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PATVIRTINTA 

Balsių pagrindinės mokyklos 

direktorės 2020 m. rugpjūčio 31 d.                  

įsakymu Nr. M-90 

 

2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Balsių pagrindinės mokyklos ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje.  

2.  Mokyklos ugdymo plano tikslas – sudaryti sąlygas ugdymo programų vykdymui ir ugdymo 

procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos 

ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

3.  Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nurodyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

3.2. sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualios pažangos augimui, pritaikyti ugdymo procesą 

mokinių ugdymosi poreikiams;  

3.3. tenkinti mokinių saviraiškos poreikius neformaliojo vaikų švietimo veikloje.  

4. Mokyklos ugdymo turinys 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 (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau 

– Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt. 

5. Mokyklos ugdymo planą parengė mokyklos direktorės 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. M-

61 sudaryta darbo grupė ugdymo plano projektui parengti.  

5.1. darbo grupė rėmėsi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo 

procese duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatais, 

mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 

6. Mokyklos ugdymo planą patvirtino mokyklos direktorė iki mokslo metų pradžios, jo projektą 

suderinusi su mokyklos taryba, savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos įgaliotu asmeniu.   

 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

7. Ugdymo organizavimas 1–10 klasėse. 

7.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.  
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7.2. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių 

mokiniams – 185 ugdymo dienos.  

7.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. –spalio 30 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 

Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. 

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams 2021 m. birželio 2 d. –  rugpjūčio 31 d.  

Vasaros atostogos 5-10  klasių mokiniams 2021 m. birželio 16 d. –  rugpjūčio 31 d. 

Pastaba: Vasaros atostogų pradžia numatyta 5 ugdymo dienas atidirbant per mokslo metus.  

 

7.4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:  

 1-10 klasės 

I pusmetis  rugsėjo 1 d. -  sausio 22 d.  

II pusmetis 1-4 kl. sausio 25 d. – birželio 1 d.  

5-10 kl. sausio 25 d. – birželio 15 d.  

 

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

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

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

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

stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant 

į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymas 

įgyvendinamas remiantis „Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant 

aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu“, patvirtinta mokyklos direktorės 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. M-80.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS  

 

9. Rengiant mokyklos ugdymo planą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti 

priimti ar atnaujinti sprendimai:  

9.1. Mokyklos ugdymo turinys įgyvendinamas pagal dalykus, integruojant prevencines ir 

integruojamąsias programas: 

9.1.1. 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), 

integruojama į 1-10 kl. dalykų turinį bei klasių vadovų veiklą;  

9.1.2. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

– Ugdymo karjerai programa), integruojama į 1-10 kl. dalykų turinį bei klasių vadovų veiklą; 

9.1.3. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa integruojama į 1-10 kl. klasių vadovų veiklą; 

9.1.4. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“; 

9.1.5. Švietimas nacionalinio saugumo klausimais, antikorupcinis ugdymas integruojami į 10 kl. 

pilietiškumo pagrindų dalyko turinį; 
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9.1.6. Verslumo ir finansinio raštingumo ugdymas įgyvendinamas „Kokybės krepšelio“ projekto 

rėmuose  9 kl. organizuojant mokinių mokomąją bendrovę; 

9.1.7. Informacinis raštingumas 5-10 klasėse ugdomas per bibliotekos veiklą ir „Kokybės 

krepšelio“ projekto rėmuose,  8 kl. skiriant „Informacinių įgūdžių ugdymo“ pasirenkamąjį 

dalyką; 

9.1.8. 1-4 klasėse Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į kitų dalykų turinį; 

9.1.9. Etninės kultūros ugdymas 1-4 klasėse įgyvendinamas integruojant į dalykų turinį ir per 

pažintinę – kultūrinę veiklą; 

9.1.10. Informacinės komunikacinės technologijos 1-4 kl. ugdymo procese naudojamos kaip 

ugdymo priemonė. Informacinių komunikacinių technologijų pradmenų mokoma per 

neformaliojo švietimo veiklas (NVŠ būrelis „Įdomiosios informacinės technologijos“). 

