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2020–2021 MOKSLO METŲ BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2020–2021 m. m. mokyklos ugdymo planas parengtas pagal Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417  patvirtintus 2019–

2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo 

planus. 

2. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, turimus išteklius, 

konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo 

planais, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

bendrųjų programų patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi 

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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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 ir Biržų 

Kaštonų pagrindinės mokyklos 2016–2020 metų strateginiu planu (Biržų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. A-194, Biržų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-34 „Dėl pritarimo 

Biržų rajono švietimo įstaigų 2016–2020 m. strateginiams planams“), Geros mokyklos koncepcija, 

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

1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, sveikatos stiprinimo programa ,,Sveika 

mokykla – sveikas žmogus“ 2019–2023 m. m., patvirtinta 2019 m. balandžio 30 d. sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ (pažymėjimo registracijos Nr. SM-566). 

2019–2020 m. m.  mokėsi 332 mokiniai, iš jų 5–10 klasėse 205. Buvo suformuota 17 klasių 

komplektų, iš jų dešimt 5–10 klasėse. Klasėse vidutiniškai mokėsi 19,9 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 kiekvieno 

mokinio sėkmę ir pažangą, inovatyvių ugdymo(si) metodų taikymui (mokyklos 13 metų patirtis 

tarptautiniuose projektuose), smurto ir patyčių prevencijai (mokykla išsikovojo teisę vadintis Olweus 

mokykla), sveikatai palankios aplinkos kūrimui t y. dėmesys fiziniam ugdymui. Septintos, aštuntos ir 

dešimtos klasių mokiniams buvo skirtos papildomos valandos tobulinti lietuvių kalbos ir 

matematikos įgūdžius. Kitų klasių mokiniams buvo sudarytos sąlygos lankyti trumpalaikes 

konsultacijas. Mokiniams kasmet suteikiama galimybė nuo penktos klasės mokytis pagilintos anglų 

kalbos (jos mokėsi 64 proc. mokinių). Penktų ir šeštų klasių mokiniams pasiūlytas pasirenkamasis 

dalykas „Sveika gyvensena“. Mokslo metus 5–10 klasių mokiniai baigė 99,38 proc. pažangumu. 

Tėvų pageidavimu du lavinamosios 10 klasės mokiniai palikti kartoti kurso. Specialiojoje 

(lavinamojoje) klasėje mokėsi penki mokiniai. Metinis mokinių pasiekimų vidurkis – 6,9 balo. 

Ypatingas dėmesys buvo skirtas pamokų lankomumui. Sumažėjo praleistų pamokų be pateisinamos 

priežasties vienam mokiniui. Mokslo metus mokykla baigė nuotoliniu būdu. Didelis dėmesys skirtas 
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grįžusiems po ligų ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Jiems buvo diferencijuojamas ir 

individualizuojamas ugdymo procesas. Mokykla, įsivertindama savo darbo efektyvumą, remiasi 

įvairiomis apklausomis. Mokyklos bendruomenė išreiškė privalumus ir trūkumus dėl nuotolinio 

darbo organizavimo. Parengtas Biržų r. Germaniškio mokyklos-daugiafunkcinio centro ir Biržų 

rajono Medeikių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Biržų Kaštonų 

pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašas. 

Mokyklos ugdymo plano projektas suderintas su mokyklos taryba (mokyklos tarybos 

posėdis 2020 m. birželio 17  d. protokolas Nr. T1-3, Biržų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.  

3. Ugdymo plano tikslai: 

3.1. apibrėžti pagrindinio ugdymo programos Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje 

principus ir reikalavimus; 

3.2. diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį; 

3.3. sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiam įgyti dalykinių ir būtinų bendrųjų 

kompetencijų, pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų, užtikrinti kiekvieno mokinio asmeninę sėkmę 

ir pažangą.  

4. Ugdymo plano uždaviniai:  

4.1. stiprinti mokytojo, klasės auklėtojo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, tėvų 

bendradarbiavimą, teikiant savalaikę mokymosi pagalbą mokiniui;  

4.2. sudaryti sąlygas mokiniams siekti ne tik puikių akademinių rezultatų, bet ir patenkinti 

savo saviraiškos poreikius, dalyvaujant mokykloje veikiančio meno, sporto ir kt. būrelių veikloje; 

4.3. sukurti saugią, jaukią mokymo ir mokymąsi skatinančią aplinką;  

4.4. nustatyti privalomų pamokų skaičių, skirtą pagrindinio ugdymo programoms 

įgyvendinti; 

4.5. plėtoti ryšius su mokyklos tėvų bendruomene. 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

5. Ugdymo organizavimas 2020–2021 mokslo metais: 

5.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.  

5.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

5.3. Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais. 

5.4. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

                                                             2020–2021 mokslo metai 

 

 

 

 

Klasės 5–10 

Ugdymo proceso  pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d. 

 

 Pusmečių trukmė 1-asis  2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. 

2-asis  2021 m. vasario 1  d. – birželio 22 d. 

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

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

 
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. 

 
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. 
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 Ugdymo proceso pabaiga 2021 m. birželio 22 d. 

 Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 
37 savaitės 

 Vasaros atostogos 2021 m. birželio 23  d. – rugpjūčio 31 d. 

 
 

6. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pagrindinė ugdymo proceso organizavimo 

forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 minutės. Pamokų ir pertraukų laikas: 

I pamoka 8.00– 8.45 

II pamoka 8.55–9.40 

III pamoka  9.55–10.40  

IV pamoka 11.00–11.45  

V pamoka 12.05–12.50  

VI pamoka 13.00–13.45 

VII pamoka 13.55–14.40  

7. Sprendimus dėl 2020–2021 mokslo metais ugdymo dienų organizavimo laiko priima 

mokykla. 

