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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 

reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programų, mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių pritaikytų programų ir neformaliojo vaikų ugdymo programų 

įgyvendinimą Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykloje 2016-2017 mokslo metais. 

2. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2015–2016 ir 2016-2017 metų 

Pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459, 2015–2016 ir 2016-2017 metų 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457.  

3.  Mokykloje priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 

2d. įsakymu Nr. Nr. V-779, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 ir Šiaulių rajono 

savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, patvirtintą Šiaulių 

rajono savivaldybės tarybos  2011 m. liepos 21 d.sprendimu  Nr. T-206. 

4. 2016–2017 m. m. mokyklos ugdymo plano įgyvendinimo tikslas: 

Ugdymo turinį orientuoti į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, sudarant sąlygas 

mokiniams aktyviai mokytis ir pagal savo išgales pasiekti aukštesnių ugdymosi pasiekimų; 

Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 

4.1. Tobulinti individualios mokinio pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemą; 

4.2. Teikti veiksmingą ir savalaikę pagalbą įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniams bei 

plėtoti mokinių saviraiškos galimybes; 

4.3. Siekiant užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę aktyviau bendradarbiauti su visomis 

mokyklos bendruomenės grupėmis.  

5. Ugdymo plane vartojamos  sąvokos: 

Kontrolinis darbas - žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, 

gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas 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. 

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės (45 min., 1 klasėje – 35 min.) 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. 

7. Kitos Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

 

 

 

II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS FORMUOJANT IR 

ĮGYVENDINANT MOKYKLOS UGDYMO TURINĮ 

 

8.  Mokyklos ugdymo planą rengė darbo grupė: 

Vida Lunskienė, direktoriaus  pavaduotoja ugdymui – darbo grupės vadovė; 
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Vilma Urniežienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – 

narys; 

Laima Vaičiulienė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narys; 

Kristina Montvilienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė – narys; 

Laima Steponavičienė, meno-kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė –  narys; 

9. Ugdymo plano projektas suderintas su Šiaulių r. savivaldybės švietimo ir sporto skyriumi. 

10. Ugdymo planą iki 2016  m. rugsėjo 1 d. tvirtina mokyklos direktorius. 

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

mokyklos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius. 

12. Formuojant mokyklos ugdymo turinį remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, mokyklos veiklos 

įsivertinimo duomenimis. 

13. Mokyklos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro mokykloje vykdoma kultūrinė, 

meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kitos veiklos, siejamos su 

mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais. Šioms veikloms per mokslo metus skiriama 60 

pamokų (10 mokymosi dienų). Ji organizuojama mokyklos pasirinktu laiku (10 priedas). 

14. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio 

ugdymo bendrosiose programose ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (toliau – 

Bendrosios programos) apibrėžtais mokinių pasiekimais, Bendraisiais ugdymo planais ir mokykloje 

priimtais susitarimais, sprendimais dėl: 

14.1 bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintų ar mokykloje parengtų programų integravimo į mokyklos ugdymo turinį 

(priedas Nr.2); 

14.2 mokinių socialinės veiklos organizavimo, atsižvelgus į mokinių, mokyklos ir vietos 

bendruomenės poreikius (5 priedas); 

14.3 dalykams įgyvendinti Bendruosiuose ugdymo planuose skiriamų pamokų skaičiaus 

didinimo ar mažinimo (perskirstymo) derinant su Bendrųjų programų turiniu ir atsižvelgus į 

praėjusių mokslo metų mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą ir galimybes; 

14.4 klasių dalijimo, laikinųjų (mobiliųjų) grupių sudarymo ir skaičiaus, atsižvelgus į 

skirtas mokymo lėšas (11 priedas); 

14.5 mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose 

aplinkose; mokymo ir mokymosi išteklių įgijimo ir naudojimo keliamiems mokyklos tikslams 

įgyvendinti; 

14.6 ugdymo turinio planavimo principų ir laikotarpių (1 priedas); 

14.7 tikslų ir nuostatų, kaip bus formuojamas ir įgyvendinamas mokyklos ugdymo 

turinys; 

14.8 dalykui skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje (8 priedas);  