9.2. Ugdymo procesas organizuojamas:  

9.2.1. taikant šiuos ugdymo organizavimo būdus: pamoka, nepamokinė veikla, projektinė veikla, 

integruota veikla; 

9.2.2. ugdymo(si) laikas pamokoje 1 klasei - 35 min., 2-10 klasėms – 45 min. 

9.2.3. ne pamokomis, netradiciškai (ugdomasis projektas, kūrybinis darbas ar pan.) organizuotas 

ugdymo procesas skirstomas į skirtingos trukmės periodus, kai vieno periodo trukmė ne ilgesnė 

kaip 1 val. 30 min. Veiklos metu numatomos pertraukos mokinių poilsiui; 

9.2.4. minimalus laikas pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti 

organizuojant ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nurodytas Ugdymo plano 36 ir 45 punktuose, pamokų skaičiumi per 

dvejus mokslo metus. Minimalus laikas, numatytas ugdymo programoms įgyvendinti, esant 

ypatingoms aplinkybėms negali būti mažinamas. 

9.3. Moksleivių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami: 

9.3.1. vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir 

pažangos vertinimą;  

9.3.2. vadovaujantis mokyklos „Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų 

informavimo sistema“, mokyklos direktorės patvirtinta 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. M-

73.  

9.4. mokymosi pasiekimams gerinti ir mokymosi pagalbai teikti taikomos priemonės, 

numatytos mokyklos „Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos 

apraše“, patvirtintame mokyklos direktorės 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. M-70.  

9.5. neformaliojo vaikų švietimo pasiūla ir organizavimas; 

9.5.1. Atsižvelgiant į mokyklos galimybes, siūloma mokiniams pasirinkti neformaliojo švietimo 

programas: 

Eil. 

Nr. 

Neformalaus ugdymo 

programos pavadinimas 

Klasės, kurioms 

skirta programa 

Savaitinių 

valandų 

skaičius 

Metinių 

valandų 

skaičius 

Vadovo 

vardas, 

pavardė 

1.  Šoka mažieji 1-4 1 35 A.Juciuvienė 

2.  Jaunučių ansamblis 1-4 1 35 A.Svidrienė 

3.  Skautų būrelis 1-4 2 70 A.Kuizinienė 

4.  Šokių grupė 5-10 1 37 A.Juciuvienė 

5.  Robotų konstruotojų 

būrelis 

5-10 2 74 R.Tumėnas 

6.  Vokalinis ansamblis 5-10 1 37 A.Svidrienė 
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7.  Komandinių žaidimų 

būrelis 

5-10 1 37 S.Klovas 

8.  Aerobika 5-10 1 37 A.Kuizinienė 

9.  Lyderių mokykla 5-10 1 37 D.Ušinskaitė 

Iš viso valandų 11   

9.5.2. mokiniams taip pat sudaromos galimybės dalyvauti NVŠ programose už mokyklos ribų. 

9.5.3. Neformaliojo švietimo valandos, esant pakankamam finansavimui, paskirstomos laikantis 

šių principų: 

9.5.3.1. mokyklos administracija mokslo metų pabaigoje organizuoja moksleivių apklausą dėl 

neformaliojo švietimo pageidavimų kitiems mokslo metams; 

9.5.3.2. mokytojai iki mokslo metų birželio 10 d. pateikia administracijai siūlymus ir 

pageidaujamą neformaliojo švietimo valandų skaičių kitiems mokslo metams; 

9.5.3.3. mokyklos administracija, aptarusi mokinių pageidavimus bei mokytojų pasiūlymus, 

priima sprendimus dėl valandų skyrimo konkrečioms neformaliojo švietimo programoms; 

9.5.3.4. skirstant neformaliojo švietimo valandas prioritetas teikiamas aktyvaus judėjimo ir 

tęstinėms programoms; 

9.5.3.5. neformaliojo švietimo valandų paskirstymo projektas aptariamas mokytojų taryboje; 

9.5.3.6. rugsėjo  1 d. mokyklos skelbimų lentoje pateikiamas neformaliojo švietimo programų 

ąrašas, trumpi programų aprašymai; 

9.5.3.7. mokiniai per pirmąją mokslo metų savaitę renkasi pageidaujamus būrelius, užsirašo į 

sąrašus; 

9.5.3.8. mokytojai per pirmąją mokslo metų savaitę susitinka su pageidaujančiais lankyti būrelį 

moksleiviais, aptaria ir tikslina programas;   

9.5.3.9. neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 6 mokiniai. 

