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gimnazijos direktoriaus 

2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-77 

 
 

ZARASŲ R. ANTAZAVĖS JUOZO GRUODŽIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANAS 
 

 

 
 

I SKYRIUS 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

 
 

1. 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 

(toliau – ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, pradinio ir 

pagrindinio ugdymo individualizuotų programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo 

vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Ugdymo planas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo 

planais ir kitais teisės aktais, sudarytas 2022–2023 mokslo metams. 
 

2. Ugdymo plano tikslas: 

2.1. apibrėžti bendruosius ugdymo programų įgyvendinimo reikalavimus; 

2.2. ugdymo procesą organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės 

pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų.  
 

3. Ugdymo plano uždavinys – numatyti privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo 

programoms įgyvendinti; 
 

 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų 

įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 
 

4.2. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 
 
 

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

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 
 

4.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi 

organizavimo forma. 
 

4.5. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti. 
 

 

4.6. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
 

 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

5. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio    

31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms.   

Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.  

6. Ugdymo organizavimas  2022–2023 mokslo metais: 
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6.1. ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos; 

 
Klasės 1 2 3 4 

Ugdymo proceso pradžia 09-01 

 

Pusmečių trukmė 1-asis    2022 - 09-01 – 2023-01-31 

2-asis    2023 - 02-01 – 2023-06-08 

Ugdymo proceso pabaiga 2023-06-08 

 

Ugdymo proceso trukmė 

dienomis 

175 

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis  

35 

Vasaros atostogos 06-09 – 08-31 

 

6.2. ugdymo proceso trukmė 5-10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos; 

 
Klasės 5 6 7 8 9 10 

  

Ugdymo proceso pradžia 

 

09-01 

Pusmečių trukmė 1-asis   2022- 09-01 – 2023-01-31 

2-asis   2023 - 02-01 – 2023-06-22 

 

Ugdymo proceso pabaiga 

 

2023-06-22 
 

Ugdymo proceso trukmė dienomis 

 

185 
 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 

  

37 
 

Vasaros atostogos 06-23 – 08-31 
 

 

 

6.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 
 

Atostogos Data Trukmė Grįžti į mokyklą 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 3 d. 2022 m. lapkričio 7d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. 

sausio 6 d. 

9 d. 2023 m. sausio 9 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 4 d. 2023 m. vasario 20 d. 

Pavasario (Velykų) 

atostogos 
2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 

14 d. 
4 d. 2023 m. balandžio 17 d. 

 

 

7. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms 

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

organizavimo būdu (mokykla yra brandos egz. centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.) 

reglamentuojama Ugdymo plano 1 priede.  
 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

 UGDYMO PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 
 

8. Ugdymo planą keitė gimnazijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. VK-

53 sudaryta darbo grupė. 
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9. Rengiant mokyklos ugdymo planą, buvo remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis.  
 
 

10. Mokyklos ugdymo plane nurodomas pamokų skaičius, skirtas dalyko bendrajai 

programai įgyvendinti per mokslo metus. 

11. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro:  

11.1. privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; 

11.2. pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. Pamokos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių poreikius, atsižvelgiant į mokyklos 

iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas (nedidinant mokiniui privalomų pamokų 

skaičiaus per mokslo metus):  

11.2.1. individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti 

(gabiems mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi 

pasiekimams);  

11.2.2. individualiam darbui su mokiniu(-iais), kuriam(-iems) reikalinga specialioji 

pedagoginė pagalba (nedidinant mokiniui privalomų ugdymo valandų skaičiaus per savaitę, kai 

vienu metu dirba du mokytojai: mokytojas ir specialusis pedagogas); 
 

12. Mokyklos ugdymo planas patikslintas vieniems mokslo metams.  
 

13. be privalomojo ugdymo turinio dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 75 ir 

109 punktuose, mokykla siūlo papildomai pasirinkti: 

13.1. 5-10 klasių mokiniams, mokymosi poreikius atitinkančius dalykų modulius, 

pasirenkamuosius dalykus, kurių turinį nustato švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos 

ir/arba mokytojo parengtos ir mokyklos direktoriaus patvirtintos programos. Šios programos 

įgyvendinamos per pamokas, skirtas mokinio ugdymosi poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

numatytas Bendrųjų ugdymo planų 75 ir 109 punktuose.  

13.2. 1-4, 5-10 klasių mokiniams neformaliojo švietimo programas, atitinkančias 

mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam švietimui skirtas 

valandas (pamokos trukmė – 45 min.), numatytas Bendrųjų ugdymo planų 75 ir 109 punktuose.  

14. Ugdymo plane nenumatytais atvejais mokykla ugdymo proceso metu gali 

koreguoti mokyklos ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į 

mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms 

įgyvendinti.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

15. Mokykla, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į dalykų ugdymo 

turinį ir klasės veiklas integruoja: 

15.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494 (5-8, I-IV gimnazijos kl.); 

15.2. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

15.3. Sveikatos programą; 

15.4. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651; Etninės 

kultūros ugdymas pradinio ugdymo programoje integruojamas į pradinių klasių  dalykų programas, 

15.5. „Laisvės kovų istorijos mokymo programą“; 

15.6. Ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą 

„Paauglystės kryžkelėje“ (2022-2023 m. m. – 5, 6, 7, 8 kl.), „Antras žingsnis“ (1-4 kl.) 

16. Dalykų mokytojai, planuodami dėstomo dalyko turinį, pasirenka klasės lygiui ir 

dalykui tinkamą integruojamos programos temą ir ją įrašo į ilgalaikį planą. 
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17. Į dalykų turinį, klasių vadovų veiklą, neformaliojo švietimo veiklą, mokyklos 

bendruomenės renginius integruojamos bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programos. 