14.9 priemonių, kurios bus taikomos numatytiems mokinių rezultatams pasiekti ar gerinti;  

14.10 ugdymo turinio integravimo; 

14.11 ugdymo turinio diferencijavimo įgyvendinimo, siūlomų pasirinkti dalykų, dalykų 

modulių, dalykų kursų, laikinųjų (mobiliųjų) mokinių grupių sudarymo principų ir kt.; 

14.12 mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių (6 priedas); 

14.13 švietimo pagalbos teikimo mokiniui galimybių ir būdų (3 priedas); 

14.14 neformaliojo švietimo veiklos pasiūlos, organizavimo būdų (4 priedas); 

14.15 pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, naudojimo. Šios pamokos 

gali būti  skiriamos pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, ugdymo diferencijavimui ir 

kitai veiklai (pamokoms, skirtoms mokymo(si) pagalbai, konsultacijoms ir kt.), kuri prisidėtų prie 

mokinių nuoseklaus kompetencijų ugdymo. Trumpo laikotarpio konsultacijos neįskaitomos į 

mokinio mokymosi krūvį; 

14.16 bendradarbiavimo būdų su mokinių tėvais ir kitomis įstaigomis, įmonėmis ar 

asociacijomis; 
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14.17 mokinių, besimokančių muzikos, dailės, kitose menų ir sporto mokyklose ar kitose 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, atleidimo nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių 

pamokų (ar jų dalies) lankymo, tų dalykų mokymosi pasiekimų vertinimo, įskaitymo; 

14.18 vaikų, atleistų nuo pamokų, saugumo užtikrinimo priemonių; 

14.19 mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: maksimalus pamokų/ 

ugdymo(si) valandų skaičius, kontrolinių ir kitų diagnostinių darbų vykdymo laiko (laikotarpių), 

dažnumo, skiriamų namų darbų (7 priedas); 

14.20 vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimo mokykloje principai; 

14.21 priėmimo į mokyklą tvarka (9 priedas); 

14.22 adaptacinio laikotarpio naujai atvykusiems mokiniams tvarka. 

15. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms ir mokyklos ugdymo turiniui 

įgyvendinti rengiamas mokyklos ugdymo planas grindžiamas demokratiškumo, prieinamumo, 

bendradarbiavimo principais, įtraukiant mokytojus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojos), vietos 

bendruomenę. 

16. Atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, mokykla gali 

koreguoti ugdymo proceso metu mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą priklausomai nuo mokymo 

lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. 

 

III. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

17. Mokinio individualaus ugdymo planas sudaromas mokiniams, besimokantiems pagal 

pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programą mokomiems namuose, turintiems specialiųjų 

mokymosi poreikių, patiriantiems mokymosi sunkumų, itin sėkmingai besimokantiems. 

18. Sudarant mokinio individualų ugdymo planą, siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip 

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

sąmoningo mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus, stebėti individualią pažangą.  

19. Individualus ugdymo planas  sudaromas  rašytine forma mokyklos nustatytam 

laikotarpiui. 

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

ugdymo(si) tikslai ir būdai jiems pasiekti: 

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

20.2. mokinio priimti įsipareigojimai orientuojami į mokymosi pasiekimų gerinimą;  

20.3 individualaus plano sudarymą organizuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

20.4  individualiame ugdymo plane nurodoma:  

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

mokosi, jų priežastys;  

20.4.2  numatomi uždaviniai, sėkmės kriterijai, pagalba. 

21. Mokinio individualaus ugdymo planas sudaromas bendradarbiaujant mokyklos 

vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniui ir jo tėvams ne ilgesniam kaip 

pusmečio laikotarpiui. 

 

 

 

IV. MOKYKLOS MOKYMOSI APLINKA 

 

22. Mokyklos mokymosi aplinka yra mokyklos kultūros dalis ir kuriama atsižvelgus į 

mokyklos tikslus ir vertybes. Mokyklos kultūrinė aplinka skatina puoselėti tradicijas,  gilintis į 

aplinkotyros, aplinkotvarkos, kraštotyros veiklą, ugdo pagarbą savo gyvenamajai, gimtajai vietai. 