              8. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra: 

20 laipsnių šalčio ir žemesnė 5 klasių mokiniams, 25 laipsniai šalčio ir žemesnė 6–10 klasių 

mokiniams, 30 laipsnių šilumos ir aukštesnė 5–10 klasių mokiniams, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), 

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

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

proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras ir kt.), ugdymo procesas gali būti 

koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo būdu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS.  RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

 

9. Mokyklos ugdymo planą rengė mokyklos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 

V-101 sudaryta darbo grupė. Mokyklos ugdymo planas parengtas, vadovaujantis demokratiškumo, 

prieinamumo, bendradarbiavimo principais. 

10. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas mokyklos ugdymo 

planas vieneriems metams, vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis, taip pat 

nuostatomis, skirtomis konkrečiai programai vykdyti. 

11. Rengiant mokyklos ugdymo planą remtasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

specialistų rekomendacijomis. 

12. 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 būdu, gali: 

12.1. laikinai koreguoti ugdymo procesą ir priimti ugdymo proceso organizavimo 

sprendimus, mažinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

12.2. 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. 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 Biržų rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriumi;  

12.3. priimti sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra 

galimybės tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu.  
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13. Bendrosiose programose dalyko turinys pateikiamas metams ir pamokų skaičius ugdymo 

planuose nurodomas mokslo metams. Minimalus laikas numatytas ugdymo programoms įgyvendinti 

organizuojant ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo būdu 

esant ypatingoms aplinkybėms negali būti mažinamas. 

14. Mokyklos ugdymo turinį sudaro: formalusis ugdymas, kultūrinė, meninė, pažintinė, 

kūrybinė, sportinė, projektinė, socialinė-pilietinė, prevencinė ir kitos veiklos, siejamos su mokyklos 

tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama mokykloje ir už jos ribų, neformalusis 

ugdymas. 

15. Pasirenkamuosius dalykus (pagilintas anglų kalbos mokymas, sveikos gyvensenos pa-

grindai), dalykų modulius (matematikos uždavinių sprendimo praktikumas ir lietuvių praktikumas) 

pasiūlė mokykla, programas rengia atitinkamų dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Bendraisiais 

formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 ‚Dėl bendrųjų formaliojo švietimo 

programų reikalavimų patvirtinimo“. 

16. Metodinės grupės pirmininkas ilgalaikius dalykų planus, pasirenkamųjų dalykų, dalykų 

modulių ir neformaliojo ugdymo programas bei programų sąrašą elektroniniu paštu pateikia 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui tvirtinti iki rugsėjo 5 dienos. 

17. Mokykla į dalykų ugdymo turinį ir klasių vadovų veiklas integruoja Etninės kultūros 

programą, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą,  

ugdymo karjerai programą, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, 

sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo programą; tapusi sertifikuota OLWEUS vardo mokykla 

tęsia veiklą OLWEUS prevencinėje programoje. 

18. Mokykloje rūpinamasi kalbėjimo, skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų 

ugdymu per visų dalykų pamokas. 

19. Švietimo pagalba skiriama dalyko mokytojo siūlymu. Klasės vadovas derina su mokinių 

tėvais, švietimo pagalbos specialistais ir VGK. 

20. Mokytojai siūlo Neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių poreikius, tėvų 

pageidavimus ir turimas galimybes. Neformaliojo mokinių švietimo užsiėmimai (neformaliojo 

švietimo valanda – 45 min. trukmės), numatyti ugdymo planų 91 punkte, vykdomi po pamokų arba 

laisvų pamokų metu, pagal direktoriaus patvirtiną tvarkaraštį. 

Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre. 

21. Mokykla sudaro galimybes kiekvienam mokiniui, turinčiam nepalankias socialines, 

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

poreikius atitinkančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

22. Mokykla priima sprendimą dėl individualaus ugdymo plano sudarymo mokiniui. 

Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi 

poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus, 

prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus tikslus ir jų 

siekti. 

23. Individualus ugdymo planas sudaromas:  

23.1. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

23.2. mokiniui, kuris  pagal pagrindinio ugdymo programą mokomas namie; 

23.3. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių; 

24. Mokykla priima sprendimą dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, individualaus plano sudarymo būtinumo. Individualų planą galima sudaryti mokiniui, 

kurio pa-siekimai žemi, arba mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypatingai galinčių pasiekti 

aukščiausią ir aukštą lygmenis, gabumams plėtoti ir gebėjimams ugdyti, ir siekti individualios 

pažangos). 

25. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, 

pažangos ir pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir 

pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

26. Ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas. 

27. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami: 
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27.1. vadovaujantis Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio  ugdymo bendrosiomis 

programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu;  

27.2. mokyklos parengtu mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašu, 

patvirtintu mokyklos direktoriaus 2020 m sausio 31d. įsakymu  Nr. V- 34; 
              28. Mokinių mokymosi  pasiekimai baigiantis pusmečiui įvertinami 10 balų sistemos 

pažymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Dorinio ugdymo, žmogaus saugos, 

ekonomikos ir verslumo, pilietiškumo pagrindų pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

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

mokyklos vadovo įsakymą, įrašas „labai blogai“, – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti. 

Specialiosios medicininės grupės mokinių pasiekimai fizinio ugdymo pamokose vertinami įrašu 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

29. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių žinios ir gebėjimai vertinami įrašu „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“. 

30. Mokykla dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokyklos 

direktoriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio 

(pusmečio) įvertinimą. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

31. Mokytojams ir mokiniams sudaromos galimybės dirbti ne tik mokykloje, bet ir kitose 

įvairiose edukacinėse aplinkose (gamtoje, muziejuje, bibliotekoje ir kt.), naudojant šiuolaikines 

mokymo technologijas: spartesnį internetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, biblioteką, 

nuotolinio mokymosi aplinkas, ugdantis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikiant, tyrinėjant, 

bendraujant ir bendradarbiaujant.  

