PATVIRTINTA
Šimkaičių Jono Ţemaičio pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.111
ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO 2011–2013 METŲ PRADINIO
UGDYMO PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2011–2013 metų pradinio ugdymo programos planas reglamentuoja pradinio ugdymo
programos, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytos programos, taip pat
ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokyklose.
2. Bendrojo ugdymo plano paskirtis – padėti mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo
programą (toliau – mokykla), tikslingai, veiksmingai planuoti ir organizuoti pradinio ugdymo
programos įgyvendinimą.
3. Mokyklos ugdymo planas atitinka Bendrajame ugdymo plane vartojamos sąvokos:
Kontrolinis darbas – ţinių, gebėjimų, įgūdţių demonstravimas arba mokinių ţinioms,
gebėjimams, įgūdţiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama
ne maţiau kaip 30 minučių.
Laikinoji grupė (mobilioji grupė) – mokinių grupė, sudaryta dalyko moduliui ar dalykui
diferencijuotai mokytis, mokymosi pagalbai teikti.
Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo
aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu.
Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo
forma.
Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumas ugdyti.
Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.
Ugdymo planas – ugdymo programos įgyvendinimo aprašas.
4. Kitos mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme (Ţin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) ir kituose švietimą
reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS
5. Mokykla, rengdama ugdymo planą pradinio ugdymo programai įgyvendinti,
vadovaujasi Bendruoju ugdymo planu, pradinį ugdymą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais
teisės aktais.
6. Mokyklos pradinio ugdymo planą (toliau – Mokyklos ugdymo planas) rengia
direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Į Mokyklos ugdymo plano rengimą
bendradarbiavimo pagrindais įtraukiami mokytojai, mokiniai, tėvai (globėjai).
7. Mokykla rengiamam dvejų metų Mokyklos ugdymo planui pasirenka struktūrą ir
formą.
8. Mokyklos ugdymo plano projektas derinamas su mokyklos taryba, savivaldybės
vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.
9. Mokyklos ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki ugdymo proceso pradţios.
10. Mokyklos ugdymo plane susitarimo būdu numatoma:
10.1. ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai, papildomų atostogų laikas, taikomi
ugdymo organizavimo būdai (pamoka, nepamokinė, projektinė veikla ir pan.), ugdymo proceso
organizavimas pagal dalykus; (Mokytojų tarybos posėdyje 2011-06-17 protokolo Nr.MTP-7);