18. Klasių vadovai, atsižvelgdami į auklėtinių amžių, patirtį ir individualius ar klasės 

poreikius, konkretizuoja integruojamųjų programų temas ir įrašo jas į klasės veiklos planus.  

19. Organizuojami užsiėmimai skiriant tam mokymosi dienų (valandų) per mokslo 

metus (mėnesio planai). 

20. Ugdymo karjerai programa įgyvendinama ir kaip neformaliojo vaikų švietimo 

programa. 

21. Integruojamų programų mokinių pasiekimai ir pažanga atskirai nevertinami. 

22. Elektroniniame dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma 

integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje, jei integruojamoji programa 

integruojama į dalyko turinį.  

23. Mokytojai metodinėse grupėse analizuoja mokinių pasiekimus ir pažangą mokantis 

įgyvendinamą integruojamąją programą ir priima sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo 

ar tolesnio turinio integravimo, taip pat stebi, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose 

programose numatytus rezultatus, ir siūlo administracijai priimti sprendimus dėl tolesnio mokymo 

organizavimo būdo. 

24. Ugdymo veiklos, atsižvelgiant į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose numatytą dalykų turinį, organizuojamos ir už mokyklos ribų (muziejuose, centruose, 

bibliotekose ir kt.), pusę planuojamo laiko įgyvendinant nuosekliai m. m. eigoje, pusę - baigiantis 

mokslo metams. Šiai veiklai organizuoti mokykla per mokslo metus numato skirti valandų (dienų): 

1-4 kl. mokiniams iki 25 val. (iki 5 dienų), 

5-6 kl. mokiniams iki 50 val. (iki 10 dienų), 

7-8 kl. mokiniams iki 60 val. (iki 10 dienų), 

9-10 kl. mokiniams iki 70 val. (iki 10 dienų). 

25. 50% ugdomosios veiklos renginių organizuojama mokslo metų eigoje (bendri 

renginiai, išvykos, ekskursijos, pažintis su darbo pasauliu, projektai, edukacinės veiklos kitose 

aplinkose ir kt. Renginių planas rengiamas kiekvieną mėnesį, tvirtinamas direktoriaus), 50% - 

mokslo metų pabaigoje (išvykos, ekskursijos, varžybos, projektai, edukacinės veiklos kitose 

aplinkose ir kt. Renginių planas tvirtinamas direktoriaus). Pažintinė kultūrinė veikla vykdoma pagal 

atskirą direktoriaus įsakymą. Mokytojai veiklą pamokų metu fiksuoja elektroninio dienyno 

langelyje „Pamokos tema“, įrašant „Klasės veikla (data) direktoriaus įsakymas Nr. VK - ...“. 

Veiklos turinį elektroniniame dienyne savo prieigoje fiksuoja klasių vadovai.  

26. Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kt. atvejais, trunkantis ilgiau 

nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko(ų) mokymosi laiką (pagal pamokos(ų) trukmę). 

27. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, socialinė-pilietinė 

veikla yra privaloma. Jai skiriama 5-10 kl. po 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-

pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. Už veiklos apskaitą ir fiksavimą atsakingi 

klasių vadovai. Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys. Organizuojant 

šio pobūdžio veiklas, klasių vadovai numato galimybę mokiniui atlikti jas savarankiškai arba 

grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis; 

28. Ugdymo veikloms skiriamos dienos/valandos įskaičiuojamos į 2022 – 2023 m. m. 

mokymosi dienų skaičių. 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIŲ PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

29. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms 

ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. Individualus ugdymo planas sudaromas: 

29.1. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių; 
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29.2. mokiniui, kurio mokymosi pasiekimų lygis (2 ir daugiau dalykų) žemesnis, nei 

numatyta Pradinio ar Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos. 

30. Mokinio individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai, kurių mokosi, kokiu 

kursu, kiek pamokų skiriama, kokius pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius mokinys mokosi. 

31. Individualus ugdymo planas gali būti sudaromas žodine forma individualiai 

mokinio pageidaujamam laikotarpiui (ne ilgesniam nei 4 mėn.). 

32. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokomųjų dalykų 

ugdymo turinio dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo 

procese vertinami: 

32.1. vadovaujantis Ugdymo programų aprašu, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašu; 

32.2. mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu.  

33. Mokykloje mokantis pagal dalykų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių 

programas mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti ir įsivertinti naudojami pažymiai (10 balų 

vertinimo sistema). Dorinio ugdymo dalykų (tikyba ir etika), žmogaus saugos, vertinami įrašais 

„įskaityta“, „neįskaityta“. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, įvertinimai įskaitomi į 

atitinkamo dalyko pasiekimų įvertinimą.  

 

Pasiekimų lygis Pažymys 

 

Aukštesnysis 10 Puikiai 

9 Labai gerai 

Pagrindinis 8 Gerai 

7 Pakankamai gerai 

6 Patenkinamai 

Patenkinamas 5 Pakankamai patenkinamai 

4 Silpnai 

Nepatenkinamas 3 Blogai 

2 Labai blogai 

1 Nieko neatsakė, neatliko/atsisakė atlikti 

užduotį 

 
 

 

 

34. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, planuodami 5 kl. mokinių ugdymo 

organizavimą, atsižvelgia į Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo 

apraše pateiktą informaciją.  
 

35. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir 

apibendrinamasis vertinimas. 
 
 

36. Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai), ugdantys mokytojai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, koreguojamas 

mokinio mokymasis. 
 
 

37. Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui apibendrinami atsižvelgiant į 

bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami 10 

balų sistemos pažymiais ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“ arba „atleista“. Įrašas „atleista“ įrašomas, 

jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą. 