32. Mokykla sudaro galimybes mokiniams kiekvieną dieną – prieš pamokas ar/ir tarp 

pamokų užsiimti fiziškai aktyvia veikla mokyklos sporto bazėje. 

33. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

integruojama į klasės valandėles. 

34. Į mokyklos ugdymo turinį švietimas nacionalinio saugumo klausimais, informacinis 

raštingumas, verslumas, finansinis raštingumas, antikorupcinis ugdymas  integruojama į atitinkamų 

dalykų turinį: etikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, matematikos, informacinių 

technologijų, technologijų, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, geografijos. 

35. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, 

ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje. 

36. Įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 

„Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ mokykla dalyvavo 

„OLWEUS patyčių kokybės užtikrinimo sistema“ programoje, gavo OLWEUS vardo mokyklos 

sertifikatą ir tęs OLWEUS programoje numatytas veiklas. Mokykloje „Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ integruojama į dorinio ugdymo, 

dailės, biologijos, gamta ir žmogus dalykų programas ir klasių auklėtojų veiklą. 

37. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietu-

vos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941„Dėl Sveikatos 

ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ integruojama į dorinio ugdymo, 

lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, gamta ir žmogus, chemijos, informacinių technologijų, 

technologijų, pilietiškumo pagrindų, geografijos, fizinio ugdymo dalykų turinį, klasės valandėles. 

38. Mokykla 2020–2021 m. vykdys sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklą pagal parengtą 

sveikatos stiprinimo programą „Sveika mokykla-sveikas žmogus“ 5–7 klasėse skirdama po 0,5 val. 

per savaitę. Mokykla priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui (2019 m. balandžio 30 d. 

pažymėjimas Nr. SM-566). Sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo priemonės 

integruoja-mos į klasių vadovų, sveikatos priežiūros specialisto, socialinio pedagogo, fizinio ugdymo 
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mokytojų bei projektinę veiklą. 

39. Pažintinė kultūrinė veikla–mokyklos ugdymo turinio dalis, organizuojama sudarant 

kūrybines galimybes mokiniams gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdyti 

vertybines nuostatas, dalyvaujant edukacinėse ir kultūrinėse programose. Mokinio mokymosi laikas 

išvykose, ekskursijose ir kitose panašiose aplinkose ilgiau trunkantis nei pamoka perskaičiuojamas į 

konkretaus dalyko  mokymosi laiką (pagal pamokos trukmę).  

40. Pažintinei kultūrinei veiklai skirtų dienų apskaitą vykdo klasių vadovai, pildydami 

dienynų skiltį „Kultūrinė pažintinė veikla“. Šioms veikloms per mokslo metus skiriama 5 ugdymo 

dienos. Ji organizuojama mokyklos pasirinktu laiku. 

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

yra privaloma ir fiksuojama dienyne, jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus. 

Mokiniai šio pobūdžio veiklas atlieka savarankiškai arba grupėmis, dalyvaudami įvairiose akcijose, 

bendradarbiaudami su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt.; savo socialinės-pilietinės veik-

los įrodymus kaupia patys mokiniai socialinės-pilietinės apskaitos lapuose pagal mokyklos patvirtintą 

socialinės - pilietinės veiklos aprašą. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio at-

liktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu 

Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma 

socialinė-pilietinė veikla. 
42. Etninės kultūros  programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos patvirtinimo“,  integruojama į mokomųjų dalykų turinį (dorinis ugdymas, lietuvių kalba ir 

literatūra, istorija, pilietiškumo pagrindai, geografija, gamtos mokslai, meninis ugdymas, 

technologijos, matematika). 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

43. Vadovaujantis Higienos norma mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas 

tvarkaraštis. Per dieną negali būti daugiau kaip 7 pamokos. Rekomenduojama penktadienį organizuoti 

mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.   
44. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei 

mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę, organizuoja tos pačios klasės mokinius 

mokančių mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio klausimus. 

45. Mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie 

kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Toje pačioje klasėje 

dirbantys mokytojai derina kontrolinių darbų atlikimo datas elektroniniame TAMO dienyne. 

Kontroliniai darbai iš karto po atostogų, ligos ar šventinių dienų nerašomi. 

46. Mokiniams atostogų metu namų darbai neskiriami. 

47. Skiriami namų darbai ir užduotys turi atitikti mokinio gebėjimus, būtų tikslingos ir 

naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti numatytų mokymosi tikslų. 

48. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti 

skiriamų užduočių namuose dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos 

sąlygos juos atlikti mokykloje arba jie gali būti nukreipti į dienos centrus socialinio pedagogo arba 

klasės auklėtojo.  
49. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomas pamokų skaičių per savaitę. Didesnis už minimalų 

privalomų pamokų skaičius dalykams skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Kitų 

klasių mokiniams bendras pamokų skaičius per savaitę gali būti ir didesnis, nei numatyta, Bendrųjų 

ugdymo planų 77 punkte.  
50. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų. Trumpalaikės 

konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės 

(trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie suteiktą mokymosi pagalbą, apie mokinio 

daromą pažangą.  
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51. Mokiniai, lankantys neformaliojo vaikų švietimo ugdymo mokyklas, nuo dailės, 

muzikos, fizinio ugdymo pamokų neatleidžiami. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

52. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų. 

53. Mokykla užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima žemų pasiekimų prevenciją, 

intervenciją ir žemų pasiekimų kompensacines priemones. 

54. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas ir laiku nustatomi 

mokiniui, kurio pasiekimai žemi, kylantys mokymosi sunkumai. Apie juos informuojami mokyklos 

švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), ir kartu su jais sprendžiamos 

žemų mokymosi pasiekimų problemos. 