10.2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Ţin.,
2008, Nr. 99-3848), 1 priedui „Pradinio ugdymo bendroji programa“ (toliau – Bendroji
programa) įgyvendinti konkrečioje klasėje dalykams skiriamų pamokų skaičius savaitei.
(Mokytojų tarybos posėdyje 2011-06-17 protokolo Nr.MTP-7);
10.3. pradinio ugdymo turinio modeliavimo, diferencijavimo ir individualizavimo, klasių
dalijimo į grupes, laikinųjų grupių sudarymo galimybės, valandų, skiriamų mokinių ugdymosi
poreikiams tenkinti, naudojimas; (Mokytojų tarybos posėdyje 2011-06-17 protokolo Nr.MTP-7);
10.4. prevencinių ir kitų ugdymo programų, kurias mokykla vykdys 2011–2013 m.,
pasirinkimas ir jų įgyvendinimas vykdomas integruojant į Bendrosios programos dalykų turinį,
klasės valandėles, neformalųjį ugdymą; (Mokytojų tarybos posėdyje 2011-06-17 protokolo
Nr.MTP-7);
10.5. Bendrosios programos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų
ugdymosi poreikiams būdai. (Priedas Nr. 4);
10.6. ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir kiti mokyklai svarbūs su ugdymo turinio
planavimu susiję aspektai . (Priedas Nr. 13, Priedas Nr. 2);
10.7. mokinių ugdymo pasiekimų ir paţangos vertinimo metodika ir tvarka; (Priedas
Nr.7);
10.8. neformaliojo vaikų švietimo organizavimas (programų pasiūla, jų organizavimo
būdai, formos, laikas), mokinių skaičius grupėje; (Mokytojų tarybos posėdyje 2011-06-17
protokolo Nr.MTP-7);
10.9. švietimo pagalbos teikimo galimybės ir būdai; (Mokytojų tarybos posėdyje 201106-17 protokolo Nr.MTP-7);
10.10. mokinių, besimokančių muzikos, dailės, kitose menų ir sporto mokyklose ar kitose
neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, atleidimas nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių
pamokų (ar jų dalies) lankymo, tų dalykų mokymosi pasiekimų vertinimas, įskaitymas,
numatomos vaikų, atleistų nuo pamokų, saugumo uţtikrinimo priemonės; (Priedas Nr. 9);
10.11. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonės: maksimalus pamokų /
ugdymo(si) valandų skaičius, kontrolinių ir kitų diagnostinių darbų vykdymo laikas
(laikotarpiai), daţnumas, skiriami namų darbai; (Priedas Nr. 8);
10.12. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimo mokykloje principai ir tvarka
(Priedas Nr.11);
11. Mokykla, atsiradus Mokyklos ugdymo plane nenumatytiems atvejams, gali koreguoti
ugdymo procesą, išlaikydama minimalų (privalomą) pamokų skaičių ir neviršydama
maksimalaus pamokų skaičiaus mokiniui.
12. Siekdama patenkinti mokinių ugdymosi poreikius, mokykla kūno kultūros pamokose
integruoja choreografijos ugdymo programą.
III. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
III.1. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2011–2013 METAIS
13. Mokslo metai prasideda:
13.1. 2011–2012 mokslo metais 2011 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2012 m. rugpjūčio 31 d.
Ugdymo procesas prasideda 2011 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2012 m. birţelio1 d.
13.2. 2012–2013 mokslo metai prasideda 2012 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2013 m.
rugpjūčio 31 d.. Ugdymo procesas prasideda 2012 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2013 m. geguţės
31 d.
14. Vienų mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės. Mokykloje mokomasi
penkias dienas per savaitę.
15. Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: rudens atostogoms – 7,
ţiemos atostogoms – 14, pavasario – 7 kalendorinės dienos.

15.1 Atostogų trukmė 2011–2012 mokslo metais:
Atostogos
Prasideda
Rudens
2011-10-31
Ţiemos (Kalėdų)
2011-12-27
Pavasario (Velykų)
2012-04-02
Vasaros
2012-06-04
15.2. Atostogų trukmė 2012–2013 mokslo metais:
Atostogos
Prasideda
Rudens
2012-10-29
Ţiemos (Kalėdų)
2012-12-27
Pavasario (Velykų)
2013-03-25
Vasaros
2013-06-03

Baigiasi
2011-11-06
2012-01-09
2012-04 -08
2012 -08-31
Baigiasi
2012-11-04
2013-01-09
2013-03-31
2013-08-31

16. Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienų (du kartus per metus):
16.1. Papildomas atostogas 2011–2012 mokslo metais organizuoti.
Atostogos prasideda
Atostogos baigiasi
2012-02-20

2012-02-24

2012-04-09

2012-04-13

16.2. Papildomas atostogas 2012–2013 mokslo metais organizuoti:
Atostogos prasideda
Atostogos baigiasi
2013-02-11
2013-02-15
2013-04-01
2013-04-05
17. 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei),
meninei, paţintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos
įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių.
2011 – 2012 m.m.
Eil. Nr.
Tema
Data
Atsakingas
1.
Mokslo ţinių šventė
2011-09-01
2.
Pamoka – ekskursija
2011-10
3.
Kalėdinės eglutės šventė
2011-12-23
4.
Bendruomenės diena
2012-03-23
5.
Akcija ,,Darom 2012“
2012-04
6.
Pamoka – ekskursija
2012-05
7.
Generolo J. Ţemaičio 103-osioms
2012 -05-18
gimimo metinėms. Renginys
,,Laisvės taku“
8.
Paskutinio skambučio šventė
2012-06-01
9.
Sporto šventė
2012-05-31
2012 – 2013 m.m.
Eil. Nr.
Tema
1.
Mokslo ţinių šventė
2.
Pamoka – ekskursija
3.
Kalėdinės eglutės šventė
4.
Bendruomenės diena