Pradinių klasių mokinių pasiekimų rezultatas (pusmetis ir metinis vertinimas) fiksuojamas įrašu, 

nurodančiu pasiekimų lygį. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai 

kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  
 

38. Mokyklos 2, 4, 6 ir 8 kl. mokiniai Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime 

dalyvauja rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų 

rezultatai naudojami ugdymo procese mokymui(si) planuoti ir neįskaičiuojami į pusmečio 

įvertinimą.  
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39. Mokykla apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) informuoja individualiai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. 

 

PENKTAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

40. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama mokinių mokymosi krūvio 

stebėsena. 

41. Vadovaujantis galiojančia higienos norma mokykloje ugdymo procesui organizuoti 

sudaromi pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščiai. 

42. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, pamokų tvarkaraštyje 

nėra daugiau kaip 7  pamokų per dieną. 

43. Mokiniams per dieną neskiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie 

kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti 

rašomi po ligos, atostogų, po šventinių dienų. 

44. Mokytojai privalo užtikrinti, kad namų darbai: 

44.1. atitiktų mokinio galias; 

44.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

44.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

44.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

45. Mokykloje esant mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo 

programas ir negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių sąlygų 

namuose, sudaromos sąlygos juos atlikti mokyklos skaitykloje, klasėse, pamokų ruošos kambaryje.  

46. Pirmos ir penktos klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.  

Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais). Kitų klasių mokiniams bendras pamokų skaičius per savaitę gali būti ir didesnis, nei 

numatyta Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose.  

47. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ir / arba ilgalaikės konsultacijos. 

Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi 

krūvį. Ilgalaikės konsultacijos įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

elektroniniu dienynu, telefonu, susitikimų su mokytojais metu informuojami apie mokiniui siūlomą 

suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą. 

48. Mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per 

atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. 

Mokinio prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas; 

49. Mokiniui, kuris dalyvauja šalies ar tarptautinėse olimpiadose, varžybose, skiriamas 

laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių. 

 

ŠEŠTAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

50. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Mokymosi pagalba teikiama šiais atvejais: 

50.1. kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; 

50.2. kai atsiskaitomasis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai;  

50.3. kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; 

50.4. kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta 

Pagrindinio ir pradinio ugdymo bendrosiose programose ir mokinys nedaro pažangos;   
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50.5. kai nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu mokinys nepasiekė patenkinamo 

lygmens; 

50.6. kai mokinio pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir jei jis siekia domėtis 

pasirinkta mokymosi sritimi; 

50.7. kai mokinys patyrė sunkumus COVID-19 pandemijos metu; 

50.8. kitais mokytojų pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.  

51. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos 

reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų.  

52. Mokykla derina ir taiko mokymosi pagalbos būdus: 

52.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 

52.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ir nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

52.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

52.4. trišalių pokalbių metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas). 

53. Teikiant mokymosi pagalbą, sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus 

pobūdžio pagalbos, grupės. Šios grupės sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. Mokymosi pagalba 

skiriama ir individualiai. Mokymosi pagalbai teikti, skiriant konsultacijas ar didesnį pamokų skaičių 

dalykui mokytis, panaudojamos pamokos, skirtos mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams 

tenkinti. Šios pamokos gali būti naudojamos ir teikiant pagalbą mokinių namų darbų užduotims 

atlikti. 

54. Mokykla užtikrina ne atsitiktinę, bet sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: 

žemų pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų 

išvengti), intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines 

priemones (suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti namuose). 

55. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas ir vertinamas pagal 

individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką. 

56. Socialinė pedagogė yra atsakinga už mokymosi pasiekimų stebėsenos 

koordinavimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. 

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

57. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, gali sudaryti 

laikinąsias mokymo grupes. Laikinosios mokymo grupės dydis – 5 mokiniai.  

58. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti  sudaromos laikinosios grupės: 

58.1. pasirenkamiesiems dalykams ir dalykų moduliams; 

58.2. vienai kalbai (jei klasėje mokosi skirtingo kalbos mokėjimo lygio mokiniai, 

mokyklos tarybai pritarus). 

59. Klasė į grupes gali būti dalijama ir sudaromos laikinosios grupės mokymosi 

pagalbai teikti (pavyzdžiui, konsultacijoms ir pan.), dalykams mokyti, gamtos mokslų dalykų 

eksperimentiniams darbams atlikti, panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir 

pasiekimams gerinti skirtas pamokas, bet tik tuo atveju, jeigu mokyklai pakanka mokymo lėšų.  

60. Valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. Neformaliojo 

vaikų švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių neformaliojo švietimo poreikius, 

mokyklos lėšas. Mokiniai renkasi neformaliojo vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti 

jų pomėgiams, talentams. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje -7 (suderinta su 

mokyklos taryba). Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi 

Mokinių registre. 
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AŠTUNTAS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖJE KLASĖJE 

 

61. Mokykloje, sudarant jungtinę 1-2 klasę, vadovaujamasi Mokyklų, vykdančių 

formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768. 

62. Jungtinės klasės mokiniams pamokų skaičius per mokslo metus atitinka Bendrųjų 

ugdymo planų 75 punkte nurodytą minimalų privalomą pamokų skaičių 1-os ir 2-os klasės 

mokiniui. 

62.1. Pamokų skaičius jungtinėje klasėje: 

 

Dalykai Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 klasė 

2022-2023 

2 klasė 

2022-2023 

Jungtinės pamokos 

1-2 klasė 

2022-2023 

Dorinis ugdymas: 

Tikyba  

Etika 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

Lietuvių kalba 3 3 5 

Užsienio kalba (anglų) - 2 - 

Matematika 1 2 3 

Pasaulio pažinimas 1 1 1 

Dailė ir technologijos - - 2 

Muzika - - 2 

Šokis - - 1 

 Fizinis ugdymas - - 3 
Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 
5 8 18 

Neformalusis švietimas (pagal BU  planą) 2 2 - 
Neformalusis švietimas (faktiškai skirta val.) - - 2 

 

 

DEVINTAS SKIRSNIS 

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS (ESANT POREIKIUI) 

 

63. Mokinių mokymas namie (esant poreikiui) organizuojamas, vadovaujantis Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir 

namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu.  

64. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu  mokymo proceso 

organizavimo būdu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia 

individualų ugdymo planą. 

65. Savarankišku ir (ar) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio ar 

grupinio mokymosi forma namie mokomam mokiniui 1-3 klasėse skiriamos 9 pamokos per savaitę, 

4-oje klasėje – 11 pamokų per savaitę, 5–6 klasėse skiriama 12 pamokų per savaitę, 7–8 klasėse – 

13,  9–10 klasėse – 15. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti 

mokykloje.  

66. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriaus 

įsakymu pradinio ugdymo programos mokinys gali nesimokyti menų ir fizinio ugdymo, pagrindinio 
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ugdymo programos mokinys – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

67. Mokiniui, kuris mokosi namuose, skiriama (pagal poreikį) 2 papildomos pamokos 

per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti.  

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

68. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis 

ugdymas (kūno kultūra). 

69. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos laikas 1–4 

kl. numatomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinimo“. 

70. Ugdomoji veikla ugdymo procesą organizuojant pamoka ir derinant formaliojo ir 

neformaliojo vaikų švietimo programų turinį per dieną 1 klasėje trunka ne ilgiau nei 5 ugdymo 

valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas, atsižvelgiant į tai, kiek laiko skirta neformaliojo vaikų švietimo 

programoms įgyvendinti. Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės laikas. 

71. Ugdomoji veikla ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo 

formomis ir derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį gali būti skirstoma į 

įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo periodus; 

72. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo 

formomis, įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys; 

73. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (pvz., 

muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.) 

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

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą pamokų/ugdymo valandų skaičių. 

75. Laikinosios grupės iš kelių klasių mokinių sudaromos:  

75.1. grupinėms konsultacijoms, mokymo pagalbai teikti (turintiems mokymosi 

sunkumų);  

75.2. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti (logopedinės pratybos). 

76. Bendrosios programos ugdymo dalykams laikinosios grupės pagal gebėjimų grupes 

nesudaromos.  

77. Mažiausias mokinių skaičių laikinojoje grupėje – 5. 

78. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo procesui už 

mokyklos ribų mokykla numato  skirti iki 25 pamokų per mokslo metus. Veikla ne mokykloje 

planuojama Mokyklos mėnesių veiklos planuose. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir 

kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose, 

artimiausioje gamtinėje aplinkoje.  

79. Namų darbų užduotys, atitinkančios mokinio galias ir naudingos tolesniam 

mokymuisi, skiriamos 2-4 klasių mokiniams. 

80. Pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per savaitę, kai 

pamokos trukmė1 klasėje – 35 minutės ir 2-4 klasėse – 45 minutės: 
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80.1.  1-2 ir 3-4 kl. 2022–2023 m. m. 

 
Dalykai Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 klasė 

2022-2023 

2 klasė 

2022-2023 

3 klasė 

2022-2023 

4 klasė 

2022-2023 

Dorinis ugdymas: 

Tikyba 

Etika 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

 

1 

- 

Lietuvių kalba 8 7 7+1* 7+1* 

Užsienio kalba (anglų) - 2 2 2 

Matematika 4 5 4+1* 5 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 

Muzika 2 2 2 2 

Šokis 1 1 1 1 

 Fizinis ugdymas 3 3 3 3 
Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 
23  25 24+2* 25+1* 

Pamokos, skiriamos  mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti * 
- - 2* 1* 

Pamokų skaičius per savaitę ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 

(pagal BU planą)* 

1* 1* 2* 1* 

Neformalusis švietimas(pagal BU planą) 2 2 2 2 
Neformalusis švietimas (faktiškai skirta val.) 1 1 1 1 

* pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti 

 

81. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro:  

81.1. privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; 

81.2. pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. Pamokos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių poreikius, atsižvelgiant į mokyklos 

iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas (nedidinant mokiniui privalomų pamokų 

skaičiaus per mokslo metus):  

81.2.1. individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti 

(gabiems mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi 

pasiekimams);  

81.2.2. individualiam darbui su mokiniu(-iais), kuriam(-iems) reikalinga specialioji 

pedagoginė pagalba (nedidinant mokiniui privalomų ugdymo valandų skaičiaus per savaitę, kai 

vienu metu dirba du mokytojai: mokytojas ir specialusis pedagogas); 

81.3. neformaliojo švietimo programos per mokinių atostogas vykdomos savivaldybės 

tarybos nustatyta tvarka (neorganizuojant mokinių pavėžėjimo). 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

82. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

82.1. Dorinis ugdymas:  

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

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą; 

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

tėvų (globėjų) parašytą prašymą. 

82.2. Kalbinis ugdymas:  
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82.2.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą, skiriant 

Mokyklos ugdymo plano 62.1. ir 80.1 punktuose (Bendrojo ugdymo plano 75 punkte) nurodytas 

pamokas. 2022-2023 m. m. 3 ir 4 klasėse skiriama 1 papildoma pamoka iš valandų, skirtų mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti; 

82.2.2. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, 

kalbėjimo ir klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ugdomąsias veiklas (naudojant 

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

raišką ir rašto darbus). Mokykla, tėvams prašant 2022 – 2023 mokslo metais 3 ir 4 kl. skiria po 1 

papildomą valandą iš valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; 

82.2.3. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais Pradinio 

ugdymo programos metais; 

82.2.4. mokykla siūlo iš dviejų Europos kalbų (anglų, vokiečių) (toliau – užsienio 

kalba);  

82.2.5. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę. 

