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ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

2019–2020 M. M. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2019–2020 m. m.  pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (toliau UP) 

reglamentuoja  pagrindinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo individualizuotos ir su šiomis 

programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje ir parengtas 

vadovaujantis  2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

Bendraisiais ugdymo planais (toliau BUP), patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl  2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ . 

2. Mokyklos ugdymo turinys sudarytas 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), 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“ patvirtinimo“  (nauja redakcija patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284)  (toliau 

– Higienos norma), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr.V-46 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-

2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. Formuojant mokyklos ugdymo turinį ir rengiant ugdymo planą remtasi švietimo 

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

mokyklos veiklos išorinio  vertinimo ataskaita, 2019 metų NMPP 4, 6 klasių ir eNMPP 8 klasės 

duomenimis. 

4. Ugdymo planą rengė darbo grupė, sudaryta Anykščių r. Kavarsko pagrindinės 

mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus  2019 m. gegužės 31  d. įsakymu Nr. V2-37  „Dėl 



 

 

darbo grupės  2019–2020 m. m. priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir  pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo planams  parengti sudarymo“. Ugdymo plano projektas suderintas su Mokyklos 

taryba (2019-06-28 protokolo Nr.V19-4), Mokytojų taryba (2019-06-27  protokolo Nr.V5-4). 

 

PIRMASIS  SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS. 
 

           5.  Ugdymo organizavimas: 

 Mokslo metų pradžia – 2019-09-01 

             Ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu –  2019-09-02 

              Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasėms – 185 ugdymo dienos. 

                Mokinių atostogos: 

                

Atostogos  
 

Prasideda Baigiasi  

Rudens 2019-10-28 2019-10-31 

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

Žiemos  2020-02-17 2020-02-21 

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

Vasaros 2020-06-24 2020-08-31 

  
          6.  Ugdymo procesas mokyklos sprendimu skirstomas trimestrais: 

                                          I trimestras:   2019-09-02 – 2019-11-29 

                                          II trimestras:  201-12-02 – 2020-03-13 

                                          III trimestras: 2020-03-16 – 2020-06-23                                           

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

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai ir 6–10 klasių mokiniai. Atvykusiems 

į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas, o neatvykusiems – mokymuisi reikalinga 

informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir/arba elektroniniame dienyne. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi 

patalpose viršijus numatytą Lietuvos higienos normoje, ugdymo procesas koreguojamas ir 

organizuojamas kitose erdvėse. Mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo 

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

 

 

 



 

 

ANTRASIS  SKIRSNIS 

2019–2020 M. M. UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

          8. Tikslas  –  pamokos vadybos tobulinimas organizuojant suplanuotas, šiuolaikinę 

metodiką atitinkančias pamokas. Prioritetas – mokinių raštingumo gerinimas, aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas. 

          Vadovaujantis pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis siekiama ugdymo 

turinį formuoti  ir ugdymo procesą organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų kuo aukštesnį 

mokymosi rezultatą pagal  individualias galimybes, padarytų pažangą, patirtų sėkmę, įgytų 

šiuolaikiniame pasaulyje žmogui reikalingas kompetencijas, kurias sietų su ateities planais.  

          9. Uždaviniai: 

          9.1. mokinių raštingumo, kalbos raiškos ugdymas per visų dalykų pamokas ir 

neformalųjį švietimą,  matematinių, gamtos ir socialinių mokslų praktinių  žinių pritaikymas 

gebėjimams ugdyti, mokymasis tyrinėjant; 

9.2. dėmesys kiekvieno vaiko individualiai  pažangai, ugdymo individualizavimas ir 

diferencijavimas pamokose, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybes save realizuoti pagal savo 

galias; 

          9.3. efektyviai išnaudoti mokymosi laiką  pamokoje taikant aktyviuosius mokymo(si) 

metodus, kurie padėtų dalyko turinį atskleisti taip, kad mokiniai jį suprastų, įsisavintų ir pasiektų 

individualią pažangą, panaudojant  visas turimas ir prieinamas IKT, skaitmenines mokymosi 

priemones (3D klasę, virtualią kompiuterių klasę, mokymosi aplinką EDUKA klasė 

(www.eduka.lt), interaktyvias programas (www.padlet.com), elektroninės mokymosi aplinkos EMA 

per Tamo dienyną nemokamą versiją (https://epratybos.lt), http://sodas.ugdome.lt, www.menti.com, 

www.emazl.com ir kt.). 

          9.4.  kryptingas mokinių sveikos gyvensenos stiprinimas ir prevencinis ugdymas. 

 

II  SKYRIUS 

 PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

 
 10. Mokykla, vykdydama pagrindinio udymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą. 

11.  Adaptacinis laikotarpis. Mokykla nustato ir skiria: 

http://www.eduka.lt/
http://www.padlet.com/
https://epratybos.lt/
http://sodas.ugdome.lt/
http://www.menti.com/
http://www.emazl.com/


 

 

          11.1. 5 klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį ir  9 klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo 

programos antrąją dalį,  skiriamas adaptacinis laikotarpis – vieno (pirmojo trimestro) mėnesio;  

          11.2. Adaptaciniu laikotarpiu 5 ir 9 klasių mokiniai su klasės auklėtoju, dalykų 

mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) parengia mokinio mokymosi poreikių įsivertinimo lapą (6 

priedas); 

11.3. Adaptaciniu laikotarpiu 5 ir 9 klasės mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama 

formuojamuoju ir diagnostiniu vertinimu,  dienyne pažymiai nerašomi (sąsiuviniuose rašomi 

pažymiai su komentarais). Remiantis diagnostiniu vertinimu, laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, 

VGK, pagalbos mokiniui specialistai kartu su dalykų mokytojais, mokinių tėvais numato tolesnio 

mokymosi žingsnius, suteikia mokymosi pagalbą  pastebėtiems  sunkumams įveikti (pildomas 

priedas Nr. 5 arba/ir Nr.7). Ugdymo(si) stebėseną vykdo  klasės auklėtojas, mokyklos 

administracija, pagalbos mokiniui specialistai; 

         11.4. Naujai atvykusiems mokiniams taikomas iki vieno (pagal poreikį) mėnesio 

adaptacinis laikotarpis. Jo metu mokinių pasiekimai pažymiais dienyne nevertinami (sąsiuviniuose 

rašomi pažymiai su komentarais). Pasibaigus adaptaciniam laikotarpiui, mokinio pasiekimus klasės 

auklėtojas aptaria su dalyko mokytojais, mokinio tėvais (globėjais), pagalbos mokiniui specialistais 

ir VGK sprendžia baigti ar tęsti adaptacinį laikotarpį. 

 

                                       ANTRASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ 

VYKDYMAS 

 

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

yra privaloma sudėtinė  ugdymo proceso veiklos dalis ir ją įgyvendinant atsižvelgiama į 

bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių. Veikla siejama su mokyklos 

ugdymo tikslais ir su mokinių mokymosi poreikiais. Veikla organizuojama  ugdymo proceso 

dienomis ir jai skiriama ne mažiau 80 pamokų (mokyklos sprendimu) mokykloje ir kitose 

edukacijai tinkamose aplinkose (muziejuose, teatruose, parodų salėse, įstaigose  ir kt.). Ugdymo 

proceso metu planuojama pažintinė kultūrinė veikla: 

1. 2019-09-02 (4 pamokos) – Mokslo ir žinių dienos šventė  (Ats. Mokyklos administracija); 

2. 2019-10-04 (5 pamokos) – Karjeros ugdymas (Ats. klasių auklėtojai); 

3. 2019-11-08 (2 pamokos) – Sveikatingumo  ugdymas,  sveika  mityba   (Ats.  R.Jurelienė,  

G.Vaičiuvienė, M.Stankūnaitė, V.Zlatkus); 

4. 2019-11-12 (2 pamokos) – Etninės kultūros ugdymas „Ožio diena“ (Ats. I.Spundzevičienė); 



 

 

5. 2019-11-29 (2 pamokos) – Karjeros ugdymas. Profesijų diena (Ats. Mokinių taryba); 

6. 2019-12-02  (6 pamokos) – Prevencinė  veikla,  SLURŠ   programa,  protmūšis   (Ats.  