Data
2012-09-03
2012-10
2012-12-21
2013-03

Atsakingas

Akcija ,,Darom 2013“
2013-04
Pamoka – ekskursija
2013-05
Generolo J. Ţemaičio 104-osioms
2013-05-24
gimimo metinėms. Renginys
,,Laisvės taku“
8.
Paskutinio skambučio šventė
2013-05-31
9.
Sporto šventė
2013-05-30
(Mokytojų tarybos posėdyje 2011-06-17 protokolo Nr. MTP-7).
18. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai,
nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio uţkrečiamųjų ligų
išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro
temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar ţemesnei, į mokyklą mokiniai gali nevykti. Šios dienos
įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba,
priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.
19. 2011–2013 mokslo metais pradinio ugdymo programai įgyvendinti ir neformaliojo
švietimo programoms skiriama valandų, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse –
45 min.:
19.1. Bendrajai programai (ugdymo dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms per
metus skiriamos ugdymo valandos:
Dalykai
1–2 klasės
3–4 klasės
Iš viso valandomis
Dorinis ugdymas (tikyba arba
64
64
128
etika)
Lietuvių kalba (gimtoji)
480
448
928
Uţsienio kalba
64
128
192
Matematika
288
288
576
Pasaulio paţinimas
128
128
256
Dailė ir technologijos
128
128
256
Muzika
128
128
256
Kūno kultūra
160
192
352
Valandos, skiriamos mokinių
64
96
160
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Iš viso pradinio ugdymo
1504
1600
3104
programai įgyvendinti
Neformaliojo švietimo valandos
128
128
256
19.2. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai
įgyvendinti:
5.
6.
7.

Dalykai

Dorinis ugdymas (tikyba )
Lietuvių kalba (gimtoji)
Uţsienio kalba (anglų)
Matematika
Pasaulio paţinimas
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Minimalus privalomų

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

1
8
4
2
2
2
3
22

1
7
2
5
2
2
2
2
23

1
7
2
5
2
2
2
3
24

1
7
2
4
2
2
2
3
23

pradinio ugdymo
programa (1–4
klasės)
4
29
6
18
8
8
8
11
92

pamokų skaičius mokiniui
Valandos, skiriamos
mokinių ugdymo (si)
poreikiams tenkinti