82.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

82.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti(s)visose klasėse skiriama po 2 pasaulio 

pažinimo dalykui valandas per metus. Sudaromos sąlygos ugdytis praktinius gamtamokslinius 

gebėjimus, todėl ugdymo veiklos vykdomos ne tik klasėje, bet ir natūralioje gamtinėje (parke, 

miške, prie vandens telkinio) aplinkoje, tyrinėjimams palankioje aplinkoje; 

82.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti(s) dalis (1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko 

skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 

aplinkoje (lankantis visuomeninėse, kultūros institucijose). 

82.4. Matematinis ugdymas: 

82.4.1. tėvams prašant, 2022-2023 m. 3 klasėje skiriama 1 papildoma valanda iš 

valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. 

82.5. Fizinis ugdymas:  

82.5.1. kūno kultūrai 1, 2, 3 ir 4 kl. skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę, 

neformaliajam švietimui 1, 2 ,3 ir 4 kl. skiriama po 1 val. per savaitę; 

82.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo 

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

82.5.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 

pagal galimybes organizuojamos judriosios pertraukos, fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos.  

82.6. Meninis ugdymas:  

82.6.1. dailės dalykui skiriama 1 val. per savaitę meniniam ugdymui skiriamo laiko; 

82.6.2. technologijų dalykui skiriama 1 val. per savaitę meniniam ugdymui skiriamo 

laiko; 

82.6.3. muzikos dalykui skiriamos 2 val. per savaitę meniniam ugdymui  skiriamo 

laiko; 

82.6.4. šokiui - 1 val. per savaitę meniniam ugdymui  skiriamo laiko; 

82.7. Informacinės technologijos: 

82.7.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos skaitmeninės technologijos. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

83. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro 

ugdymo turinio sritys ir dalykai: 
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83.1. dorinis ugdymas (tikyba/etika); 

83.2. kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba(anglų), antroji užsienio 

kalba (rusų); 

83.3. matematika; 

83.4. gamtamokslinis ugdymas (chemija, fizika, gamta ir žmogus, biologija); 

83.5. socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir 

verslumas); 

83.6. meninis ugdymas (dailė, muzika); 

83.7. informacinės technologijos; 

83.8. technologijos (tekstilė, mityba, elektronika, konstrukcinės medžiagos); 

83.9. fizinis ugdymas (bendroji kūno kultūra); 

83.10. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

84. Mokykla siūlo mokiniams rinktis: 

84.1. projektines veiklas (tik pasirinkus bus priimtas sprendimas dėl jų organizavimo ir 

vertinimo); 

84.2. dalykų modulius (turinys ir skaičius pasirenkamas atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi poreikius), užtikrinant minimalų pamokų skaičių dalykui įgyvendinti, numatytą 

Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte; 

85. Mokykla skiria 2 mėnesių (iki rudens atostogų) adaptacinį laikotarpį 

pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją (5 kl.) ir antrąją dalis (9 kl.) ir 

naujai atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį laikotarpį stebima individuali mokinio pažanga, bet 

mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami. 

86. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti, esant pakankamai mokymo lėšų, pirmiausia bus panaudojamos 

mokymo(si) pasiekimams gerinti: ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms, mokinio 

pasirinktiems dalykams ar dalykų moduliams mokytis, diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

87. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) 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 renkasi dvejiems metams (5–6, 7–8, 

9–10, gimnazijos I–II klasėms). 

88. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį siūlo 

mokiniams rinktis (pagal poreikius): 

88.1. pasirenkamuosius dalykus lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti ir 

skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai ir kt.; 

88.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas 

(pagal poreikį skiria konsultacijas, organizuoja mokymąsi laikinojoje grupėje). 

89. Užsienio kalba: 

89.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

89.2. Antrosios užsienio kalbos mokyti privaloma 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. 

89.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų 

pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais 

(pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

89.4. Pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik 

tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei 
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numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos  

mokyklos ir šiuo metu gimnazija negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtą kalbą. 

Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti 

mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus. Vienerius mokslo 

metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę. 

89.5. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o gimnazija neturi tos kalbos mokytojo: 

89.5.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje 

mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriumi. Skiriant pamokų skaičių, 

vadovaujamasi Bendrųjų ugdymo planų 109 punktu. 

89.5.2. mokiniams, kurių mokymosi lygis žemas, pagal poreikį skiriamos 

konsultacijos.  

90. Matematika: 

90.1. Mokinių matematikos žinių lygis, remiantis nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

duomenimis, yra nepakankamas, todėl reikia skirti daugiau dėmesio jam įtvirtinti sprendžiant 

skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinius. 

90.2. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti mokytojai naudojasi 

problemų sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, 

Nacionalinio egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo 

konkurso užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis. 

90.3. Mokytojai stebi mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis duomenimis 

(nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai įvertinti 

kiekvieno mokinio pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti reikalingą 

mokymosi pagalbą mokykloje), numato pagalbą mokiniams (užduotis ir metodus spragoms įveikti), 

kurių mokymosi pasiekimai žemi, pagal poreikį skiria konsultacijas. 

91.Gamtos mokslai: 

91.1. per gamtos mokslų dalykų pamokas mokiniai mokosi tiriant. Eksperimentiniams 

ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje skiriama ne mažiau kaip 30% 

dalykui skirtų pamokų per mokslo metus;  

91.2. įgyvendinant numatytą gamtos mokslų turinį atliekami stebėjimai, analizavimai, 

eksperimentavimai, įvairios praktinės veiklos. Ugdymo turinyje daugiau dėmesio skiriama gyvosios 

gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. 

