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                                                                                     Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-   

                                                                                     daugiafunkcio centro direktoriaus 
                                                                                     2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V2-46 

 
 

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

2019–2020 M. M. PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO  UGDYMO PROGRAMŲ  

UGDYMO PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
         

1. Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – 

Mokykla) 2019–2020  mokslo metų priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų ugdymo planas 

(toliau – ugdymo planas) reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo programos, pradinio ugdymo 

programos, pradinio ugdymo individualizuotos programos, pradinio ugdymo programos ją 

pritaikius mokiniams, turintiems  specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat ir neformaliojo vaikų 

švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. 

2. Ugdymo plano paskirtis – apibrėžti priešmokyklinio ugdymo programos, pradinio 

ugdymo programos įgyvendinimo nuostatas, kuriomis vadovaudamasi mokykla tikslingai ir 

atsižvelgdama į bendruomenės poreikius planuoja ir organizuoja priešmokyklinį ir pradinį ugdymą. 

3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

  MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

4. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos Bendruoju ugdymo planu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413,  Pradinio, pagrindinio ir 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 – Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas), 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 1 priedo „Pradinio ugdymo bendroji programa“ 
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nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų“, 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), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo  ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo“, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais ir mokyklos strateginiu planu.  

5. 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). 

 

III SKYRIUS 

  PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 

 

6. Priešmokyklinis ugdymas  organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 

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

mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija),  Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Švietimo ir ir mokslo 

ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“. 

7. Priešmokyklinio amžiaus  mokiniai ugdomi Anykščių r. Kavarsko pagrindinės 

mokyklos-daugiafunkcio centro  priešmokyklinio ugdymo grupėje (toliau – Grupė). 

8. Grupėje dirbama pagal modelį, patvirtintą  Anykščių rajono savivaldybės tarybos  

2019-03-28 sprendimu Nr.1-TS-102 „Dėl  priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų 

skaičiaus grupėse ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2019–2020 mokslo metams 

Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo“ 

(toliau – Modelis). 

9. Ugdymas vykdomas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą (toliau – 

Programa). Ugdymo trukmė – vieneri mokslo metai: prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2020 
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m. rugpjūčio 31 d., ugdymo procesas  prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. birželio 9 d. 

(iš viso 640 val.). 

10. Priešmokyklinio ugdymo tikslas –  suteikti kokybišką ir šiuolaikišką priešmokyklinį 

ugdymą, grįstą pagarba, tolerancija, pasitikėjimu ir pozityvumu.  

11. Priešmokyklinio ugdymo uždaviniai: 

11.1. taikyti integralų ugdymą, remiantis visuminiu vaiko raidos sričių ugdymu ir  

sąryšingu  kompetencijų  ugdymu; 

11.2. sudaryti sąlygas, kad ugdymo(si) patirtys vaikui būtų įdomios, aktualios ir 

prasmingos, glaudžiai susietos su artimiausia vaiko aplinka, sociokultūriniais pokyčiais joje ir 

pasaulyje. 

12. Ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. 

Ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau negu vaikui sueina 

5 metai. Mokykla informuoja tėvus (globėjus) apie priešmokyklinio ugdymo organizavimą 

mokyklos interneto svetainėje. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas: 

12.1. organizuoja ugdomąją veiklą pagal Programą, atsižvelgdamas į patvirtinto Modelio 

ypatumus, individualius vaikų poreikius;  

12.2. siekdamas dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programų, susipažįsta su pirmos klasės ugdymo programos nuostatomis, skirtomis pirmai-antrai 

klasei; 

12.3. vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Programa; 

12.4.  pasiekimus fiksuoja kiekvieno vaiko pasiekimų aplanke; 

12.5. įgyvendinęs Programą, atlieka kiekvieno vaiko pasiekimų galutinį vertinimą, 

aptaria su jo tėvais (globėjais) ir parengia pagal Tvarkos aprašo priede nustatytą formą 

Rekomendaciją, kurią įsakymu patvirtina mokyklos vadovas; 

12.6. vaiko, turinčio specialiųjų poreikių, pasiekimus vertina kartu su Mokyklos vaiko 

gerovės komisija, aptaria su tėvais (globėjais) ir parengia Rekomendaciją, skirtą mokyklai ir 

Mokyklos vaiko gerovės komisijai; 

12.7. vaikų pažangą Programos įgyvendinimo laikotarpiu vertina nuolat, pasirinkdamas 

vertinimo būdus ir metodus. 