23. Mokykloje mokymosi aplinka fiziškai, psichologiškai bei socialiai saugi ir sveika 

besimokančiam, grįsta rūpinimusi, gerai valdoma, skatinanti dalyvauti. 

24.  Pamokas mokytojai gali organizuoti ne tik klasėse bei salėse, bet ir mokyklos 

muziejuje, už mokyklos ribų esančiose aplinkose (muziejuose, parkuose, bendradarbiaujančių 

švietimo įstaigų laboratorijose,  artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.). 



6  

25. Mokytojai pamokose naudoja šiuolaikines mokymo technologijas, aktyviuosius 

mokymo(si) metodus, sudaro sąlygas aktyviai mokinių praktinei veiklai.  

26. Mokykloje vyrauja pozityvių santykių su kitais kūrimas ir palaikymas, tinkamas 

tarpasmeninių santykių situacijų valdymas, kitų globa ir rūpinimasis kitais, puoselėjami mokyklos 

ryšiai su vietos bendruomene.  

 

V. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS  

 

27. Ugdymo turinio diferencijavimo kryptys ir nuostatos: 

27.1 Ugdymo turinys orientuojamas taip, kad mokinys, baigdamas pradinio ugdymo 

programą, būtų pasirengęs mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, o baigdamas pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją dalį, būtų įgijęs bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų pagrindus. 

28. Ugdymo turinys, atsižvelgiant į klasės mokinių pasiekimų lygį, gebėjimus, 

motyvaciją, mokymosi stilius, diferencijuojamas dalykų pamokose: 

28.1  pritaikant mokiniui mokymosi uždavinius ir užduotis, ugdymo turinį, metodus, 

mokymo(si) priemones, tempą ir skiriamą laiką; 

28.2  parenkant mokinių gebėjimus, mokymosi stilius atitinkančią mokomąją medžiagą ir 

užduotis; 

28.3  sudaromos sąlygos mokiniams rinktis aktyvaus judėjimo (šokio) pamokas. 

29. Diferencijavimas gali būti taikomas: 

29.1 mokiniui individualiai;  

29.2 mokinių grupei: 

29.2.1 tam tikriems tikslams pasiekti (pvz.: pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams 

plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti);  

29.2.2 tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės), 

kurią galima sudaryti iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių. 

30. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priima 

sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinio 

mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus 

mokymosi tikslus. 

31. Mokslo metai 1-4 klasėse prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 

31 d.  

 
Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ugdymo proceso 
pradžia 

09-01 

Pusmečių 

trukmė 
1-asis 09-01 – 01-20 
2-asis 01-23 – 05-30 

1-asis 09-01 – 01-20 
2-asis 01-23 – 06-03 

Rudens 

atostogos 
10-31 – 11-04 

Žiemos (Kalėdų) 

atostogos  
12-27 – 01-06 

Žiemos 

atostogos 
02-17 

Pavasario 

(Velykų) 

atostogos 

 
04-10 – 04-14 

Ugdymo proceso 
Pabaiga 

05-30 06-02 

Ugdymo proceso 

trukmė 

savaitėmis  

32 34 

Vasaros 05-31 – 08-31 06-05 – 08-31 
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atostogos  

 

32. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

33. Mokslo metai skirstomi pusmečiais.  Nustatoma tokia pusmečių trukmė: pirmas 

pusmetis: rugsėjo 1d. – sausio 20 d., antras pusmetis: sausio 25 d. – gegužės 30 d. 1-5 kl; birželio 2 

d. 6-9 klasių mokiniams. 

34. Pamokos pradedamos 8.00 val.  

35. 1-4 ir 5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (po 5 

mokymosi dienas 2 kartus per ugdymo procesą).  

 

36. Papildomų atostogų laikas, suderintas su mokyklos taryba. 

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

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–9 klasių mokiniai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

38. Mokykla gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, 

keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją. 

 

VI. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

39. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis mokyklos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. (6 priedas). 

40. Apie mokymosi sėkmę, pamokų lankomumą mokinių tėvai ar globėjai informuojami 

mokyklos nustatyta tvarka. 

 

VII. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

41. Mokinių mokymosi krūviai reguliuojami vadovaujantis mokyklos mokymosi krūvių 

reguliavimo tvarka, aprobuota Mokytojų tarybos posėdyje (7 priedas). 

42. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

42.1  organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų 

darbų stebėseną ir kontrolę;  

42.2  organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

42.3  užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Neskiriami  

kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų.  

43. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, 

skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.  

44. Mokinys mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo menų (dailės, 

muzikos) ir kūno kultūros, o išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų 

dalies) lankymo, jeigu: 

44.1 mokosi dailės, choreografijos, muzikos, meno mokyklose ar yra jas baigę; 

44.2  mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose; 

44.3  mokosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, sanatorijos mokykloje. 

45. Mokinio tėvai mokyklos direktoriui pateikia motyvuotą prašymą, kuriame nurodomas 

ir mokinio užimtumas šių pamokų metu; 

46. Mokiniai, atleisti nuo pamokų direktoriaus įsakymu, gali į pirmą ir paskutinę 

atitinkamo dalyko pamoką neatvykti.  

47. Mokiniui, atleistam nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, siūloma 

kita veikla (pvz.: stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, veikla kompiuterių klasėse, skaitykloje, 

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 

2017-02-20 2017-02-24 

2017-04-03 2017-04-07 
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mokytojų konsultacijos bei socialinė veikla). Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą. 

48. Dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojas susipažįsta su 

neformaliojo vaikų švietimo programa, kuri turi derėti su bendrųjų programų turiniu. 

49. Dalyko mokytojas pritaria ir numato, kaip bus įskaitomi mokinio pasiekimai. 

 

VIII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

MOKYKLOJE 

 

50. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo principai mokykloje numatyti 4 priede. 

51. Neformalusis švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas pagal 

mokyklos intelektualinius ir materialinius išteklius iki rugsėjo 10 d. 

52. Mokinių skaičius neformaliojo  švietimo grupėje – ne mažiau kaip 10. 

53. Neformaliojo švietimo veiklos laikas įrašomas į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. 

54. Neformaliojo švietimo organizavimas: 

54.1 neformaliojo švietimo organizavimo kryptys: meninė, sportinė, kraštotyrinė, 

pilietinio ugdymo; 

54.2 neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių, gretimų ar 

įvairių klasių mokinių; 

54.3 neformaliojo švietimo veiklos, mokiniams pageidaujant, gali vykti atostogų metu; 

54.4 veikla stebima ir vertinama mokyklos administracijos; 

54.5 neformaliojo švietimo būreliai metų pabaigoje atsiskaito mokyklos bendruomenei. 

 

IX. UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS 

 

55. Ugdymas karjerai mokykloje organizuojamas vadovaujantis Profesinio orientavimo 

vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1- 

314. 

56. Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, 

meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, neformalųjį 

švietimą. 

57. Informavimo karjerai tikslas – rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą 

planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, profesinės veiklos sritį ar darbą (informaciją apie švietimo 

ir mokslo institucijas, priėmimo taisykles, studijų ir mokymo programas, kvalifikacijas, profesijas, 

darbo rinką, profesinės karjeros galimybes ir kt.). Šioje veikloje naudojamos įvairios specializuotos 

interneto svetainės, spausdinti leidiniai, žinynai, organizuojami susitikimai su įvairių profesijų 

atstovais, išvykos į įmones, įstaigas, organizacijas ir pan.. 

58. Profesinio veiklinimo tikslas – organizuoti mokinių veiklą naudojant realaus ar 

virtualaus darbo kontekstą ir aplinką, plėtojant mokinių žinias ir įgūdžius apie įvairias darbo veiklos 

sritis, darbą, įsidarbinimą, darbdavius ir darbuotojus. 

59. Vertinimo karjerai tikslas – padėti mokiniams pažinti individualias savybes (nuostatas, 

žinias, supratimą, gebėjimus) ir juos įvertinti atsižvelgus į karjeros (mokymosi ir profesinės veiklos) 

galimybes ir reikalavimus; šioje veikloje gali būti naudojami įvairūs klausimynai, užduotys, testai, 

skirti individualioms savybėms, interesams, jų sąsajoms su profesine karjera, karjeros planavimu, 

įgyvendinimu ir vertinimu padėti pažinti. 