91.3. nesant sąlygų atlikti eksperimentus mokykloje, pagal galimybes sudaromos 

sąlygos juos atlikti atvirosios prieigos centruose ar kitose tam tinkamose aplinkose. 

91.4. Mokytojai stebi mokinių gamtos mokslų pasiekimus ir, remiantis duomenimis 

(nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai įvertinti 

kiekvieno mokinio pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti reikalingą 

mokymosi pagalbą mokykloje), numato pagalbą mokiniams (užduotis ir metodus spragoms įveikti), 

kurių mokymosi pasiekimai žemi, pagal poreikį skiria konsultacijas. 

92. Technologijos. 

92.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

92.2. Baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Pasirinkta programa tampa privaloma, jos 

keisti negalima iki pagrindinio ugdymo programos baigimo.   

92.3.Mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

dalį, privalomas 17 val. integruotas technologijų kursas. Valandos šio kurso programos 

įgyvendinimui (ekskursijoms, susitikimams, išvykoms į įmones ir kt.) numatytos ugdymo plane.  

93. Informacinės technologijos: 

93.1. 7 ir 8 klasėse skiriama po 37 dalyko pamokas per metus; 
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93.2. 9-10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

93.3. Mokytojai stebi mokinių informacinių technologijų pasiekimus ir, remiantis 

duomenimis (nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai 

įvertinti kiekvieno mokinio pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti 

reikalingą mokymosi pagalbą mokykloje), numato pagalbą mokiniams (užduotis ir metodus 

spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai žemi, pagal poreikį skiria konsultacijas. 

94. Socialiniai mokslai. 

94.1. Siekiant gerinti gimtojo krašto (Zarasų rajono, Antazavės seniūnijos, Antazavės 

gyvenvietės) ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, dalis istorijos ir 

geografijos pamokų organizuojama netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse 

vietose, vietos savivaldos institucijose, Sartų, Gražutės, pagal galimybes ir kitų rajonų regioninių 

parkų lankytojų centruose), naudotis virtualiosiomis mokymosi aplinkomis. 

94.2. Laisvės kovų istorijai mokyti temos (18 valandų) integruojamos į istorijos, 

lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas. 

94.3. Mokytojai stebi mokinių socialinių mokslų pasiekimus ir, remiantis duomenimis 

(nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, kurie leidžia objektyviai įvertinti 

kiekvieno mokinio pasiekimus ir sudaryti galimybes stebėti individualią pažangą ir teikti reikalingą 

mokymosi pagalbą mokykloje), numato pagalbą mokiniams (užduotis ir metodus spragoms įveikti), 

kurių mokymosi pasiekimai žemi, pagal poreikį skiria konsultacijas. 

95. Fizinis ugdymas. 

95.1. Fizinis ugdymas 2022-2023 m. m. 5-oje, 6-oje, 7-oje ir 8-oje klasėse skiriamos 3 

val. per savaitę. 9 klasėje 1 papildoma kūno kultūros pamoka skiriama iš pamokų, skiriamų mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti. Visų klasių mokiniams sudaromos sąlygas papildomai rinktis jų 

pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje.  

95.2. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus. 

95.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma 

galimybė rinktis fizinį aktyvumą. Mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir 

krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

95.4. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje. 

95.5. 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. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų 

užduočių mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines 

galimybes ir gydytojo rekomendacijas. 

95.6. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą skaitykloje, bibliotekoje, 

konsultacijas, socialinę veiklą). 

96. Meninis ugdymas. 

96.1. Meninio ugdymo dalykus sudaro dailės ir muzikos dalykai.  

96.2. Menų dalykų mokymas organizuojamas ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, 

netradicinėje aplinkoje, gamtoje. 

97. Mokinys privalo mokytis visų mokyklos ugdymo plano 99 ir 100 punktuose klasei 

nurodytų dalykų. Mokyklos ugdymo plano 99 ir 100 punktuose nurodomas dalyko bendrosioms 

programoms įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius ir minimalus privalomų pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę. Mokinys pagal poreikius pasirenka pageidaujamus mokytis  dalykų modulius 

ir neformaliojo švietimo veiklas. Mokykla (pagal poreikį) gali skirti mokiniui ilgalaikių ir 

trumpalaikių konsultacijų. Maksimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę negali būti didesnis 

nei nurodytas Higienos normoje. 
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98. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2022–2023 mokslo 

metais. 

99. 5-8 klasių ugdymo plano lentelė 2022-2023 m. m. 
Mokslo metai 2022-2023 2022-2023 2022-2023 2022-2023 

1 2 3 4 5 

                         Klasė 

Ugdymo sritys,  

dalykai 

5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 

Dorinis ugdymas     

Tikyba 1 1 1 1 

Etika - - - - 

Kalbos     

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 

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

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

Matematika ir informacinės 

technologijos 

    

Matematika 4 4 4 4 

Informacinės technologijos 1 1 1 1* 

Gamtamokslinis ugdymas     

Gamta ir  žmogus 2 2 - - 

Biologija - - 2 1 

Fizika - - 1 2 

Chemija - - - 2 

Socialinis ugdymas     

Istorija 2 2 2 2 

Geografija - 2 2 2 

Socialinė-pilietinė veikla  

(val. sk. per m. m.) 