1 val.
sveikatinimo

1 val. darbui
su
silpnesniaisia
is

2

Maksimalus pamokų
22
24
24
24
94
skaičius mokiniui
Iš viso
22
24
24
24
94
Neformalusis ugdymas
2
2
2
2
8
20. Ugdymo(si) valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: minimalus pamokų skaičius
mokiniui, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo
valandos ir dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į grupes, pamokų skaičius. Privalomų pamokų
skaičių sudaro minimalus pamokų skaičius mokiniui.
21. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir uţ jos ribų.
22. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ir kitais būdais.
22.1. Ugdymo procesą organizuojant pamoka ugdymo(si) laikas: 1 - oje klasėje – 35
min., 2–4 - ose klasėse – 45 min. per dieną turėtų būti ne daugiau kaip 5 pamokos
22.2. ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) per dieną turėtų būti ne
ilgesnė nei 6 ugdymo valandos per dieną.
22.3. numatomos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui. Organizuojamos dvi pertraukos po
20 min. Kitų pertraukų trukmė po 10 min. Visų pertraukų bendras laikas 1 valandą per dieną.
23. Valandos, skirtos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti naudojamos:
23.1. individualiam darbui su mokiniu (-iais), kuriam (-iems) reikalinga papildoma
mokytojo arba specialioji pedagoginė pagalba (nepadidinus mokiniui privalomų pamokų
skaičiaus per savaitę;
23.2. individualioms ir grupinėms konsultacijoms (pvz.: mokiniams, turintiems
mokymosi sunkumų);
24. Klasės dalijamos į grupes:
24.1. doriniam ugdymui, jei vienos klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra
parinkę tikybą ir etiką;
25. Laikinosios grupės sudaromos atsiţvelgiant į turimas mokymo lėšas, nustatomas
minimalus mokinių skaičius grupėje. (6 mokiniai). Joje turėtų ugdytis ne daugiau kaip 20
mokinių. Mokinių laikinosios grupės sudaromos:
25.1. doriniam ugdymui (tikybos, etikos);
25.2. grupinėms konsultacijoms ar kitai ugdymo veiklai (mokiniams, turintiems
mokymosi sunkumų);
25.3. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti;
25.4. tenkinti mokinių ugdymosi poreikius (1 val. 2 klasei Sveikatinimo programa).
26. Bendrosios programos ugdymo dalykams (matematika, lietuvių kalba (gimtoji),
pasaulio paţinimas, uţsienio kalba, dailė ir technologijos, muzika) mokyti laikinosios grupės
pagal mokinių gebėjimus iš kelių klasių nesudaromos.
III.2. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS IR ATSKIRŲ DALYKŲ UGDYMO
ORGANIZAVIMAS
27. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą.
28. Dorinio ugdymo organizavimas:
28.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba
tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;
28.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei, mokiniui(-iams) gali būti skiriamas
savarankiškas etikos arba tikybos mokymas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą
Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą arba sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;
28.3. mokykloje, kuri negali uţtikrinti pageidaujamos tradicinės religinės bendruomenės
ar bendrijos tikybos mokymo, gali būti įskaitomas mokymas tradicinės religinės bendruomenės

ar bendrijos sekmadieninėje mokykloje ar tikybos mokymo grupėje, jei ji įgyvendina programą,
kuriai yra pritarusi tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybė ir ji yra patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Šiuo atveju mokykla pati numato mokymosi
pasiekimų įskaitymo tvarką;
28.4. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal
tėvų (globėjų) parašytą prašymą.
29. Uţsienio kalbos mokymo organizavimas:
29.1. uţsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo
programos metais;
29.2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų uţsienio kalbų;
29.3. uţsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę.
Mokykla gali skirti 1 papildomą pamoką iš valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams
tenkinti;
30. Kūno kultūros ugdymo organizavimas:
30.1. viena kūno kultūros pamoka per savaitę gali būti skiriama šokiui;
30.2. jei kūno kultūrai skiriamos 2 pamokos per savaitę, sudarytos sąlygas mokiniams ne
maţiau kaip vieną valandą per savaitę lankyti aktyvaus judėjimo pratybas mokykloje ar kitoje
neformaliojo švietimo įstaigoje;
30.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės gali būti organizuojamos taip:
30.3.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;
30.3.2. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje.
31. Meninio ir technologinio ugdymo organizavimas:
31.1. technologiniam ugdymui skirti ne maţiau kaip 1/3 dalykui „Dailė ir technologijos“
skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 20.1 punkte.
32. Mokiniai, besimokantys dailės, šokio, muzikos, menų mokyklose, sportinės krypties
neformaliojo švietimo įstaigose, gali būti atleidţiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko
savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jiems numatomas šių dalykų mokymosi pasiekimų
įskaitymas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokyklos vadovas nustato
nedalyvaujančių pamokose mokinių saugumo uţtikrinimo priemones. (Priedas Nr. 9);
33. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį integruojama:
33.1. švietimo ir mokslo ministro patvirtintų Bendrųjų kompetencijų, Sveikatos ir
gyvenimo įgūdţių integruojamųjų programų pagrindai;
33.2. mokyklos pasirinktos prevencinės programos;
33.3. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas:
33.3.1. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip
ugdymo priemonė;
33.3.2. mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų.
III.3. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
34. Mokinių pasiekimai ir paţanga vertinami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro
patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų
vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa.
35. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis
mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo,
atsiţvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. Planuodamas 1os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipaţįsta su priešmokyklinio ugdymo
pedagogo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko pasiekimus (jei mokinys lankė
priešmokyklinę grupę).
36. Vertinant mokinių pasiekimus ir paţangą taikomas formuojamasis, diagnostinis,
apibendrinamasis vertinimas:

