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PATVIRTINTA 

Šepetos Almos Adamkienės  

pagrindinės  mokyklos  direktoriaus  

2017 m. birželio 16 d.  

įsakymu Nr. V- 67 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2017–2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR PRADINIO  UGDYMO PROGRAMOS 

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS  
  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla (toliau – mokykla)  

rengdama 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir pradinio  ugdymo programos ugdymo planą 

(toliau – UP), vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. 

įsakymu „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų“ (toliau – BUP).  

2. Mokyklos UP tikslas – sudaryti  galimybes kiekvienam besimokančiam įgyti 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų bei pritaikyti ugdymo turinį pagal mokinių poreikius, 

individualizuojant, diferencijuojant ir integruojant mokymą ir mokymąsi.  

3. UP uždaviniai: nustatyti pamokų skaičių kiekvienoje klasėje, skirtą mokomųjų 

dalykų programoms įgyvendinti; sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualios pažangos 

augimui, pritaikyti ugdymo procesą mokinių ugdymosi poreikiams; orientuoti ugdymo turinį į 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, stiprinant mokėjimo mokytis kompetenciją; tenkinti 

mokinių saviraiškos poreikius neformaliojo vaikų švietimo veikloje. 

4. UP parengtas vadovaujantis stebėsenos tarpiniais rezultatais (2016–2017  m. m.), 

projekto „Iniciatyva savivaldybei“ ekspertų (toliau – ekspertų) rekomendacijomis,  mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo 

duomenimis, mokinių poreikių analize. 

5. Mokykloje įgyvendinama charakterio ugdymo programa „Charakteris“, kuri 

atsispindi:  

5.1. ugdymo procese – kiekvieno  vaiko individualios pažangos stebėjimas, 

fiksavimas, analizavimas; 

5.2. teikiant pagalbą mokiniui – mokomųjų  dalykų konsultacijos;  vaiko 

individualios pažangos (VIP) dokumentai   ir jų   aptarimas su mokiniu, dalykų mokytojais, tėvais; 
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5.3. neformalioje veikloje; 

5.4.  klasių  kuratoriaus  sistemoje;  

5.5. edukacinių erdvių kūrime ir puoselėjime;  

5.6. tėvų iniciatyvose; 

5.7. plėtojant mokytojų lyderystę – projektų vykdymas;  mokytojų įsivertinimo 

sistema  bei asmeninis profesinis tobulėjimas. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

6. Ugdymo organizavimas 5–10   ir 1–4 

klasėse: 

6.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d. 

6.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasės mokiniams – 181 ugdymo diena; 1–4 

klasės mokiniams 170 ugdymo dienų. 

 6.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

 

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d. 

Vasaros atostogos 

2018 m. birželio 16 d. – rugpjūčio 31 d. (5–10 kl.) 

              birželio 6 d. – rugpjūčio 31 d. (1–4 kl.) 

 

7. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.  

 

I pusmetis 

2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 21 d. 

 

II pusmetis 

2018 m. sausio 22 d. – 2018 m. birželio 16 d. (5–10 kl.) 

                                                    birželio 6 d. (1–4 kl.) 

  

8.  Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos 

pradedamos: 

Pamokos Pamokų laikas 

1–4 klasėse 5–10 klasėse 

1 9.00–9.45 8.05–8.50 
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2 9.55–10.40 9.00–9.45    

3 10.50–1.35 10.50–11.35 

4 12.05–12.50 12.05–12.50 

5 13.00–13.45 13.00–13.45 

6 13.55–14.40 13.55–14.40 

7  14.50–15.35 

 

Pamokų trukmė 2–10 klasėse – 45 min., 1 klasėje – 35 min. 

9. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos 

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

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma).  

10.  Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio  ugdymo programą, negali būti 

daugiau kaip 7 pamokos per dieną. Ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programų turinį) per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 

valandas. Pamokos  gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (muziejuose, 

parkuose, artimiausioje  aplinkoje ir kt.). 

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

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

Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, 

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

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

padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės 

administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.   

                      12. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti  1–5  

klasių mokiniai. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. 

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

mokyklą, mokymuisi reikalingą informaciją skelbia ugdomųjų dalykų mokytojai elektroniniame 

dienyne (toliau el. dienynas) tą pačią dieną iki 12.00 val.  Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo 

dienų skaičių. Informacija dėl oro temperatūros skelbiama  el. dienyne ir mokyklos internetinėje 

svetainėje. Už šios informacijos pateikimą atsakingos pradinio ugdymo mokytojos ir  5–10  klasių 

kuratorius. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO PLANO 

RENGIMAS 

 

13.  Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius 

mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio 

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

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 

m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos 

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

įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos 

koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas  formų 

ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų 

ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas) ir kt.  

14. Mokyklos ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, pateikiami 

konkretūs ugdymo proceso organizavimo sprendimai Pagrindinio  ugdymo bendrosioms 

programoms įgyvendinti. Mokykloje susitariama dėl mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir 

formos ir jo įgyvendinimo galimybių. 

15. Mokyklos vadovo įsakymu sudaryta darbo grupė parengė mokyklos ugdymo 

planą. Grupės darbui vadovavo  mokyklos vadovo  įgaliotas asmuo – direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais. 

16. Rengdama ugdymo planą  darbo grupė rėmėsi  tikslų ir priemonių stebėsenos  

tarpiniais (2016–2017  m. m.) rezultatais ir ekspertų rekomendacijomis, NMPP rezultatais, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatais, mokyklos veiklos 

įsivertinimo duomenimis, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo 

procese duomenimis ir informacija. 