                  13. Grupėje teikiama socialinio pedagogo, logopedo, psichologo, specialiojo pedagogo 

pagalba, esant poreikiui,  organizuojamas  ugdymas namie vadovaujantis Tvarkos aprašu. 
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IV SKYRIUS 

 PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS.   

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

14. 2019–2020 m. m. prioritetinis ugdymo tikslas mokykloje – pagerinti 2–4 klasių 

mokinių lietuvių kalbos raštingumą, kad visi mokiniai pasiektų ne žemesnį, kaip patenkinamą 

pasiekimų lygį, o pagrindinį ir aukštesnįjį pasiektų daugiau mokinių.  

15. Analizuojant 2019 metų NMPP diagnostinių 2-oje klasėje ir standartizuotų testų 4-

oje klasėje rezultatus paaiškėjo, kad 2 klasės mokinių  testuojamų dalykų vidutiniškai surinktų taškų 

dalis (proc.) yra panaši kaip šalies pagrindinių ir kitų miestų mokyklų, išskyrus rašymo (teksto 

kūrimo) pasiekimai kurie yra iki 20 proc. žemesni. Pusė 2 klasės mokinių pagal rašymo rezultatus 

priskiriami 1 grupei, surinkusiai mažiausiai taškų. Pagal vertinimo kriterijus rašymo abiejų (teksto 

kūrimo ir kalbos sandaros pažinimo) dalių silpniausia yra raštingumo sritis (apie 17 proc). 

Pakankamai aukšti  matematikos (žinios ir supratimas – apie 90 proc.)  ir skaitymo (aukštesnieji 

mąstymo gebėjimai – apie 91 proc.) rezultatai.  4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatai 

aukšti visų dalykų. Visi mokiniai pasiekė patenkinamą pagrindinį ar aukštesnįjį lygį ir pagal 

skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimus jų rezultatai yra geresni (pagal vidutiniškai 

surinktų taškų dalį) nuo 3 iki 30 proc. Tačiau pagal vertinimo kriterijus žemiausi rezultatai – 

raštingumo srities (apie 30 proc.), o matematikos – aukštesnieji mąstymo gebėjimai (apie 50 proc). 

16. Uždaviniai: 

                     16.1. diferencijuoti ir individualizuoti  ugdymą pamokose, kad kiekvienas mokinys 

turėtų galimybes save realizuoti pagal savo galias;  

16.2. didesnį  dėmesį skirti mokinių raštingumui, kalbos gebėjimams ugdyti, mokant 

praktinių žinių taikymo, problemų sprendimo, teksto kūrimo ir interpretavimo bei rašto kultūros, 

per visų dalykų pamokas ugdyti taisyklingo kalbėjimo ir skaitymo gebėjimus, taisyti rašybos 

klaidas; 

16.3. efektyviai išnaudoti mokymosi laiką pamokoje, taikant inovatyvius mokymosi 

metodus, ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, panaudojant  visas turimas mokymo priemones 

ir aplinką, tinkamą mokytis; 

16.4. apie 20 proc. pamokų organizuoti netradicinėse aplinkose (gamtoje, sporto 

aikštelėse ar lauko klasėje, muziejuose, kitose edukacijoms pritaikytose erdvėse), naudotis 

„EDUKA klasė“ virtualia aplinka, nemokamomis virtualiomis EMA pratybų, užduočių ir testų 

galimybėmis; 

16.5. skatinti mokytojus tobulinti kvalifikaciją pamokos organizavimo ir mokymo 

individualizavimo, mokymosi pagalbos teikimo srityse; 
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16.6. analizuoti individualią  mokinių pažangą metodinėje grupėje ar VGK, taikyti ir 

koreguoti priemones rezultatams gerinti kas mėnesį.  

17. Mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 18. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Mokykloje mokomasi penkias 

dienas per savaitę. Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. birželio 9 d. 

