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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2020–2021 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų 

ugdymo planas reglamentuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų, 

pradinio ugdymo individualizuotos programos, pradinio ugdymo programos ją pritaikius 

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

programų įgyvendinimą mokykloje. 

2. Bendrojo ugdymo plano tikslas – apibrėžti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programų vykdymo reikalavimus ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui 

organizuoti mokykloje, kuriais vadovaudamasi mokykla, atsižvelgdama į bendruomenės poreikius, 

planuoja ir organizuoja ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, sudarydama lygias 

galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą 

būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

3. Bendrojo ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. pateikti gaires ugdymo turiniui kurti ir įgyvendinti mokykloje, sudarant sąlygas 

mokyklų savarankiškumo didinimui; 

3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms 

įgyvendinti. 

4. Mokyklos 2020–2021 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

planas rengiamas vadovaujantis: 

4.1. ikimokyklinio ugdymo planas – ikimokyklinio ugdymo programa, parengta pagal 

Ikimokyklinio ugdymo kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1009 ir kitais norminiais dokumentais ir teisės aktais, 

reglamentuojančiais ikimokyklinį ugdymą.  

4.2.  priešmokyklinio ugdymo planas – Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu 

Nr. V-674. Priešmokyklinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo   

2 d. įsakymu Nr. V-779. 

4.3. pradinio ugdymo planas – Bendruoju ugdymo planu, 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“, 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“ nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų, Mokymosi 

pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo 
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programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 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.  

             4.4. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas Germaniškio centre ir 
Medeikių skyriuje. Centro ir Skyriaus  ugdymo programų įgyvendinimas pateikiamas 1 ir 2 priede. 

5. Plane vartojamos sąvokos: 

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis  ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau 

kaip 30 minučių. 

Laikinoji grupė  – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis,  dalykui diferencijuotai 

mokytis ar mokymosi pagalbai teikti. 

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Ugdymo planas – ugdymo programos įgyvendinimo aprašas. 

Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS  

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

6. Mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo planą (toliau – Mokyklos 

ugdymo planai) rengia mokyklos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V–100 sudaryta 

darbo grupė. Darbo grupė remiasi švietimo stebėsenos duomenimis ir rekomendacijomis: 

nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarka, mokyklos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenimis.  

 2019 m. rugsėjo 1 d. Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje 1–4 klasėse mokėsi 129 

mokiniai, suformuoti 7 klasių komplektai, klasėje vidutiniškai mokėsi 18,4 mokiniai. Įgyvendinant 

2019–2020 m. m. veiklos plano tikslus ir uždavinius pagrindinis dėmesys buvo skiriamas įvairios ir 

savalaikės pedagoginės bei kitų specialistų pagalbos teikimui, kuri padėjo užtikrinti mokinių sėkmę 

ir pažangą. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos lankyti trumpalaikes konsultacijas. Siekdami iškelto 

tikslo mokytojai stengėsi optimizuoti ugdymo(si) procesą, pamokose panaudodami įvairius ugdymo 

būdus, metodus, informacines technologijas. Pamokose didelis dėmesys buvo skiriamas mokymąsi 

aktyvinančių metodų panaudojimui. Didelis dėmesys skirtas grįžusiems po ligos, mokymosi 

sunkumų turintiems bei gabiems mokiniams. Jiems buvo diferencijuojamas ir individualizuojamas 

ugdymo procesas, skiriamos trumpalaikės konsultacijos. Svarbus dėmesys buvo skiriamas 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymui. Šie mokiniai mokėsi pagal pritaikytas ar individualizuotas 

programas. Mokiniams sudarytos sąlygos namų ruošos darbus atlikti mokykloje. 

2020 m. pradinio ugdymo programą baigė 38 mokiniai, visi 100 proc. pažangumu.  

Nuo 2020 kovo 30 d. iki mokslo metų pabaigos dėl įvesto karantino mokiniai buvo ugdomi 

nuotoliniu būdu. 

Buvo naudojama TAMO, EMA elektroninės pratybos, mesendžeris, Youtube, elektroninis 

paštas. Vyko telefoniniai pokalbiai, asmeniniai vaizdo pokalbiai per „Viber“ ir „Hangout“ 

programėles, susirašinėjimas SMS žinutėmis. 

Vaizdo pamokos vyko 2–3 kartus per savaitę priklausomai nuo poreikio, jų trukmė 30 min. 

Mokytojos vedė tiesiogines vaizdo pamokas per ZOOM, įrašinėjo savo vaizdo pamokas, naudojosi 
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elektroninėje erdvėje esančiomis paruoštomis pamokomis. Įrašai siunčiami į TAMO, mesendžerį ar 

el. paštą. Mokiniams buvo paskiriamos dienos užduotys ir nurodomas laikas iki kada turi atlikti ir 

atsiųsti darbų nuotraukas ar įrašus. Dauguma puikiai įsiteko į nurodytą laiką. Sunkiau sekėsi tiems, 

kas negeba savarankiškai susikaupti, planuoti savo laiko. Sunkiau su pirmokais ir antrokais, nes 

dalis jų laukė, kol galės jiems padėti tėvai ir užduotys būdavo atsiunčiamos tik vakare.  

Muzikai, dailei, technologijoms, fiziniam ugdymui, šokiui buvo siunčiamos nuorodos. 

Pagal jas piešė, dainavo, mokėsi dainų iš karaoke, atliko ritmo pratimus, klausėsi muzikinių kūrinių 

ir atliko užduotis, darė mankštos, aerobikos pratimus. Grįžtamasis ryšys – vaikai siuntė atliktų 

darbų nuotraukas, pagal galimybes vaizdo ir garso įrašus, atsiskaitydavo vaizdo skambučių metu. 