60. Konsultavimo karjerai tikslas – teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, renkantis 

mokymąsi, profesinės veiklos sritį ar darbą, sprendžiant karjeros trikdžių problemas: pažinti ir 

įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus, karjeros galimybes, situaciją darbo rinkoje ir 

kt. 

61. Ugdymo karjerai veiklos mokykloje organizuojamos direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui, atsakingo asmens už profesinio orientavimo veiklos koordinavimą mokykloje ir 

vykdomos dalyvaujant klasių vadovams, įvairių dalykų mokytojams, socialiniam pedagogui, 
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bibliotekininkui, turintiems kompetencijų vykdyti mokinių ugdymą karjerai, siekiant veiksmingiau 

padėti mokiniams pasirengti gyvenimui ir darbui, pasirinkti mokymosi kryptį. 

 

X. IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKSTANČIŲ 

UŽSIENIEČIŲ, TURINČIŲ TEISĘ NUOLAT AR LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS 

RESPUBLIKOJE, LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ IR IŠEIVIŲ VAIKŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

62. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, pateikę prašymą mokyklos 

direktoriui lietuvių kalbos, istorijos ar visų atitinkamos klasės dalykų gali mokytis savarankiškai 

švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.  

63. Užsieniečio, turinčio teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių 

kilmės užsieniečio, išeivio užsienio mokykloje įgytus pasiekimus mokykla pripažįsta remdamasi 

mokinio turimais dokumentais. Prireikus organizuoja įgytų pasiekimų patikrinimą ir teikia 

rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi: sudaro mokiniui individualų ugdymo planą programų 

skirtumams likviduoti, numato, kaip ir kokią pagalbą gaus mokinys. 

64. Užsieniečio, turinčio teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių 

kilmės užsieniečio, išeivio, nemokančio (ar nepakankamai mokančio) lietuvių kalbos, lietuvių 

kalbos mokymas organizuojamas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

 

XI. MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

65. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-145.   

66. Sergančių mokinių mokymas namuose organizuojamas savarankišku ir/ar nuotoliniu 

mokymo būdu: 

66.1  mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos 

papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais 

(globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgdama į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, 

rengia individualų mokinio mokymo namuose planą; 

66.2  suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu 

mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane įrašoma „atleista“ prie mokinio nesimokomų dalykų. Dalis pamokų, 

gydytojo leidimu lankomų papildomai, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą; 

66.3  1–3 klasės mokiniui, mokomam namuose, skiriamos 9 savaitinės pamokos, 4 klasės – 

11 pamokų, 5–6 klasės – 12 pamokų, 7–8 klasės –13 pamokų, 9–10 klasės –15 pamokų. Dalį 

pamokų gydytojo leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu būdu. 

 

 

 

XII. LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

67. Laikinųjų grupių sudarymo ir klasių dalijimo principai numatyti tvarkoje (11 priedas). 

 

XIII. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS IR ATSKIRŲ DALYKŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

68. 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.  

69. Pradinio ugdymo turinys planuojamas 32 savaitėms (160 mokymosi dienų). 

70. Ugdymo(si) laikas pamokoje: 1 - oje klasėje – 35 min., 2–4 - ose klasėse – 45 min. 
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71. Mokinių pasiekimų vertinimas numatytas tvarkoje (6 priedas). 

72. Žmogaus sauga (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir saugaus eismo mokymas) 

pradinio ugdymo programoje integruojama į kitus dalykus. 

73. Ugdymo sritys, dalykai. 

74. Dorinio ugdymo organizavimas:   

74.1 tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų 

tikybą;  

74.2 mokykloje nesusidarius mokinių grupei, mokiniui(-iams) gali būti  sudaroma  grupė 

iš kelių klasių;  

74.3 dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą.  

75. Užsienio kalbos mokymo organizavimas: 

75.1 užsienio (anglų) kalbos mokymas vykdomas antraisiais – ketvirtaisiais pradinio 

ugdymo programos metais; 

75.2 pirmąją užsienio kalbą (anglų) nuo 2-osios klasės mokiniui parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai); 

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

76. Kūno kultūros ugdymo organizavimas: 

76.1 viena kūno kultūros pamoka per savaitę 1, 3 klasėse skiriama šokiui; 

76.2 specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės gali būti organizuojamos taip: 

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

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

76.2.2 tėvų, (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už 

mokyklos ribų. 