55. Mokymosi pagalba suteikiama, jei mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) 

žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; 

jei Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens, jei 

mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus; jei kontrolinis darbas ar kitos 

atsiskaitomosios užduotys įvertinamos nepatenkinamai, kai mokinys gauna kelis iš eilės 

nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; jei mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį 

pamokų ir t. t.  

56. Mokymosi pagalba teikiama laiku, atitinka mokinio mokymosi galias ir priklauso nuo 

jos poreikio mokiniui, atsižvelgus į mokančio mokytojo  rekomendacijas. 

57. Mokymosi pagalba teikiama:  

57.1.pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) 

užduotis, metodikas ir kt.; 

57.2. skiriant trumpalaikes individualias konsultacijas; 

57.3. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams. 

58. Ilgalaikėms konsultacijoms (lietuvių k. ir matematikos) sudaromos mokinių, kuriems 

reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupės. Grupės sudaromos iš dešimtos klasės mokinių. 

Mokymosi pagalbai teikti, skiriant konsultacijas panaudojamos pamokos, skirtos mokymosi pagalbai 

ir ugdymo-si poreikiams tenkinti. 

59. Švietimo pagalbą mokiniui teikia socialinis pedagogas, specialiojo ugdymo pedagogas, 

logopedas. Bendrojo ugdymo dalykų  programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaiko dalykų mokytojai, konsultuojami specialiojo ugdymo pedagogo ir logopedo. 

Mokyto-jai programas rengia: bendrojo ugdymo – metams, pritaikytas ir individualizuotas – 

pusmečiui. 

60. Kartą per pusmetį mokinių mokymosi rezultatai aptariami mokytojų tarybos 

posėdžiuose, priimami nutarimai jų gerinimui. 

61. Mokykloje, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, už mokymosi pasiekimų 

gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

62. Mokykla priima atvykusį asmenį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

63. Apie atvykusius iš kitų šalių mokinius mokyklos direktorius informuoja Biržų rajono 

savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrių. 
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64. Mokinio užsienio mokykloje įgytus pasiekimus mokykla pripažįsta remdamasi mokinio 

turimais dokumentais. Mokiniui, norinčiam tęsti mokslą pagal pagrindinio ugdymo programą, bet 

neturinčiam dokumento įteisinančio mokymosi pasiekimus, mokykla organizuoja atitinkamos klasės 

privalomųjų ugdymo plano dalykų mokymosi standartus atitinkančią patikrą. 

65. Mokykla, atsižvelgdama į atvykusių mokytis asmenų poreikius ir bendradarbiaudama su 

jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) numato atvykusio mokinio tolesnio mokymosi perspektyvą, 

adaptacinio laikotarpio trukmę (užsitęsus mokinio adaptacijai į adaptacijos procesų valdymą 

įtraukiama mokyklos vaiko gerovės komisija); mokyklos teikiamos pagalbos formas ir būdus; 

mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų) įsipareigojimus. 

66. Mokykla sudaro mokinio mokymosi individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir 

pa-mokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų;  numato atvykusio mokinio individualios pažangos 

stebėjimą per adaptacinį laikotarpį; siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, konsultuoja dėl jų 

pasirinkimo. 
67. Mokykla paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į 

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

klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); nuolat 

bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais mokinio atstovais ir teikia 

informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

68. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programas, nustato laikinosios mokymosi 

grupės dydį ne mažiau 8 mokiniai. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti didesnis, nei 

nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.  

69. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

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

69.2. užsienio kalbų mokymui (jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys):          

69.3.informacinių technologijų mokymui 5a, 6a,7b, 10b    kl. (Lietuvos higienos norma HN 

21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos ir sau-gos reikalavimai“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 

((toliau – Higienos norma)); 

69.4. jungiamos mobilios grupės fiziniam ugdymui 8ab,10ab kl., technologijų mokymui  

10ab kl., etikos mokymui 5ab, 6ab, 7ab, 8ab9, 10ab kl., tikybos (katalikų) mokymui 5ab,  6ab, 7ab, 

8ab, 10ab kl., tikybos (reformatų) mokymui 6ab7ab ir 8ab910ab kl., vokiečių kalbos mokymui 6ab, 

10ab kl. 

69.5. mokymosi pagalbai teikti; 

69.6. mokinių pasirinkimai: 

Klasės 

 

Mokinių 

skaičius 

Etika Tikyba 

(kat.) 

Tikyba 

(ref.) 

Rusų k. Vokiečių k. Pagilinta 

anglų k.  

5a 23 10 

11 

13 

5 

0 

0 

- - 16 

5b 16 - - 14 

6a 20 9 

13 

9 

4 

2 

2 

 

7 

0 

13 7 

4 

20 

6b 19 15 18 

7a 18 4 

2 

7 

17 

6 

10 

12 18 

7b 19 9 19 

8a 18 7 

11 

4 

9 

5 

2 

3 

4 

1 

0 

12 6 

0 

8 

8b 19 19 19 

9 18 10 8 10 18 

10a 18 3 

6 

14 

13 

12 6 

3 

0 

0 10b 19 16 

Iš viso:        
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AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMAS NAMIE 

 

70. Mokinių mokymas namuose organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo namuose 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Mokymosi formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu“.  

71. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui, 

mokamam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į 

gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

72. Namie mokamam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 5–6 

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

metus, per savaitę – 13, 9–10 klasėse – 555 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 15, Dalį pamokų 

gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje  

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

gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame 

ugdymo plane prie mokinio nesimokamų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu 

lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.  

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

papildomų pamokų per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

   

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

             75. Mokykla, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo būdu 

vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 

„Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

             76. Mokykla ugdymo procesą nuotoliniu mokymo būdu organizuos komunikacijos ir 

bendradarbiavimo platformoje „Microsoft Teams“. 