10 10 10 10 

Meninis  ugdymas     

Dailė 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 

Technologijos, fizinis ugdymas, 

žmogaus sauga 

    

Technologijos 2 2 2 1 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 

Žmogaus sauga 1 - - 1 
Pasirenkamieji dalykai / dalykų moduliai / 

projektinė veikla  

projektinė veikla (...); ... (pasirenkamasis); 

...(dalyko modulis) 

 
 

  

Pamokų skaičius mokiniui per savaitę 26 29 30 31+1* 
Minimalus pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę (pagal bendrąjį ugdymo planą) 
26 29 30 31 

Minimalus privalomas pamokų sk. per 2021-

2022 m. m.  
962 1073 1110 1147 

Minimalus privalomas pamokų sk. per 2022-

2023 m. m. 
962 1073 1110 1147 

Pamokų, galimų skirti mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

skaičius per savaitę (pagal bendrąjį ugdymo 

planą) 

3* 3* 3* 3* 

Pamokų, galimų skirti mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

skaičius per savaitę (skiriama val. faktiškai)* 

   
1* 

Neformalusis švietimas (pagal bendrąjį 

ugdymo planą) 

2 2 2 1 
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1 2 3 4 5 

Neformalusis švietimas ( skiriama val. 

faktiška) 

- 1 - - 

 

100. 9 – 10 klasių ugdymo plano lentelė 2022 – 2023 m.: 
 

Mokslo metai 2022-2023 2022-2023 2021-2023 

                       Klasė 

Ugdymo sritys, 

 dalykai 

9  klasė 10 klasė Iš viso valandų 

pagr. ugd. 

programos 9-10 kl. 

1 2 3 4 

Dorinis ugdymas    

Tikyba 1 1 2 

Etika - - - 
Kalbos    
Lietuvių kalba ir literatūra 4+1* 5 9+1* 
Užsienio kalba (1-oji)(anglų k.) 3 3 6 
Užsienio kalba (2-oji) (rusų k.) 2 2 4 
Matematika ir informacinės 

technologijos 
   

Matematika 4 4 8 
Informacinės technologijos 1 1 2 
Gamtamokslinis ugdymas    
Biologija 2 1 3 
Fizika 2 2 4 
Chemija 2 2 4 
Socialinis ugdymas    
Istorija 2 2 4 
Pilietiškumo pagrindai 1 1 2 
Geografija 2 1 3 
Socialinė-pilietinė veikla  

(val. sk. per m. m.) 
10 10 20 

Ekonomika ir verslumas - 1 1 
Meninis  ugdymas    
Dailė 1 1 2 
Muzika 1 1 2 
Technologijos, fizinis ugdymas, 

žmogaus sauga 
   

Technologijos 1 1,5 2,5 
Fizinis ugdymas 2+1* 2 4+1* 
Žmogaus sauga - 0,5 0,5 
Pasirenkamieji dalykai / dalykų moduliai / 

projektinė veikla  

projektinė veikla (...); ... (pasirenkamasis); 

...(dalyko modulis) 

   

Minimalus  pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę 
32 31 63 

Minimalus  pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę(pagal  BUP) 
32 31 63 

Minimalus privalomas pamokų sk. per 

2021-20202m. m.  
1184 1147 

 

Minimalus privalomas pamokų sk. per 

2022-2023 m. m. 
1184 1147 6623 

Pamokų, galimų skirti mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 
skaičius per savaitę (pagal  BUP) 

 

7* 

 

7* 
 

14* 
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1 2 3 4 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, skaičius per 
savaitę (skiriama val. faktiškai) 

 

2* 

 

- 
 

2* 

Neformalusis švietimas(pagal 

BUP) 

2 2 4 

Neformalusis švietimas  (skiriama 

val.) 
1 1 2 

Klasė dalijama į grupes per šių 

dalykų pamokas 

 

Technologijos 

 

Technologijos 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

101. Mokykla, rengdama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo planą, užtikrina visų 

mokinių įtrauktį į švietimą ir teikia būtinąją švietimo pagalbą. Mokinio, turinčio specialiųjų 

ugdymosi 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 Bendrųjų ugdymo planų 

nuostatomis, reglamentuojančiomis ugdymo programų įgyvendinimą ir atsižvelgia į: 

101.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

101.2. formaliojo švietimo programą (vaiko poreikiams pritaikyta ar individualizuota); 

101.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

101.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, švietimo 

pagalbos tarnybos rekomendacijas; 

101.5. mokyklos galimybes (specialistų darbo krūvio galimybės, mokymo(si) aplinka, 

Mokymo lėšos). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

102. Mokykla, kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia 

individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbą ugdymo 

procese ir (pagal poreikį) kitų specialistų pagalbą, didinančią ugdymo veiksmingumą. Už šių planų 

rengimą, įgyvendinimo koordinavimą atsakingas Mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkas, 

kuris kartu su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, jo tėvais (globėjais) 

numato ugdymo ir pagalbos tikslus, sudaro individualius tvarkaraščius, derančius su klasės, kurioje 

mokosi mokinys, tvarkaraščiu, ir užtikrina, kad mokinys gaus ugdymą ir pagalbą tokia apimtimi, 

kokią nustato Bendrieji ugdymo planai ir rekomenduoja švietimo pagalbos tarnyba; Plano formą, 

plano įgyvendinimą, stebėseną ir aptarimo formą bei etapus numato Mokyklos vaiko gerovės 

komisija.  

103. Mokykla, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms ir vadovaudamasi 

mokyklos ugdymo plane nurodytu pradinio ir pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 75 ir 109 punktais, 

gali: 

103.1. pradinio ugdymo programoje iki 20 procentų, o pagrindinio ugdymo 

programoje iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų 

skaičių (nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 
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103.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, 

socialinei veiklai, ugdymui profesinei karjerai, informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, siekiant 

plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius, daugiau dėmesio skirti bendrųjų 

kompetencijų ugdymui, meniniam, technologiniam, sveikatos ugdymui; 

103.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičių per mokslo metus, atsižvelgdamos į mokinio reikmes, švietimo pagalbos 

specialistų, gimnazijos vaiko gerovės komisijos ir švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas; 

103.4. mažinti minimalų privalomų pamokų skaičių besimokantiems pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą programą iki 10 procentų Bendrųjų ugdymo planų 75 p. nurodytų pamokų 

skaičiaus per metus, didindama neformaliojo švietimo val. skaičių. 