17. Mokyklos ugdymo planas parengtas vieneriems  mokslo metams. 

18. Rengiant mokyklos ugdymo planą ugdymo programai įgyvendinti susitarta dėl: 

18.1. tolimesnio projekto „Iniciatyva savivaldybei“  tęstinumo. Pamokose taikomų 
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išmokimo, kūrybinių metodų ir prasmių indokrinavimo  metodų, skatinančių mokinių motyvaciją 

siekiant geresnių rezultatų (projekto  „Iniciatyva savivaldybei“ planas). 

18.2. bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje per visų dalykų pamokas. 

Patvirtinta  direktoriaus įsakymu 2015 m. birželio 12 d. Nr. V – 40 (1 priedas); 

18.3. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių;  

18.4. mokiniams, nepasiekusiems bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų 

(toliau – žemi pasiekimai), sąlygų sudarymo mokytis „Pagalbos klasėje“; „Ilgos dienos mokykloje“; 

konsultacinių valandų;   

18.5. struktūruotos medžiagos naudojimo kiekvienoje pamokoje; 

18.6. teminių planų parengimo iki rugsėjo 1 d.; 

18.7. planų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo kas mėnesį, vertinamo ir 

reflektavimo mokykloje kas ketvirtį; 

18.8. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą; 

18.9. nuoseklios ir ilgalaikės programos „Charakteris“ integravimo į ugdomuosius 

dalykus, neformalųjį ugdymą ir  klasės valandėles. (2 priedas); 

18.10. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, 

kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi 

aplinkos kūrimą. Per mokslo metus ne mažiau  kaip 9 proc. pamokų visų ugdomųjų dalykų vyksta 

kitose aplinkose; 

18.11. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis 

ir organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms 

organizuoti. Siūlomos trumpalaikės neformaliojo ugdymo programos: lavinamieji žaidimai; 

asmeninė ekogyvenimo programa; kognityvinių gebėjimų ugdymo programa;  mokyklos forumo 

teatro programa; medžio, metalo ir kitų medžiagų dizainerio ugdymo programa; asmeninės sveikos 

gyvensenos programa. Minimalus grupės dydis 5 mokiniai; 

18.12. mokinių, besimokančių „Pagalbos klasėje“, ugdymo pagal dalyko mokytojo 

parengtą struktūruotą medžiagą;  

18.13. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų. Laikinojoje grupėje „Pagalbos 

klasė“ mokosi vienas – penki  mokiniai. Grupė sudaroma tokiu principu: 

18.13.1. mokinys, pažeidinėjantis  mokinio elgesio taisykles, trukdantis kitiems 

mokytis lanko „Pagalbos klasę“ ne mažiau kaip vieną savaitę; 

                       18.13.2. apsvarsčius mokinio elgesį ir mokymosi pažangą mokinys grąžinamas į 

klasę arba paliekamas dar vienai savaitei „Pagalbos klasėje“; 
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18.14.  bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir 

formų (Priedas Nr. 3). 

19.  Ugdymo plane nenumatytais atvejais mokykla ugdymo proceso metu gali 

koreguoti mokyklos ugdymo planą  atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų 

pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. Mokyklos ugdymo plane gali būti 

įteisinti sprendimai ir nenumatyti Bendruosiuose ugdymo planuose,  jei jiems įgyvendinti pakanka 

mokymo lėšų ir pritaria mokyklos taryba ir  savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas 

asmuo. 

20.  Mokykla  bendradarbiauja su Kupiškio  Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazija, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. Taip siekiama užtikrinti įgyvendinamų 

ugdymo programų tęstinumą, nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

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

2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašą, patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas). 

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

suderinęs su mokyklos taryba, taip pat su savivaldybės įgaliotu asmeniu. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 
 

22. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio  ugdymo programą, sudaro sąlygas 

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

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

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

aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia Mokyklos vaiko gerovės 

komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos  Vaiko  gerovės  komisijos sudarymo ir jos darbo 

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

balandžio 11 d. įsakymu  Nr. V-579 „Dėl Mokyklos  vaiko  gerovės  komisijos sudarymo ir jos 

darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

23. Mokykla 1–10 klasėse, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja 

kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: pasirenka nuoseklią ir ilgalaikę 

socialines ir emocines kompetencijas ugdančią programą „Charakteris“, apimančią patyčių, smurto, 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos 

skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti. Įgyvendindama programą 

mokykla vadovaujasi rekomendacijomis patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#5z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#6z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=147670&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#7z
http://litlex/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=147670&BF=1
http://litlex/Litlex/ll.dll?Tekstas=1&Id=147670&BF=1
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#5z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#6z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=234082&Zd=vaiko%2Bgerov%EBs%2Bkomisijos%2B&BF=4#7z
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ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“. Mokykla  prevencines programas  integruoja į dalykų ugdymo turinį, 

įgyvendina per neformaliojo vaikų švietimo veiklas, klasės valandėles. (2 priedas).    

24.  Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas  užsiimti 

fiziškai aktyvia veikla, kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį. Mokykloje fiziškai aktyvus 

laikas trunka 25 min. iki pamokų pradžios. 