Dirbant nuotoliniu būdu tėvai labai geranoriškai padėjo. 

7. Mokyklos planas rengiamas vieneriems mokslo metams. 

8. Mokyklos ugdymo plano projektas derinamas su mokyklos taryba, savivaldybės 

vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

9. Mokyklos ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki ugdymo proceso pradžios. 

10. Mokyklos ugdymo plane susitarimo būdu numatoma: 

10.1. ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai (pusmečiai), papildomų atostogų laikas, 

taikomos mokymosi organizavimo formos (pamoka, projektinė, kūrybinė veikla ir pan.), edukacinių 

erdvių kūrimas ir panaudojimas, ugdymo proceso integravimas. 

10.2. Pradinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848), 1 

priedui „Pradinio ugdymo bendroji programa“ (toliau – Bendroji programa) įgyvendinti konkrečioje 

klasėje dalykams skiriamų pamokų skaičius savaitei; 

10.3. pradinio ugdymo turinio modeliavimo, diferencijavimo ir individualizavimo, klasių 

dalijimo į grupes, laikinųjų grupių sudarymo galimybės, valandų, skiriamų mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti, naudojimas; 

10.4. Prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimas integruojant į Bendrosios 

programos dalykų turinį; 

10.5. Bendrosios programos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

ugdymosi poreikiams būdai; 

10.6. ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir kiti mokyklai svarbūs su ugdymo turinio 

planavimu susiję aspektai (pvz., ilgalaikio plano struktūrą ir pan.); 

10.7. mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo metodika ir tvarka; 

10.8. neformaliojo vaikų švietimo organizavimas (programų pasiūla, jų organizavimo 

būdai, formos, laikas), mokinių skaičius grupėje. Joje ugdosi ne mažiau kaip 10 mokinių. 

10.9. švietimo pagalbos teikimo galimybės ir būdai; 
10.10. mokinių mokymosi krūvio (maksimalus pamokų/ugdymo(si) valandų skaičius, 

kontrolinių ir kitų diagnostinių darbų vykdymo laikas(laikotarpiai), dažnumas, skiriami namų 

darbai) reguliavimo priemonių planą tvirtina mokyklos direktorius; 

10.11. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimas ir tinkamumas aptariamas 

pradinių klasių metodinėje grupėje. 

10.12. ugdymo organizavimo gairės dėl ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), 

keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu (ypatingos aplinkybės) ar esant 

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

proceso organizavimo būdu. 

11. Mokykla, atsiradus Mokyklos ugdymo plane nenumatytiems atvejams, gali koreguoti 

ugdymo procesą, išlaikydama minimalų (privalomą) pamokų skaičių ir neviršydama maksimalaus 

pamokų skaičiaus mokiniui. 

12. Siekdama patenkinti mokinių ugdymosi poreikius, mokykla, atsižvelgusi į turimas 

mokymo lėšas ir kitas galimybes ir suderinusi su mokyklos taryba, savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu gali priimti ir kitus ugdymo plane nenumatytus sprendimus. 
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III SKYRIUS 
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 2020–2021 MOKSLO METAIS 

13. Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda  2020 m. rugsėjo 1 d. Mokslo metai 

baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas baigiasi 2021 m. birželio 9 d. 

14. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Mokykloje mokomasi 

penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. 

I pusmetis – rugsėjo 1  d. – sausio 29 d. 

II pusmetis – vasario 1 d. –  birželio 9 d.           

15. Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 

Žiemos 

 

 

2020-12-23 

        2016-02-15 

2021-01-05 

2016-02-15 Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 

Vasaros 2021-06-10 2021-08-31 

           
16. Per mokslo metus 7 ugdymo proceso dienos skiriamos kultūrinei (taip pat etninei), 

meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į 
ugdymo dienų skaičių: 

16.1. Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1 d. 
16.2. Sveikatingumo ir sporto diena. 
16.3. Kalėdinis renginys. 
16.4. Pilietiškumo ugdymo diena. 
16.5. Šeimos diena. 
16.6. Ekskursijų diena. 
16.7. Mokslo metų užbaigimo šventė – birželio 9 d. 
17. Ugdymas esant ypatingoms aplinkybėms ar aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali būti 

koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir 

apimtis.  

17.1. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje minus 20 °C ar 

žemesnė arba 30 °C ar aukštesnė. 

 18. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali 

priimti sprendimus:  

18.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  

18.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę;  

18.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką;  

18.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas;  

18.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  

18.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje 

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 
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elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos 

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su valstybinės mokyklos (biudžetinės 

įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, savivaldybės mokyklos 

(biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, valstybinės ir 

savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos – savininku (dalyvių 

susirinkimu);  

18.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti 

ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Mokyklos vadovas sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.  

18.4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovui priėmus sprendimą ugdymą 

organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, mokykla:  

18.4.1. vadovaujasi mokyklos parengtomis ugdymo organizavimo gairėmis dėl ugdymo 

organizavimo ypatingomis aplinkybėmis ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;  

18.4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. 

įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“; 

18.4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese pasirinkta kita mokymo 

forma ir būdu, susitarti dėl galimų šios problemos sprendimo būdų, pasirinkimo alternatyvų, 

galimos pagalbos priemonių. Svarbu, kad visi mokiniai turėtų priėjimą prie mokymosi išteklių. 

Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje, 

jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant 

galimybių ugdymo proceso organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai 

perkeliamas į kitas saugias patalpas;  

18.4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;  

18.4.5. skiria ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir 

(ar) mėnesį) sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau 50 procentų – asinchroniniam ugdymui;  

18.4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesui organizuoti 

nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui skiriamas pamokas. Galima nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė per dieną – iki 2 

val.;  

18.4.7. susitaria su mokytojais dėl tarpdalykinio bendradarbiavimo, ugdymo turinio 

integracijos, kad asinchroniniu būdu vykdomas ugdymo procesas būtų įvairus ir prasmingas: 

tikslingas tiesioginio transliavimo internetu ar televizijoje pamokų stebėjimas, filmuotų užduočių 

atlikimas, užduočių atlikimas elektroninėse platformose, knygų skaitymas, užduočių atlikimas iš 

vadovėlių ir t. t., atsižvelgiant į mokinių galimybes ir amžiaus ypatumus;  

18.4.8. susitaria, kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip pateikiama ugdymui(si) 

reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir 

paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip 

suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami 

įvertinimai ir pan.;  

18.4.9. paskiria asmenį (-is), kuris(-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymosi proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą ar komunikuos kitais svarbiais klausimais (pvz., 
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informacinių komunikacinių technologijų perdavimas mokiniams, pagalbos teikimas diegiant, 

naudojantis informacinių technologijų programomis ar pan.) tol, kol neišnyksta ypatingos 

aplinkybės ar aplinkybės mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negalėjo būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Informacija apie tai skelbiama mokyklos 

tinklalapyje; 

18.4.10. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms grįžti prie įprasto ugdymo 

proceso organizavimo. 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

19. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo 

turinio kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų 

vertinimo, aplinkos kūrimo nuostatomis. 

20. 2020–2021 mokslo metais pradinio ugdymo programai įgyvendinti ir neformaliojo 

švietimo programoms skiriama valandų, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 

min.: 

20.1. Bendrajai programai (ugdymo dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms per 

metus skiriamos ugdymo valandos: 

Dalykai 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 35 35 35 35 35 35 35 35 

Lietuvių kalba (gimtoji) 280 280 245 245 245 245 245 245 

Anglų kalba - - 70 70 70 70 70 70 

Matematika 140 140 175 175 140 140 175 175 

Pasaulio pažinimas 70 70 70 70 70 70 70 70 

Dailė ir technologijos 70 70 70 70 70 70 70 70 

Muzika 70 70 70 70 70 70 70 70 

Fizinis ugdymas 105 105 105 105 105 105 105 105 

Valandos,  skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti(trumpalaikės individualios 

ir grupinės konsultacijos) 

  35 35      35    35 

Iš viso pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti 
770 770 875 875 805 805 875 875 

Neformaliojo švietimo valandos 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

20.2. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai 

įgyvendinti: 

Dalykai 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 8 7 7 7 7 7 7 

Anglų kalba - - 2 2 2 2 2 2 

Matematika 4 4 5 5 4 4 5 5 

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 3 3 3 3 3 3 3 3 

Privalomų ugdymo valandų 

skaičius mokiniui 
22 22 24 24 23 23 24 24 
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Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti(trumpalaikės individualios 

ir grupinės konsultacijos) 

  1 

 

1 

  

 

 

1 

 

1 

    Iš viso: 22 22 25 25 23 23 25 25 

 
21. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų  

skaičius visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, 
neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti ir dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į grupes, 
ugdymo valandos.  

22. Valandos, skirtos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti  skiriamos, įvertinus 
mokinių ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas 
ugdymo problemas, turimas mokymo lėšas. Valandos gali būti naudojamos: 

22.1. individualiam darbui su mokiniais, kuriems reikalinga specialioji pedagoginė pagalba 
(nedidinant mokiniui privalomų ugdymo valandų skaičiaus per savaitę, kai vienu metu dirba du 
mokytojai: mokytojas ir specialusis pedagogas);  

22.2. individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (gabiems 
mokiniams ir mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams); 

22.3. projektinei, kūrybinei ir kitai mokinių ugdomajai veiklai (techninei kūrybinei, 
gamtamokslinio tyrinėjimo ir ekperimentavimo, skaitymo gebėjimų ugdymo ir kt.), padedančiai 
siekti Bendrosios programos tikslų: 1 valandą skiriant lietuvių kalbai, matematikai 2 klasėse ir 1 
valandą lietuvių kalbai, pasaulio pažinimui 4 klasėje. 

23. Klasės dalijamos į grupes: 

23.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra 

parinkę tikybą ir etiką (1ab, 2ab, 3ab, 4ab kl.); 

23.2. anglų kalbos mokymui, klasėje esant ne mažiau kaip 20 mokinių (2b); 
24. Laikinosios grupės iš kelių klasių sudaromos atsižvelgiant į turimas mokymo lėšas. 

Minimalus mokinių skaičius grupėje – 10 mokinių. Joje ugdosi ne daugiau kaip 20 mokinių. 

Mokinių laikinosios grupės sudaromos: 

24.1. anglų k. mokymui  2b klasėje. 

24.2. katalikų tikybos mokymui 1ab, 2ab, 3ab,4ab klasėse; 

24.3. reformatų tikybos mokymui 2b, 4a  klasėse. 

24.4. etikos mokymui 1ab, 3ab,4ab klasėse. 