J.Baniūnienė, R.Jurelienė, N.Augustinavičienė); 

7. 2019-12-20 (6 pamokos) – Kalėdiniai  renginiai  (Ats.  Mokinių  taryba,  klasių auklėtojai); 

8. 2020-03-04 (3 pamokos) – Etnokultūros veikla (Kaziuko mugė) (Ats. Mokyklos taryba); 

9. 2020-03-16 (2 pamokos) – Knygnešio dienos paminėjimas (Ats. L.Baronienė, R.Lyderienė,  

O. Buinevičienė); 

     10. 2020-03-17 (6 pamokos) – SLURŠ programa (Ats.N.Augustinavičienė); 

11. 2020-04-29 (1 pamoka) – Aktyvi  veikla.  Šokio  pamoka.  (Ats. G.Venslauskaitė,   I.Spun- 

dzevičienė, klasių auklėtojai); 

12. 2019-06-05 (6 pamokos) – Būrelių veiklų pristatymo diena „Idėjų mugė“ (Ats. VGK); 

13. 2019-06-12 (6 pamokos)  – Pilietiškumo  ugdymas.  Gedulo ir  vilties  dienos  minėjimas  

(Ats. istorijos mokytojas, O.Buinevičienė); 

14. 2020-06-15 (6 pamokos) – Sveikatingumo  ugdymas.  Sporto diena  (Ats.  M.Trinkūnienė,  

V.Zlatkus); 

15. 2020-06-16 (6 pamokos) –  Ekologinė diena  „Antras  gyvenimas“   (Ats. R.Jurelienė,  

K.Stiukienė, klasių auklėtojai);  

16. 2020-06-17 (6 pamokos) – Kalbų diena (Ats.  L.Baronienė, R.  Lyderienė, O. Buinevičienė,  

L.Bilotienė, I.Bilotienė); 

17. 2019-06-18 (6 pamokos) – Civilinės saugos ir saugaus elgesio ugdymo diena  (Ats. VGK,  

Metodinė taryba); 

18. 2019-06-19 (6 pamokos) – Sporto ir  turizmo  diena  (Ats.  M.Trinkūnienė,   V.Zlatkus,  

S.Bilotas); 

19. 2019-06-22 (6 pamokos) – Etninės   kultūros   diena   „Liepsnokit  Joninių  laužai“   (Ats.  

K.Striukienė, O.Buinevičienė, L.Baronienė, R.Lyderienė, I.Spundzevičienė); 

20. 2019-06-23 (6 pamokos) – Meninė kūrybinė veikla „Muzikinė kaukė“ (Ats. VGK, Mokinių  

taryba, klasių auklėtojai, I.Spundzevičienė). 

13. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji  programa  

(toliau –  SLURŠ).  

Mokyklos sprendimu SLURŠ  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“,  įgyvendinama integruojant į dalykų (dorinio ugdymo, 

biologijos, žmogaus saugos pamokas) turinį, klasės auklėtojo veiklą ir skiriant 2 ugdymo proceso 

dienas II, III trimestro pradžioje.  Fiksuojama Tamo dienyne. 



 

 

          14. Ugdymas karjerai. Veikla organizuojama vadovaujantis Ugdymo karjerai 

programa,  patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr.V-72   ugdymo proceso dienomis, skirtomis pažintinei kultūrinei veiklai, kurią vykdo 

klasių auklėtojai, socialinis pedagogas, psichologas ir integruojama į neformalųjį švietimą, 

integruojama į dalykų programų turinį (laikantis Ugdymo karjerai programos 24 punkte  nustatytų 

integravimo principų): 

Ugdymo karjerai temos 2019–2020 m. m. 

Klasė Dalykas Veiklos tema Mokytojas  

5–7 Muzika Klasės valandėlė „Muziko profesijai reikalingi 

gebėjimai“ 
Pokalbis „Muzika, kurios klausausi“  

I.Spundzevičienė 

5–10 Anglų k. The city day 

Who I am 
Community helpers 

Professions 
Jobs 

Plans for future 

L.Bilotienė 

5–10 Istorija „Kurias profesijas renkantis  reikalingas 

istorijos dalykas“ 

V.Baliuckienė 

J. Musteikienė 

5–10 Rusų k. „Kurias profesijas renkantis reikalinga rusų 
kalba“ 

I.Bilotienė 

6–10 Lietuvių  k. ir 
literatūra 

Laiško rašymas O. Buinevičienė, 
L. Baronienė 

6–10 Geografija „Kurias profesijas renkantis reikalingas 

geografijos dalykas“ 
Susitikimas su alpinistu V.Vitkausku 

Pokalbis apie meteorologo  profesiją  
Išvyka-susitikimas su hidrometeorologu 

P.Buterlevičiumi 

L.Mikoliūnienė 

7 Biologija Pokalbis „Ką žinai apie ekologo darbą?“  R.Jurelienė 

7 Matematika Statistinių duomenų rinkimas ir tvarkymas V. Kriaučiūnienė 

7 Rusų k. Asmenybės tipo nustatymas testas 
„Šeimoje“ 

I.Bilotienė 

7 Lietuvių k. ir 

literatūra 

Pokalbio mokymas L.Baronienė 

7 Klasės 

valandėlės 

Pokalbis „Mano svajonių profesija“ 

Protmūšis „Populiarios profesijos“ 
Pokalbis „Mano tėvų profesija“ 

I.Spundzevičienė 

 

8 Biologija Pokalbis „Gydytojo profesija“ L.Baronienė 

8 Chemija Pokalbis „Chemiko profesija“ R.Bikelienė 

8 Matematika Statistinių duomenų tvarkymas R.Tubienė 

8 Rusų k. Asmenybės tipo nustatymo testas 
„Paslaugos“ 

I.Bilotienė 

8–10 Muzika Soc. tyrimas „Kartų muzika“ I.Spundzevičienė 

9 Biologija Pokalbis „Diatologo profesija“ R.Jurelienė 

9 Klasės 

valandėlės 

Pokalbis „Mano asmenybės savybės“ 

„Kuo galėčiau būti suaugęs?“  
„Mano artimųjų profesijos“ 

M.Trinkūnienė 



 

 

9 Matematika Testų rezultatų skaičiavimas L.Mikalauskienė 

9 Integruotų 

technologijų 
kursas 

Paklausiausios profesijos Lietuvoje 

(susitikimai su darbo biržos, verslo, paslaugas 
teikiančių įmonių atstovais) 

G.Vaičiuvienė, 

S.Bilotas 

9–10 Geografija Pažintinė išvyka į Anykščių krašto geologines 
atodangas 

L.Mikoliūnienė 

9–10 Chemija Ekskursija į Kėdainių „Lifosa“ R.Bikelienė 

9–10 Fizika Ekskursija į Energetikos ir technikos muziejų M.Bagdonienė 

9–10 Pilietiškumo 

pagrindai 

Išvyka į Kavarsko seniūniją „Atvira 

savivalda“ 

J.Musteikienė 

9–10 Rusų k. Asmenybės tipo nustatymo testas 

„Mano ateities planai“ 

I.Bilotienė 

10 Klasės valandėlė Pokalbis „Kas yra sėkminga karjera“ R.Jurelienė 

10 Geografija Pokalbis „Lietuvių migracija“ L.Mikoliūnienė 

10 Biologija Pokalbis „Aplinkos apsaugos specialistas“ R.Jurelienė 

10 Lietuvių k. ir 

literatūra 

CV rašymas R.Lyderienė 

10 Lietuvių k. ir 
literatūra 

Dalykinis laiškas R.Lyderienė 

10 Fizika Ekskursija į Molėtų observatorijos 
kosmologijos centrą 

M.Bagdonienė 

10 Ekonomika 12 žingsnių į verslo sėkmę J.Sereičikienė 

9–10 Fizinis ugdymas Sportas ir karjera M.Trinkūnienė, 
V.Zlatkus 

 

           15. Etninė kultūrinė veikla įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr.V-651  „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“, ugdymo 

proceso metu per dalykų pamokas, klasės auklėtojų veikloje ir per neformaliojo švietimo valandas. 

Dalykų mokytojai ilgalaikiuose planuose numato integruoti siūlomas temas: 

Etninės kultūros ugdymo programos integravimas 2019–2020 m. m. 