             77. Mokykla įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo 

būdu. Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis 

mokykloje. Nesant galimybių ugdymo procesą organizuoti mokykloje, ugdymo proceso 

organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas. 

             78. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo būdu stebima mokinių emocinė 

sveikata,  teikiama švietimo pagalba  mokiniams. 

             79. Mokykla, įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo būdu, ne mažiau kaip 

50% ugdymo procesui numatyto laiko skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50% – 

asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val. 

             80. Mokykla, pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu pertvarko 

pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui organizuoti, nustato 

pertraukų trukmę. Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui 

organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus, mokinių amžių.  

             81. Mokykla susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl 

užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių 

stebėsenos ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės 

nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių; 

82. Mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami per Tamo, el. paštą, Facebook. 

83. Mokykla paskiria asmenį, kuris teiks informaciją apie ugdymo proceso organizavimo 
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tvarką, švietimo pagalbos teikimą, kitais aktualiais švietimo bendruomenei klausimais tol, kol 

ugdymo procesas mokykloje negali būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai 

skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje. 

84. Pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sudaromas planas sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

85. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba, evangelikų reformatų tikyba;  kalbos: 

lietuvių kalba ir literatūra,  pirmoji užsienio(anglų) kalba, antroji užsienio (rusų arba vokiečių) kalba; 

matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo 

ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; 

technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

86. Mokykla, formuodama mokyklos pagrindinio ugdymo programos turinį, 5–10 klasių  

mokiniams  siūlo rinktis:  

86. 1. pagilinto anglų kalbos mokymosi programą;  

86. 2. dalyko modulius;  

86. 3. pasirenkamuosius dalykus.  

87. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinį, gali:  

87. 1. iki 10 procentų didinti ar mažinti (perskirstyti) dalykui mokyti skiriamų pamokų 

skaičių. Perskirstyti dalykams skiriamas pamokas galima tarp keleto dalykų ar tarp visų;  

87. 2. ugdymo programą įgyvendinti per dalykų modulius, t. y. dalykų bendrųjų programų 

turinį 9–10 skaidyti į modulius, kurių turinys ir skaičius pasirenkamas atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi poreikius ir dalyko bendrojoje programoje numatytus mokinių pasiekimus. Modulių 

turiniui įgyvendinti turi būti užtikrintas minimalus pamokų skaičius dalykui įgyvendinti, numatytas 

Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte. 

88. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui mokykla skiria 

adaptacinį laikotarpį (3 mėnesiai): 

88.1. pirmąjį pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo mėnesį mokiniai kontrolinių 

darbų nerašo. Taikomi individualūs mokinių pažinimo metodai; 

88.2. adaptaciniu laikotarpiu mokinių pasiekimai ir pažangos vertinami tik patenkinamais, 

gerais ir labai gerais pažymiais. 

89. Pasibaigus adaptaciniam laikotarpiui organizuojamas mokančių mokytojų ir buvusių 

pradinių klasių mokytojų posėdis, kuriame aptariama adaptacinio laikotarpio mokinių pasiekimai ir 

problemos. 

90. Naujai atvykusiems mokiniams skiriamas 2 savaičių adaptacinis laikotarpis:  

90.1. mokiniai individualiai supažindinami su klasių auklėtojais, mokyklos Darbo tvarkos 

taisyklėmis, mokinių ir jų tėvų teisėmis ir pareigomis; 

90.2. mokytojas adaptacinio laikotarpio pradžioje nustato mokinių pasiekimų lygį, o 

adaptacijos pabaigoje aptaria pažangą ir problemas bei numato priemones joms spręsti. 

91. Mokykla siūlo 5–7 klasėse mokiniams pasirinkti sveikatos stiprinimo programą „Sveika 

mokykla – sveikas žmogus“, sveikos gyvensenos programa 8–10 klasėse įgyvendinama, integruojant 

į fizinio ugdymo, biologijos dalykus, klasių valandėles. 

92. Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje sudaromos sąlygos mokiniams geriau 

pažinti savo gebėjimus, kad jie galėtų apsispręsti ir tinkamai pasirinkti, ko mokysis toliau. 

Stiprinamas mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas (Biržų darbo birža, ind. įmonė 

„Pušaitė“, prekybos centras „Čia“, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras). 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

93. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tikybą (Romos katalikų ar evangelikų 

Reformatų) ar etiką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų 

mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką 

arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10 klasėms).  

94. Lietuvių kalba ir literatūra.  

94.1. 10-ų klasių mokiniams skiriama 0,5 val. lietuvių kalbos ir literatūros dalyko modulio 

programai.  

94. Laisvės kovų istorijos mokymui skiriama 18 pamokų. 

95. Užsienio kalbos.  

95.1. Užsienio kalbos (anglų), pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

95.2. Antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui 

iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pats renkasi 

antrąją užsienio kalbą: rusų, vokiečių. 

95.3. 10-oje klasėje organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimas, naudojantis 

centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų 

perdavimo sistemą KELTAS).  

95.4. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos ir tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus, 

pageidaujant tęsti pradėtos užsienio kalbos mokymąsi, o mokykla neturi reikiamos kalbos mokytojo, 

sudaromos sąlygos užsienio kalbos mokytis kitoje mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos. 

95.5. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos galima tik tuo atveju, 

jei mokinys yra atvykęs iš užsienio mokyklos ar kitos mokyklos ir mokykla dėl objektyvių priežasčių 

negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi. Gavus tėvų (globėjų, rūpinto-

jų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, 

ir įveikti programų skirtumus: 

95.5.1. vienerius mokslo metus jam skiriama1 papildoma užsienio kalbos pamoka per 

savaitę; 

95.5.2. susidarius mokinių laikinajai grupei (5 ar daugiau mokinių) mokyti skiriamos 2 

papildomos pamokos, jei daugiau negu vienas mokinys, atsižvelgiama į mokyklos turimas mokymo 

lėšas. 