36.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant
mokiniui informaciją (daţniausiai ţodţiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie
jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;
36.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus
paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradţioje ir pabaigoje, siekiant
diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą paţangą, numatyti tolesnio
mokymosi galimybes;
36.2.1. atsiţvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs
diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės uţduotys, kontroliniai, projektiniai darbai,
testai. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas;
36.2.2. informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų uţduočių
atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi,
taip pat nenaudojami paţymių pakaitai (raidės, ţenklai, simboliai, ir pan.);
36.2.3. mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas (vertinimo
aprašą, pasiekimų knygelę );
36.3. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo
programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per
mokykloje nustatytą ugdymo laikotarpį padarytą paţangą, orientuojantis į Bendrojoje
programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių poţymius ir įrašomi:
36.3.1. pradinio ugdymo dienyne išleistame vadovaujantis Pradinio ugdymo dienyno
forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodţio 4 d.
įsakymu Nr. ISAK-3328 (Ţin., 2008, Nr. 146-5879), arba elektroniniame dienyne:
36.3.1.1. Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse
įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis,
aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;
36.3.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma
padaryta arba nepadaryta paţanga: „p.p“ arba „n.p“;
36.3.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą
programą ir nesiekiančių įgyti pradinio ugdymo išsilavinimo, bei specialiosios medicininės
fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta paţanga fiksuojama atitinkamoje
Dienyno skiltyje, įrašant „ p.p.“ arba „n.p.“;
36.3.2. mokyklos/mokytojo pasirinktoje pasiekimų vertinimo (informacijos fiksavimo)
formoje (pvz.: Mokinių pasiekimų ir paţangos įvertinimo apraše, pasiekimų knygelėse ar kt.);
36.3.3. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos
baigimo pasiekimų ir paţangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys
mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.
III.4. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS
37. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą
pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms
ugdyti.
38. Neformaliajam švietimui 1–4 klasėms Bendrojo ugdymo plano 20.1 punkte
numatomas valandų skaičius per metus. Šios valandos turi būti naudojamos pagal paskirtį.
Klasė
Šokių
Ansamblis
Dramos
Darbščiųjų
Sporto
Antrasis
rankų
Ţingsnis
1
1 val.
1 val.
2
1 val.
1 val.
3
1 val.
1 val.
4
1 val.
1 val.
Iš viso:
1 val.
1 val.
1 val.
1 val.
2 val.
2 val.

39. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų
mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradţioje ir
atsiţvelgdama į juos siūlo neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo
programos rengiamos atsiţvelgiant į bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudţetų
finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro.
40. Neformalųjį švietimą galima organizuoti ne tik mokykloje, bet ir uţ jos ribų, numatyti
veiklos pobūdį, labiausiai atitinkantį veiklos intensyvumą, periodiškumą, trukmę, išlaikant klasei
Bendrojo ugdymo plano 20.1 punkte numatytą valandų skaičių per metus.
41. Mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį
nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. (8-20 mokinių ).
III.5. IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, UŽSIENIEČIŲ,
TURINČIŲ TEISĘ NUOLAT AR LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE,
LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ IR IŠEIVIŲ VAIKŲ UGDYMO
ORGANIZAVIMAS
42. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į uţsienį, pateikę prašymą mokyklos,
kurioje jie mokėsi, vadovui, lietuvių kalbos ar visų atitinkamos klasės dalykų gali mokytis
savarankiškai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Pageidaujantieji mokytis nuotolinio
mokymosi būdu kreipiasi į mokyklą, vykdančią nuotolinį mokymą.
43. Uţsieniečio, turinčio teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių
kilmės uţsieniečio, išeivio uţsienio mokykloje įgytus pasiekimus mokykla pripaţįsta remdamasi
mokinio turimais dokumentais. Prireikus organizuoja įgytų pasiekimų patikrinimą ir teikia
rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi: sudaro mokiniui individualų ugdymo planą programų
skirtumams likviduoti, numato, kaip ir kokią pagalbą gaus mokinys.
44. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, bet
pageidaujančiam einamaisiais metais mokytis pagal Bendrąją programą, savivaldybėje
nesusidarius nemokančių lietuvių kalbos mokinių išlyginamajai klasei ar laikinajai (mobiliajai)
grupei, mokykla sudaro sąlygas tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus organizuodama papildomą,
individualų lietuvių kalbos mokymą.
III.6. MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR SAVARANKIŠKO MOKYMO
ORGANIZAVIMAS
45. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga
nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos reţimas, tėvų (globėjų)
prašymu namie mokomi pagal Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam
reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos reţimas,
ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams
pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 (Ţin., 2007, Nr. 1004088).
46. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas
namie nustatomas ir organizuojamas pagal švietimo ir mokslo patvirtintą ir suderintą su
sveikatos apsaugos ministru Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros
įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą:
46.1. Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo
dalykus;
46.2. mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsiţvelgusi į mokinio ligos
pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namie planą (pritaiko
Bendrąją programą, numato pamokų ar ugdomųjų veiklų tvarkaraštį);

46.3. mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos
įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą;
46.4. 1–3 klasių mokiniui, mokomam namie, skiriama 9 savaitinės pamokos, 4 klasėje –
11 pamokų.
47. Mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal švietimo ir mokslo ministro
tvirtinamą Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą.
III.7. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO
ORGANIZAVIMAS
III.7.1. BENDROSIOS NUOSTATOS
48. Mokykla atsiţvelgia į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi
poreikius ir numato šių poreikių tenkinimo tvarką: priima sprendimus dėl specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių mokymosi krūvio (planuoti privalomas, specialiąsias pamokas),
psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės ir (ar) specialiosios pagalbos
teikimo, mokymosi aplinkos pritaikymo, aprūpinimo ugdymui skirtomis techninės pagalbos
priemonėmis ir specialiosiomis mokymo priemonėmis.
49. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją
programą pritaiko mokytojas, atsiţvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius, mokyklos Vaiko
gerovės komisijos, mokykloje dirbančių švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas.
50. Organizuodama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, mokykla
atsiţvelgia į:
50.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir galimai juos sukėlusias prieţastis
(sutrikimus, negalias, aplinkos veiksnius);
50.2. ar mokiniai ugdomi bendrojo ugdymo mokyklos bendrojo ugdymo klasėje ar
namie;
50.3. ugdymo programą (Bendrąją programą, pritaikytą mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių);
50.4. turimas mokymo lėšas;
50.5. mokymosi aplinką.
51. Mokykla, sudarydama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio individualų
ugdymo planą: (Priedas Nr. 6);
51.1.vadovaujasi Bendrajame ugdymo plane pradinio ugdymo dalykų programoms
įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų, nurodytų Bendrojo ugdymo plano 20.3, 20.4 punktuose,
skaičiumi;
51.2 Dalykų programoms įgyvendinti skiriamas savaitinių pamokų skaičius pagal
Bendrąjį planą.
51.3. išlaiko mokiniui Bendrajame ugdymo plane nurodytą minimalų pamokų skaičių
pradinio ugdymo programai įgyvendinti. Neţymų ir vidutinį intelekto sutrikimą turintiems
mokiniams ir besimokantiems pagal adaptuotą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam
mokiniui pritaikytą Bendrąją programą ar pagal specialiojo pradinio ugdymo programą, kurių
ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 20.3, 20.4 punktais, mokykla
gali 1–2 pamokomis maţinti minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui, didindama
neformaliojo švietimo valandų skaičių;
51.4. per mokslo metus mokyklos vaiko gerovės komisijai ar pedagoginei psichologinei
tarnybai įvertinus ir rekomendavus, gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai
pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių;
51.5.uţtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumą ir
nuoseklumą;
51.6. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, atsiţvelgdama į mokinio
sveikatos sutrikimus ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, gali trumpinti