Koncentras Dalykas 

 

Tema 

5–6 klasės Istorija, lietuvių kalba ir literatūra Šeimos tradicijos 

Muzika, lietuvių kalba ir literatūra Paprotinis elgesys ir vertybės 

Technologijos Mitybos ir sveikatos tausojimo 
papročiai 

Geografija, dailė Etnografiniai regionai 

Istorija Gyvenamoji aplinka 

Gamta ir žmogus Gamta tradicinėje kultūroje  

Dorinis ugdymas, lietuvių kalba ir 
literatūra, dailė, technologijos 

Kalendorinės šventės ir 
papročiai 

Dailė, istorija, technologijos  Tradiciniai darbai ir amatai 

Muzika, lietuvių kalba ir literatūra, 

dailė, technologijos 

Liaudies kūryba 

7–8 klasės Istorija, lietuvių kalba ir literatūra Bendruomenė ir tradicijos 



 

 

 

 

 
 

Muzika, lietuvių kalba ir literatūra Paprotinis elgesys ir tradicinis 

etiketas 

Lietuvių kalba ir literatūra, dailė, 
technologijos 

Namai etninėje kultūroje 

Dorinis ugdymas, istorija, lietuvių kalba 
ir literatūra 

Pasaulėjauta, mitologija ir 
religija 

Muzika, dorinis ugdymas, lietuvių kalba 

ir literatūra, dailė, technologijos 

Kalendoriniai papročiai 

Dailė, istorija, technologijos Tradiciniai amatai 

Dailė, technologijos Tautinis kostiumas 

Muzika, dorinis ugdymas, lietuvių kalba 

ir literatūra, dailė, technologijos 

Liaudies kūryba 

9–10 klasės Ekonomika, muzika, dorinis ugdymas, 
lietuvių kalba ir literatūra, dailė, 

technologijos 

Tradicinė ūkinė veikla 

Istorija, pilietiškumo pagrindai Tauta ir tradicijos 

Muzika, istorija, lietuvių kalba ir 

literatūra, dorinis ugdymas  

Žmogaus gyvenimo tarpsniai ir 

apeigos 

Istorija, lietuvių kalba ir literatūra, 

dorinis ugdymas  

Jaunimo brandos apeigos ir 

papročiai 

Muzika, dorinis ugdymas, lietuvių kalba 

ir literatūra, dailė, technologijos 

Kalendoriniai papročiai 

Pilietiškumo pagrindai, istorija Paprotinė teisė ir elgesys 

Geografija, istorija, dailė, technologijos Kultūrinis kraštovaizdis ir 

tradicinė architektūra 

Fizika, dailė, lietuvių kalba ir literatūra Liaudies astronomija 

Muzika, dorinis ugdymas, lietuvių kalba 

ir literatūra, dailė, technologijos 

Liaudies kūryba 

 

           16. Prevencinės programos. Nuo 2018–2019 m. m. vykdoma Olweus  programos 

kokybės užtikrinimo sistema  OPKUS. 2019–2020 m. m. pradedama įvadinė „LIONS QUEST“, 

socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“, vykdomos 

programos  „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas“, „Gyvenimo 

įgūdžių programa“, kurios integruojamos į klasės auklėtojų valandėles, neformalųjį ugdymą, 

trumpalaikius  projektus, akcijas. 

          Prevencinių programų  tikslas – mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio 

apraiškas, uždaviniai – mokytis visam mokyklos personalui atpažinti, pastebėti patyčias, tinkamai 

reaguoti į patyčių ir asocialaus elgesio apraiškas, spręsti konfliktus ir problemines situacijas 

nedelsiant.     

          Integruojant alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

programą, rekomenduojamos klasės valandėlių, pokalbių, diskusijų temos: 

5–8 kl. (6 val.) 9–10 kl. (6 val.) 

Rūkymas - kaip „įvaizdžio“ dalis. Tabako reklamos tikslai ir poveikis 
žmogaus elgesiui. 

Aktyvus ir pasyvus rūkymas. Rūkymo problemos sprendimo būdai. 



 

 

Alkoholio vartojimas, 

piktnaudžiavimas, priklausomybė. 

Alkoholis ir šeima. 

Alkoholio reklamos tikslai ir poveikis. 
Įvairūs pardavimo ir pateikimo metodai. 

Pramogos ir neigiamos alkoholio 
vartojimo pasekmės. 

Psichiką  veikiančių medžiagų reklamos 
poveikis ir draudimai. 

Priklausomybė nuo psichiką veikiančių 
medžiagų. Pagalbos galimybės. 

Kur kreiptis pagalbos dėl psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo. 

Pagalba tiems, kurie nori atsikratyti 

žalingų įpročių. 

 

17.  Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimas. 

          17.1. Socialinė veikla 5–10 klasių mokiniams yra privaloma ir jai skiriama ne mažiau 

20 valandų per dvejus metus (5–6 klasėse, 7–8 klasėse, 9–10 klasėse). 

Atsižvelgiant į mokinių amžių ir galimybes, galima pasirinkti šias veiklos kryptis: 

-  apleistų kapų tvarkymas prieš Vėlines, Motinos dieną  (3–5 val.); 

- klasės ir mokyklos interjero, aplinkos puošimas prieš Kalėdas ir mokinių sukurtų sveikinimų 

(atvirukų) platinimas seniūnijos bendruomenei (2–3 val.); 

- mokyklos papuošimas prieš renginius, šventes (neformaliojo švietimo būreliai) (1–2 val.); 

- saugomų teritorijų (miškinės plikaplaiskės augimvietės)  tvarkymas  (2–3 val.); 

- pagalba bibliotekoje (0,5–1 val.); 

- pagalba pradinių klasių mokiniams, priešmokyklinės ir ikimokyklinės ugdymo grupių vaikams, 

organizuojant šventes, konkursus (2–3  val.); 

- pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams (2–4 val.); 

- pagalba klasės auklėtojui, organizuojant klasės renginius (1 val.); 

- socialinių, pilietinių akcijų organizavimas ir dalyvavimas jose (1–3 val.). 

          Pastaba. 5–10 klasių mokiniai per mokslo metus gali dalyvauti  ir kitose socialinėse- 

pilietinėse veiklose, kurios nėra numatytos  šiose kryptyse. 

          17.2. Mokinių dalyvavimą socialinėse-pilietinėse veiklose koordinuoja ir priežiūrą 

vykdo klasės auklėtojas, socialinis pedagogas (mokinys savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus 

gali kaupti pats  e.aplanke (pvz. sistemoje AIKOS); 

          17.3. Socialinės-pilietinės  veiklos apskaita fiksuojama elektroniniame dienyne (klasės 

auklėtojas įrašo visas socialines-pilietines veiklas). 

           

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

         18.  Ugdymo turinys mokykloje planuojamas orientuojantis į Bendrosiose programose 

numatytus mokinių pasiekimus, Bendrųjų ugdymo planų nurodytą mokymosi savaičių skaičių ir 

dalyko programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių. 



 

 

          19. 5–10 klasėse pagrindinio ugdymo programa vykdoma pagal Bendrąją programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2433 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu 

Nr.V-46 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 „Dėl 

pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

         20. Dalykų ilgalaikius planus pagrindinio ugdymo programoms vykdyti mokytojai 

rengia vieneriems mokslo metams, aprobuoja dalyko metodinėse grupėse, suderina su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui iki rugsėjo 1 d. (1 priedas) ir supažindina mokinius per pirmą pamoką. 

21. Trumpalaikių planų poreikį, struktūrą dalykų mokytojai pasirenka, aptaria ir 

suderina metodinėse grupėse iki birželio 15 d.  

             Metodinėse grupėse nutarta trumpalaikius planus rengti pagal poreikį laisva forma.  

          22. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo ugdymo programas rengia 

mokytojai, suderina dalyko metodinėse grupėse, suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki 

rugsėjo 1 d. (2, 3 priedai). Programas tvirtina mokyklos direktorius.  

          23. Klasių auklėtojų veiklos planai suderinami su direktoriaus pavaduotoju ugdymui 

iki rugsėjo 1 d. (4 priedas). 

24. Ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų,  dalykų modulių, neformaliojo ugdymo 

programų, klasių auklėtojų veiklos planų elektroniniai variantai (po suderinimo ir/ar patvirtinimo) 

siunčiami (iki rugsėjo 10 d.) mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui elektroniniu paštu 

kavarsko.pagrindine@gmail.com, gautos bylos saugomos elektroniniame aplanke iki mokslo metų 

pabaigos. Pasibaigus mokslo metams, papildyti ir koreguoti elektroniniame aplanke planai 

perkeliami į išorines laikmenas (USB raktas, kietasis diskas, DVD) ir perduodami saugoti 

Mokyklos metodinei tarybai ne mažiau kaip 5 metams. 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

25.  Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas. 

         25.1.  NMPP rezultatai:  

Testavime dalyvavo beveik visi 6 klasės mokiniai, kartu ir SUP, vienodomis 

sąlygomis. Ir rašymo, ir skaitymo testų, nepasiekusių patenkinamo pasiekimų lygio, mokinių nėra, 

po du mokinius pasiekė aukštesnįjį skaitymo ir rašymo testų lygį. Rašymo testo mokinių 

vidutiniškai surinktų taškų dalis aukštesnė apie 12 proc.  už visų kitų mokyklų, o skaitymo – 

aukštesnė už visų tipų mokyklų 10 proc.   
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         25.2. PUPP  lietuvių kalbos (gimtosios) rezultatai: 

Vertinimas  2018 m. 2019 m. 