Nesusidarius 6 mokinių grupei, valandų programai neskiriama;  

9.5.3.10. neformaliojo švietimo valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, dalykams ar 

jų moduliams mokyti; 

9.5.3.11. mokytojai iki rugsėjo 5 d. pateikia direktorei tvirtinti patikslintas neformaliojo švietimo 

programas. 

9.5.4. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius valstybės 

ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo 

ministro ir vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti 

neformaliojo vaikų švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos 

visiems mokslo metams, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. 

9.5.5. Neformaliojo švietimo veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas 

valandas (neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės), numatytas  Ugdymo plano 37, 46 

punktuose. 

9.5.6. Mokykla padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, 

ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti 

jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

9.5.7. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius mokykla žymi Mokinių 

registre. 

9.6. pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

naudojamos: 

Kam skirta Klasė Valandų skaičius 

anglų k. dalykui mokyti 4 1 

rusų k. dalykui mokyti 5 0,5 

dalykų moduliams 6-10 3,5 
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ilgalaikėms anglų k. 

konsultacijoms 

7-8 1 

ilgalaikėms lietuvių k. 

konsultacijoms 

9-10 1 

lietuvių k. mokymui mokinei, 

grįžusiai iš užsienio 

6 2 

Iš viso  9 

9.7. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, mokykla siūlo mokiniams rinktis mokymosi 

poreikius atitinkančius dalykų modulius, kurių turinį nustato mokyklos parengtos ir mokyklos 

vadovo patvirtintos programos. Šios programos įgyvendinamos per pamokas, skirtas mokinio 

ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, numatytas Ugdymo plano 37, 46 punktuose. 

Mokykla, rengdama dalykų modulių programas, vadovaujasi Bendraisiais formaliojo švietimo 

programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 

balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų 

patvirtinimo“. 

9.8. Mokinio individualaus ugdymo planas sudaromas: 

9.8.1. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

9.8.2. mokiniui, kuris mokomas namie; 

9.8.3. mokiniui, turinčiam vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

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

mokyklos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių.  

9.9.1. Numatytos pažintinės kultūrinės veiklos dienos: 

Veiklos Klasės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mokslo ir žinių diena 4 4 4 4 6 6 6 6 7 7 

Rudenėlio šventė 5 5 5 5       

Kalėdiniai renginiai 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

„Kultūros paso“ išvykos ir kiti 

edukaciniai renginiai 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Renginys verslumui ir 

finansiniam raštingumui ugdyti 
    5 5 5 5 5 5 

Popamokiniai renginiai* 22 24 23 25 16,5 19 18 19 20 20,5 

Sporto ir turizmo diena 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 

Mokslo metų uždarymo šventė 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 

Iš viso valandų 49 51 51 53 49,5 52 51 52 56 56,5 

*- Renginiai, numatyti mokslo metų trumpinimui, organizuojant juos po pamokų per mokslo 

metus. 

9.9.2. Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose 

(muziejuose, ekskursijose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose). 

Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei 

pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) 

trukmę).  

9.10. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. Jai skiriama 5-6 klasėse 10 valandų (pamokų), 7-10 klasėse 12 valandų (pamokų) per 

mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama ir fiksuojama remiantis mokyklos 

„Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašu“, patvirtintu mokyklos direktorės 

2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. M-69.  
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9.11. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokykla dalyvauja savivaldybės 

vykdomosios institucijos ir mokyklos vadovo sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai 

neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

10. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. Penktadienį 

organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

11. Mokykla vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais 

duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo. 