77. Meninio ir technologinio ugdymo organizavimas: 

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

technologijos“ skiriamo laiko;  

78. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:  

78.1  švietimo ir mokslo ministro patvirtintų Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, 

Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai; 

78.2  mokyklos pasirinktos prevencinės programos; 

78.3  Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ugdymo bendroji programa. 

 

 

XIV. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

79. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio 

ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro,  pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457. 

80. Pagrindinio ugdymo programos klasių, išskyrus penktąją, ugdymo turinys 

planuojamas 34 savaitėms. 

81. Penktosios klasės ugdymo turinys planuojamas 32 savaitėms. 

82. Mokykla nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį naujai atvykusiems mokiniams. 

83. 5–9 klasių mokiniams privaloma socialinė-pilietinė veikla. Ji organizuojama pagal 

mokyklos nustatytą tvarką (5 priedas). Socialinė veikla siejama su mokyklos bendruomenės 

projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis. 

84. Dorinis ugdymas. 

85.  Dorinio ugdymo dalyką (katalikų tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų 

parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi vieną dorinio 

ugdymo dalyką. 

86. Užsienio kalbos: 
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86.1   antrąją užsienio kalbą (rusų arba vokiečių k.) mokinys pradeda mokytis  6-ojoje 

klasėje. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų renka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) pritarimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą. 

86.2   mokykla negali keisti pradėtų mokinį mokyti užsienio kalbų; 

87. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, pageidaujant tęsti pradėtos užsienio kalbos 

mokymąsi: 

87.1 sudaromos sąlygos kalbos mokytis savarankiškai, vadovaujantis savarankiško 

mokymosi tvarkos aprašu;  

87.2 suderinus mokyklai su Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriumi, 

mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje ar ugdymo 

įstaigoje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos. 

88. Jeigu mokinys (tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus) pageidauja tęsti mokytis 

pradėtą kalbą, o mokykla neturi reikiamos kalbos mokytojo, jis gali norimos kalbos mokytis 

savarankiškai arba kalbų mokykloje ir siekti Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose nurodytų 

reikalavimų (pagal Europos kalbų mokymo, mokymosi ir vertinimo skalę). Tokiais atvejais jis 

privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius 

dokumentus. Juos turi pateikti ugdymo etapo pabaigoje, o mokykla numato mokinio pasiekimų 

užskaitymą ir vertinimą. 

89. Užsienio kalbas keisti galima tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykęs iš užsienio 

mokyklos ar kitos mokyklos ir mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui 

galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi ir yra gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimą raštu. 

Mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti 

programų skirtumus: 

89.1 vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per 

savaitę;  

89.2  jei toje pačioje klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei 

mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos, jei daugiau negu vienas mokinys, atsižvelgiama į 

mokyklos turimas mokymo lėšas;  

89.3  jei mokinys yra atvykęs iš užsienio valstybės ir mokykla nustato, kad jo užsienio 

kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, 

mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla užskaito mokinio pasiekimus ir 

konvertuoja mokinio pasiekimų vertinimą į 10 balų vertinimo sistemą. Mokiniui sudaromos 

galimybės tuo metu lankyti lietuvių kalbos ar kitas pamokas kitose klasėse.  

90. Informacinės technologijos. 

90.1   7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos 7 klasėje; 

90.2   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 ne mažiau kaip du modulius. Modulį renkasi mokinys. 

91. Socialiniai mokslai. 

91.1  Pilietiškumo pagrindų programai skiriama 70 pamokų 9 ir 10 klasėse po 1 valandą 

per savaitę. 

92. Menai.  

92.1  Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai.  

93. Technologijos. 

93.1  Mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso 

programą, po kurios mokiniai renkasi vieną technologijos programą. Mokykla numato, kada 

mokiniai gali keisti pasirinktas technologijų programas. 

94.  Kūno kultūra. 

94.1  Kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams 

papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo švietimo 

veiklą mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Mokykla tvarko mokinių, 

lankančių šias pratybas, apskaitą; 
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94.2 specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

į savijautą; 

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

mokykloje; 

94.4 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; 

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

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus ir pan.) arba pamoką stebi, 

padeda mokytojui. 