25.  Į mokyklos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

programos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos programa). Mokykla programą integruoja į dalykų 

turinį, įgyvendina per neformaliojo švietimo veiklas, klasių valandėles. (2 priedas). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

26.  Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos 

ugdymo turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis 

ugdymas) su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

26.1.  pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams 

lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami 

šiose veiklose gilina savo žinias, tobulina pažintines kompetencijas ir ugdosi vertybines 

nuostatas;  

26.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti 

sprendimus ir motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos  

padeda mokiniams teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, 

bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir 

savivaldos institucijomis;  

26.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą;  

26.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis 

pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Šios veiklos sudaro 

galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties; 

26.5.  mokinių pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė 

kultūrinė veikla) mokiniams yra privaloma;  

26.6. mokykla šiai veiklai per mokslo metus skiria 10 netradicinio ugdymo dienų: 
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Nr. Ugdymo dienų temos Data 

1. Mokslo ir žinių diena, skirta Lietuvos atkūrimo 100-mečiui 

paminėti. 

2017 m. rugsėjo 1 d. 

2. Kalbinės raiškos diena „Skaitau, rašau, žaidžiu...“ 

(integruota su IKT, skirta Reformacijos metams) 

2017 m. rugsėjo 26 d. 

(Europos kalbų diena) 

3. Amatų diena „Tautiniu ritmu“ (skirta Piliakalnių ir tautinio 

kostiumo metams paminėti). 

2017 m. lapkritis 

4. Etnokultūros diena „ Ir atėjo Kalėda...“. Padėkos diena. 2017 m. gruodis 

5. Diena skirta Lietuvos atkūrimo 100-mečiui paminėti „ 

Pažink, švęsk, kurk“ (protmūšiai „100 klausimų apie 

Lietuvos valstybę“, diskusijos). 

2018 m. vasaris 

6. Kūrybinės dirbtuvėlės 2018 m. birželis 

7. Mokomųjų dalykų laboratorija. Jaunųjų tyrėjų diena. 2018 m. birželis 

8. Prevencinių programų diena „Galiu gyventi kitaip“. 2018 m. birželis 

9. Programos „Charakteris“ projektas „Priimk, drąsink, 

keiskis“. 

2018 m. birželis  

10. Mokslo metų užbaigimo šventė. 1–4 klasių mokiniams  

Mokslo metų užbaigimo šventė. 5–10 klasių mokiniams 

2018 m.  birželio 6 d. 

               birželio 16 d. 

 

26.7. veikla siejama su mokinių mokymosi poreikiais ir yra organizuojama ne tik 

mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose 

mokymosi aplinkose. 

27. Socialinė-pilietinė veikla mokiniams yra privaloma: 

27.1.  Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama el. dienyne;  

27.2. mokiniai socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys el. aplanke; 

27.3. organizuojant šio pobūdžio veiklas mokiniai turi galimybę atlikti jas 

savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaudami su savivaldos institucijomis ir kt.; 

27.4.  socialinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma 5–10 klasių 

mokiniams ir siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais 

projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis; 

27.5.  socialinei veiklai 5–6 klasėse skiriama 10 valandų;  7–8  klasėse – ne mažiau 

13 valandų; 9–10 klasėse – 15 valandų veiklos per mokslo metus; 

27.6. socialinė veikla vykdoma vadovaujantis Socialinės veiklos aprašu, patvirtintu 

direktoriaus įsakymu 2017 m. birželio 9 d., Nr. V-65 (4 priedas). 
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PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

28. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių 

mokymosi krūvio stebėsena. Mokykla vadovaujasi mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu direktoriaus įsakymu 2015 m. birželio 12 d., Nr. V-39 (5 priedas): 

28.1. per dieną  skiriamas vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai 

informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai nerašomi po ligos, atostogų, po 

šventinių dienų; 

28.2. mokykla užtikrina, kad namų darbai:  

28.2.1. atitiktų mokinio galias; 

28.2.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, 

tolesniam mokymuisi; 

28.2.3.  nebūtų užduodami atostogoms; 

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

29. Mokinių, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių 

ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, juos gali atlikti mokykloje („Ilga diena mokykloje“). 

30. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius. Didesnis už minimalų 

privalomų pamokų skaičius dalykams mokytis 5–8 ir 9–10 klasių mokiniams skiriamas, suderinus 

su  tėvais (globėjais, rūpintojais). 

31. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau 

kaip 7 pamokos per dieną. 

32. Pradinio ugdymo klasėse ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo 

švietimo programų turinį) per dieną 1 klasėje trunka ne ilgiau kaip 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 

valandas. 

33. Mokymosi pagalbai organizuoti skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės 

konsultacijos, kurios neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, 

apie mokinio daromą pažangą. 

34. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo pamokų tų 

dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo 

metus nugalėtojas: nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais – ir nuo kitų dalykų 

pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 



10 

 

papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas (ar yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas 

priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys 

turi derėti su bendrųjų programų turiniu. 

35. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu 

gali užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už 

mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). Apie tai mokykla informuoja tėvus. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

36. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo 

turinio dalis deranti su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą 

vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą.  

37. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas vykdomas vadovaujantis 

direktoriaus įsakymu, patvirtintu 2017 m. birželio 9 d. Nr. V-64 „Dėl mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašo“. (6 priedas). 

38. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose 

aprašytus pasiekimus. Mokinių žinios ir supratimas, žinių taikymo ir aukštesnieji mąstymo 

gebėjimai įvertinami pažymiais pagal 10 balų sistemą, išskyrus dorinį ugdymą , ekonomiką, 

žmogaus saugą, kūno kultūrą, pilietiškumo pagrindus, kurie yra vertinami įrašu – įskaityta arba 

neįskaityta. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

mokyklos vadovo įsakymą. 

39. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, planuodami mokinių, pradedančių 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimą, atsižvelgia į Pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašuose pateiktą informaciją.  

40. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir 

apibendrinamasis vertinimas.  

41. Rugsėjo mėnesį mokiniams, pradedantiems pagrindinio ugdymo programą bei 

naujai atvykusiems mokiniams, skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis. Šiuo laikotarpiu 
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pažymiai nerašomi, pasiekimai vertinami ideografinio vertinimo principu. Norint išsiaiškinti 

mokinių ugdymosi pasiekimus, taikomi individualūs mokinių pažinimo metodai. 

42. Mokiniai ir jų tėvai su mokyklos pasiekimų vertinimo tvarka supažindinami 

mokslo metų pradžioje: mokiniai – pirmųjų pamokų metu, tėvai – susirinkimų, individualių 

pokalbių metu, el. dienyne, mokyklos internetinėje svetainėje. 

43. Mokinių žinių vertinimas fiksuojamas el. dienyne. El. dienyną mokytojai pildo 

vadovaudamiesi Mokyklos el. dienyno tvarkymo nuostatais, patvirtintais mokyklos direktoriaus 

2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-62  „Dėl elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų“. (7 

priedas). 

44. Kuratorius pirmojo tėvų susirinkimo metu išsiaiškina, kiek tėvų klasėje neturi 

galimybės naudotis el. dienynu ir kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikia  tėvams mokinio 

pažangumo ir lankomumo ataskaitas. 

45. Jeigu mokinys:  

45.1. neatliko mokyklos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), 

mokykla numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki 

mokiniui atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė 

ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio bendrosiose programose, jo pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“;  

45.2.  neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir 

kt.) dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio 

pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo 

procesą, suteikiama reikiama mokymosi pagalba.  

46. Mokinio, dalyvavusio Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, 

pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

47.  Mokykla apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) informuoja mokyklos nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

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

kuo aukštesnių rezultatų.  

49. Klasės kuratorius  atsakingas už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, 
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gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą.  

50. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

50.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus 

pasiekimus turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi;  

50.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus;  

50.3.  ugdo atkaklumą mokantis;  

50.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos 

bendruomenėje;  

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

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka;  

50.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir Vaiko gerovės 

komisija (toliau – VGK) sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis;  

50.7. tobulina mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug dėmesio 

skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui; jais 

grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių pasiekimų dinamikos, 

mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą;  

50.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 

ir poreikių mokiniams. Mokytojai turi galimybę prireikus pasitelkti švietimo pagalbos specialistus 

ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius;  

50.9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti 

kūrybingumą.  

51. Mokykla užtikrina  sisteminę mokymosi pagalbą: 

           51.1. žemų pasiekimų prevenciją – VGK posėdyje apsvarstomas mokyklos socialinis 

pasas ir numatomi galimi probleminiai atvejai bei jų sprendimo būdai; 

          51.2. intervencija – problemų sprendimą nedelsiant; 

          51.3. žemų pasiekimų kompensavimo priemones – „Ilga diena mokykloje“, „Pagalbos 

klasė“, individualios konsultacijos; 

52. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas: 

52.1. sudaromos kiekvieno mokinio švieslentės, siekiant laiku pastebėti žemus 

pasiekimus ir nustatyti priežastis; 

52.2.2. apie mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami mokyklos 

švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendžiamos žemų 

mokymosi pasiekimų problemos; 
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52.2.3. aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams siūloma ir 

suteikiama reikiama mokymosi pagalba. 

53. Mokymosi pagalba teikiama: 

53.1. kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų;  

                      53.2. kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai;  

53.3. kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus  dalyko įvertinimus; 

53.4. kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

53.5. kai per NMPP mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens; 

53.6. kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus. 

54. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos 

reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

55. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

55.1. grįžtamąjį ryšį per pamokas;  

55.2.trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį;  

55.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams;  

55.4. savanoriška pagalba tėvų, buvusių mokytojų ir kt., trišalių pokalbių metodiką 

(mokinys-tėvai-mokytojas). 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

56. Mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, ypatingai turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasirinkti jo poreikius atitinkančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas.  

57. Mokykla mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su mokyklos mokinių 

savivaldos institucija ir įvertinusi ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, 

siūlo neformaliojo švietimo programas.  

58. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos  

būreliams ir programoms. 

59. Neformalusis švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. 

60. Mokykloje neformalus švietimas organizuojamas pagal mokykloje nustatytą 

tvarką:       

60.1. neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį; 
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60.2. mokiniams siūlomi ugdymo organizavimo būdai: teorinis ir praktinis, 

tiriamasis, eksperimentinis ir kt.; 

60.3. neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius mokykloje negali būt mažesnis 

nei penki mokiniai. 

60.4. neformaliojo ugdymo ir švietimo renginiai organizuojami pagal „Popamokinių 

renginių planą“, kuris koreguojamas ir papildomas mokslo metų eigoje. 

61. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami 

Mokinių registre. 

62. 2017–2018 m.m. neformaliojo vaikų švietimo programos: forumo teatro, 

etnokultūros, kognityvinių gebėjimų, sveikatingumo, muzikos kūrėjų, tradicinių amatų, šokių, 

jaunųjų kūrėjų (dailininkių), lavinamųjų  žaidimų, gamtosaugininkų programa „Pelkinukai“, raketų 

konstravimo, Online kursai. 

Eil. 

Nr. 