12. Mokykla užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Kontroliniai darbai nerašomi iš karto po ligos, atostogų. 

13. Mokykla užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

13.1. atitiktų mokinio galias; 

13.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

13.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

13.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

14. Mokiniai, kurie negali tinkamai atlikti skiriamų užduočių namuose dėl nepalankių 

socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, turi galimybę jas atlikti mokykloje. 

15. Penktos klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį, didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams skirtas 

suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).  

16. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikių 

konsultacijų (trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso nuo mokantis kylančio 

mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. 

Ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) konsultacijos organizuojamos per visą mokyklos 

nustatytą mokymosi trukmės periodą (pusmetį) ir įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą 

suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.  

17. Mokinys, jeigu pageidauja, mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dalies 

ar visų pamokų lankymo tų dalykų:  

17.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo 

metais nugalėtojas;  

17.2. kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, sporto) 

pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigęs).  

18. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo švietimo 

programų turiniu, kuris turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. Programas ar jų nuorodas 

mokyklai pateikia mokinys ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo 

nuo to dalyko pamokų iki mokyklos sprendimu numatomos datos.  

19. Mokykla priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų, o išimtiniais atvejais 

– ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, 

įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę.  

20. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, 

jų metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo 
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pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą. Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį 

yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai, mokyklos sprendimu, gali į mokyklą atvykti vėliau arba 

išvykti anksčiau. Apie tai mokykla informuoja tėvus.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI 

 

21. Mokymosi pagalba mokykloje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui:  

21.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

21.2. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

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

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

21.4. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;  

21.5. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

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

prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones 

(suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.).  

23. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai 

vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką. 

24. Mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui atsakinga už mokymosi pasiekimų 

stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo organizavimą. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

25. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė 

bendrojo ugdymo programa): 

25.1. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

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

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

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas). 

Mokykla išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, 

švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;  

25.2. informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį;  

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

tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą laiko dalį 

intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

25.4. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

25.5. sudaro mokinio mokymosi individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir pamokų 

skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, numatytų Ugdymo plano 37, 46 punktuose, pavyzdžiui, 

sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti kai kurių dalykų ar jų dalies, bet nepažeidžiant mokinio 

mokymosi poreikių;  

25.6. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų) 
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įsipareigojimus. Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama stebėti mokinių individualią pažangą 

ir jų pasiekimų nevertinti pažymiais. Užsitęsus mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumų, susijusių 

su adaptacija, į adaptacijos procesų valdymą įtraukiama mokyklos vaiko gerovės komisija; 

25.7. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais 

mokinio atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 

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

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

(globėjais, rūpintojais).  

26. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla organizuoja: 

26.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu, kartu užtikrindama, kad kitus dalykus jis 

mokytųsi kartu su bendraamžiais; 

26.2. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikiant reikiamą 

švietimo ir mokymosi pagalbą; 

26.3. mokymąsi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais ir 

rūpintojais).  

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

27. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustatė 

laikinosios mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas – ne mažiau 6 mokinių.  

28. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

28.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

28.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo 

vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma;  

28.3. Konkretus klasių dalijimas ir jungimas į grupes nurodytas lentelėje: 

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

29. Mokykloje, esant nedideliam mokinių skaičiui, jungiamos 2 ir 4 klasės, vadovaujantis 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, 

 

Klasė 

Mokinių 

sk. 

Dorinis 

ugdymas 

Technologijos Informac. 

technol. 

Viso 

besidvigu 

binačių 

val. tikyba etika   

1 7 1     

2/4 9 1     

3 10 1     

5 9 1  2 1  

6 11 1  2 1  

7 8 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 1  

8 15 1/1  1 

9 13 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,5/1 1/1 2 

10 12 1/1 1 1 

Iš viso val.  7 2 12,5 6 4 
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vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tinklo 

kūrimo taisyklės). 