         Mokslo metai skirstomi trimestrais: 

         I trimestras – 2019-09-02 – 2019-11-29  (60 ugdymosi dienų); 

         II  trimestras – 2019-12-02 – 2020-03-13  (59  ugdymosi dienos); 

         III trimestras – 2020-03-16 – 2020-06-09  (56 ugdymosi dienos). 

19.  Ugdomojo proceso metu mokiniams skiriamos 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 2020-06-10 2020-08-31 

20. Kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė veikla integruojama į bendrojoje 

programoje numatytą dalykų turinį ir neformalųjį švietimą. Veikla organizuojama ne tik Mokykloje, 

bet ir kitose edukacijoms pritaikytose aplinkose. 

21. Dešimt ugdymo dienų bus skiriama: 

Eil. 

Nr. 

Data  Renginys  Veikla 

1. 2019-09-02 Mokslo ir žinių  diena  Meninė kūrybinė veikla „Augink 

svajonę“ 

2. 2019-10-04 Savivaldos diena Karjeros ugdymui veikla; vyresnių 

klasių mokinių, įvairių profesijų 

svečių pamokos arba išvykos į 
buvusių mokinių darbovietes 

3. 2019-10-25 
 

Mokyklos ir šeimos 
Sporto ir sveikatingumo 

diena 

Mokinių, jų tėvų sporto ir žaidimų 
diena mokyklos sporto aikštyne, 

salėje, bibliotekoje 

4. 2019-11-29 
 

Padėkos diena  
„Meduolio šventė“ 

Meninė kūrybinė  programa, skirta 
Padėkos dienai. Prevencinis 

ugdymas 

5. 2020 m. kovo– 

balandžio mėn.(2d.), 
gegužė–birželis (1d.) 

Dalyvavimas 

edukacinėse programose, 
pažintinės išvykos po 

Lietuvą 

1–4 klasių išvykos į edukacines 

pamokas, pažintines keliones pagal iš 
Kultūros paso pasirinktas veiklas 

6. 2020-04-03 Tarptautinė knygos 
diena. Kūrybinis rašymas  

  

Skaitymo skatinimui ir raštingumui 
gerinti skirtas renginys „Versi 

knygos lapus ir stebuklai pabus“  

7. 2020-05-03 Motinos dienos šventė Meninė kūrybinė veikla „Tau mūsų 

gėlės ir šypsenos, mieloji Mama“  

8. 2020-06-09 Vaikystės šventė  Mokyklos ir šeimos bendrystės diena 
„Vaikystės sapnas nuostabus“ 
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22. Paskelbus  ekstremalią padėtį ar esant oro temperatūrai 20 laipsnių šalčio ir 

žemesnei į mokyklą mokiniai gali nevykti. Oro temperatūrai esant 30 laipsnių  ar aukštesnei ir 

mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse aplinkose mokiniai į mokyklą 

gali nevykti, o atvykusiems ugdymo procesas vykdomas pasirinkta forma. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Jei oro temperatūra 30 laipsnių ir aukštesnė, lauke ugdymo 

procesas neorganizuojamas. Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, 

t.y. trumpinamos pamokos ar priimami kiti ugdymo organizavimo sprendimai. Jei oro temperatūra 

patalpose 28 laipsniai šilumos ar aukštesnė, veiklai parenkamos kitos ugdymui tinkamos erdvės  

arba ugdomoji veikla vykdoma kitokia forma.  

23.   1 klasėje pamokos trukmė – 35 min.,  2–4 klasėse – 45 min. 1 klasėje per dieną 

negali būti daugiau kaip 5 pamokos, 2–4 klasėse – 6 pamokos.       

24.   Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos 

ugdymo valandos: 

Dalykai                                          Savaitinių pamokų skaičius 

1-oji klasė 2-oji klasė 3-ioji klasė 4-oji klasė 

2019–

2020 

2020 –

2021 

2019–

2020 

2018–

2019 

2019–

2020 

2020–

2021 

2019–

2020 

2018–

2019 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba  8+1* 7 7+1* 8 7+1* 7 7+1* 7+1* 

Užsienio k. (anglų k.)  - 2 2 - 2 2 2 2 

Matematika 4 5 5 4+1* 4 5 5 4 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 

Fizinis ugdymas 

(iš jų šokiui) 

3 

(1) 

3 

 (1) 

3 

(1) 

3 

(1) 

3 

(1) 

3 

(1) 

3 

(1) 

3 

(1) 

Mokiniui privalomų 

pamokų skaičius/skirta 

22/22

+1* 

24 24/24 

+1* 

22+1* 23/23

+1* 

24 24/24 

+1* 

23+1* 

 

Neformalusis ugdymas                                                8 

Skirta kontaktinių 

ugdymo valandų  
1–4 klasėse: 

25 27 26 27 

1* - valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti: 1–4 klasėse  po 1 valandą – lietuvių kalbos mokymui.  