24.5. mokinių pasirinkimai: 

 

Klasė Mokinių 

skaičius 

Etika Tikyba 

(katalikų) 

Tikyba 

(reformatų) 

1a 15 9 

6 

6 

8 

 

 

 

1 

         

 

1 

 

1b 14 

2a 17 11 6 

9 2b 21 11 

3a 15 9 

3 

6 

12 3b 15 

4a 15 4 

9 

10 

6 4b 15 

 

25. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. 
26. Ugdymo procesas  organizuojamas pamoka ir kitomis ugdymo organizavimo 

formomis: 

26.1. Ugdymo procesą organizuojant ne pamoka, o kitaip (pvz.: projekto, didaktinio 

žaidimo, kūrybinio darbo ar kt.): 

26.1.1. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) per 
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dieną 1 klasėje neilgesnė nei 5 ugdymo valandos, 2–4 klasėse – 6 valandos. 

26.1.2. ugdomoji veikla mokykloje pradedama rytine mankšta; 

26.1.3. numatomos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui. Pertraukų trukmė tvirtinama 

direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į ekstremalią situaciją. 

27. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymo organizavimo formomis 

gali būti realizuojamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas. 

28. Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius išlaikydama mokslo metams skirtą ugdymo valandų 

skaičių. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

29. Dorinis ugdymas: 

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

katalikų/reformatų tikybą; 

29.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma 

laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių; 

29.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą. 

30. Kalbinis ugdymas: 

30.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz., 

naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į 

kalbinę raišką ir rašto darbus);  

31. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

31.1. Užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais-ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais. 

32. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

32.1. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui 

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

gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko  skiriama organizuoti ugdymą 

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

ar pan.) aplinkoje, laboratorijose; 
32.2. Socialiniams gebėjimams ugdytis 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

(pvz. lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

32.3. Sveikos gyvensenos gebėjimams ugdytis skiriama 1/5 pasaulio pažinimo dalyko 

laiko. 

33. Matematinis ugdymas: 

33.1. Organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

TIMSS 2011 m. rezultatais ir rekomendacijomis, pagal galimybes naudojamos informacinės 

komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės. 

34. Fizinis ugdymas: 

34.1. mokiniai lanko ne mažiau kaip 105 fizinio ugdymo  valandas per metus (3 pamokas 

per savaitę); 

34.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

34.3.  tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje. 

35. Meninis ugdymas:  
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35.1. Technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui ir technologijų 

dalykui skiriamo laiko. 

35.2. įgyvendinama šokio programa skiriant vieną ugdymo valandą iš kūno kultūros 

dalyko. 

36. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį integruojama: 

36.1. Švietimo ir mokslo ministro patvirtintų integruojamųjų Mokėjimo mokytis, 

Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programų pagrindai. Šios programos atskirai nevykdomos. 

36.2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159  ir „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

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

2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941. 

36.3. „Ugdymo karjerai“ programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72. 

36.3.1. Žmogaus saugos, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 

programa bei „Ugdymo karjerai programa“ integruojamos į dorinio ugdymo, lietuvių k., 

matematikos, pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų, kūno kultūros pamokas. 

36.4. mokyklos pasirinktas specializuotas ugdymas „Sportinio ugdymo ir sveikos 

gyvensenos pagrindai“; 

36.4.1. specializuotas ugdymas integruojamas į formalųjį ir neformalųjį vaikų švietimą, 

komandinę ir individualią mokinių, klasių auklėtojų, sporto dalykų mokytojų veiklą; 

36.4.2. mokiniams sveikatinimo tema vedamos pamokėlės, praktiniai užsiėmimai, 

žaidimai; 

36.5. mokyklos pasirinktos prevencinės programos: 

36.5.1. Patyčių prevencijos programa „OLWEUS“. 

36.5.2. Smurto, alkoholio, tabako taip pat kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa. 

36.5. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės 

technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių 

komunikacinių technologijų pradmenų. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 
 MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 
37. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi 
pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa. 

38. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis 

mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, 

atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes.  

39. Mokytojas parengia ilgalaikį metų ugdymo planą.  

40. Mokykla, vertindama mokinio pasiekimus ir pažangą, vadovaujasi teisės aktais, 

reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą. Vertinant 

mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas: 

40.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi 

eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes. Vertinimo fiksavimas rašto darbuose: 

40.1.1. nebūtina kiekvieną dieną vaikui už kasdienį darbą rašyti komentarą; 

40.1.2. po ištaisytu rašto darbu parašomas komentaras. Šio komentaro nebūtina perrašyti į 

el. dienyną; 

40.1.3.vertindamas raštu mokytojas pažymi, ką mokinys jau geba ir ko negeba. 

40.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

atliekamas ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą 
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padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes: 

40.2.1. atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, 

testai.  

40.2.1.1. per dieną atliekamas vienas diagnostinis darbas; 

40.2.1.2. mokiniai apie kontrolinio darbo rašymą turi sužinoti prieš savaitę. 

40.3. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio  padarytą 

pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius; 

40.4. informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) 

mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat 

nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai, ir pan.); 

40.5. užduotys į namus skiriamos:  

40.5.1. 1–2 klasėse esant būtinybei; užduočių į namus apimtis per dieną - ne daugiau 30 

min.; 

40.5.2. 3–4 klasėse; užduočių į namus apimtis per dieną – 1 val. (10–15 min. vienam 

dalykui). 

40.5.3. užduotys į namus turi atitikti mokinio galias, būti naudingos tolesniam mokymuisi; 

40.5.4. užduotys į namus neužduodamos atostogoms; 

40.5.5. užduotys į namus neskiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui 

įgyvendinti. 

40.5.6. mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose, dėl 

nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos sąlygos jas atlikti mokykloje arba 

mokiniai nukreipiami į dienos centrus. 