30. Atsižvelgiant į Ugdymo plano 37 punkte numatytą minimalų skiriamų pamokų skaičių, 

klasės kontaktinių valandų skaičius per mokslo metus jungtinėms klasėms skiriamas, 

vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

31. 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.  

32. 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. 

33. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–6 

klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 12, 7–8 klasėse – 481 pamoka 

per mokslo metus, per savaitę – 13, 9–10 klasėse – 555 pamokos per mokslo metus, per savaitę 

– 15 pamokų. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti 

mokykloje. 

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

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

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

Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo 

planą. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę. Šios pamokos naudojamos mokinio pasiekimams gerinti. 

 

III SKYRIUS 

 PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS VYKDYMAS 

 35. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, 

fizinis ugdymas. 
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36. Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per metus minimalus pamokų 

skaičius: 

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso 

skiriama 

pamokų 

Pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 
35  35  35  35  140  

Lietuvių kalba  280  245  245  245  1015  

Užsienio kalba (anglų) 0 70  70  70  210  

Matematika 140 175  140  175  630   

Pasaulio pažinimas 70  70  70  70  280  

Dailė ir technologijos 70 70 70 70 280 

Muzika 70  70  70  70  280  

Fizinis ugdymas* 105  105  105  105  420  

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius metams  

770 

 

840 

 

805 840 3255 

 

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti  

70  

 

105  

 

175  

 

Neformalusis švietimas 140  140  280  

Pastaba: 

*Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

37. Pradinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę: 

Dalykai 

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius 

 

 Jungtinė 2, 4 klasė 

3 klasė 

Pradinio 

ugdymo 

programa  

(1–4 klasės) 

1 klasė 2 klasė 
Bendros 

pamokos 
4 klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1  1  1 3 

Lietuvių kalba  8 1 6 1 7 23 

Užsienio kalba (anglų) 
 

2  2+1* 2 6+1* 
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Matematika 4 1 4 1 4 14 

Pasaulio pažinimas 2  2  2 6 

Dailė ir technologijos  2  2  2 6 

Muzika 2  2  2 6 

Kūno kultūra 2  2  2 6 

Šokis 1  1  1 3 

Privalomų ugdymo 

valandų skaičius 

mokiniui 

22  

 

4 20 5 23 74 

Neformalusis vaikų 

švietimas (val. per savaitę) 

2 0,5  0,5 1 4 

Iš viso valandų klasei per 

savaitę 

24 30 24 78 

Pastabos:   * - iš valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. 

 

38. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės 

mokiniams, pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, valandos neformaliojo 

vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 

39. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių 

poreikius, atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas 

(nedidinant mokiniui privalomų pamokų skaičiaus per mokslo metus).  

40. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    

40.1. Dorinis ugdymas:   

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

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  

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

tėvų (globėjų) parašytą prašymą.  

40.2. Kalbinis ugdymas: 

40.2.1. lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis;  

40.2.2. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio  ugdymo bendrąją  programą, skiriant 

Ugdymo plano 37 punkte nurodytas pamokas; 

40.2.3. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

40.2.3.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais Pradinio ugdymo 

programos metais; 

40.2.3.2. mokykla siūlo mokyti(s) vieną kalbą iš trijų Europos kalbų  - anglų kalbą. 

40.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

40.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (vieną ketvirtąją) dalykui skiriamo laiko ugdymas turėtų 

vykti tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens 

telkinio ar pan.) aplinkoje;   
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40.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti rekomenduojama dalį (vieną ketvirtąją) pasaulio 

pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos 

pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros 

institucijose ir pan.). 

