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ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018-2019 MOKSLO METŲ  

UGDYMO PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

2017-2018 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2017-2018 m. m. Šventosios pagrindinėje mokykloje (toliau tekste – Mokykla) mokslo 

metų pradžioje mokėsi 99 mokiniai, mokslo metų pabaigoje - 100 mokinių (pradinių klasių – 54 

mok., 5 – 10 klasių – 46 mok.). Metinis 1 – 4 kl. mokinių pažangumas – 100 %. Mokslo metus 

aukštesniuoju lygiu baigė 17 % mokinių. Metinis 5 – 10 kl. mokinių pažangumas – 100 %, vidurkis 

– 7,88. Mokinių mokymosi kokybė: 7-10 balų įvertinta 37 % proc. mokinių. Be pateisinamų 

priežasčių vidutiniškai vienas mokinys praleido 5,7 pamokos. 

 Mokykla sudarė tinkamas sąlygas įvairių gebėjimų ir ugdymosi poreikių mokinių ugdymui. 

Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas turintiems mokymosi sunkumų bei ieškant naujų galimybių 

itin gabiems mokiniams: visiems mokiniams (pagal poreikį – ir tėvams) buvo teikiamos 

individualios dalykų ir švietimo pagalbos specialistų konsultacijos; sudarytos sąlygos mokykloje 

paruošti namų darbus ne tik pradinių, bet ir vyresniųjų klasių mokiniams; mokiniai tenkino 

saviugdos ir saviraiškos poreikius bei sėkmingai ugdėsi vertybines nuostatas neformaliojo švietimo 

veikloje: Mokyklos meninės krypties (55 mok.), sporto (63 mok.) ir tiksliųjų mokslų (36 mok.) 

būreliuose, Palangos sporto centre (5 mok.), Palangos moksleivių klube (3 mok.), Mokykloje 

veikiančiose Palangos St. Vainiūno meno mokyklos muzikos ir dailės klasėse (27 mok.).  

Mokytojai sistemingai kėlė kvalifikacijas seminaruose, kursuose, analizavo individualią 

mokinių pažangą, kiekvieną pusmetį ją aptarė su mokiniais ir jų tėvais individulių pokalbių, Atvirų 

durų dienų, susirinkimų metu. 

Mokyklos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai savo dalykines kompetencijas (matematikos, 

lietuvių, pasaulio pažinimo bei gamtos ir socialinių mokslų) pasitikrino atlikdami standartizuotus 

testus. Visiems mokiniams ir jų tėvams buvo pateikti individualūs įvertinimai, rezultatai aptarti su 

mokytojais bei mokytojų tarybos susirinkime. 

2 klasė: 

Vidutiniškai surinktų taškų dalis (proc.): 

Matematika Skaitymas 
Rašymas 

(teksto kūrimas) 

Rašymas 

(kalbos sandaros 

pažinimas) 

Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos 

79,0 64,8 77,2 60,4 75,2 75,0 82,4 70,0 

4 klasė: 

Matematika 
Nepasiektas patenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 
Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos 
4,3 0 26,9 25,0 57,1 50,0 11,7 25,0 
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Skaitymas 
12,5 22,2 47,6 22,2 28,9 44,4 10,9 11,1 

Rašymas 

8,3 0 32,4 87,5 45,9 12,5 13,4 0 

Pasaulio pažinimas 

0,9 0 32,2 0 50,6 37,5 16,3 62,5 

6 klasė: 

Matematika 
Nepasiektas patenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 
Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos 
5,0 0 30,7 28,6 52,4 57,1 11,8 14,3 

Skaitymas 
5,3 0 30,3 14,3 55,3 57,1 8,6 28,6 

Rašymas 

22,7 28,6 31,6 28,6 35,1 28,6 10,6 14,3 

8klasė: 

Matematika 
Nepasiektas patenkinamas Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis 
Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos Šalies Mokyklos 

15,5 0 44,2 42,9 30,2 57,1 10,1 0 
Skaitymas 

15,3 14,3 47,5 42,9 26,8 14,3 10,4 28,6 

Rašymas 

10,7 25,0 39,9 12,5 43,5 50,0 6,0 12,5 

Gamtos mokslai 

3,0 0 31,8 12,5 53,8 62,5 11,4 25,0 

Socialiniai mokslai 

7,8 0 26,2 20,0 59,3 40,0 6,7 40,0 

 

Lietuvių gimtosios k. ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime 

dalyvavo 100 % mokinių. 55,5 % mokinių lietuvių gimtosios kalbos pasiekimai įvertinti pagrindiniu 

lygiu, 33,3 % mokinių – patenkinamu, 11,1 % – nepatenkinamu.  66,6 % mokinių matematikos 

pasiekimai įvertinti patenkinamu lygiu, 33,3 % mokinių – nepatenkinamu. 