40.6. mokykla organizuoja mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi turimais 

duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą.   

40.7. vertinimo informacija kaupiama elektroniniame dienyne: 

40.7.1. minimalus įrašų kiekis apie mokymosi rezultatus  priklauso nuo dalyko savaitinių 

pamokų skaičiaus: 

40.7.1.1. jei 1 savaitinė pamoka – ne mažiau kaip 1 komentaras per mėnesį; 

40.7.1.2. jei 2–3 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 2 komentarai per mėnesį; 

40.7.1.3. jei 4–5 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 3 komentarai per mėnesį; 

40.7.1.4. jei 7–8 savaitinės pamokos – ne mažiau kaip 4 komentarai per mėnesį; 

40.7.2. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

40.7.3. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma 

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

40.7.4. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“; 

40.8. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas (3 priedas). Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje 

mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.  
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PENKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 
41. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta mokinių asmeninėms, socialinėms, 

edukacinėms kompetencijoms ugdyti per pasirinktą meninę, sportinę, techninės kūrybos ar kitą 
veiklą. 

42. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į Bendrųjų iš 
valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų 
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. 
įsakymu Nr. ISAK-991 (Žin., 2004, Nr. 98-3663; 2011, Nr. 88-4219). 

43. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – ne mažiau 10 mokinių. 
44. Atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokykla numato šias neformaliojo ugdymo 

programas: 
 

Pavadinimas 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

Pradinukų ansamblis  2    

It,s funny     (2 kl.) 

 

 1  

Kūrybinės dirbtuvėlės  

(1-4 kl.) 

 

1 

Club „Let‘s play“ (3–4 kl.)  1 

Šaškės, šachmatai (1–4 kl.)   

Iš viso: 5 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, UŽSIENIEČIŲ, TURINČIŲ 

TEISĘ NUOLAT AR LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, LIETUVIŲ 

KILMĖS UŽSIENIEČIŲ IR IŠEIVIŲ VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
45. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių kalbos, 

pasaulio pažinimo dalyko ar visų pradinio ugdymo programos dalykų nuotoliniu mokymo proceso 
organizavimo būdu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

46. Mokinio, baigusio užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo 
programos dalį, įgytus pasiekimus pripažįsta mokykla remdamasi mokinio turimais dokumentais. 
Prireikus organizuoja įgytų pasiekimų patikrinimą ir teikia rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi: 
sudaro mokiniui individualų ugdymo planą – anglų k. pamokos keičiamos į lietuvių k. ir pasaulio 
pažinimo, kol bus  likviduotas programų skirtumas. Individualus ugdymo planas, mokymosi 
galimybės aptariami su mokinio tėvais (globėjais). 

47. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, bet 

pageidaujančiam einamaisiais metais mokytis pagal Bendrąją programą, mokykla sudaro sąlygas 

tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus organizuodama papildomą, individualų lietuvių kalbos mokymą 

skiriant ugdymo valandų iš mokinio ugdymosi poreikiams skiriamų valandų. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

48. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas 

namie organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros 
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įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 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: 

48.1. Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo 

dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį; 

48.2. mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos 

pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namie planą (pritaiko 

Bendrąją programą, numato pamokų ar ugdomųjų veiklų tvarkaraštį); 

48.3. mokinys gydytojo leidimu dalį ugdymo valandų /pamokų gali lankyti mokykloje. 

Šios ugdymo valandos/pamokos įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą; 

48.4. namie mokamam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 1–3 

klasėse skiriama 9 savaitinės ugdymo valandos, 4 klasėje – 11 ugdymo valandų. Dalį ugdymo laiko 

gydytojo leidimu mokinys gali lankyti mokykloje. 

48.5. vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pradinio ugdymo programą.  

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
  

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
49. Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, kuriems 

reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos 

arba švietimo pagalbos tarnybos, mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 
  
50. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro 

individualų ugdymo planą, kuriame nurodomos bendrosios programos, pritaikytos ar 

individualizuotos programos, įgyvendinamos pagal Bendrojo ugdymo plano 27 ir 65 punktus, 

švietimo pagalbos teikimas, specialiosios pratybos ir pamokos, kitų specialistų teikiama pagalba. 
  
51. 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. V-1215 „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 

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 mokyklose (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“. 
  
  

52. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, 

formuojamas ugdymo turinys, parenkamos mokymosi organizavimo formos (pamoka, projektinė 

veikla ar pan.), pritaikomos ugdymosi erdvės, parenkamos ugdymui skirtos techninės pagalbos 

priemonės ir specialiosios mokymo priemonės ir pan.              
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53. Organizuodama mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymą, mokykla atsižvelgia į: 
  
53.1. mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, 

dideli ir labai dideli);          
  
53.2. mokymo(si) formą (mokomi klasėje, dalį  lietuvių k. ir matematikos pamokų ugdomi 

spec. pedagogo kabinete).  
  

53.3. mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje; 

     53.4 mokiniams, kurie mokosi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, Pagalba 

teikiama tiesioginiu būdu. Mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, Pagalba reikiama nuotoliniu ir tiesioginiu būdu. Karantino, ekstremalios situacijos 

ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu Pagalba teikiama nuotoliniu ir tiesioginiu būdu, 

atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį. Jei Pagalba dėl objektyvių priežasčių neteikiama, 

pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui Pagalba kompensuojama nustatant veiklos prioritetines 

sritis; 

    53.5. Specialusis pedagogas, atsižvelgdamas į Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, 

švietimo pagalbos tarnybos išvadas, mokinių amžių bei ugdymo(si) galias, specialiąsias pratybas 

mokiniams organizuoja pamokų metu.  