 

NVŠ kryptis 

 

NVŠ veiklos pavadinimas 

Valandų 

skaičius 

1. Teatras, drama Forumo teatras 2,5 

2. Muzika Muzikos kūrėjai 1,5 

3. Dailė Jaunieji dailininkai 2 

4. Choreografija, šokis Šokis 1 

5. Sportas Sveikatingumas 2 

6. Techninė kūryba Raketų konstravimas 1 

7. Gamta, ekologija Gamtosaugininkų būrelis „Pelkinukai“ 1 

8. Technologijos Tradiciniai amatai 2 

9. Etnokultūra Etnokultūra 1 

10. Medijos Online kursai 1 

11. Kitos Lavinamieji žaidimai 1 

12. Kitos Kognityviniai gebėjimai 1 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

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

integruoja kelių dalykų turinį ar dalykų turinio temas.  

64. Tarpdalykinė integracija nurodyta igalaikiuose planuose.  

65. Į istorijos dalyką integruojamos: 

65.1. Laisvės kovų pamokos;   
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65.2. istorijos ir pilietiškumo pagrindai 9–10 klasėse mokomi integruotai, kai dalis 

pasiekimų (17 val.) įgyjama per dalyko pamokas, o kita dalis – per kitokią veiklą (pilietiškumo 

akcijas ir pan.).  

66. Pagal iš anksto suderintą su mokytojais ir mokiniais, direktoriaus patvirtintą 

tvarkaraštį per mokslo metus kiekvienai klasei pravedamos 1–3 integruotų mokomųjų dalykų  

pamokos. Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti, kai pamokoje dirba du mokytojai,  pamokų 

turinys el. dienyne įrašomas  tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

67. Ugdymo karjerai programa integruojama į visų dalykų ugdymo turinį, 

kuratoriaus veiklos programas ir neformaliojo vaikų švietimo veiklą. 

68. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa patvirtinta Lietuvos Respublikos mokslo ir 

švietimo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ĮSAK-494  „ Dėl  alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinės programos patvirtinimo“.   

69. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma:  

69.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje, jei integruojamoji 

programa integruojama į dalyko turinį. Jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli 

mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinys dienyne įrašomas tų dalykų apskaitai skirtose el. 

dienyno skiltyse ar puslapiuose. 

70. Mokykla sudaro sąlygas ir skatina mokinius dalyvauti integruotuose gamtos, 

socialinių mokslų, matematikos, technologijų dalykų projektuose ar kitose veiklose, plėtoja 

neformaliojo ir formaliojo švietimo galimybes integruoti šiuos dalykus.  

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

71. Ugdymo turinio diferencijavimo kryptys ir nuostatos: 

71.1. 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 dalykinių kompetencijų pagrindus; 

71.2. ugdymo turinys, atsižvelgiant į klasės mokinių pasiekimų lygį, gebėjimus, 

motyvaciją, mokymosi stilius, diferencijuojamas dalykų pamokose: 

71.2.1. pritaikant mokiniui mokymosi uždavinius ir užduotis, ugdymo turinį, 

metodus, mokymo (si) priemones, tempą ir skiriamą laiką; 

71.2.2.parenkant mokinių gebėjimus, mokymosi stilius atitinkančią mokomąją 

medžiagą ir užduotis. 
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71.3. diferencijavimas taikomas: 

71.3.1. mokiniui individualiai; 

71.3.2. mokinių grupėms pagal gebėjimus (interesus, tempą, mokymosi pasiekimus); 

71.3.3. turintiems mokymosi sunkumų ir gabiems mokiniams sudaromos laikinos 

grupės lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, fizikos, užsienio kalbų gebėjimams ugdytis 

(konsultacijoms). 

72. Po kiekvieno mokymosi etapo vykdomas koregavimas, pažangos ir pasiekimų 

matavimas. 

73. Diferencijavimo būdus ir metodus mokytojai numato planuodami pamokas. 

 

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 
 

74. Mokykla organizuoja su tėvais tris susitikimus per mokslo metus: 

74.1. du susirinkimus tarpiniams mokyklos veiklos rezultatams aptarti ir pokyčiams 

planuoti; 

74.2. Padėkos dienos renginius. 

75. Mokykla užtikrina, kad tėvai ir mokykla keistųsi abipusiai reikalinga informacija. 

76. Mokykla vadovaujasi mokyklos direktoriaus patvirtintu įsakymu 2017m. birželio 

9 d. Nr. V-66  „ Dėl tėvų informavimo, švietimo ir bendradarbiavimo sistemos aprašo“. (3 priedas). 

 

DVYLIKTASIS  SKIRSNIS  

LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

77. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasės į grupes dalijamos technologijų 

mokymuisi:  

77.1. technologijoms mokyti skiriamos 5–6; 7–9; 10 klasių mergaičių grupės; 

77.2. technologijoms mokyti skiriamos 5–6; 7–9; 10 klasių  berniukų grupės. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

78. Mokykloje jungtinėje klasėje mokosi: 

78.1. 5–6 klasės ir 7–8 klasės visų pagrindinių ugdomųjų dalykų;  

78.2. 7, 8, 9 klasėse jungtinės pamokos organizuojamos dailės, muzikos, dorinio 

ugdymo, technologijų ir  kūno kultūros; 
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78.3. pradinio ugdymo jungtinės klasės yra 1 ir 3; 2 ir 4; 

78.4. muzikos ir dorinio ugdymo pamokose jungiamos 1 ir 2 klasės; 3 ir 4 klasė.   

79. Jungtinei klasei, kurioje mokosi 5–6 klasių mokiniai, skiriama 30 pamokų per 

savaitę; 7–8 klasių mokiniams – 32,5 pamokų. 5–8 klasėms skiriama po 4 neformaliojo švietimo 

valandas.  