 25.  Atsižvelgiant į standartizuotų testų 4 klasėje ir diagnostinių testų 2 klasėje 

rezultatus ir analizę, siekiant sistemingai gerinti mokinių ugdymosi rezultatus, ypač rašymo, 

kalbėjimo ir klausymo ir raštingumo gebėjimai ugdomi ir per visų dalykų ir ugdymo sričių 

ugdomąsias veiklas, naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui 

ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbos raiškumą, teksto interpretavimą, rašto darbus. Aukštesniems 
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matematiniams gebėjimams gerinti - pamokoje sistemingai taikomos kūrybinės užduotys, jos 

siejamos su praktiniu pritaikymu, supančia aplinka, išnaudojamos turimos IT priemonės,  

panaudojamos virtualios mokymo ir mokymosi aplinkos (pvz. EDUKA klasė, EMA pratybos ir kt.),  

įvairinamos edukacinės erdvės. 

 

V SKYRIUS 

 ATSKIRŲ DALYKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR VERTINIMAS 

 

 26. Patikrinamųjų darbų organizavimas: kontroliniai darbai,  diagnostiniai  testai   

rašomi ne dažniau  kaip  kartą per mėnesį išnagrinėtos temos, kurso pradžioje ir pabaigoje. Per 

dieną gali būti atliekamas ne daugiau kaip vienas diagnostinis darbas (praktinės, kūrybinės 

užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai). 

                    27. Dorinio ugdymo organizavimas: 

                    27.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba 

tikybą (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą); 

                  Pasirinkta: 

Klasė Mokinių 

skaičius 

                                      Dalykas 

Etika/mokinių sk. Skirta valandų Tikyba/mokinių sk. Skirta valandų 

1 12 - - 12 1 

2 12 - - 12 1 

3 14 - - 14 1 

4  9 - - 9 1 

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

tėvų (globėjų)  prašymą. 

28.  Užsienio kalbos mokymo organizavimas: 

28.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais. Mokykla siūlė anglų ir vokiečių kalbas; 

28.2. Antros klasės mokiniams tėvai (globėjai) parinko anglų kalbą. 

29.   Fizinio  ugdymo organizavimas: 

29.1. Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją 

programą; 

29.2. Viena fizinio ugdymo pamoka (iš trijų) 1–4 klasėse skiriama šokio programai 

įgyvendinti. 2 klasės mokiniai 32 fizinio ugdymo valandas mokysis plaukti. Fiziniam aktyvumui, 

sveikatingumui skatinti organizuojama judrioji pertrauka po 3-čios pamokos mokyklos koridoriuje, 

vestibiulyje  arba mokyklos kiemelyje. Mokiniai gali lankyti neformaliojo vaikų švietimo sporto 

būrelius (1–2 val. per savaitę); 

29.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja veiklose 

kartu su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 
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29.4. Fizinio ugdymo pratybos lauke gali būti organizuojamos esant temperatūrai ne 

žemesnei kaip 8 laipsniai šalčio (mokiniams vilkint tinkamą sportinę aprangą ir avint tinkamą 

avalynę). Lyjant, sningant, viršijant oro užterštumo lygį bei esant nepatenkinamoms sąlygoms 

aikštynuose, fizinio ugdymo pratybos negali vykti lauke (vadovaujantis Higienos norma). 

