125.6.2. mokykla siekia gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą ir pagal 

esamas galimybes istorijos ir geografijos dalyko mokymą ne mažiau kaip 2 pamokas per mokslo 
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metus organizuoja netradicinėse aplinkose (pvz., saugomų teritorijų lankytojų centruose, 

muziejuose, vietos savivaldos institucijoje; 

125.6.3. mokytojai, planuodami ugdymo turinį, 9–10 klasėse mokinių projektinio darbo 

(tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria 20 proc. dalykui skirtų 

pamokų laiko per mokslo metus; 
125.6.4. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos, 

lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas; 
125.6.5. pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokomasi pilietiškumo pagrindų. 

Šiai programai skiriamos po 1 valandą per savaitę 9 ir 10 klasėse; 
125.6.6. ekonomikos ir verslumo programa vykdoma 9 klasėje skiriant 1 valandą per savaitę. 
125.6.7. 5–6 klasėje istorijos kursas pradedamas dėstyti nuo Lietuvos istorijos; 
125.6.8. mokytojai į istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų dalykų turinį integruoja 

Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su 

mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas (nacionalinio saugumo samprata ir 

sistema Lietuvos Respublikoje, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė, Lietuvos gynybos 

politika, informaciniai ir kibernetiniai karai, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų 

įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai). 
125.7. Gamtamokslinis ugdymas: 
126.7.1. gamtos mokslų mokymasis Mokykloje grindžiamas realiais arba virtualiais gamtos 

reiškinių, procesų, objektų tyrimais, skiriant dėmesį dinamiškos tikrovės problemoms atpažinti ir 

spręsti, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymu kasdieniniame gyvenime. Gamtamoksliniai 

tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines 

veiklas. Mokykloje skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir komandinis darbas; 

125.7.2. 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus skiriama gerinti mokinių 

eksperimentinius ir praktinius įgūdžius; 

125.7.3. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, taip pat buityje ir gamtoje randamomis ar pasigaminamomis priemonėmis, 

kilnojamomis ir virtualiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už 

Mokyklos ribų. 
125.8. Meninis ugdymas: 
125.8.1.  meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos dalykai. 

125.9. Technologinis ugdymas: 

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

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų; 

125.9.2. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

dalį, technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. 

 
Integruoto technologijų kurso programa: 
 

Data Tema Valandų skaičius 

Rugsėjo I-II savaitės Įvadas į studijas. Susipažinimas 
su Lietuvos  ūkio šakomis 

4 

Rugsėjo III savaitė Pažintinė – mokomoji išvyka į 
Panevėžio teritorinės darbo 

biržos Biržų skyrių 

2 

Rugsėjo IV savaitė Pažintinė – mokomoji išvyka į 
UAB ,,Biržų duona“ 

2 

Spalio I savaitė Pažintinė – mokomoji išvyka į 
AB ,,Siūlas“ 

2 

Spalio II-IV savaitės Projektinių darbų kūrimas 5 

Lapkričio II savaitė Projektinių darbų pristatymas ir 
aptarimas 

2 

 Iš viso: 17 val. 

125.9.3. baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi vieną iš privalomų technologinių programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 
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medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Pasirinktą technologijų programą 

mokiniai gali keisti tik baigę tos programos kursą. 

125.10. Fizinio ugdymo organizavimas: 

126.10.1. fiziniam ugdymui skiriama 5–6 klasėje - 3 valandos, o 7–10 klasėse - 2 valandas 

per savaitę ir sudaromos sąlygos visiems mokiniams pasirinkti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus 

judėjimo pratybas per neformaliojo ugdymo veiklą Mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigoje. Mokykla veda mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą; 

125.10.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos fizinio 

aktyvumo pasirinkimo galimybės. Mokiniai gali rinktis vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų: 

125.10.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą: 

125.10.2.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje; 

125.10.2.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

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

galinčių skatinti ligų paūmėjimą; 

125.10.2.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

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

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 

mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas; 

125.10.3. mokiniai atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ar laikinai dėl ligos 

stebi pamoką arba renkasi siūlomus  stalo žaidimus, šaškes, šachmatus.  
125.11. Žmogaus saugos ugdymas: 
125.11.1. žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas 

vadovaujantis Žmogaus saugaus ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159; 

125.11.2. Žmogaus saugos ugdymui 5 ir 8 klasėse skiriama po 1 val. per savaitę, 9 klasėje 

skiriama 0,5 val., o 6, 7, 10 klasėse integruojama į mokomuosius dalykus, klasių vadovų veiklas, 

neformalųjį švietimą. 

 
III SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
PIRMAS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
126. Mokykla sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti 

kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą. 