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

80. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

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

1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

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

aprašu.  

81. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. 

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

atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą.  

82. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 

5–6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13; 9–10 klasėse – 15. Dalį pamokų 

gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje. 

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

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

mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“.  

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

84. Mokykla nustato ir skiria vieno mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiems 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems 

mokiniams. Į šią veiklą įtraukiami  mokiniai savanoriai, mokyklos švietimo pagalbos specialistai ir 

kt. Per adaptacinį laikotarpį  mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMAS 

 

85. Mokykla užtikrina raštingumo, ypač skaitymo gebėjimų, ugdymą per visų dalykų 

pamokas. Mokykla turi parengusi bendrus kalbos ugdymo reikalavimus, patvirtintus mokyklos 

direktoriaus įsakymu 2015 m. birželio 12 d., Nr. V-40 „Dėl bendrųjų kalbos  ugdymo reikalavimų 

vykdymo tvarkos“: 

85.1. priimami bendri kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje;  

85.2. mokytojai  atkreipia mokinių dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių 

argumentavimą, nuoseklumą ir skaitymo įgūdžių lavinimą; 

85.3. mokytojai skatina mokinius rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu 

per visų dalykų pamokas.  

86. Dorinis ugdymas: 

86.1. tėvai, (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka vieną dorinio ugdymo 

dalyką – tikybą arba etiką; 

86.2. mokinys nuo14 metų savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką – 

tikybą ar etiką; 

86.3. tikybą ar etiką mokiniai renkasi vieneriems  metams. 

87. Užsienio kalbos: 

87.1. 5–10 klasių mokiniai mokosi pirmosios užsienio kalbos – anglų kalbos; 

87.1.1. pirmajai užsienio kalbai (anglų) mokytis 5–10 klasėse skiriama po 3,5 

valandos per savaitę. 

87.1.2. pirmosios užsienio kalbos (anglų) bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į 

A2 lygį,  7–10 klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

87.1.3. 10 klasėje organizuojamas pirmosios užsienio kalbos (anglų) pasiekimų 

patikrinimas naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais 

(pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą „KELTAS“). 

88. Antroji užsienio kalba (rusų): 

88.1.  antrosios privalomos užsienio kalbos (rusų) mokiniai mokosi nuo 6 klasės; 

88.2. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 6 klasėje orientuota į A1, o 7–10 

klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

88.3. jeigu mokinys atvykęs iš kitos mokyklos ir tėvams (globėjams) pritarus 

pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o mokykla neturi reikiamos kalbos mokytojo, mokiniui 

sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokos kitoje mokykloje, suderinus su Kupiškio 
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rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriumi arba mokyti toje pačioje mokykloje pagal 

individualų tvarkaraštį. 

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

Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali 

sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi. Gavus mokinio tėvų (globėjų,) 

sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir 

įveikti programos skirtumus. Vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę. 

90. Matematika: 

90.1. matematinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis nacionalinių ir 

tarptautinių  

 mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis bei NMPP rezultatais. Skiriama daugiau 

dėmesio skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos uždaviniams; 

90.2. rekomenduojama naudotis Nacionalinio egzaminų centro kasmet rengiamomis 

matematinio gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų 

tyrimų leidiniais ir publikacijomis; 

90.3. skiriama laiko uždavinių tekstų analizei, jų vizualizacijai, užrašymui 

matematiniais simboliais; 

90.4. ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesą labiau individualizuoti, 

diferencijuoti, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikti įvairesnių, įdomesnių, įvairaus sunkumo ir 

sudėtingumo užduočių, naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ užduotimis (ir 

sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais; 

90.5. tikslingai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 

skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui. Ypatingai rekomenduojama 

Naudotis  atvirojo kodo dinaminės matematikos programa „GeoGebra“, apimančia geometriją, 

algebrą, statistiką.  

91. Informacinės technologijos: 
 

91.1. 7–8 klasėse skiriamos 34 dalyko pamokos per mokslo metus. Pirmąjį pusmetį 7 

klasei, antrąjį 8 klasei  skiriama  po 17 valandų; 

         91.2. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas 

iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių 

kūrimo pradmenų modulių. 9 klasėje mokoma mokinių pasirinkto informacinių technologijų 

modulio „Tinklalapių kūrimas“. 

92. Socialinis ugdymas:  
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92.1. mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas bendradarbiavimo, 

diskusijų, savarankiškų darbų, projektų metodais, panaudojant informacines komunikacines 

technologijas. Taikomi tiriamojo pobūdžio metodai;  

92.2. dalis istorijos ir geografijos pamokų, mokytojų nuožiūra, organizuojamos 

netradicinėse aplinkose – muziejuose, bibliotekose, artimojoje aplinkoje;  

92.3. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 valandų, integruojant temas į 

istorijos, lietuvių kalbos pamokas; 

92.4. 5–6 klasėse istorijos kursas pradedamas nuo Europos istorijos; 

92.5. integruojami istorijos ir pilietiškumo pagrindai 9 ir 10 klasėse. Mokinių 

pasiekimai fiksuojami tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose;  

92.5.1. integruotai mokant istorijos ir pilietiškumo pagrindų dalis pasiekimų (17 val.) 

įgyjama per dalyko pamokas, o kita dalis – (17 val.) per pilietines akcijas ir pan.     