30.  Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo organizavimas: 

30.1.  socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama ¼ pasaulio pažinimo dalyko laiko, 

ugdymo procesą organizuojant aplinkoje palankioje pažinti socialinę, kultūrinę aplinką (pvz., 

lankantis bendruomenių, visuomeninėse, kultūrinėse institucijose ir pan.); 

30.2.  gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama ½ pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Mokytojas planuoja ir parenka ugdymo veiklas, sudarančias sąlygas ugdytis 

praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl ¼  dalykui skiriamo laiko skiria organizuodamas 

ugdymą tyrinėjimams natūralioje  aplinkoje (parke, miške, prie upės ar ežero), klasėse inovatyviai  

panaudojant  pagal ES projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų 

priemonėmis“ gautas priemones;  

30.3. socialinio ir gamtamokslinio ugdymo laikas (valandos) fiksuojama 1–4 klasių 

pasaulio pažinimo dalyko ilgalaikiuose planuose, Tamo dienyne. 

31. Matematinis ugdymas: matematikos pamokose vadovaujamasi 2017, 2018, 2019 

metų (2-os klasės) mokinių diagnostinių testų, 2018, 2019 metų (4-os klasės) mokinių 

standartizuotų testų pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, pagal galimybes naudojant IKT, 

skaitmenines mokomąsias priemonės (EMA pratybos, EDUKA klasė). 

32. Integruojamų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: mokytojas, 

formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, į kuriuos integruojamas 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Žmogaus saugos bendrosios, 

Etninės kultūros ugdymo, mokyklos pasirinktų prevencinių ir kitų programų, informacinių 

komunikacinių technologijų ugdymo turinys.  

Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

32.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – 

Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, 

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

ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas 

„Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti 

nereikia, jos yra integruojamos į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį; 
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32.2. etninės kultūros ugdymas; 

32.3. Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji programa; 

32.4. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės 

komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat 

mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų. Nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio 

mokykla dalyvauja šalies projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, kuriame išbandomos jau 

parengtos informatikos pamokų veiklos per lietuvių kalbos, matematikos ir kitų dalykų pamokas; 

projekto metu mokytojai sukūrė dar  kelias pamokų veiklas, kurias šiais mokslo metais  pritaikys; 

32.5. Ugdymo karjerai programa; 

32.6. mokykla nuo 2019 m. dalyvauja  LIONS QUEST „Laikas kartu“  prevencinėje 

programoje, visi mokiniai nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  dalyvaus šios programos užtikrinimo 

sistemoje.  Programos vykdymas planuojamas kartu su klasės auklėtojo veikla, neformaliojo 

švietimo programomis ir kitu laiku (pertraukų, pamokų, renginių metu). Į klasės auklėtojų veiklą, 

neformalųjį ugdymą integruojama „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  

vartojimo“ prevencinė programa; 

32.7. visų integruojamų programų temos, laikas, vykdymas fiksuojamas mokytojų 

ilgalaikiuose planuose ir klasės auklėtojo veiklos planuose (Tamo dienyne). 

33.  Vadovėlių ir mokymo(si)  priemonių parinkimo, naudojimo(si) organizavimas. 

Vadovėliai užsakomi vadovaujantis Galiojančiu vadovėlių sąrašu. Už mokinių aprūpinimą būtinais 

vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis bei literatūra  atsakinga 2018 m. 

rugpjūčio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V2-56 sudaryta darbo grupė. Dalykų mokytojai mokslo 

metų pabaigoje vadovėlių poreikį aptaria metodinėse grupėse ir sąrašus pateikia darbo grupei.  

Pratybų sąsiuvinius, jeigu tėvai pageidauja savo vaikams ugdytis papildomai, mokiniai įsigyja už 

savo lėšas. Pratybos nėra privalomos, mokytojai gali jas ištaisyti, vertinimai dienyne nerašomi.  