103.5. mažinti minimalų privalomų pamokų skaičių besimokantiems pagal pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą iki 10 procentų Bendrųjų ugdymo planų 109 p. nurodytų 

pamokų skaičiaus per metus, didindama neformaliojo švietimo ar socialinei veiklai val. skaičių. 

103.4. keisti pamokų trukmę, atsižvelgdama į mokinio galias ir sveikatą, poilsio 

poreikį, keliamus individualius ugdymo tikslus;  

103.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes iš tos pačios ir skirtingų klasių 

mokinių.  

104. Bendrasis mokyklos (klasės) ugdymo planas pritaikomas individualioms mokinio 

ugdymosi reikmėms: 

104.1. mokiniai, turintys įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, 

skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), bendrųjų mokymosi sutrikimų 

švietimo pagalbos specialistams, mokyklos vaiko gerovės komisijos ir švietimo pagalbos tarnybai 

rekomenduojant, mokomi tik vienos užsienio kalbos; 

104.2. mokant pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio 

ugdymo programoje prasidedančių dalykų (geografijos, biologijos, fizikos, chemijos) jie siejami su 

praktiniais mokinio interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas esant poreikiui 

organizuojamas atskiromis veiklomis. 

105. 5-8 ir 9-10 klasėse 2-3 pamokos per savaitę skiriamos specialiosioms lietuvių 

kalbos ir matematikos pamokoms (su spec. pedagogu). Specialiųjų pamokų ir lietuvių kalbos ir 

matematikos pamokų turinys turi derėti. 

106. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, bendras 

pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius (individualiai)  gali būti koreguojamas (lyginant 

su pamokų skaičiumi, numatytu Bendrųjų  ugdymo planų 75 ir 109 p.) iki 25 procentų. 

107. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į 

mokinio gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir kitų vaiko gerovės komisijos narių 

rekomendacijas. Esant poreikiui mokytoją konsultuoja Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 

specialistai. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

108. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymosi 

pasiekimai ir pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir 

vadovaujantis mokyklos ugdymo plano 32-37 punktų nuostatomis. 

109. 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).  

110. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokymosi pasiekimai vertinami ir įforminami mokyklos direktoriaus patvirtinta tvarka.  Susitarimai 
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priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, 

numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Mokinių pasiekimai vertinami 

pažymiu, „įskaityta“, „neįskaityta“, padarė/nepadarė pažangos. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO  PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

111. Mokykla užtikrina švietimo pagalbą mokiniui. 

112. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui 

numatomi mokinio pagalbos plane. 

113. Švietimo pagalbos specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, nustato ir 

padeda pašalinti sunkumus, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų, bendradarbiauja su 

mokytojais, mokinio tėvais(globėjais), teikia konsultacinę pagalbą ir pataria tėvams kaip padėti 

mokiniui ugdytis, kaip sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę. 

114. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai, atsižvelgiant į 

individualiame ugdymo plane keliamus ugdymo(si) tikslus ir mokinio reikmes. Siekiant įtrauktiems 

į ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, pasirenkami įvairūs pagalbos būdai. 

115. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai. 

Mokykloje pagalba teikiama: 

115.1. ugdymo proceso metu, atsižvelgiant į mokinio galias, keliamus ugdymo(si) 

tikslus, tenkinant jo reikmes; 

115.2. konsultacijų forma; 

115.3. specialiųjų pratybų forma: individualios, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), 

grupėms (5–8 mokiniai); 

115.4. pagalba teikiama per specialiąsias pamokas, skirtas mokymosi sunkumams ar 

sutrikimams, kylantiems dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, įveikti; 

116. Mokykla švietimo pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės aktais ir 

įgyvendindama švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Antazavės Juozo Gruodžio 

gimnazijos tarybos 2022-06-

22 nutarimu (posėdžio 

protokolas Nr. MT-2) 

SUDERINTA 

Zarasų rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir kultūros 

skyriaus vedėja Sigita Keršienė 

2022-__-__ 
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Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio 

pagrindinės mokyklos 2022–2023 mokslo 

metų pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo plano priedas 

 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, 

EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO 

PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT 

APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI 

ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, 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, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti 

koreguojamas, laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas). 

2. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

2.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1-5 klasių mokiniams; 

2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10 klasių mokiniams; 

2.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–10 klasių mokiniams. 

3. Mokyklos direktorius, 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 priimti 

sprendimus:  

3.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  

3.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

3.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

3.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

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

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  

3.2. 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 bei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., 

sutrikus elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas mokyklos direktoriaus sprendimu gali būti 

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

mokyklos direktorius sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Zarasų rajono 

savivaldybės administracija; 

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

ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Mokyklos direktorius 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. 

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos direktoriaus sprendimu ugdymo procesą 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu mokykla: 

4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, 

atsižvelgdama į Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;  

4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. 
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įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“; 

4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

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

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

galimybių ugdymo procesą organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai 

perkeliamas į kitas saugias patalpas;  

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

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20 

procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 akad. 

val. (90 min.); 

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti 

nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui skiriamas pamokas;  

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, 

atsižvelgdama į mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

4.8. 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; 

4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;  

4.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo 

procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama 

mokyklos tinklalapyje;  

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie 

įprasto ugdymo proceso organizavimo; 

4.12. numato, kaip esant poreikiui, dalį ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 
 

__________________________ 
 

 
 

 