93. Gamtamokslinis ugdymas:  

93.1. gamtos mokslų ugdymas (gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos, fizikos) 

organizuojamas, panaudojant nacionalinių ir tarptautinių tyrimų TIMSS, PISA , NMPP rezultatus; 

93.2. mokymasis per gamtos mokslų (gamtos ir žmogaus, biologijos, chemijos, 

fizikos) pamokas grindžiamas bendradarbiavimo, diskusijų, savarankiškų darbų, projektų metodais, 

panaudojant informacines komunikacines technologijas; 

93.3 iki 30 proc. pamokų numatoma skirti eksperimentams, tiriamajai veiklai, 

praktiniams įgūdžiams ugdyti. Dėmesys skiriamas gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir 

technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. 

94. Meninis ugdymas:  

94.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai. 

95. Technologijos: 

95.1. 5–8 klasių mokiniai mokomi, proporcingai skirstant laiką tarp mitybos, 

tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų; 

95.2. 9–10 klasių mokiniams technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 

valandų integruoto technologijų kurso; 

95.3. 9–10 klasių mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal 

savo interesus ir polinkius renkasi vieną iš privalomųjų technologijų programų – tekstilę. 

96. Kūno kultūra: 

96.1. kūno kultūrai skiriamos 3 valandos per savaitę 5–6 klasėms. Kitų klasių 

mokiniams sudaromos sąlygos papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo 

pratybas per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje; 
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96.2. mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ar  laikinai dėl 

ligos, sudaromos sąlygos užsiimti kita veikla: stalo žaidimais, šaškėmis, veikla kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje. 

97. Žmogaus sauga: 

97.1. žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos 

ugdymo bendrąją programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“; 

97.2. pagrindinio ugdymo programoje žmogaus saugai (civilinė, priešgaisrinė ir 

saugus eismas) skiriama 5–6 ,7–8 ir 10 klasėse  po 17 val.  

98. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2017–2018 mokslo 

metais:  

5– 8 klasių pamokų paskirstymo lentelė 

Dalykas  Pamokų skaičius klasėse  Viso 

valandų 5 5–6 6 7 7–8 8 

Dorinis ugdymas - 1 - - 1 - 2 

Lietuvių kalba - 5 - - 5 - 10 

I užsienio kalba ( anglų k.) - 3,5 - - 3,5 - 7 

II užsienio kalba (rusų k.) -  2 - 2 - 4 

Matematika - 4 - - 4 - 8 

Gamta ir žmogus  - 2 - - - - 2 

Biologija - - - 1 1 - 2 

Fizika - - - - 1 1 2 

Chemija - - - - - 2 2 

Informacinės technologijos - 1 - - 1 - 2 

Istorija - 2 - - 2 - 4 

Geografija - - 2 - 2 - 4 

Dailė - 1  - 1 - 2 

Muzika - 1 - - 1 - 2 

Technologijos - 2 - - 1,5 - 3,5 

Kūno kultūra - 3 -- - 2 - 5 

Žmogaus sauga - 0,5 - - 0,5 - 1 

Pamokų skaičius 5 klasė – 26 7 klasė – 29,5 62,5 
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6 klasė – 30 8 klasė – 32,5 

Neformalusis vaikų 

švietimas 

4 4 8 

 

     9–10 klasių pamokų paskirstymo lentelė 

Dalykas Pamokų skaičius klasėse Viso 

valandų 9 10 

Dorinis ugdymas 1 1 2 

Lietuvių kalba 4 6 10 

I užsienio kalba ( anglų k.) 3,5 3,5 7 

II užsienio kalba (rusų k.) 2 2 4 

Matematika 3 5 7 

 Biologija 2 1 3 

Fizika 2 2 4 

Chemija 2 2 4 

Informacinės technologijos 1 1 2 

Istorija 2 2 4 

Geografija 2 1 3 

Pilietinio ugd. pagrindai 1 (integruota  su istorija) 1(integruota  su istorija) 2 

Ekonomika 1 - 1 

Kūno kultūra 2 2 4 

Dailė 1 1 2 

Muzika 1 1 2 

Technologijos 1,5 1 1 

Žmogaus sauga - 05 0,5 

Pamokų skaičius 31,5 32,5 62,5 

Neformalus vaikų švietimas 2 2,5 4,5 

 

TREČIASIS SKIRSNIS  

PRADINIO UGDYMO MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS  ORGANIZAVIMAS 

 

99. Dorinis ugdymas: 

99.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tikybą; 
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99.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal 

tėvų (globėjų) parašytą prašymą. 

100. Kalbinis ugdymas. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, 

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai yra ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių 

ugdomąsias veiklas (naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui 

ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus).  

101. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

101.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio 

ugdymo programos metais; 

101.2. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę. 

102. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

102.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriamos 2 valandos per savaitę  

pasaulio pažinimo dalykui mokyti. Mokykloje sudaromos sąlygos ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus, dalį (1 / 4) laiko skiriant tyrinėjimams artimoje aplinkoje, natūralioje 

gamtinėje (miške, prie vandens telkinio, muziejuose) aplinkoje; 

102.2. socialiniams gebėjimams ugdytis dalį (1 / 4) pasaulio pažinimo dalyko laiko 

skiria ugdymo procesą organizuojant muziejuose bei kitose edukacinėse aplinkose.  

103. Matematinis ugdymas: 

103.1. organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų programų nuostatomis, nacionalinių 

ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimais bei  rezultatais. 

104. Kūno kultūra: 

104.1. kūno kultūrai skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę; 

104.2. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo  proceso 

metu organizuojama judrioji pertrauka, skirta fiziniam aktyvinimui. 

105. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika): 

105.1. dailės ir technologijų, muzikos ugdymui skiriama po 2 valandas per savaitę. 

106. Žmogaus sauga: 

106.1. 1–4 klasių mokiniams žmogaus saugos mokymo programa integruojama į 

dalykų ir klasės auklėtojo programas.  

107. Ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) 

per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas. 

108. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo 

formomis, įgyvendinamas dalykų programų ir integruoto ugdymo turinys.  
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109. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (pvz., 

muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).  

110. Mokykla   gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal pasikeitusius mokinių 

ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo metams skirtą ugdymo 

valandų skaičių. 

111. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas vykdomas pagal galimybes.  

112. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip 

ugdymo priemonė, mokoma ir informacinių komunikacinių technologijų pradmenų. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS 

VERTINIMAS 

 

113. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrojo ugdymo 

programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo rezultatų 

panaudojimą. 

114. Mokytojas numato mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą vadovaudamasis 

mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, 

atsižvelgdamas į klasės mokinių mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. 

Numatydamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio 

ugdymo  jungtinės grupės auklėtojo parengtomis rekomendacijomis  apie vaiko pasiekimus. 

115. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, 

diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas: 

115.1. formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu 

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

jo mokymosi eigą, pasiekimus ar nesėkmes; 

115.2. diagnostinis vertinimas  atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir 

pabaigoje, siekiant nustatyti esamą padėtį: kokie yra mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga, 

kokios numatomos tolesnio mokymosi galimybės: 

115.2.1. taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai 

darbai, testai ir kt. Per dieną  atliekamas vienas diagnostinis darbas; 

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

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

nenurodomi,  nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.);  
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115.2.3. mokytojas vertinimo informaciją  kaupia vertinimo aplankuose; 

115.3. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir 

pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant  

padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių 

požymius ir įrašomi:  

                 115.3.1. el. dienyne mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;  

115.3.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje el. dienyno skiltyje, 

nurodant padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“; 

115.3.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 

padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „pp“ arba „np“; 

115.3.4. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama būsimam kuratoriui 

arba mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.  

116.  2017–2018 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos 

trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.: 

Dalykas Pamokų skaičius klasėse Viso 

valandų 
1 1–3 3 2 2–4 4 

Dorinis ugdymas  - 1 - - 1 - 2 

Lietuvių kalba 4 4 3 7 1 6 15 

Anglų kalba - - 2 - 2 - 4 

Matematika  1 3 2 1 3 2 9 

Pasaulio pažinimas  - 2 - - 2 - 4 

Dailė ir technologijos - 2 - - 2 - 4 

Muzika - 2 - - 2 - 4 

Kūno kultūra - 3 - - 3 - 6 

Pamokų skaičius  1 klasė – 22 2 klasė – 24 48 
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3 klasė – 24 4 klasė – 24 

Neformalus vaikų 

švietimas 

2 2 4 

Viso  26 26 52 

 

 

 III SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

117. Mokykla ugdo mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr. V-1795 „Dėl  mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“  ir šio skyriaus nuostatomis, atsižvelgdama į: 

117.1. formaliojo švietimo programą; 

117.2 mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

117.3. į specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos poreikį (specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimo išvadas, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas); 

117.4. mokyklos galimybes, t.y. dirbančius specialistus (logopedą, socialinį 

pedagogą); 

118. Mokykla iš dalies sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, gauti jo poreikius atitinkantį ugdymą bei švietimo pagalbą. Mokykla neturi specialiojo 

pedagogo ir  psichologo bei mokytojo padėjėjo etatų. 

119. Dalykų programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pritaiko arba individualizuoja mokytojai, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus ir galias, VGK narių 

rekomendacijas bei švietimo pagalbos tarnybos specialistų išvadas. 

120. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių mokinių įvertinimą atlieka mokyklos VGK 

vadovaudamasi mokyklos specialiųjų ugdymo (si) poreikių mokinių įvertinimo tvarka, patvirtinta 

mokyklos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V- 42 „Dėl Šepetos Almos 

Adamkienės pagrindinės mokyklos specialiųjų ugdymo (si) poreikių mokinių įvertinimo tvarkos“. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS IR 
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PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

121. Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo pritaikytą programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai vertinami pagal programoje numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijus: 

121.1. dalyko mokytojas, vadovaudamasis Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 

specialistų rekomendacijomis, kartu su mokiniu aptaria, kaip bus vertinama jo pažanga ir 

pasiekimai; 

121.2. pusmečio pabaigoje dalyko mokytojas rašo mokinio pritaikytos / 

individualizuotos programos įvertinimą-refleksiją (kas sekėsi / nepavyko ugdant mokinį / kodėl?). 

122. Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

mokymosi pasiekimų vertinimo būdus numato dalyko mokytojas, vadovaudamasis Kupiškio r. 

švietimo pagalbos tarnybos specialistų rekomendacijomis, kartu su mokiniu aptaria, ką jis gebės 

atlikti: 

122.1. 5–10 klasių mokinių pasiekimus vertina pažymiais; 

123. Mokyklos VGK informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie parengtą programą 

ir pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijus. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS  
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS 

NAMIE 

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

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal VGK ir pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų 

ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

 

_______________________________________ 

SUDERINTA 

Kupiškio rajono Šepetos  

Almos Adamkienės pagrindinės  

mokyklos tarybos 

2017 m. rugpjūčio 28 d. 

posėdžio protokolas Nr.5 

 

 

 

 SUDERINTA 

 Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

 Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja 

 

 Jurgita Trifeldienė 
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