95.6. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą 

ir mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla 

įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla sudaro 

mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų 

lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse.  

96. Gamtos mokslai. 

96.1. Mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindžiamas gyvosios gamtos stebėjimu, 

įvairiomis praktinėmis veiklomis, realiais arba virtualiais gamtamoksliniais gamtos reiškinių, procesų 

tyrimais, atliekamais stebint, analizuojant, modeliuojant, eksperimentuojant, bendradarbiaujant ar 

savarankiškai atliekant darbą ir panaudojant informacines komunikacines technologijas. 

96.2. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, buityje ir gamtoje randamomis ar pasigaminamomis priemonėmis, šiuolaikiškomis 

edukacinėmis erdvėmis, virtualiosiomis laboratorijomis. 

97. Technologijos. 

97.1. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 kl.) 

kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų ir elektronikos technologijų programoms.  

97.2. Mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso 
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programą, po kurios mokiniai renkasi vieną technologijos programą.  

97.3. Mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, renkasi technologinio ugdymo 

programą – mityba. 

98. Informacinės technologijos. 

98.1. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos. 7 klasėje pirmą pusmetį pamokos skiriamos 

informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 % metinių pamokų), o antrą pusmetį 

(kiti 50 %  pamokų) – integravus informacines technologijas į dalykų pamokas. 8 klasėje pirmą 

pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai (apie 50 % metinių pamokų), o antrą pusmetį 

pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 % pamokų). 

98.2. Integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, kai pamoką planuoja ir 

dalyko mokytoją konsultuoja informacinių technologijų mokytojas  pamokoje gali dirbti du 

mokytojai (dalyko ir informacinių technologijų). Dalyko mokytojui turint pakankamai gerus 

skaitmeninio raštingumo gebėjimus, nėra būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai. 
98.3. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Mokykla siūlo rinktis ne mažiau kaip du modulius. Modulį renkasi mokinys. 

99. Socialiniai mokslai. 

99.1. Pilietiškumo pagrindams mokyti skiriama po1 pamoką 9 ir 10 klasėse.  

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

į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas. 

99.3.Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama 

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

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos (nacionalinio saugumo samprata ir sistema 

Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; 

informaciniai ir kibernetiniai karai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas 

ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai ir kitas panašias temas). 

100. Fizinis ugdymas. 

100.1. Fiziniam ugdymui 5-7 klasėse skiriama 3 pamokos per savaitę, per mokslo metus – 

111 pamokų. 

100.2. Mokiniams sudaromos sąlygos papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus 

judėjimo programas per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje ar kitoje neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigoje. Mokykla tvarko mokinių, lankančių šias programas, apskaitą. 

100.3. Fizinio ugdymo pamokose 7–10 klasės dalijamos į grupes (jei klasėje mokosi ne 

mažiau kaip 21 mokinys). 

100.4. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus. 

100.5. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

į savijautą. 

100.6. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pageidavimu  gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje.  

100.7. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

skatinti ligų paūmėjimą. Mokiniams, negalintiems atlikti įprastų užduočių, mokytojas skiria 

alternatyvias užduotis, atitinkančias mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas. 

100.8. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą bibliotekoje, konsultacijas, 

socialinę veiklą).  
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101.Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo būdu įgyvendinti  2020–2021 m. m. 

(Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų sk. per mokslo metus ir per savaitę): 

Dalykai 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9 10a 10b 

Dorinis ugdymas 

(tikyba, etika) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 
5 

(185) 

5 

(185) 

5 

(185) 

5 

(185) 

5 

(185) 

5 

(185) 

5 

(185) 

5 

(185) 

4 

(148) 

5 

(185) 

 

5 

(185) 

 

Anglų kalba 

(1-oji kalba) 

3 

(111 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

Rusų kalba 

(2-oji kalba) 
 

 

 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

Vokiečių kalba 

(2-oji kalba) 
 

 

 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

Matematika 4 

(148) 

4 

(148) 

4 

(148) 

4 

(148) 

4 

(148) 

4 

(148) 

4 

(148) 

4 

(148) 

3 

(111) 

4 

(148) 

4 

(148) 

Gamta ir žmogus 2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 
       

Biologija 
  

 

 
 

2 

(74) 

2 

(74) 

1 

(37) 

1 

(37) 

2 

(74) 

1 

(37) 

1 

(37) 

Fizika 
  

 

 
 

1 

(37) 

1 

(37) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

Chemija 
      

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

Informacinės 

technologijos 
1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1/0 

(18,5) 

1/0 

(18,5) 

0/1 

(18,5) 

0/1 

(18,5) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

Istorija 2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

Pilietiškumo 

pagrindai 
        

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

Socialinė- pilietinė 

veikla 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Geografija 
 

 

 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

1 

(37) 

1 

(37) 

Ekonomika ir 

verslumas 
       

 

 

1 

(37) 
  

Dailė 1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

Muzika 1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

Technologijos 2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1 

(37) 

1½ 

(55,5) 

1½ 

(55,5) 

Fizinis ugdymas 3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

2 

(74) 

Žmogaus sauga 1 

(37) 

1 

(37) 

 

 
 

0/1 

(18,5) 

0/1 

(18,5) 

1/0 

(18,5) 

1/0 

(18,5) 

 

 

1/0 

(18,5) 

1/0 

(18,5) 

Minimalus 

privalomų pamokų 

skaičius 

26 26 29 29 29 29 30 30 31 31 31 

Pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

3 

(111) 

7 

(259) 

7 

(259) 