Labai gerai ir puikiai 1 (6 proc.) 2 (16,7 proc.) 

Gerai 2 (12 proc.) 4 (33,3 proc.) 

Patenkinamai 13 (70 proc.) 5 (41,7 proc.) 

Nepatenkinamai 2 (12 proc.) 1 (8,3 proc.) 

 

          25.3. Šiais mokslo metais 9 klasėje  mokinių raštingumui gerinti skiriama papildoma 

lietuvių kalbos ir literatūros pamoka  iš pamokų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, kadangi 

2018–2019 m. m.  8 klasės  lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimai buvo patenkinami. 

25.4. Siekiant pagerinti lietuvių kalbos pasiekimus mokykloje 2019–2020 m. m. 

metodinėse grupėse susitarta dėl  5–10 klasėse bendrų  visiems dalykams kalbos ugdymo 

reikalavimų: rašto iki 1 lapo (A4 formato) darbus mokiniai atlieka tik rašytus ranka, informacinių 

technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka, mokomosios užduotys pritaikomos 

raštingumui ir kalbos kultūrai gerinti (taisomos rašybos, skyrybos klaidos) aukštesniems mąstymo 

gebėjimams  ugdyti (apibendrinti, palyginti, susieti faktus ir t. t.). Susitariama, kad mokiniai ir 

mokytojai   rišliai  ir  taisyklingai  reikštų  mintis  žodžiu ir  raštu, taisyklingai   kirčiuotų. 

Mokytojai, vertindami mokinio pasiekimus, teikia grįžtamąją informaciją, akcentuoja kalbos 

mokėjimo privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus; 

          25.5. Mokinių, baigiančių pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, taip pat 6 kl. 

mokinių atliktų NMPP lietuvių kalbos testų rezultatai, 10 klasės mokinių PUPP rezultatai kasmet 

analizuojami metodinėse grupėse,  apibendrinami Mokytojų tarybos posėdyje, mokytojams 

sudaromos kvalifikacijos tobulinimo  galimybės. 

26. Matematikos mokymas. 

          26.1. NMPP rezultatai: 

  6 klasės visi mokiniai pasiekė patenkinamą, pagrindinį ar aukštesnįjį pasiekimų lygį 

(aukštesnįjį ir pagrindinį 54 proc.), mokyklos mokinių vidutiniškai surinktų taškų dalis yra ne 

mažesnė (46,8 proc.) už visų skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimus. 

 2019 m. bandomąjį elektroninį NMPP atliko 74 proc. 8 klasės mokinių, tik vieno 

mokinio pasiekimai atitinka aukštesniuosius vidutinius.  Pagal veiklos sritis žemesni rezultatai yra 

geometrija ir matai ir matavimai. Testus savarankiškai atliko ir SUP  (pritaikytų programų) 

mokiniai. 

 

 

 



 

 

  26.2. PUPP  matematikos  rezultatai: 

Vertinimas  2018 m. 2019 m. 

Labai gerai ir puikiai 0 4 (33,3 proc.) 

Gerai 2 (12 proc.) 2 (16,7 proc.) 

Patenkinamai 13 (70 proc.) 6 (50 proc.) 

Nepatenkinamai 3 (18 proc.) 0 

            

26.3. Organizuojant    matematikos   mokymąsi  ir stebėseną  2019–2020 m. m.   

atsižvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių  TIMSS mokinių pasiekimų tyrimų, 2018, 2019 m. 

NMPP ir PUPP pasiekimų rezultatus ir rekomendacijas, išskiriant silpniausias pasiekimų sritis 

mokykloje; 

          26.4. Pamokų metu, ugdant gabius mokinius, užduotys diferencijuojamos, 

panaudojamos įvairesnės, įdomesnės, skirtingo  sudėtingumo, naudojama nacionalinių olimpiadų, 

konkurso „Kengūra“ užduotys ir rekomendacijos, mokiniai  skatinami dalyvauti rajoniniuose, 

nacionaliniuose, tarptautiniuose  matematikos konkursuose (Kings, Olympis, Matematikos 

ekspertas). Vykdant stebėseną, remiamasi duomenimis, lyginama su nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų rezultatais, ieškoma galimybių aukštesniems rezultatams pasiekti; 

26.5.  Mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai labai žemi, skiriama pakankamai laiko 

uždavinių tekstų analizei (skaitymui gerinti), parengiamos vaizdesnės individualios užduotys ir kiti 

metodai ugdymosi spragoms įveikti; 

26.6. Tikslingai naudojamasi IKT ir skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis, 

virtualiomis mokymo ir mokymosi aplinkomis: EDUKA klasė, elektroninė mokymosi aplinka EMA 

per Tamo dienyną, kitomis mokymosi ir vertinimo aplinkomis; 

26.7. Mokinių, baigiančių pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, atliktų 2019 

m. matematikos bandomųjų eNMPP testų ir PUPP  rezultatai analizuojami su mokiniais, jų tėvais, 

metodinėje grupėje ir apibendrinami Mokytojų tarybos posėdyje, mokytojams sudaromos 

kvalifikacijos tobulinimo  galimybės. 

         27. Užsienio kalbos mokymas. 

         27.1. Pirmosios  užsienio kalbos (anglų) bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į 

A2,   o 7–10 klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį; 

27.2. Antrosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse   orientuota į A1, o   7– 

10  klasėse – į  A2 kalbos mokėjimo lygį; 

          27.3. Užsienio  kalbos  siekiamą  mokymosi  lygį e-dienyne Tamo privaloma nurodyti 

9, 10  klasių mokiniams; 



 

 

          27.4. Antrąją užsienio kalbą  mokykla siūlo rinktis iš rusų ir vokiečių kalbų. Tėvų 

pageidavimu  pasirinkta mokyti antrosios užsienio kalbos – rusų,  pradedant  nuo 5 klasės 

(skiriamos dvi valandos per savaitę iš mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti skirtų valandų);  

                     27.5. 2019 m. anglų kalbos B1 lygį pasiekė 92 proc. (1 nepasiekė) mokyklos 10 klasės 

mokinių, rusų kalbos A2 lygį pasiekė 100 proc.  mokinių; 

27.6.  10  klasės mokinių užsienio kalbos  pasiekimų lygio testų rezultatų mokykloje  

analizė vykdoma metodinėje grupėje, mokytojų tarybos posėdyje. Mokytojams sudaromos 

kvalifikacijos tobulinimo galimybės.  

28. Gamtos mokslų mokymas. 

          28.1. 8–10 klasių 2018 m. Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo 

konkurse dalyvavusių mokinių vidutiniškai surinktų taškų dalis 38,0 proc. (šalies – 51 proc.); 

        28.2. 8 klasės eNMPP rezultatai (patenkinami) analizuojami tiksliųjų ir gamtos 

mokslų metodinėje grupėje, Mokytojų tarybos posėdyje, rekomenduojama atkreipti dėmesį į 

mokinių eksperimentinę  tiriamąją veiklą, supančios aplinkos stebėjimą. 

        

29. Pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai 

Pasirenkamųjų dalykų pasiūla/pasirinkimas 

Eil. 

Nr. 

Pasirenkamieji dalykai Klasė Pamokų 

skaičius 

Mokytojo vardas, pavardė 

1. Braižyba 10 1/- Kristina Striukienė 

2. Šokis 5–8 1/- Goda Venslauskaitė 

3. Etninė kultūra 5–10 1/- Ingrida Spundzevičienė 

       
Dalykų modulių pasiūla/pasirinkimas 

 
Eil. 

Nr. 

Modulio pavadinimas Klasė Pamokų skaič. 

(siūlyta/pasirinkta) 

Mokytojo vardas, 

pavardė 

1. „Biologija – mokslas apie gyvybę“ 9 1/- Rasa Jurelienė  

2. „Matematika praktikoje“ 9, 10 1/- Loreta Mikalauskienė 

3. „Mano krašto įžymybės – vietos ir 

žmonės“ 

9 1/- Vanda Baliuckienė 

4. „Retosios technologijos“ 9 1/- Gintarė Vaičiuvienė 

5. „Raštingumo valanda“ 9 1/- Ledina Baronienė 

6. „Teksto paslaptys“ 10 1/- Rūta Lyderienė 

7. „Anglų kalbos dalys“ 10 1/- Lijana Bilotienė 

8. Biologija „Apie gyvybę“ 10 1/- Rasa Jurelienė 

9. „Nemetalai“ 10 1/- Roma Bikelienė 

Pasirenkamųjų dalykų  pasirinkta nebuvo. 