pamokų trukmę 5 minutėmis, o sutaupytą laiką skirti mokinių veiklai keisti, pertraukoms
organizuoti.
52. Mokykla, vykdydama formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių grupėje, atsiţvelgusi į mokymo lėšas, mokinių
poreikius, turimas mokymo (-si) sąlygas ir mokymo priemones gali nustatyti pati.
53. Turintiesiems kompleksinių sutrikimų, kai intelekto sutrikimas yra sutrikimų derinio
dalis, ugdymo planas sudaromas atsiţvelgiant į intelekto sutrikimą, vadovaujantis Bendrojo
ugdymo plano 90–92 punktais, planuojant specialiąją pedagoginę pagalbą kitoms sutrikusioms
funkcijoms lavinti:
54. Mokyklos vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu,
tėvų (globėjų) pritarimu mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali:
54.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis uţsienio kalbos (kurtieji ir neprigirdintys,
turintys autizmą (normalaus intelekto), turintys vidutinį ir ţymų kalbos neišsivystymą, elgesio,
emocijų ir socialinės raidos sutrikimų, skaitymo ir/ar rašymo sutrikimų, vidutinį ir labai ţymų
judesio ir padėties sutrikimą, ribotą ar sutrikusį intelektą, sergantys psichikos ligomis;
54.2. būti atleidţiami nuo technologijų pamokų (judesio ir padėties sutrikimų turintys
mokiniai);
54.3. vietoj Bendrojo ugdymo plano 72.1, 72.2, 72.3 punktuose nurodytų dalykų mokykla
gali tenkinti mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuodama specialiąsias pamokas,
teikdama papildomą mokytojo pagalbą;
54.4. bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi ugdymo plano keitimai,
susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami direktoriaus įsakymu.
III.7. 2. MOKINIŲ,TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI
PASIEKIMŲ VERTINIMAS
55. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal Bendrąją programą arba specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui pritaikytą Bendrąją programą, atsiţvelgiant į programos
pritaikymo lygį, mokinio mokymosi paţanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Bendrojo
ugdymo plano 37–39 punktų nuostatomis.
III.7.3. PSICHOLOGINĖS PAGALBOS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS
PAGALBOS, SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS IR SPECIALIOSIOS
PAGALBOS TEIKIMAS
56. Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba,
specialioji pagalba teikiamos vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis
tvarkomis.
III.7.4. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,
MOKYMAS NAMIE
57. Dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių mokymo namie ugdymo turinys formuojamas parenkant ugdymo
sritis, pritaikant dalykų programas pagal šių mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir
atsiţvelgiant į gydytojų rekomendacijas.
58. Dėl ligos ar patologinės būklės negalintiems mokytis mokykloje specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, neturintiems intelekto sutrikimų, skiriamas Bendrojo
ugdymo plano 60.4 punkte nurodytas valandų skaičius, iš jų 1–2 pamokas galima skirti
specialiosioms pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti.
59. Neţymaus intelekto sutrikimo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
mokyti namie skiriamos 6 valandos per savaitę. Šios valandos skiriamos kalbiniam,

matematiniam, socialiniam ugdymui ir specialiosioms pamokoms mokinio specialiesiems
ugdymosi poreikiams tenkinti.
60. Mokinį namie ugdo specialusis pedagogas, kuris, atsiţvelgdamas į individualius
kiekvieno vaiko gebėjimus ir specialiuosius ugdymosi poreikius, kartu su tėvais (globėjais)
individualiai pritaiko mokiniui bendrąją pradinio ugdymo programą, lavina jo gebėjimus ir
įgūdţius, konsultuoja tėvus (globėjus).
____________________
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