7 

(259) 
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Pagilintas anglų 

kalbos mokymas 
1(37) 1(37) 1(37) 1(37) 1(37) 1(37) 1(37) 1(37)     1(37)   

Matematikos 

uždavinių 

praktikumas 
         

0,5 

(18,5) 

0,5 

(18,5) 

Mokomės rašyti be 

klaidų 
         

0,5 

(18,5) 

0,5 

(18,5) 

Sveikos gyvensenos 

pagrindai 
0,5 

(18,5) 
0,5 

(18,5) 

0,5 

(18,5) 

0,5 

(18,5) 

0,5 

(18,5) 

0,5 

(18,5) 
     

Fizikos, lietuvių 

kalbos, chemijos, 

rusų kalbos, 

biologijos dalykų 

integravimas su 

informacinėmis 

technologijomis  

    
0,5 

(18,5) 

0,5 

(18,5) 

0,5 

(18,5) 

0,5 

(18,5) 
   

Konsultacijos 

mokiniams, 

mokymosi spragoms 

šalinti 

2 (74) 3 (111) 

Atskirų dalykų 

konsultacijos 

gabiems mokiniams 

                        1 (37) 1 (37) 

Neformalusis 

ugdymas 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 3 3 

Ateitininkų 

ansamblis 

 

2 

Netradiciniai 

rankdarbiai 
2 

Turizmo pradmenys 
2 

Dviračiai (merg.) 
3 

Dviračiai (bern.) 
3 

Futbolas (merg.) 
2 

Futbolas (bern.) 
 

Judrieji žaidimai 

(merg.) 
3 

Aktyvaus judėjimo 

pratybos 
3 

Iš viso: 
20 
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IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

102. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymą organizuoja, 

vadovaudamasi 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“ ir 2020 m. rugpjūčio 3 d. Aprašo pakeitimais, Bendrųjų ugdymo planų 

nuostatomis. Mokykla, užtikrina visų mokinių įtraukimą į švietimą, šalina kliūtis, trukdančias teikti 

būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaiko mokymosi aplinką.  Siekiant tenkinti mokinių 

ugdymosi reikmes, atsižvelgiant į pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, pritaikoma ar 

individualizuojama Bendroji programa, formuojamas ugdymo turinys, parenkamos mokymo(si) 

organizavimo formos, ugdymui skirtos specialiosios mokymo priemonės. 

103. Organizuojant mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, įgyvendinant 

ugdymo procesą, atsižvelgiama į: 

103.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius, atsirandančius dėl įgimtų ar įgytų 

negalių, sutrikimų arba (ir) nepalankių aplinkos veiksnių, poreikių lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, 

labai dideli);  

103.2. ugdymo programą (bendrąją programą, pritaikytą bendrąją programą ar pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą); 

103.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą formą (ugdomas bendrojo 

ugdymo klasėje integruotai, specialiojo ugdymo klasėje ar namuose); 

103.4. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių, bendrojo ugdymo dalykų pro-

gramas pritaiko, individualizuoja dalyko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, 

specialiojo pedagogo ir kitų Vaiko gerovės komisijos narių, švietimo pagalbos specialistų,  Švietimo 

pagalbos tarnybos specialistų rekomendacijas, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.  

104. Pritaikytos, individualizuotos Bendrosios programos aptariamos Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

105. Mokyklos vaiko gerovės komisijai priėmus sprendimą dėl specialiųjų ugdymosi 

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

sudaro individualų pagalbos planą, kuris yra individualaus ugdymo plano sudėtinė dalis, paskiria 

pagalbos plano įgyvendinimą kuruojantį asmenį. Koordinuojantis asmuo kartu su vaiku, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, 

aptaria pasiektus rezultatus. Individualiame ugdymo ir pagalbos plane nurodomos:  

105.1. bendrosios programos, pritaikytos ar individualizuotos programos, sudaromos 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77 punktu;  

105.2. švietimo pagalbos teikimas;  

105.3. specialiosios pratybos ir pamokos;  

105.4. kitų specialistų teikiama pagalba.  

106. 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. 

 

107. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokykla išlaiko Bendruosiuose 
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ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų skaičių pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti. 

108. Atsižvelgusi į mokinių poreikius, švietimo pagalbos specialistų, Vaiko gerovės 

komisijos ir Švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, mokykla per mokslo metus gali keisti 

specialiųjų pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų skaičių. 

109. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir 

turinčiam nežymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrojo ugdymo 

plano 77 punkte dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių ugdymo valandų skaičiumi, 

kuris, atsižvelgus į mokymo(si) formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, gali būti 

koreguojamas iki 25 procentų. Kartu planuojama specialioji pedagoginė pagalba sutrikusioms 

funkcijoms lavinti. 

110. Specialiųjų poreikių mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotą pagrindinio 

ugdymo programą specialiojoje lavinamojoje klasėje,  mokymas organizuojamas vadovaujantis 

bendrųjų ugdymo planų 6 priedo 8 punktu.  

111. Mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77  punktu. 

112. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, iš tos pačios klasės ar gretimų 

klasių mokinių, turinčių nedidelių, vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių sudaromos 

laikinosios grupės. 

113. Specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos per 

metus, mokinio kalbai ir komunikacijai lavinti. 

114. Mokiniui, besimokančiam specialiojoje lavinamojoje klasėje ir bendraujančiam 

alternatyviuoju būdu, 8–10 klasėse tarties, kalbos ir komunikacijos lavinimo specialiosios pratybos 

integruoja-mos į komunikacinę ir pažintinę veiklą. Pratybų ir komunikacinės, pažintinės veiklos 

turinys derinamas 

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

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

 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

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

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 23 punkto nuostatomis. 

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

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su 

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

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie 

bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi).  

118. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems bendrojo ugdymo 

programa individualizuojama, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal 

asmeninę padarytą pažangą, atsižvelgiant į mokinio galias, specialiuosius ugdymosi poreikius, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) lūkesčius. Mokinių padaryta individuali pažanga fiksuojama atitinkamoje 

Dienyno skiltyje įrašant „p.p.“ (padarė pažangą – specialiosios lavinamosios klasės mokiniams), 4–

10 balų pažymį (5-10 kl.) bei įrašu mokinio individualizuotoje programoje.  

 Užsienio kalbų, chemijos, fizikos mokymosi pasiekimai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

119. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

120. Mokykla specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės aktais ir 

įgyvendindama švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. 

121. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

121.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

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

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2020 rugpjūčio 5 d. 

Aprašo pakeitimais; 

121.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami 

kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 

121.3. 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. 

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

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

mokiniams organizuoja pamokų metu.  

123. 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.  

124. Specialiojo pedagogo, logopedo etatą sudaro 23 valandos per savaitę, iš jų 18 valandų 

per savaitę skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams 

tirti ir įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti) ir 5 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais 

(darbams planuoti; pasirengti specialiosioms pratyboms; pagalbai mokytojams rengiant ugdymo 

programas; mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymo klausimais; dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti ir kt.).  

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

mokiniai) pratybos.  

126. 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.  

127. 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. 

128. Logopedo pagalba 5–6 kl. teikiama tik turintiems vidutinius (VSUP) ar didelius 

(DSUP) specialiuosius ugdymosi poreikius. 

129. Specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms 

(5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba 

gali būti teikiama per specialiąsias pamokas; 
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PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

130. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal vaiko gerovės komisijos 

ir švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą 

mokymosi namie laikotarpiui.  

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

mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 56–60 ir 77 punktais, iš jų iki 74 

pamokų gali skirti specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms. 

132. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymas 

namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 56–60 punktais. Mokyti namie skiria-

mos ne mažiau kaip 296 valandos per metus:  

132.1. iki 74 pamokų per metus galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

133. Įvairiapusių raidos sutrikimų turintys mokiniai ugdomi bendroje klasėje, skiriant 

mokytojo padėjėją. 

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

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

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

būdus, elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas. Periodiškai (ne 

rečiau kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavusi mokinio pažangą, ar nustačiusi, kad ugdymo procese 

pažanga nedaroma, peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos vaikui planą;  

133.2. 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;  

133.3. 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 būtų sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant emocinio 

nestabilumo būklei;  

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

taikytų elgesio vertinimo instrumentus netinkamo elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų įgūdžių 

ugdymo strategijoms parinkti. 

134. Mokykla užtikrina, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas atsižvelgiant į individualius 

mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medžiagą pateikiama įvairiais būdais 

(vaizdiniu, garsiniu, multisensoriniu ir kt.). Įtraukiant mokinį į veiklas atsižvelgiama į jo pomėgius, 

naudojamos vizualinės užuominos ugdymo procese.  Leidžia mokiniui pasirinkti atsiskaitymo formą 

(Kompiuteriu, individualiai atsakinėjant žodžiu ar raštu, suskaidant medžiagą dalimis). 

135. 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).“  
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PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo 

planas sudaromas, atsižvelgiant į jo galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo 4 mokiniai 

(vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo) mokosi specialiojoje lavinamojoje klasėje, 

ugdymą organizuojant veiklomis, 3 mokiniai (nežymaus intelekto sutrikimo)  ugdomi bendrojo 

ugdymo klasėse. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

2. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

nežymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 77 

punkte nustatytų dalykų programoms įgyvendinti pamokų skaičiumi, kuris, atsižvelgiant į mokymosi 

formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, gali būti koreguojamas iki 25 procentų: 

2.1. keičiamas (mažinamas, didinamas) dalykams skirtų pamokų skaičius;  

2.2. numatoma papildoma mokytojo pagalba; 

2.3. planuojamos specialiosios pamokos; 

2.4. keičiamas specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičius per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, 

vaiko gerovės komisijos ar švietimo pagalbos  tarnybos rekomendacijas; 

2.5. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio ir (ar) 

emocijų, kalbėjimo ir (ar) kalbos sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse skiriama ne 

mažiau kaip 18 pamokų per metus; 

2.6. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų sutrikimų, specialiosioms  

pratyboms 5–10 klasėse skiriama iki 37 pamokų ir daugiau per metus naudojimosi kompiuteriu, 

specialiosiomis mokymo priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo funkcijoms lavinti, dalykų 

spragoms šalinti. 

3. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

vidutinio, žymaus  intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas: 

3.1. besimokančiam specialiojoje lavinamojoje klasėje – vadovaujantis šio priedo 4 punktu. 

4. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo individualizuotai programai grupinio 

mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus 

mokslo metus: 

Klasės        8 9 10 Iš viso pamokų 

Dorinis (etika)        1 1 1 3 

ITT socialinių įgūdžių 

formavimui 

       4 4 4 12 

Pažintinė veikla        5 5 5 15 

Orientacinė veikla        4 4 4 12 

Meninė veikla (dailė, 

technologijos, muzika) 

       4 4 4 12 

Pamokos mokinių 

specialiesiems ugdymosi 

poreikiams tenkinti: 

savarankiškumo ugdymas. 

       2 2 2 6 

Minimalus pamokų sk. 1 

mok. 

      20 20 20 60 



 20 

Neformalusis švietimas 2 2 2 6 

Žaidžiame, improvizuojame, 

vaidiname 

     

  

5. Ugdymas veiklomis organizuojamas mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, pagal 4 punkto 

lentelėje nurodytą pamokų skaičių. 

6. Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 37 pamokos per metus 

naudojimosi kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo 

funkcijoms lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 
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