 

 

 

 



 

 

      30. Neformaliojo ugdymo organizavimas  
 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Klasė Valandų skaič. 

(siūlyta/pasirinkta) 

 

Mokytojo vardas, pavardė 

1. Šokių studija „INTRUS“ 5–10 1/1 Goda Venslauskaitė 

2. Dramos būrelis „Pabiručių 

teatras“ 

5–6 2/2 Ona Buinevičienė 

3. Menų laboratorija 5–10 1/1 Gailutė Stakienė 

4. Futbolas 5–10 2/2 Juozas Šiaučiulis 

5. Kulinarijos studija 5–10 2/2 Gintarė Vaičiuvienė 

6. Balso studija 5–8 1/1 Ingrida Spundzevičienė 

7. Vokalinis ansamblis „Sietynas“ 5–10 1/1 Ingrida Spundzevičienė 

8. Tinklinis 5–8 1/1 Vaidutis Zlatkus 

9. Sportuok ir auk 5–10 1/1 Miglė Trinkūnienė 

10. Jaunieji gamtininkai 5–6 1/1 Rasa Jurelienė 

Skirta 13   val./panaudota  13 val. Minimalus mokinių  skaičius neformaliojo ugdymo  grupėje – 7. 

 

          31.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Tėvų informavimas apie mokinių   

mokymosi pasiekimus. 

               Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis 

programomis, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-1309, (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 29 d. įsakymo Nr.V-610 redakcija), 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.ISAK-556 ( Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr.V-78 redakcija) ir mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.  Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją.  

          31.1. Planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimą (formuojamąjį, diagnostinį, apibendrinamąjį), jį sieja su mokymo(si) tikslais 

atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. Vertinimo metodus, periodiškumą 

kiekvienai klasei dalykų mokytojai derina bendradarbiaudami su klasės auklėtoju mokslo metų 

pradžioje, pagal aplinkybes gali koreguoti pasibaigus tam tikrai ugdymo proceso daliai (mėnesiui 

trimestrui),  supažindina  mokinius per pirmąją dalyko pamoką, aptaria su tėvais individualiai. 

              Tėvų informavimui, bendradarbiavimui su mokykla ir siekiant užtikrinti, kad 

mokymosi pagalba mokiniams būtų suteikiama laiku, ugdymo proceso pirmąją savaitę sudaromas 

mokinių ir jų tėvų (globėjų) priėmimo ir konsultacijų grafikas, kurį patvirtina mokyklos direktorius; 

          31.2. Pagrindinio  ugdymo programos mokinių pasiekimams įvertinti taikoma 10 balų 

vertinimo sistema. Pagal esamą probleminę situaciją mokinio ar grupės mokinių  pasiekimų ir 



 

 

pažangos vertinimas individualizuojamas: taisomas ir vertinamas kiekvienas raštu atliktas darbas, 

suteikiant pažymio taisymosi galimybę, susitariama dėl taisymosi laikotarpio;  

          31.3. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą, fiksuojant 

ugdymo laikotarpio (trimestro) vertinimus, vadovaujantis mokyklos susitarimais dėl mokinių 

mokymosi pasiekimų ir pažangos  vertinimo, skaičiuojamas įvertinimų aritmetinis vidurkis, tačiau 

atsižvelgiama ir į padarytą/nepadarytą pažangą per vertinamą laikotarpį;  

          31.4. Jeigu mokinys ugdymosi laikotarpiu per mokyklos sutartą laiką neatsiskaitė ir 

nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ugdymo dalykų bendrosiose programose, jo tos 

ugdymo programos dalies/temos pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui 

„labai blogai“. Jei mokinys neatliko mokyklos numatytu laiku kontrolinių darbų ar kitų vertinimo 

užduočių dėl svarbių, pateisintų priežasčių (ligos), mokiniui sugrįžus į ugdymo procesą suteikiama 

reikiama mokymosi pagalba, sudarant mokiniui individualų ugdymo planą, kuriam pritarta VGK; 

31.5. Mokiniui, nepasiekus patenkinamų metinių dalykų įvertinimų, tėvams prašant, 

Mokytojų tarybai pritariant, mokinys keliamas su vienu ar kelių dalykų nepatenkinamu įvertinimu į 

aukštesnę klasę arba paliekamas kartoti kursą. Galutinį sprendimą dėl mokinio kėlimo, ugdymo 

programos kartojimo priima mokyklos direktorius. Perkeltiems su nepatenkinamu įvertinimu į 

aukštesnę klasę kitais mokslo metais suteikiama mokymosi pagalba (konsultacijos), siekiant 

likviduoti ugdymosi spragas, sudaromas individualus ugdymosi planas; 

         31.6. Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo, ugdymo programos kartojimo 

mokinių tėvai supažindinami per el. dienyną, informuojami telefonu  per 1–2 darbo dienas ir/ar 

raštu (laiškas, neturintiems interneto); 

          31.7. Ugdymo proceso metu pažymiais vertinami etikos, tikybos, žmogaus saugos, 

ekonomikos,  pilietiškumo pagrindų,  fizinio ugdymo  parengiamosios  grupės mokinių pasiekimai. 

Galutinis trimestro vertinimas įrašomas „įskaityta“, jei pažymių vidurkis ne mažesnis už 3,5,  arba 

„neįskaityta“, jei mažesnis už 3,5, taip pat atsižvelgiama į padarytą/nepadarytą pažangą.  Mokinio 

tėvams pageidaujant konvertuoti trimestro ar metinio įvertinimus į dešimtbalę sistemą, įrašomas 

trimestro pažymių vidurkis, apvalinant iki sveikojo skaičiaus. 

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

mokyklos direktoriaus įsakymą; 

          31.8. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai fizinio 

ugdymo pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

          31.9. Apie mokinių mokymosi pasiekimus mokinių tėvai, neturintys 

interneto/prisijungimo prie Tamo, informuojami raštu ne rečiau kaip kartą per mėnesį (pirmą 

mėnesio savaitę už praėjusį mėnesį), suformuojant ataskaitą iš e-dienyno. Grįžtamoji informacija 



 

 

klasės auklėtojui iš tėvų gaunama raštu (ant pateikto pasiekimų lapo tėvai pasirašo „susipažinau“) 

arba  telefono skambučiu, kad tėvai informaciją gavo ir susipažino.  

          32. Mokinių, jų  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  prašymų  dėl  pasiekimų   įvertinimo 

objektyvumo nagrinėjimo tvarka. 

          32.1. Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymą dėl pasiekimų įvertinimo 

objektyvumo pateikia mokyklos direktoriui; 

          32.2. Mokyklos direktorius sudaro komisiją (pirmininku skiriamas direktoriaus 

pavaduotojas  ugdymui), kuri nagrinėja prašymą; 

          32.3. Komisija nagrinėjimo išvadas įformina aktu ir pateikia mokyklos direktoriui  per 

7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos;  

          32.4. Asmuo, pateikęs prašymą, apie prašymo nagrinėjimo išvadas informuojamas 

raštu per 2  dienas po komisijos išvadų paskelbimo; 

          32.5. Jei pasiekimų įvertinimas skiriasi, mokytojas, atsižvelgęs į komisijos išvadas, 

koreguoja  įvertinimą dienyne. 

33.  Mokymosi krūvio reguliavimas. 

          Mokinių  mokymosi  krūvis reguliuojamas  vadovaujantis 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“ (nauja redakcija – 2017 m. kovo 13 

d.) ir pagal direktoriaus patvirtintą mokinių mokymosi krūvių optimizavimo pr iemonių planą 

(direktoriaus 2015-09-01 įsakymas Nr. V2-48). Mokykla (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

klasių auklėtojai) vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi duomenimis priima 

sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo (pamokų, kontrolinių darbų skaičius per dieną, 

konsultacijų laikas ir trukmė, namų darbų krūvis): 

 33.1. Per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas, kurio trukmė ne mažiau 25 min., 

mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, darbai nerašomi po mokinio ligos, atostogų, po 

šventinių dienų; 

 33.2. Esant mokinių, kurie namuose skiriamų užduočių negali atlikti dėl nepalankių 

socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos sąlygos jas atlikti mokykloje (bibliotekoje arba 

atskiroje klasėje). Užduotys namuose neskiriamos mokinių atostogoms; 

33.3. Trumpalaikės konsultacijos (mokymosi pagalba) skiriamos dalyko mokytojui ar 

VGK rekomenduojant dėl atsiradusio mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus, jos neįskaitomos 

į mokinio mokymosi krūvį; 



 

 

          33.4. Mokiniai, besimokantys dailės, muzikos, menų, sporto mokyklose, tėvų prašymu 

ir  atitinkamo dalyko mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos 

turiniu,  direktoriaus įsakymu yra atleidžiami nuo privalomųjų atitinkamo dalyko pamokų. Tuo 

metu mokiniai savarankiškai mokosi mokyklos skaitykloje ar miesto bibliotekoje, esančioje 

mokyklos-centro patalpose (pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą sąrašą). Jei pagal tvarkaraštį 

dalyko pamoka yra pirma ar paskutinė, mokinys gali užsiimti kita veikla, mokytis individualiai ne 

mokykloje, tuo metu už jų saugumą atsakingi tėvai, apie tai jie informuojami raštu. Dalyko 

atsiskaitymo forma – įskaita,  vertinama pažymiu;  

33.5. Prašymą dėl atleidimo nuo dalies pamokų mokinio tėvai (globėjai) pateikia 

mokyklos direktoriui iki rugsėjo 10 d.  Leidimas nelankyti dalies ar visų dailės, muzikos, fizinio 

ugdymo pamokų įforminamas direktoriaus įsakymu, su įsakymu pasirašytinai supažindinami 

mokiniai, tėvai, atitinkamo dalyko mokytojai, klasės auklėtojas.  