40.4. Fizinis ugdymas: 

40.4.1. visų klasių mokiniams sudarytos sąlygos lankyti ne mažiau kaip 105 fizinio 

ugdymo  pamokas per metus (3 pamokas per savaitę); 

40.4.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo 

veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo 

rekomendacijas; 

40.5. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis):  

40.5.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip vieną trečiąją dailės ir 

technologijų dalykui skiriamo laiko, nurodyto Ugdymo plano 37 punkte; 

40.5.2. šokio programa įgyvendinama, skiriant 35 pamokas per metus (1 per savaitę) iš 

fiziniam ugdymui dalykui skiriamo laiko, nurodyto Ugdymo plano 37 punkte;  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

41. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro 

ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba, kalbos: lietuvių kalba ir 

literatūra,  pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas; 

socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas, meninis 

ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

42. Mokykla, formuodama mokyklos pagrindinio ugdymo programos turinį, siūlo 

mokiniams rinktis lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, gamtos mokslų 

dalykų modulius; 

43. Mokykla nustato ir skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį 

laikotarpį stebima individuali pažanga, mokinių pasiekimai ir pažanga nevertinami neigiamais 

pažymiais.  

44. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:  

44.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų 

parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats.  

44.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 

44.2.1. siūlo mokiniams rinktis pasirenkamuosius dalykus lietuvių kalbos ir literatūros 

įgūdžiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti; 

44.2.2.užtikrina, kad būtų laikomasi Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje aprašo 

reikalavimų. Aprašas patvirtintas mokyklos direktorės 2018-09-03 įsakymu Nr. M-134.  

44.3. Užsienio kalba.  

44.3.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

44.3.2. Antrosios užsienio (rusų) kalbos, tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant, 

pradedama mokyti 5 klasės II pusmetį.  

44.3.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 
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44.3.4. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu 

atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei 

numatyta tos kalbos bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar 

užsienio mokyklos ir mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės 

toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui 

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

skirtumus. 

44.4. Gamtos mokslai. Mokykla užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams 

įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų 

dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  

44.5. Technologijos.  

44.5.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms. 

44.5.2. Mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

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

44.5.3. Mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi kurią nors privalomą technologijų programą (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Mokiniai gali keisti pasirinktą 

technologijų programą pasibaigus mokslo metams. 

44.6. Informacinės technologijos. 

44.6.1. 7 klasėje skiriamos 35 dalyko pamokos. 8 klasėje informacinių technologijų 

mokoma integruojant į kitų dalykų programas. 

44.6.2. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. 

Modulį renkasi mokinys. 

44.7. Socialiniai mokslai.  

44.7.1. Mokykla, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, 9–10 klasių mokinių 

projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria 20–30 

procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus.  

44.7.2. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant 

temas į istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  

44.7.3. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos 

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios nuolat sistemingai atskleidžiamos ir aptariant su mokiniais 

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio 

saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos 

politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos 

nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija 

sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. 

44.8. Fizinis ugdymas. 

44.8.1. Mokiniui, kuris mokosi 5-7 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo pamokos per 

savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų;  

44.8.2. Sudaromos sąlygas kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius atitinkančią 

neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms. Mokykla užtikrina pasiūlos 

įvairovę ir organizuoja mokinių, lankančių šias programas, apskaitą.  

44.8.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai  dalyvauja pamokose 

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

atsižvelgiant į savijautą. 
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44.8.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

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

mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes 

ir gydytojo rekomendacijas.  

44.8.5.Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, stebi 

pamoką arba tėvų prašymu išleidžiami namo, jeigu kūno kultūros pamoka yra paskutinė. 

45. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo metus: 

Klasė 

Ugdymo  

sritys  ir dalykai  

5 6 7 8 9  10  

Pagrindinio 

ugdymo 

programoje (iš 

viso) 

Dorinis ugdymas (tikyba)  

Dorinis ugdymas (etika) 
74 74 74 222 

Lietuvių kalba ir literatūra  370 370 333 1073 

Užsienio kalba (1-oji) 222 222 222 666 

Užsienio kalba (2-oji) 74 148 148 370 

Matematika 296 296 259 851 

Informacinės technologijos 74 37 74 185 

Gamta ir žmogus 148 - - 148 

Biologija - 111 111 222 

Chemija - 74 74 222 

Fizika - 111 148 259 

Istorija 148 148 148 444 

Pilietiškumo pagrindai - - 74 74 

Socialinė-pilietinė veikla 20 20 20 60 

Geografija 74 148 111 333 

Ekonomika ir verslumas - - 37 37 

Dailė 74 74 74 222 

Muzika 74 74 74 222 

Technologijos  148 111 92,5 351,5 

Fizinis ugdymas 222 185 148 555 

Žmogaus sauga 37 37 18,5 92,5 

Pasirenkamieji dalykai/ 

dalykų moduliai  
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Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę 

26 

 

29 29 30 31 31 176 

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

mokslo metus 

962 1073 1073 1110 1147 1147 6512 

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymosi poreikiams 

tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, skaičius per mokslo 

metus. 