    53.6. Logopedo pagalba kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams teikiama 

pamokų (lietuvių kalbos) arba ne pamokų metu, esant ypatingoms aplinkybėms – nuotoliniu ir 

tiesioginiu būdu. Specialiąsias pratybas organizuojant pamokų metu, pratybų ir lietuvių k. pamokų 

turinys derinamas.  

             53.7. Specialiųjų pratybų forma: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 

mokiniai) pratybos.  

   53.8. Socialinė pedagoginė, psichologinė pagalba teikiama individualiu ir grupiniu 

lygmeniu atsižvelgiant į mokinių, mokinių tėvų, pedagogų poreikius, vykdant neigiamų socialinių 

reiškinių prevenciją, skatinant socialinį aktyvumą, įgyvendinant lygias galimybes į švietimą, 

užtikrinant mokinių saugumą, šalinant mokyklos nelankymo priežastis, ugdant socialinius 

gebėjimus.  

   53.9. Psichologo pagalba teikiama atsižvelgiant į mokinių, mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) poreikius, vykdant socialinių reiškinių prevenciją, skatinant socialinį aktyvumą, 

stiprinant mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, padedant mokiniams atgauti 

dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, bendradarbiauti. 

 
  

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

54. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamas individualus ugdymo 

planas, siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, 

pripažįstant ir plėtojant jo gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą. 
  
55. Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą: 
  
55.1. pritaiko Bendrąjį ugdymo planą iki 20 procentų koreguodama dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 
  
55.2. numato specialiąsias pratybas, konsultacijas, siūlo kitus dalykus, galinčius ugdyti 

mokinių raštingumą, suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėsiančias būti 

savarankiškesniems, ugdytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą.  
  
  
55.3. teikia mokymosi pagalbą, padedančią įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 
  
  
55.4. per mokslo metus gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai 

skiriamų pamokų skaičių; 
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55.5. esant reikalui intensyvina mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar švietimo 

pagalbą nustatytą laikotarpį, skirdama papildomų pamokų kiekvienam mokiniui individualiai ar 

mokinių grupei; 
  
55.6. užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi tęstinumą ir 

nuoseklumą; 

              55.7.  I-jo, II-ojo pusmečių pabaigoje, bendradarbiaujant su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais), dalykų mokytojais, Vaiko gerovės komisija, aptariami mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, ugdymo(si) pasiekimai ir pažanga, numatomos tolimesnio ugdymo(si) gairės. 
  
  

56. Mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, mokykla skiria: 
  
56.1. specialiųjų pamokų tarčiai, kalbai ir klausai lavinti; 
  
56.2. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse ne mažiau kaip 35 pamokas per 

metus (1 per savaitę); 
  
  
  

57. Mokinys, dėl intelekto, klausos, kalbėjimo ir kalbos, įvairiapusių raidos, mokymosi 

sutrikimų, turintis kochlearinius implantus ir didelių bei labai didelių mokymosi sutrikimų, 

Bendrojo ugdymo plano 27 punkte išvardintus mokomuosius dalykus gali mokytis vėliau, keisti 

juos kitais dalykais ar būti atleidžiamas, atsižvelgiant į mokyklos vaiko gerovės komisijos siūlymus 

bei tėvų (globėjų) sutikimą. 

57.1. mokiniui, turinčiam kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra nežymus 

intelekto sutrikimas, ugdymo plane reikia skirti specialiųjų pamokų sutrikusioms funkcijoms lavinti 

ir individualiai ar grupinei specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 
  
57.2. mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmas ir kt.), rengiant mokinio 

individualų ugdymo planą galima skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau per savaitę) 

komunikacijai ir kalbos suvokimui didinti, sunkumams socialinėse situacijose įveikti ir socialiniams 

ryšiams ugdymo įstaigoje formuoti, sensorinėms problemoms spręsti, kitiems įgūdžiams, 

reikalingiems socialinei įtraukčiai formuoti, dienotvarkei rengti; 
  
  
57.3. ugdymo veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į 

mokinio poreikius, sveikatos būklę, kitų ugdyme ir švietimo pagalbos teikime dalyvaujančių 

specialistų rekomendacijas; 
  
  
57.4. mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, individualioms ir grupinėms 

specialiosioms, logopedo pratyboms 1–4 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 35 pamokos per metus 

(1 per savaitę). 

             58 . Mokyklos vaiko gerovės komisijai priėmus sprendimą dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo, mokykla kiekvienam mokiniui 

sudaro individualų pagalbos planą, kuris gali būti individualaus ugdymo plano sudėtinė dalis, 

paskiria  pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis asmuo kartu su 

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų 

įgyvendinimą, periodiškai aptaria pasiektus rezultatus.“  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

             59. Atsižvelgiant į individualias mokinio galimybes ir specialiųjų poreikių lygį, įvairiapusių 

raidos sutrikimų turintys mokiniai ugdomi bendroje klasėje, skiriant mokytojo padėjėją.  