34. Klasių dalijimas į grupes. 

          34.1. Informacinės technologijos. 6 klasėje mokiniai dalijami į 2 grupes pagal 

abėcėlinį sąrašą. 

Klasė Iš viso 

mokinių 

                                 Informacinės technologijos 

I gr.( mok. 

skaič.)  

Skirta valandų II gr. ( mok. 

skaič 

Skirta valandų 

6 18 9 1 9 1 

 
          34.2. Fizinis ugdymas – mergaičių ir berniukų grupės iš jungiamų 9 ir 10 klasių: 

 

Klasė Iš viso 
mokinių 

                                         Kūno kultūra 

I gr.( mok. 

skaič.) B 

Skirta valandų II gr. ( mok. 

skaič) M 

Skirta valandų 

9 16 10 2 6 2 

10 16 5 11 

 
          34.3. Technologijos – 5, 6, 7   klasėse – pagal abėcėlinį sąrašą; 9–10 klasėse – pagal 

pasirinktas programas: 
 

Klasė Iš viso 

mokinių 

                                          Technologijos 

I gr.( mok. 
skaič.)  

Skirta valandų II gr. ( mok. 
skaič.) 

Skirta valandų 

5 14 7 2 7 2 

6 18 9 2 9 2 

7 14 7 2 7 2 

  

 

 

 

 



 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

 35. Planas sudaromas mokinio galioms ir mokymosi poreikiams tenkinti, siekiant 

aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, skatinant prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamų 

kompetencijų ir išsikelti įgyvendinamus tikslus.  

36. Individualus ugdymo planas klasės auklėtojo ar dalyko mokytojo siūlymu kartu su 

mokiniu ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu, VGK rekomendacijomis sudaromas mokiniui, 

kurio pasiekimai žemi (turi 1 ir daugiau nepatenkinamų įvertinimų) arba mokiniui, kurio pasiekimai 

aukšti (ypatingai siekiančiam aukščiausio (10 balų) ar aukšto (9–10 balų) lygmens gebėjimams 

ugdyti ir siekti individualios pažangos) (5 priedas). Siekiant stebėti individualią mokinio pažangą ne 

tik ugdymo procese, bet ir  užklasinę veiklą, pomėgius, mokinio indėlį, individualius sėkmės 

kriterijus mokslo metų pradžioje kiekvienas mokinys pildo Mokinio mokymosi poreikių 

įsivertinimo lapą (6 priedas), kurį stebi ir analizuoja mokinio tėvai, klasės auklėtojas, pagalbos 

mokiniui specialistai.  

37. Atvykusiems iš užsienio valstybės  mokiniams teikiama pagalba, kurią 

rekomenduoja Švietimo pagalbos  tarnyba, mokyklos VGK, suderinusi su mokinio tėvais, pildomas 

individualus ugdymo planas (7 priedas). 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

        38.  Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas. 

         38.1. Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams yra teikiama pagal mokyklos 

direktoriaus 2017-08-31 Nr. V2-47 patvirtintą Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašą; 

         38.2. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą koordinuoja Vaiko gerovės 

komisija, sudaryta mokyklos direktoriaus 2019-08-30 įsakymu Nr. V2-45. Mokiniui, kuris mokosi 

pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis 

BUP 77 p., mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje 

programoje numatytus pasiekimus, aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą, ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į jo galias ir gebėjimus, 

mokinio reikmes. Mokymosi pasiekimų vertinimas (būdai, periodiškumas) įforminamas mokyklos 



 

 

VGK posėdyje, susitarimai priimami atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, 

numatomą pažangą bei tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus; 

38.3. Kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios švietimo 

pagalbos, rengiamas  individualus mokinio ugdymo planas (5 priedas). 

          39.  Mokinių mokymas namuose. 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. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama  į gydytojų konsultacinės komisijos 

rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą, vadovaujantis BUP 58–60 p. 

                 Prašymų mokyti mokinius namuose nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. nėra.  

40.  Specialiųjų,   parengiamųjų  medicininių  fizinio  pajėgumo  grupių  darbo  

organizavimas. 

          40.1. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

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

atsižvelgus į savijautą; 

          40.2. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

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

kurie gali skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 

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

gydytojo rekomendacijas; 

          40.3. Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, siūloma kita veikla kompiuterių klasėje ( informacijos, susijusios su sveikatingumo ugdymu, 

žalingų įpročių prevencija ar sportiniais pasiekimais, paieška), bibliotekoje – stalo žaidimai, šaškės, 

šachmatai, kryžiažodžiai, mokytojų konsultacijos, socialinė veikla mokyklos patalpose, 

savanorystė. 

41. Žmogaus sauga. 

          Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 

d. įsakymu Nr.V-1159. 

          Pagrindinio ugdymo programoje žmogaus saugos pamokos vykdomos 5  ir 8 klasėse,  

o 10 klasėse integruojama į dorinio, fizinio ugdymo dalykus,  neformalųjį švietimą, klasės auklėtojo 



 

 

veiklą, vykdant sportinę, socialinę, prevencinę veiklą  per visus mokslo metus (iš viso 18,5 val.).  

Mokytojai ilgalaikiuose (teminiuose) planuose, neformaliojo švietimo programų turinyje planuoja ir   

įrašo žmogaus saugos integravimo temą, fiksuoja integravimą  elektroniniame dienyne  savo dalyko 

pamokose ir žmogaus saugos dalyko turinyje.  

42. Meninis, technologinis ugdymas.  

9 klasės mokiniai pradedami mokyti technologijų  dalyko pagal privalomą 17 valandų 

integruoto technologijų kurso programą, po kurios mokiniai renkasi vieną iš mokyklos siūlomų 

technologinių  programų: tekstilės, mitybos, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino 

ir  technologijų. Šio kurso programos įgyvendinimas intensyvinamas rugsėjo–spalio mėnesiais: 

 susitikimas su Anykščių Darbo biržos atstovais;  

 išvyka į Alantos technologijos ir verslo mokyklą; 

 ekskursija į  D.Katinienės kirpyklą;  

 ekskursija į  baldų gamybos ir medžio apdirbimo įmones Anykščių r.; 

 susitikimas su Kavarsko kavinės „Šaltinis“  darbuotojais. 

   Keisti pasirinktą technologijų programą mokiniai gali nuo kitų mokslo metų. 

          43. Informacinių technologijų mokymo organizavimas. 

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

pasirenkamųjų modulių. Mokykla siūlo programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos  

pradmenų, tinklalapių kūrimo pradmenų modulius. Modulį renkasi mokinys. 

         9-10 klasių mokinių pasirinkimas: 

Klasė Modulio pavadinimas (siūloma) Pasirinkusių modulį  

mokinių skaičius 

Tarifikuota 

valandų 

9 

 

Programavimo pradmenys 

Kompiuterinės leidybos pradmenys 

Tinklalapių kūrimo pradmenys 

0 

16 

0 

 

1 

 

10 Kompiuterinės leidybos pradmenys 

Programavimo pradmenys 
Tinklapių kūrimo pradmenys 

16 

0 
0 

1 

 

      

44. Gamtos mokslai. 

Per gamtos mokslų dalykų pamokas  vadovaujamasi 6 ir 8 klasės mokinių NMPP  

nacionalinių ir tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA mokinių pasiekimų rezultatais bei 

rekomendacijomis, pamokose naudojami tiriamojo pobūdžio metodai, diskusijos, mokymąsis 

bendrabarbiaujant, savarankiškai atliekami darbai panaudojant informacines komunikacines 

technologijas, 3D klasę, virtualias aplinkas. Mokinių eksperimentiniai darbai atliekami ir praktiniai 

įgūdžiai gerinami skiriant  šiai veiklai 30 proc. dalykui skirtų pamokų per mokslo metus (biologijos, 

chemijos, fizikos kabinetuose, kitose edukacijai pritaikytose erdvėse. 