127. 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 31 

aprašo patvirtinimo“ ir šio skyriaus nuostatomis. 

128. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, ugdymosi poreikius, 

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Mokykloje dirbančių švietimo pagalbos specialistų 

rekomendacijas. Mokytoją konsultuoja Mokyklos pagalbos mokiniui specialistų komanda 

(specialusis pedagogas, logopedas, visuomenės sveikatos specialistas), Biržų rajono švietimo 

pagalbos tarnybos specialistai. 

129. Organizuodama mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokykla 

atsižvelgia į: 

129.1.mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai 
dideli); 

129.2. ugdymosi sunkumų pobūdį ir jų trukmę; 
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129.3. mokymosi formą (ugdosi Mokykloje integruotai, namie); 

129.4. ugdymo programą (Bendrąją programą, pritaikytą mokiniams, turintiems 
specialiųjųugdymosi poreikių, individualizuotą ugdymo programą); 

129.5. turimas mokymo lėšas; 

129.6. mokymosi aplinką. 

130. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai Mokykloje ugdomi integruotai bendrojo 

lavinimo klasėse, atskirais atvejais mokiniai pagal gydytojų rekomendacijas gali būti mokomi 

namuose. 
131. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi krūvį sudaro privalomos pamokos 

ir specialiosios pratybos. 

 
ANTRAS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 
132. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialių ugdymosi 

poreikių: 

132.1. mokiniui, kuris mokosi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;132.3. kai 

mokiniui pagal pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas tam tikru 

laikoterpiu reikia intensyvios švietimo pagalbos. 

133. Planas rengiamas siekiant patenkinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant jo gebėjimus 

ir galis, teikiant švietimo pagalbą. 

134. Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą: 

134.1. pritaiko Mokyklos ugdymo planą iki 30 procentų koreguodama dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų savaitinių ugdymo valandų skaičių; 

134.2. numato specialiąsias pratybas, siūlo kitus dalykus, pvz:, kaip integruotas dalykų 

pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, galinčias ugdyti mokinių raštingumą, suteikti 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

134.3. mokiniui gali leisti nesimokyti ar leisti pradėti vėlaiu mokytis užsienio kalbos. 

135. Integruotai besimokantiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams visi ugdymo 

plano keitimai, susiję su dalykams skirtų pamokų skaičiaus mažinimu, didinimu, atleidimu nuo 

mokymosi dalykų, individualių ugdymo planų sudarymu, pamokos trukmės trumpinimu, įteisinami 

Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 
PIRMAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ,TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

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

pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

Mokyklos ugdymo ugdymo plano 43–56 punktų nuostatomis, direktoriaus įsakymu patvirtintu 

Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 

137. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą arba individualizuotą bendrojo ugdymo dalykų 

programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami aptariant su mokiniu, jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kaip bus pritaikomas 

ugdymo turinys, ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi 

pasiekimų vertinimo ir pasitikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamais. 

Mokomųjų dalykų vertinimo kriterijus pagal švietimo pagalbą teikiančių specialistų rekomendacijas 

rengia kiekvieno dalyko mokytojas. Mokinių pasiekimai aptariami ne mažiau kaip 2 kartus per 

metus Mokyklos Vaiko gerovės komisijose ir 2 kartus individualiai per metus dalyvaujant klasės 

vadovui, mokiniui, mokinio tėvams(globėjams, rūpintojams), švietimo pagalbos specialistams. 
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ANTRAS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS 

TEIKIMAS 

 
138. Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė pagalba, specialioji 

pagalba teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

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

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos 

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

liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pagalbos teikimo 

mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos 

teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

139. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

140. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia, vadovaudamasi 

teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

141. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

141.1. pamokų metu ir pasibaigus pamokoms; 

141.2. specialiųjų pratybų forma: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 

mokiniai); 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMAS NAMIE 

 

142. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku 

mokymo proceso organizavimo būdais organizuoja Mokykla, pagal Mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas 

sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

143. Dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių mokymo namie ugdymo turinys formuojamas, parenkant ugdymo sritis, 

pritaikant dalykų programas pagal šių mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir atsižvelgiant į 

gydytojų rekomendacijas. 

144. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytą 

bendrojo ugdymo programą, mokyti namie skiriamas Mokyklos ugdymo plano nurodytas valandų 

skaičius, iš jų 1–2 ugdymo valandas skiriant specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 
145. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, mokyti 

namie skiria 8 valandas per savaitę, iš jų 1 ar 2 valandas skiriant specialiosioms specialiosioms 
pratyboms; 

146. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokyti 
namie skiria ne mažiau 8 valandas per savaitę, iš jų 1 ar 2 valandas skiriant specialiosioms 
specialiosioms pratyboms. 

_________ 
 
___________________________________ 
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