94.6 Mokiniai, neturintys sportinės aprangos, nedalyvauja kūno kultūros pratybose. Jiems 

siūloma kitokia veikla (inventoriaus  tvarkymas, pamokos stebėjimas, pagalba mokytojui). 

94.7 Už mokinių saugumą atsako kūno kultūros mokytojai. 

95. Žmogaus sauga. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje 

organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos 

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

96. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį, ir 

naujai atvykusiems mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu pasiekimai 

kontroliniais darbais netikrinami. Mokiniai nevertinami nepatenkinamais pažymiais. Norėdamas 

išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo 

metodus. 

XV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

97. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymą nustato pagalbos teikimo specialiųjų poreikių 

mokiniams tvarka (3 priedas). 

98. Mokykla ugdymo plane numato sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, lavintis ir mokytis pagal gebėjimus ir galias, teikti pagalbą ir paslaugas, kurios padėtų 

didinti ugdymosi veiksmingumą, įveikti ugdymosi sunkumus ir plėtotų mokinio gebėjimus. 

99. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, Vaiko gerovės 

komisijos bei specialiojo pedagogo rekomendacijas.  

100.   Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokyklos bendrojoje 

klasėje: 

100.1  specialiųjų poreikių mokinys mokomas pagal pritaikytas ar individualizuotas 

programas. 

101. Specialioji pedagoginė pagalba, specialiosios pratybos mokiniams teikiamos per 

pamokas, o logopedinės pratybos, suderinus su mokiniu, atliekamos ne pamokų metu. 

XVI. MOKYKLOS  BENDRADARBIAVIMAS 

 

102.  Mokykla su mokinių tėvais bendradarbiauja pagal parengtą planą. 

103.  Bendradarbiavimas su tėvais vykdomas: susirinkimų metu, organizuojant atvirų 

durų dienas, elektroninio dienyno pagalba, per konsultacines dienas, tėvų aktyvo sueigų metu, 

renginių metu. 

104. Klasių tėvų susirinkimų metu tėvai išsako pageidavimus, teikia siūlymus, vertinimus 

ugdymo proceso organizavimo klausimais, padeda spręsti problemas, susijusias su vaiko mokymosi 

pasiekimų gerinimu.Vykdomas mokinių, jų tėvų poreikių tyrimas. 

105. Atvirų durų dienų metu tėvai su vaikais pildo anketas, išsako savo lūkesčius, 

pageidavimus, teikia siūlymus. 
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106. Mokyklos taryba svarsto mokyklos veiklos klausimus, planuoja, teikia siūlymus dėl 

ugdymo proceso įgyvendinimo. 

107. Siekiant užtikrinti pagrindinio ugdymo įgyvendinimo tęstinumą, mokykla 

bendradarbiauja su Profesinio rengimo centru, gimnazijomis. 

108. Siekiant įvairinti ugdymo(si) formas, mokykla glaudžiai bendradarbiauja su 

socialiniais partneriais. 

XVII. PRIEDAI 

 

1 priedas.  Ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai. 

2 priedas.  Prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį principai ir būdai. 

3 priedas.  Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarka. 

4 priedas.  Formaliojo ir neformaliojo švietimo integravimo galimybės mokykloje, 

neformaliojo švietimo organizavimo principai. 

5 priedas.  Mokinių socialinės veiklos organizavimo principai. 

6 priedas.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdai ir laikotarpiai, 

mokinių pasiekimų mokantis menų dalykų, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, 

ekonomikos, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių vertinimas. 

7 priedas.  Mokymosi krūvių reguliavimo tvarka. 

8 priedas.  Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę. 

9 priedas.  Priėmimo į mokyklą tvarka. 

10 priedas.  10 ugdymo proceso dienų, skirtų kultūrinei,  meninei, pažintinei, kūrybinei, 

sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei, profesinio orientavimo, karjeros planavimo veiklai. 

11 priedas. Laikinųjų grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes principai. 

________________________________________________   

    

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2016-08-29 

posėdyje, protokolas Nr. 7 