 



 

 

45. Socialiniai mokslai. 

Per   socialinių     mokslų    pamokas    naudojami     tiriamojo    pobūdžio    metodai,  

virtualios aplinkos, mokomasi bendradarbiaujant. Siekiant gerinti savo rajono, miesto, gyvenvietės 

ir Lietuvos valstybės pažinimą, pagal galimybes istorijos ir geografijos pamokos organizuojamos 

netradicinėse aplinkose (bibliotekose, muziejuose, miesto valstybinėse įstaigose ir kt.). 9 ir 10 

klasėse 20 proc. dalykui skirtų pamokų skiriama  projektinio darbo (tyrimo, kūrybinio darbo, 

socialinės pilietinės veiklos)  gebėjimams ugdyti. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau 

kaip 18 pamokų, integruojant temas į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų  pamokas 

organizuojant jas lankytinose istorinėse šalies ir savo  rajono, seniūnijos vietose (Trakinių partizanų 

kovų ir žuvimo  vietos Kurklių seniūnijoje, Šeimyniškėlių piliakalnis, Taujėnų, Pienionių dvarai ir 

kt.). 

            

SEPTINTASIS  SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS 

DALĮ AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO  ORGANIZAVIMAS 

 

46. Mokinys,    baigęs  užsienio  valstybės    pagrindinio    ugdymo  programos dalį,  

pradinio ugdymo programą, priimamas  mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, 

vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašu. Mokykla numato atvykusio mokytis asmens 

tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas,  bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ar teisėtais atstovais, sudaryti sąlygas sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą.  

 47. Mokykla, remdamasi Anykščių ŠPT, mokyklos VGK rekomendacijomis, numato 

atvykusiam iš užsienio valstybės mokiniui tikslinę pagalbą programų skirtumams pašalinti, 

sudaromas individualus ugdymo planas (priedas Nr.7), kuriame nurodoma lietuvių kalbos ir 

literatūros bei atskirų dalykų mokytojų teikiama pagalba: kada ir kaip bus teikiama. 

 48. Individualus ugdymo planas, suderinamas su mokinio tėvais (globėjais), įvertinant 

mokymosi sąlygas, mokinio galimybes, pagalbos teikimo laikotarpį, kuris gali būti tęsiamas 

kelerius metus. 

 49. Įvertinus nepakankamą mokinio lietuvių kalbos mokėjimą, mokykla skirs 

papildomą individualų lietuvių kalbos ir literatūros mokymą intensyvinant I-ąjį pusmetį 1–2 val. per 

savaitę (iš mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti valandų), pagalbos mokiniui specialistų pagalbą 

(pagal poreikį), mokytojo konsultacijas, individualias veiklas. 

 50. Mokiniui sudaromos sąlygos papildomai tobulinti lietuvių kalbos mokėjimą 

įtraukiant jį į neformaliojo švietimo mokykloje veiklas, kurios padėtų jam greičiau integruotis.  

 

 



 

 

AŠTUNTASIS  SKIRSNIS 

                                                        

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI GRUPINIO MOKYMOSI FORMA  

KASDIENIU  MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU ĮGYVENDINTI 

SKIRIAMAS PAMOKŲ SKAIČIUS  

 

               

5–6 KLASĖS 
Dalykai                         Savaitinių pamokų skaičius 

           5-oji klasė         6-oji klasė 

2019/2020 2020/2021 2019/2020 2018/2019 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 

Kalbos:     

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 

Pirmoji užsienio k.(anglų k.) 3 3 3 3 

Antroji užsienio k.(rusų k.) 2* 2 2 2* 

Matematika 4 4 4 4 

Gamtamokslinis ugdymas:     

Gamta ir žmogus 2 2 2 2 

Informacinės technologijos 1 1 1 1 

Socialinis ugdymas:     

Istorija 2 2 2 2 

Geografija - 2 2 - 

Meninis ir technologinis ugdymas:     

Dailė 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2 2 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 

Žmogaus  sauga 1 - - 1 

Konsultacijos   1*  

Mokiniui privalomų pamokų skaičius 

per savaitę 

 

26+2* 

 

29 

 

29 

 

28 

Pamokų mokinio ugdymo poreikiams 
tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 

skirta/panaudota iš viso* 

3/2* 3/0 3/1* 3/2* 

Neformalusis  ugdymas 
2 2 2 2 

Tarifikuota valandų  
32  35 33 

 

Neformalusis ugdymas pradedamas vykdyti nuo spalio 1 d. 

Iš pamokų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirta: 5 

klasėje 2 valandos antrajai užsienio kalbai (rusų); 6 klasėje 1 valanda lietuvių kalbos ir literatūros  

konsultacijoms. 

 



 

 

7–8 KLASĖS 

 

 

Dalykai 

 

 

          Savaitinių pamokų skaičius 

         7 klasė 8 klasė 

2019/2020 2020/2021 2019/2020 2018/2019 

Dorinis ugdymas  

(tikyba arba etika) 

1 1 1 1 

Kalbos:     

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 

Pirmoji užsienio k.(anglų k.)  3 3 3 3 

Antroji užsienio k.(rusų k.) 2 2 2 2 

Matematika 4 4 4 4+1* 

Gamtamokslinis ugdymas:     

Biologija 2 1 1 2 

Fizika 1 2 2 1 

Chemija - 2 2 - 

Informacinės technologijos 1 - 1* 1 

Socialinis ugdymas:     

Istorija 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai     

Geografija 2 2 2 2 

Meninis ir technologinis ugdymas:     

Dailė 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 

Technologijos 2 1 1 2 

Fizinis ugdymas 2 2 2 2 

Žmogaus  sauga - 1 1 - 

Konsultacijos 2*  2*  

Mokiniui privalomų pamokų 

skaičius per savaitę 
 

29 

 

30 

 

30+1* 

 

30 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 
pagalbai teikti skirta/panaudota  

iš viso* 

 

3/2* 

 

3/0 

 

3/3* 

 

3/1* 

Neformalusis  ugdymas 2 2 2 2 

Tarifikuota valandų 35 - 35 32 

 

Neformalusis ugdymas pradedamas vykdyti nuo spalio 1 d. 

Iš pamokų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirta: 7 

klasėje po vieną valandą lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos konsultacijoms; 8 klasėje 1 

valanda informacinių technologijų pamokai, po 1 valandą matematikos ir gamtos mokslų 

(biologijos) konsultacijoms. 

 

 
 

 
 



 

 

9–10 KLASĖS 

 

 
Dalykai 

                    Savaitinių pamokų skaičius 

         9  klasė         10 klasė 
2019/2020 2020/2021 2019/2020 2018/2019 

Dorinis ugd. (tikyba arba etika) 1 1 1 1 

Kalbos:     

Lietuvių kalba ir literatūra 4+1*  5 5 4+1* 

Užsienio k.(1-oji) (anglų k.)  3 3 3 3 

Užsienio k. (2-oji) (rusų k.) 2 2 2 2 

Matematika 3+1* 4 4+1* 3+1* 

Mod.”Raštingumo valanda“ - - - 1* 

Gamtamokslinis ugdymas:     

Biologija 2 1 1 2 

Fizika 2 2 2 2 

Chemija 2 2 2 2 

Informacinės technologijos 1 1 1 1 

Socialinis ugdymas:     

Istorija 2 2 2 2 

Pilietiškumo  pagrindai 1 1 1 1 

Geografija 2 1 1 2 

Ekonomika ir verslumas - 1 1 - 

Meninis ir technologinis  ugd.     

Dailė 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 

Technologijos 1,5 1 1 1,5 

Kūno kultūra 2 2 2 2 

Žmogaus sauga  - Integruota 0,5 Integruota  - 

Konsultacijos 1*    

Mokiniui privalomų pamokų 

skaičius per savaitę 

30,5+2* 31 31+1* 32,5 

Pamokos mokinio ugdymo 
poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti skirta/panaudota  

iš viso* 

 
7/3* 

 
7/0 

 
7/2* 

 
7/3* 

Neformalusis  ugdymas 2,5 2,5 2,5 2,5 

Tarifikuota valandų 
  

37,5  36,5 38,5 

9 klasėje 17 pamokų – integruotas technologijų kursas (supažindinti mokinius su 

gamyba darbo vietoje). Vykdoma nuo rugsėjo 1 d. 