             60. Mokykla, organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą:   

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

mokymosi  perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria švietimo pagalbos teikimo formas 

ir būdus, elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas. Kartą per 

mėnesį, arba užfiksavusi mokinio pažangą, ar nustačiusi, kad ugdymo procese pažanga nedaroma, 

peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos vaikui planą;  



15 

 

             60.2. paskiria pagalbos vaikui plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį, kuris kartu su 

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo 

žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti; 

             60.3. parengia pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą, prireikus naudoja sieneles / 

širmas, skirtas dėmesiui koncentruoti ugdymo proceso metu, triukšmui mažinti. Įrengia kiek 

įmanoma labiau nuo triukšmo izoliuotą erdvę klasėje ar už klasės ribų, kurioje įvairiapusių raidos 

sutrikimų turinčiam mokiniui  sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant emocinio 

nestabilumo būklei;  

             60.4. užtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais, 

taikytų elgesio vertinimo instrumentus netinkamo elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų 

įgūdžių ugdymo strategijoms parinkti.  

             61. Ugdymo turinys pritaikomas atsižvelgiant į individualius mokinio gebėjimus ir raidos 

sutrikimo specifiką (mokymo medžiaga pateikiama įvairiais būdais (vaizdiniu, garsiniu, 

multisensoriniu  ir kt.). Įtraukiant mokinį į veiklas atsižvelgiama į jo pomėgius, individualizuojamas 

darbo ir mokymosi tempas, naudojamos vizualinės užuominos ugdymo procese, mokiniui leidžiama 

pasirinkti atsiskaitymo formą (atsakinėjant žodžiu, raštu, kompiuteriu, parengiant darbą, 

individualiai atsiskaitant mokytojui).  

             62. Mokykla sudaro sąlygas ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas, 

jų metu pagal galimybes panaudojant specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo, supimosi 

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

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

pasirinkimų lenteles ir kt.) bei kitą vizualinę pagalbą (pvz., atgalinius laikmačius). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

UGDYMAS NAMIE 

  
63. Mokiniui, turinčiam 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 37 punktu: 
  
63.1. esant poreikiui, gali skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau per savaitę) 

specialiosioms pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

 

________________ 
 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 

2020 m. birželio  d.                                                                                                                                                                                                 

protokolas  Nr. T1-  
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1 priedas 

 

GERMANIŠKIO PRADINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda  2020 m. rugsėjo 1 d. Mokslo metai baigiasi 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas priešmokyklinio ugdymo grupei baigiasi 2021 m. 

gegužės 31 d., pradinių klasių mokiniams – 2021 m. birželio 9 d. 

2. Mokslo metų ugdymo proceso priešmokyklinio ugdymo grupei trukmė – 160 ugdymo 

dienų, pradinių klasių mokiniams - 175 ugdymo dienos. Mokykloje mokomasi penkias dienas per 

savaitę. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. 

I pusmetis – rugsėjo 1  d. – sausio 29 d. 

II pusmetis – vasario 1 d. –  gegužės 31 d. (priešmokyklinio ugdymo grupei). 

II pusmetis – vasario 1 d. – birželio 9 d. (pradinių klasių mokiniams).      

3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

3.1. priešmokyklinės grupės mokiniams 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 

Žiemos 

 

 

2020-12-21 

        2016-02-15 

2021-01-08 

2016-02-15 Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 

Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-16 

Vasaros 2021-06-01 2021-08-31 

               3.2. pradinių klasių mokiniams  

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 

Žiemos 

 

 

2020-12-23 

        2016-02-15 

2021-01-05 

2016-02-15 Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 

Vasaros 2021-06-10 2021-08-31 

  

 

4. Priešmokyklinės  grupės veikla organizuojama pagal 4 val. trukmės grupės modelį. 

2020–2021 mokslo metais mokykloje-daugiafunkciame centre ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo veikla organizuojama  grupėje: ,,Boružiukai“ (nuo 2 m.) 10 val. trukmės. 

5. Pradinis ugdymas organizuojamas jungtinėse klasėse pagal pradinio ugdymo programą 

Bendruosiuose ugdymo planuose dalykams ir jungtinei klasei nustatytą savaitinį pamokų skaičių.  

6. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti: 

 

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso 

skiriama 

jungtinių 

pamokų 

Iš viso 

skiriama 

pamokų 

Pradinio 

ugdymo 

programai 
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Dorinis ugdymas 

(tikyba arba etika) 
1 1 1 1 1 35 

Lietuvių kalba 8 

1 (s) 

1 (1-4) 

6 (1,2) 

7 

1 (1-4) 

6 (1,2) 

 

7 

1 (1-4) 

6 (3,4) 

 

7 

1 (1-4) 

6 (3,4) 

 

14 

 
490 

Užsienio kalba 

(anglų) 

 

- 
2 

2 (s) 
2 

2 (3,4) 
2 

2 (3,4) 

 

4 

 

140 

Matematika 

 
4 

2 (1,2) 

2 (1-4) 

5 

2(1,2) 

2 (1-4) 

1 (2,4) 

4 

2 (3,4) 

2 (1-4) 

5 

2 (3,4) 

2 (1-4) 

1 (2,4) 

 

7 
245 

Pasaulio pažinimas 2 

2 (1,2) 
2 

2 (1,2) 
2 

2 (3,4) 
2 

2 (3,4) 

 

4 
140 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 70 

Muzika 2 2 2 2 2 70 

Fizinis ugdymas*** 3 3 3 3 3 105 

Iš viso privalomų 

pamokų skaičius 

metams 

22 24 23 

 

24 

 

37 1295 

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti 

35  (1 ) 

 

Neformalusis 

švietimas 

70 (2) 

 
Paaiškinimai: (s) savarankiškos pamokos; (1–4) jungtinės 1–4 klasės; (2,4)jungtinės 2 ir 4 

klasės; (1,2) jungtinės 1 ir 2 klasės; (3,4) jungtinės 3 ir 4 klasės. 

7. Pamokų laikas: 

7.1. pamokos prasideda 8.30 val. Pertraukų trukmė 10 min. Pietų pertraukos trukmė 30 

min. 