444 518 962 

Neformalusis vaikų 

švietimas (val. per mokslo 

metus) 

222 185 444 

 

46. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per savaitę: 

Klasė 

Ugdymo  

sritys  ir dalykai  

5 6 7 8 9  10  

Pagrindinio 

ugdymo 

programoje (iš 

viso) 

Dorinis ugdymas (tikyba)  1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Dorinis ugdymas (etika)   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Lietuvių kalba ir literatūra  5 5 5 5 4 5 29 

Užsienio kalba (1-oji) 3 3 3 3 3 3 18 

Užsienio kalba (2-oji) 0,5* 2 2 2 2 2 10+0,5* 

Matematika 4 4 4 4 3 4 23 

Informacinės technologijos 1 1 1  1/1** 1 5+1** 

Gamta ir žmogus 2 2     4 

Biologija   2 1 2 1 6 

Chemija    2 2 2 6 

Fizika   1 2 2 2 7 

Istorija 2 2 2 2 2 2 12 

Pilietiškumo pagrindai      2 2 

Socialinė-pilietinė veikla 10*** 10*** 12*** 12*** 12*** 12*** 68*** 

Geografija  2 2 2 2 1 9 

Ekonomika ir verslumas     1  1 

Dailė 1 1 1 1 1 1 6 
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Muzika 1 1 1 1 1 1 6 

Technologijos  2 2 2 1/1** 
1,5/1*

* 
1/1** 9,5+3** 

Fizinis ugdymas 3 3 3 2 2 2 15 

Žmogaus sauga 1   1 0,5  2,5 

Pasirenkamieji dalykai/ 

dalykų moduliai  
       

Lietuvių k. modulis    0,5*   0,5* 

Geometrijos uždavinių 

sprendimas 

   
0,5* 

  
0,5* 

Skaičiavimo įgūdžių 

gilinimas 

    0,5*  
0,5* 

Rašymo ir teksto suvokimo 

įgūdžių gilinimas. 

     0,5* 
0,5* 

Praktinio pobūdžio 

uždavinių sprendimas 

     0,5* 
0,5* 

Anglų kalbos kalbėjimo 

įgūdžių gerinimas  

     
0,5* 0,5* 

Išlyginamasis gamtos 

mokslų modulis 

    0,5* 
 0,5* 

Privalomų pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę 

26,5 

 

29 30 31 32 32,5 185 

Neformalusis vaikų 

švietimas (val. per savaitę) 

1 1 1 1,5 1,5 1 7 

Konsultavimas (lietuvių, 

anglų k.) 

  0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 2* 

Lietuvių k. pamokos iš 

užsienio grįžusiai mokinei 

 2*     2* 

Iš viso valandų klasei per 

savaitę 

27,5 32 31,5 34 36 35 196 

Pažintinė ir kultūrinė veikla  Integruojama į ugdymo turinį 

Pastabos:  

* - iš valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. 

**- valandos, skirtos klasių dalijimui į grupes 

***- valandų skaičius per metus 

47. Mokyklos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius neviršija Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

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

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų 

skaičiaus. 
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IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

48. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama, 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir Ugdymo plano IV 

skyriaus nuostatomis ir atsižvelgia į: 

48.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

48.2. formaliojo švietimo programą; 

48.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

48.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

49. Mokykla, rengdama ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Ugdymo plano 37, 46 

punktuose nurodytu pradinio ar pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

pamokų skaičiumi: 

49.1. koreguoja dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičių 

(nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

49.2. pagal poreikį ir mokyklos galimybes keičia specialiųjų pratybų ir individualiai 

pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių; 

49.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu ir vaiko gerovės komisijos pritarimu moko tik 

vienos užsienio kalbos mokinius, turinčius skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto, bendrųjų 

mokymosi sutrikimų. 

50. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus 

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Ugdymo plano 37 ir 46 punktais dalykų programoms 

įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 procentų.  

51. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių 

rekomendacijas.  

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

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

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

Ugdymo plano 10.3 punkto nuostatomis. 

53. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, 

aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, 

kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus 

mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, 

kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).  
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54. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo sprendimą priima 

mokytojas, atsižvelgęs į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinama neformaliuoju 

vertinimo būdu, įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“, pažymiais. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

55. Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą. 

56. Mokykla specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės aktais 

ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijomis. 

57. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

57.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

57.2. ugdymo proceso metu, atsižvelgiant į mokinio galias, keliamus ugdymo(si) tikslus, 

tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, 

klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai; 

57.3. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai). 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS 

NAMIE 

 

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

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal vaiko gerovės komisijos ir 

pedagoginės psichologinės tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo 

planą mokymosi namie laikotarpiui.  

59. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 

mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Ugdymo plano 31-34 punktais. 

60. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą ugdymo programą, mokymas namie 

organizuojamas vadovaujantis Ugdymo plano 31-34 punktais. Mokyti namie skiriamos ne 

mažiau kaip 296 valandos per metus:  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

61. Atsižvelgiant į individualias mokinio galimybes, gydytojų rekomendacijas ir 

specialiųjų poreikių lygį, įvairiapusių raidos sutrikimų turintis mokinys ugdomas namuose, dalį 

ugdymo laiko vykdant ugdymą bendroje klasėje. 

62. Mokykla, organizuodama mokinio, turinčio įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą: 

62.1. parengia individualų pagalbos vaikui planą, kuriame numato mokinio tolesnio 

mokymosi perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria švietimo pagalbos teikimo 

formas ir būdus, elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas. 

Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavusi mokinio pažangą, ar nustačiusi, 

kad ugdymo procese pažanga nedaroma, peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos vaikui planą; 
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62.2. parengia pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą. Įrengia kiek įmanoma labiau 

nuo triukšmo izoliuotą erdvę, kurioje įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiam mokiniui būtų 

sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant emocinio nestabilumo būklei; 

62.3. užtikrina, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas atsižvelgiant į individualius mokinio 

gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medžiagą pateikti įvairiais būdais (vaizdiniu, 

garsiniu ir kt.);  

62.4. ugdymą organizuoja veiklos sritimis, kurioms skiriamos valandos:  

Ugdymo metai, 

klasė 

Dalykai / veiklos 

6 klasėje 

valandų skaičius 

Dorinis ugdymas (etika) 1 

Kalbos ir bendravimo ugdymas 2 

Pažintinė veikla 1 

Orientacinė veikla 1 

Informacinės technologijos 1 

Meninė veikla 1 

Fizinė veikla 1 

Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti, specialiajai veiklai organizuoti* 

2 

Privalomas ugdymo valandų skaičius mokiniui                             10 

Pastabos: *Specialioji veikla, skiriama sutrikusioms funkcijoms lavinti, specialiajai 

pedagoginei pagalbai teikti atsižvelgiant į mokinio sutrikimų pobūdį. 

62.5. sudaro sąlygas ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas, jų metu 

pagal galimybes panaudojant specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo, supimosi 

priemones ir kt.). Taiko vizualinio struktūravimo metodus ir priemones pamokų ir pertraukų 

metu (struktūruoja erdves, veiklas, pamokas, pertraukas, užduotis, naudoja vaizdinę dienotvarkę, 

pasirinkimų lenteles ir kt.) bei kitą vizualinę pagalbą. 

63. Pagalbos vaikui plano įgyvendinimą koordinuoja logopedė, kuri kartu su vaiko tėvais 

numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus 

susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 