Neformalusis ugdymas pradedamas vykdyti nuo spalio 1 d. 

Iš pamokų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirta: 9 klasėje po 1 

valandą lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pamokoms, 1 valanda matematikos 

konsultacijoms; 10 klasėje 1 valanda matematikos pamokai, 1 valanda lietuvių kalbos ir literatūros  

konsultacijoms. 

_________                 

SUDERINTA                                                                                 SUDERINTA 

Kavarsko pagrindinės mokyklos-                                                  Anykščių rajono savivaldybės  
daugiafunkcio centro                                                                      administracijos Švietimo skyriaus vedėja 

mokyklos tarybos                                                                           Jurgita Baniene 

2019-06-28 
protokolu Nr.V19-4 



 

 

                                                                                                2019–2020 m.m. ugdymo plano 

                                                                                                1 priedas 
 

                                                                                                                    Forma patvirtinta 

                                                                                                                    Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-               

                                                                                                                    daugiafunkcio centro direktoriaus 

                                                                                                                    2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V2-44 

 

 

 

ILGALAIKIS PLANAS 
 

 
Dalykas: 

Klasė: 

Pamokų skaičius (per savaitę, mokslo metus): 
Laikotarpis (m.m.): 

Trumpa klasės charakteristika: 
Tikslas: 

Uždaviniai: 

Vertinimas: 
Priemonės: 

 
Turinys 

Eil. 

Nr. 

Tema Gebėjimai, 

pasiekimai 

Valandų 

skaičius 

Tarpdalykinė 

integracija 

Vertinimas Pastabos 

  

 
 

 

 
 

 
 

     

 

Rezervas .......................pamokų. 
 

 
 

 

Parengė........................................................................................................................................ 
                                         (mokytojo parašas, vardas, pavardė, data) 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                                                           

(Metodinės grupės pirmininkas)                                                                                    
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DALYKO MODULIO PROGRAMA 

 

 
      ................................................................................ 

                           (dalykas) 
      ......................................................................................................................................... 

                                                           (modulio pavadinimas) 

 
      Klasė:.................................... 

      Skirta pamokų per savaitę:...................................... 
 

 

Įvadas:  
 

      Tikslai: 
 

      Uždaviniai: 

 
      Turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Tarpdalykinė 

integracija 

Valandų skaičius 

 
 

 
 

   

 

      Siektini rezultatai 
 

      Vertinimas 
 

      Pagrindinės ir papildomos mokymo(si) priemonės ir kita didaktinė medžiaga 

 
Parengė............................................................................ 

                     (mokytojo parašas, vardas, pavardė, data) 
 

 
 

SUDERINTA                                                                       PATVIRTINTA 

(tituliniame lape)                                                                  (tituliniame lape) 
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NEFORMALIOJO  UGDYMO PROGRAMA 

 

 
      ......................................................................................................................................... 

                                     (neformaliojo ugdymo programos  pavadinimas) 
 

    

      Skirta pamokų per savaitę:...................................... 

 

I. ĮVADAS 
 

II. TIKSLAI 

 
III. UŽDAVINIAI 

 
IV. TURINYS 

 

Eil. Nr. Užsiėmimo tema Numatoma  integracija Valandų 
skaičius 

Pastabos  

 
 

 

    

 
 

V. SIEKTINI REZULTATAI 
 

VI. DARBO BŪDAI IR METODAI 

 
VII. ATSISKAITYMO FORMA 

 
VIII. PAGRINDINĖS IR PAPILDOMOS MOKYMO(SI) PRIEMONĖS IR KITA 

DIDAKTINĖ MEDŽIAGA 

 
Parengė............................................................................ 

                     (mokytojo parašas, vardas, pavardė, data) 
 

 
SUDERINTA                                                                       PATVIRTINTA 

(tituliniame lape)                                                                  (tituliniame lape) 
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KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLOS  PLANAS 

 

 

 

I. Klasės auklėtojo tikslai ir uždaviniai 

II. Klasės charakteristika 
III. Darbas su klase 

 

Data Užsiėmimo tema Numatoma integracija  Atsakingas  

 

 
 

   

 
IV. Darbas su klasės mokytojais ir kitais mokyklos darbuotojais 

V. Individualus darbas su mokiniais 

VI. Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais 
 

 
 

 

 
 

Klasės auklėtoja              ...................................                                 ................................................. 
                                                  (parašas)                                                                 (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

Klasės seniūnas              ...................................                                 ................................................. 
                                                  (parašas)                                                                 (vardas, pavardė) 

 

 

 

 
 

SUDERINTA                                                                    
(tituliniame lape) 
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MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 20....–20.... m. m. 

 

___________________________________________________________________________     
(mokinio v., p., klasė) 

 
Dalykas(-ai)___________________________________ 

Atsiskaitymo laikas _____________________________  

Artimi ugdymo(si) tikslai: ________________________________________________________ 

Tolimi ugdymo(si) tikslai: ________________________________________________________ 

Sritis, kurioje 

reikalingi 

pokyčiai 

Uždaviniai 

(numato 

mokytojas) 

Mokinio 

siekiai 

Pagalbos teikimo 

strategija 

(konsultacijų 

laikas, formos, 

būdai) 

Kas teiks 

pagalbą 

Rezultatas 

(vertinimas) 

 

 

 

 

     

 

Tėvų indėlis                    Mokinio indėlis 
 

 
SUSIPAŽINAU                                                       SUSIPAŽINAU 

____________________                                        _____________________ 
                (parašas)                                                                                                      (parašas) 

_______________________                                 ___________________________ 
            (vardas, pavardė)                                                                                            (vardas, pavardė) 

____________________                                        ____________________ 
                 (data)                                                                                                           (data) 

 

Poveikio rezultatų vertinimas (pabraukti) 

reikšmingai daugiau nei tikėtasi; mažiau nei tikėtasi; kaip tikėtasi; daugiau nei tikėtasi; reikšmingai 

daugiau nei tikėtasi. 

Planą parengė _________________________________________________________________ 
                                                                (mokytojo vardas, pavardė, parašas)   

VGK pirmininkas  ___________________  
                                      (parašas)    

SUDERINTA 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje 
201__ m. ____________ d. 

protokolo Nr. __  
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............. m. m. 

 
_______________________________________________________ 

(Mokinio vardas, pavardė, klasė) 

 
MOKINIO MOKYMOSI POREIKIŲ ĮSIVERTINIMAS (pildoma m. m. pradžioje ir pabaigoje) 

 

Dalykai, kurie  

sekasi gerai  
(paaiškinti 

išsamiau) 

Dalykai, kurie 

sekasi patenkinamai 
(paaiškinti 

išsamiau)   

Dalykai, kurie 

sekasi sunkiausiai 
(paaiškinti 

išsamiau) 

Mokinio indėlis – 

įsipareigojimai 
mokymosi 

proceso metu 

Tėvų/globėjų 

indėlis – pagalba 
mokiniui 

mokymosi proceso 

metu 

Laisvalaikio 

pomėgiai, 
užklasinė veikla 

Kokių dalykų 

pamokų papildomai 
reikia pagilinti 

turimas žinias bei 

įgūdžius 

  

 

     

 

 

 

 
 

 

     

 
Mokinio parašas   ______________________________          Data _______________________ 

Tėvų/globėjų vardas, pavardė, parašas_________________________________ 

Klasės auklėtojas ____________________________________________________________
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INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS................................M. M. 

 

 

Vardas, pavardė.....................................................................................klasė..................... 

 

Situacijos analizė: 

 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pamokos/dienos Pirmadienis  Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1      

2      

3      

      

      

 

 

 

Tėvai                        ________________              _____________________________________ 

                                    (parašas)                                                                       (vardas, pavardė) 

 

Klasės auklėtojas     _________________            ______________________________________  

                                                   (parašas)                                                                       (vardas, pavardė) 

 

Specialistai              _________________           ________________________________________ 

                                                      (parašas)                                                                       (vardas, pavardė) 

                             _________________           ________________________________________ 

                                                      (parašas)                                                                       (vardas, pavardė) 
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TITULINIS  ILGALAIKIO PLANO LAPAS 
 

 

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

 

                                                    SUDERINTA 

                                                                               (Metodinės grupės pavadinimas, 

                                                                           posėdžio data, protokolo Nr.) 

 

 

…………………….DALYKO ILGALAIKIS PLANAS 

 ……..KLASEI……………..M. M. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Paruošė (dalyko mokytojas 

                                     vardas, pavardė )  

 

 

 

 

SUDERINTA 

(Pavaduotojas ugdymui) 

 

 