8. Atsižvelgiant į mokinių poreikius numatytos neformaliojo ugdymo programos:  
 

Pavadinimas 1 

 

2 

 

3 

 

4 

Mažieji kūrėjai (1 – 4 kl.) 1   

Judesys ir žodis (1 – 4 kl.) 

 

1 

Iš viso: 2 
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2 priedas 

 

MEDEIKIŲ PRADINIO UDGYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO 

IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda  2020 m. rugsėjo 1 d. Mokslo metai baigiasi 

2021 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas priešmokyklinio ugdymo grupei baigiasi 2021 m. 

gegužės 31 d., pradinių klasių mokiniams – 2021 m. birželio 9 d. 

2. Mokslo metų ugdymo proceso priešmokyklinio ugdymo grupei trukmė – 160 ugdymo 

dienų, pradinių klasių mokiniams - 175 ugdymo dienos. Mokykloje mokomasi penkias dienas per 

savaitę. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. 

I pusmetis – rugsėjo 1  d. – sausio 29 d. 

II pusmetis – vasario 1 d. –  gegužės 31 d. (priešmokyklinio ugdymo grupei). 

II pusmetis – vasario 1 d. – birželio 9 d. (pradinių klasių mokiniams).      

3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

3.1. priešmokyklinės grupės mokiniams 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 

Žiemos 

 

 

2020-12-21 

        2016-02-15 

2021-01-08 

2016-02-15 Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 

Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-16 

Vasaros 2021-06-01 2021-08-31 

               3.2. pradinių klasių mokiniams  

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 

Žiemos 

 

 

2020-12-23 

        2016-02-15 

2021-01-05 

2016-02-15 Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 

Vasaros 2021-06-10 2021-08-31 

  

 

4. Pradinis ugdymas organizuojamas jungtinėse klasėse pagal pradinio ugdymo programą 

Bendruosiuose ugdymo planuose dalykams ir jungtinei klasei nustatytą savaitinį pamokų skaičių.  

5. Bendrajai programai (ugdymo dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms per 

metus skiriamos ugdymo valandos:  
Dalykai 1-2 klasėms skiriamos 

ugdymo valandos 

Dorinis ugdymas (tikyba arba 

etika) 

70 

Lietuva kalba (gimtoji) 525 

Užsienio kalba (anglų) 
70 

Matematika 315 

Pasaulio pažinimas 140 

Dailė ir technologijos 
140 

Muzika 140 
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Fizinis ugdymas 210 

Valandos, skiriamo mokinių 
ugdymo (si) poreikiams 

70 

Iš viso bendrajai programai 
įgyvendinti 

1680 

Neformalusis švietimas 140 

 

 

6. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pamokų laikas: 

7.1. pamokos prasideda 8.30 val. Pertraukų trukmė 10 min. Pietų pertraukos trukmė 30 

min. 

8. Atsižvelgiant į mokinių poreikius numatytos  neformaliojo ugdymo programos: 

 
 

Pavadinimas 1 

 

 

2 

Kompiuterio pradžiamokslis (1 – 2 kl.) 1   

Dainavimas ir muzikavimas (1 – 2 kl.) 1 

Iš viso: 2 

 

 

Dalykai 1-oji 

klasė 

2-oji 

klasė 

1/2 

klasės 

Dorinis ugdymas 

(tikyba arba etika ) 

  1 

Kalbos:    

Lietuva kalba 

(gimtoji ) 

2 1 6 

Užsienio kalba 

( anglų ) 

 2  

Matematika 1 2 3 

Pasaulio pažinimas   2 

Dailė ir 

technologijos 

  2 

Muzika   2 

Fizinis ugdymas   3 

Iš viso: 3 5 19 

Iš viso privalomų 

pamokų 

22 24  

Valandos 

skiriamos 

ugdymo(si) 

poreikiams 

tenkinti: 

1 1  

Neformalusis 

ugdymas 

  2 
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3 priedas 

 

BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS, GERMANIŠKIO PRADINIO UGDYMO 

IR DAUGIAFUNKCINIO CENTRO  

 

4 ... klasės mokinio (-ės) 

 

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

Pasiekimų vertinimo aprašas 

 

Dalykas Pasiekimai (veiklos sritys) 
Pasiekimų lygis 

Nepat. Pat. Pagr. Aukšt. 

Lietuvių k. 

Klausymas     

Kalbėjimas     

Skaitymas     

Rašymas     

Matematika 

Skaičiai ir skaičiavimai     

Reiškiniai, lygtys, nelygybės     

Geometrija     

Matai ir matavimai     

Statistika     

Pasaulio 

pažinimas 

Žmonių bendravimas, gyvenimo kaita, 

gyvenamoji aplinka 
    

Žmogaus sveikata ir saugumas     

Žmogus ir gamta     

Anglų k. 

Sakytinio teksto supratimas (klausymas)     

Sąveika ir raiška žodžiu (kalbėjimas)     

Rašytinio teksto supratimas (skaitymas)     

Rašytinio teksto kūrimas (rašymas)     

Fizinis 

ugdymas 

Sveika gyvensena     

Judėjimo įgūdžiai     

Muzika 

Muzikinė raiška     

Muzikos klausymasis, apibūdinimas ir 

vertinimas 
    

Dailė, 

technologijos 

Dailės raiška, stebėjimas, interpretavimas     

Technologiniai procesai ir jų rezultatai     

Dorinis 

ugdymas 

 pp np 

Etika   

Tikyba   

 
Mokytojai:  V. Pavardė, parašas 