34.  Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis  Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1309 patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu ir Bendrąja programa bei Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarka, patvirtinta Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V2-43; 

34.1. 1–4 klasių  mokinių pasiekimai ir pažanga fiksuojami elektroniniame dienyne; 

34.2.  Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.  Vertinant 

mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas: 
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34.2.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant 

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

mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes; 

34.2.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo 

kriterijus,  atliekamas tam tikro ugdymo(-si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant 

diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes; 

34.2.3. mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas. 1–4 klasių 

mokinių ugdymosi pastangoms ir pasiekimams vertinti mokytojai (suderinę su mokinių tėvais 

(globėjais) naudos elektroninį dienyną; 

34.2.4. informacija apie mokymosi pasiekimus, atlikus kontrolinius darbus, testus ir 

kitas užduotis, mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama įrašant sąsiuviniuose trumpus 

komentarus, nenurodant lygių, nenaudojant pažymių pakaitų (raidės, ženklai, simboliai); 

34.2.5. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio 

ugdymo programos pabaigoje, trimestro ir metiniai mokinių pasiekimai apibendrinami, vertinant 

mokinio per nustatytą ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendroje programoje 

aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi pradinio ugdymo elektroniniame dienyne, 

individualiame mokinio aplanke; 

34.3. 1–4 klasių mokinių pasiekimų pažanga fiksuojama  apskaitos suvestinėse įrašant 

mokinio  pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).  Mokiniui nepasiekus 

patenkinamo lygio, įrašoma „nepatenkinamas“ , tėvams (globėjams)  pageidaujant, Mokytojų tarybai 

pritariant,  mokinys keliamas su vieno ar kelių dalykų nepatenkinamu įvertinimu į aukštesnę klasę, 

tėvams pageidaujant skiriami papildomi darbai. Galutinį sprendimą dėl mokinio kėlimo, ugdymo 

programos kartojimo priima Mokyklos direktorius; 

34.4.  Mokinių tėvai (globėjai) su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo, ugdymo 

programos kartojimo, papildomų darbų skyrimo  supažindinami raštu, įrašu el. dienyne, 

informuojami  per 1–2 darbo dienas; 

34.5. Dorinio ugdymo pasiekimai lygiais neapibendrinami, atitinkamoje dienyno 

skiltyje įrašoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p.“ arba „n.p.“; 

34.6. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal individualizuotą 

programą bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta 

pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno (e-dienyno) skiltyje, įrašant „p.p“ arba „n.p“; 

34.7. Apie mokinių pažangą ir pasiekimus 1–4 klasių mokinių tėvai (globėjai)  

informuojami atspausdinus rezultatų ataskaitą iš elektroninio dienyno ne rečiau kaip du  kartus per 

mėnesį; 
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34.8. Baigus pradinio ugdymo programą, klasės mokytojas parengia kiekvieno 

mokinio Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, kurio kopija 

perduodama mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. Su šiuo 

aprašu susipažįsta Mokyklos pagrindinio ugdymo programos mokytojai, užtikrina ugdymosi 

tęstinumą; 

34.9. Pirmos klasės mokinių adaptacijai skiriamas vienas trimestro mėnuo, iš kitų 

mokyklų  atvykusiems mokiniams – vieno mėnesio pagal poreikį adaptacinis laikotarpis. Jo metu 

mokinių pasiekimai  dienyne nevertinami, taikomas formuojamasis vertinimas. Pasibaigus 

adaptaciniam laikotarpiui, mokinių pasiekimus klasės mokytojas aptaria individualiai  su mokiniu ir 

jo tėvais (globėjais), pagalbos mokiniui specialistais  ir VGK sprendžiama baigti ar tęsti adaptacinį 

laikotarpį. Pirmos klasės mokinių adaptacija apibendrinama Mokytojų tarybos posėdyje, naujai 

atvykusių mokinių – Vaiko gerovės komisijos posėdyje ar pasitarime. 

 

VI SKYRIUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS  
 

35. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 

E
Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Klasė Siūlyta/skirta 
valandų 

Būrelio vadovas 

1. „Išmanieji robotukai“ 1–4 2/2 Irma Stasiukaitienė 

2. Meninės kūrybos dirbtuvės 

„Išdykusios spalvos“ 

priešmok.ugd.gr. 

1–4 

1/1 Gailutė Stakienė 

3. Šokių studija „OP-lia“ 2–4 1/1 Goda Venslauskaitė 

4. Sporto būrelis „Mažieji 

olimpiečiai“ 

priešmok.ugd.gr. 

1–4 

1/1 Miglė Trinkūnienė 

5. Jaunučių choras 

„Linksmučiai“ 

1–4 1/1 Ingrida 

Spundzevičienė 

6. Socialinių įgūdžių ugdymas 

„Pažinkime save“ 

1–4 1/1 Jurgita Baniūnienė 

7. Folkloro grupė „Cimbučiai“ priešmok.ugd. gr., 1  1/1 Ingrida 

Spundzevičienė 

         Skirta  –  8  valandos,  panaudota –  8 valandos. 
                     36. Minimalus mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje – 7. 

        37. Švietimo pagalbos teikimas: 

 37.1. švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir 

specialioji) teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V1215 „Dėl 

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos 

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

liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 
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patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-

950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Specialiosios pagalbos teikimo mokykloje (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, 

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

1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

 37.2. mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja Mokykla pagal Mokyklos vaiko 

gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų 

rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui, vadovaudamasi 

Bendrojo ugdymo plano 66 punktu; 

37.3. pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams yra teikiama pagal Švietimo 

pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2017-08-31 įsakymu 

Nr.V2-47. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą koordinuoja Vaiko gerovės komisija, 

sudaryta mokyklos direktoriaus 2019-08-30 įsakymu Nr.V2-45; 

 37.4. švietimo pagalbą Mokykloje teikia: socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 

logopedas. Dėl psichologinės pagalbos mokiniams, pedagogams, tėvams (globėjams) Mokykla 

rekomenduoja kreiptis į Anykščių švietimo pagalbos tarnybos ar kitus psichologus bei Mokykloje 

organizuoja lektorių-psichologų paskaitas pagal poreikį. 

38. Mokymo namie organizavimas: mokinių dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių 

mokytis mokykloje, 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 Bendrųjų ugdymo planų 37 punkto reikalavimais.  

                      39.  Mažinant mokymosi krūvį, mokiniai, dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigų programose ir pateikę tai įrodančią informaciją, tėvų (globėjų),  klasės mokytojo ir 

Mokyklos direktoriaus susitarimu gali būti atleidžiami tik nuo privalomų fizinio ugdymo pamokų ar 

jų dalies, jeigu tos neformaliojo vaikų  švietimo programos turinys, kurią lanko mokinys, dera su 

Bendrųjų programų turiniu. Tuo metu atleisti mokiniai gali savarankiškai mokytis Mokyklos 

skaitykloje (pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą sąrašą). Jeigu ta pamoka yra pirma, mokinys į 

ją gali neatvykti, o esant paskutiniai pamokai, joje gali nedalyvauti. Tuo metu už mokinio saugumą 

yra atsakingi jo tėvai (globėjai). Atsiskaitymo forma – įskaita. Prašymas dėl atleidimo nuo fizinio 

ugdymo ar jų dalies pamokų pateikiamas iki rugsėjo 10 d., leidimas nelankyti įforminamas 
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direktoriaus įsakymu, su įsakymu pasirašytinai supažindinami mokiniai, tėvai (globėjai), klasės 

mokytojas. 

 

VII SKYRIUS 

MOKINIŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

JOS DALĮ AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ,  UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

 40. Mokinys, baigęs užsienio valstybės pradinio ugdymo programos dalį ar 

priešmokyklinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 

vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi  pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 

ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. Šių mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 39 

punkto reikalavimais. 

 41. Mokykla, remdamasi Anykščių ŠPT rekomendacijomis, numato atvykusiam iš 

užsienio valstybės mokiniui tikslinę pagalbą programų skirtumams pašalinti: 

41.1. sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame nurodoma lietuvių kalbos ir 

atskirų dalykų teikiama pagalba: kada ir kaip bus teikiama; 

 41.2. individualus ugdymo planas suderinamas su mokinio tėvais (globėjais) įvertinant 

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

kelerius metus; 

 41.3. įvertinus mokinio nepakankamą lietuvių kalbos mokėjimą, Mokykla skirs 

papildomą individualų lietuvių kalbos mokymą – 1 val. per savaitę (iš mokinio ugdymosi 

poreikiams tenkinti skiriamų valandų), specialiojo pedagogo pagalbą; 

 41.4. mokiniui sudaromos sąlygos tobulinti lietuvių kalbos mokėjimą įtraukiant jį į 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas. 

  

 

 

SUDERINTA                                                                       SUDERINTA 

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

2019-06-28 posėdžio                                                                    
protokolu Nr.V19-4                                                             Jurgita Banienė            