2017-2018 m. m. buvo dalyvauta konkursuose, olimpiadose, akcijose ir kituose 

renginiuose. Miesto ir šalies dalykinėse olimpiadose, konkursuose pelnytos prizinės vietos: 

tarptautinio epistolinio rašinio konkurso etapas Palangoje – Egidija Japertaitė 7 kl., 2 vieta ir  

nacionalinis etapas – 1 vieta; tarpmokyklinis konkursas „Raštingiausias Palangos miesto pradinukas 

2018“ – Joris Lekavičius, 3 kl., 3 vieta; nacionalinis mokinių raštingumo konkursas „Mažasis 

diktantas“ 4 – 5 kl. mokiniams (etapas Palangoje) - Faustina Eglynaitė, 5 kl., 3 vieta; respublikinė 

jaunųjų astronomų viktorina „Po žvaigždėtu dangum“ – Mantas Gaučius, 8 kl., 3 vieta; 2 – 4 kl. 

mokinių dailaus rašto konkursas Palangoje – Rūta Šauklytė, 2 kl., 2 vieta, Andrėja Bimbaitė, 3 kl. 

3 vieta; respublikinės olimpiados „Kings Lietuva“: anglų k. – 4 I laipsnio, 6 II laipsnio ir 1 III 

laipsnio diplomas;  matematika – 5 II laipsnio ir 4 III laipsnio diplomai; edukacinis konkursas 

„Olympis 2018“ rudens sesija: anglų k. – 5 I laipsnio, 6 II laipsnio ir 4 III laipsnio diplomai; lietuvių 

k. – 9 I laipsnio ir 2 II laipsnio diplomai; matematika – 4 I laipsnio, 3 II laipsnio ir 4 III laipsnio 

diplomai; fizika – 1 II laipsnio diplomas; informacinės technologijos – 1 II laipsnio ir 2 III laipsnio 

diplomai; biologija – 6 I laipsnio, 2 II laipsnio ir 3 III laipsnio diplomai; geografija – 2 III laipsnio 

diplomai; istorija – 1 II laipsnio ir 3 III laipsnio diplomai; pavasario sesija: anglų k. – 1 I laipsnio,  

II laipsnio ir 1 III laipsnio diplomai; lietuvių k. – 6 I laipsnio ir 3 II laipsnio diplomai; matematika 
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– 2 I laipsnio, 2 II laipsnio ir 2 III laipsnio diplomai; biologija – 3 I laipsnio, 1 II laipsnio ir 2 III 

laipsnio diplomai.  

Sėkmingiausios 2017-2018 m. m. veiklos: renginiai, skirti Lietuvos šimtmečiui: 

projektai „Prie istorijos prisilietus...“, „Lietuviški žodžiai gražiausi: frazeologizmai“, „Švyturiai. 

Literatūros sujungti: prie Baltijos stalo“, „Palanga šimtmečio verpetuos“, „Europos kinas – kultūrų 

dialogai“, viktorina „100 klausimų apie Lietuvą“, tarpmokyklinis dailės darbelių ir rašinių apie 

Lietuvą konkursas „Mes – šimtmečio vaikai“ ir kt.; verslumo ir karjeros ugdymo, kultūros, sporto 

dienos ir pan. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių profesiniam orientavimui, prevencinei, 

sveikatinimo veiklai, kultūrinėms pažintinėms išvykoms, ekskursijoms ir kt.   

Atlikus Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą pagal NMVA pateiktus klausimynus 

mokiniams, tėvams ir mokytojams IQES online platformoje nustatytos aukščiausios ir žemiausios 

vertės. 

1. aukščiausios vertės: 

1.1. mokiniai: Mokykla suteikia pakankamai informacinių technologijų žinių ir darbo 

kompiuteriu įgūdžių (3,5), užsienio kalbos (3,4), istorijos, geografijos žinių ir įgūdžių (3,4); tėvams 

ir namiškiams įdomu, kai jiems sekasi (3,4); mokiniai prisiima atsakomybę už savo veiksmus (3,4).  

1.2. tėvai: vaikas Mokykloje turi visas galimybes išmokti tai, ko reikia (3,6); Mokykloje 

pakankamai skiriama dėmesio mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus (3,5); mokymosi metu 

skatinama aktyvi jų vaikų veikla: jis skatinamas tyrinėti, klausti, ieškoti, bandyti, analizuoti, spręsti 

problemas (3,5); pakankamai dėmesio skiriama tolerancijos kitų nuomonei ugdymui (3,5); 

Mokykloje mokymas organizuojamas taip, kad atitiktų jų vaikų patirtį, gebėjimus ir polinkius (3,5).  

1.3. mokytojai: Mokykla pakankami dėmesio skiria mokinių profesiniam 

informavimui ir orientavimui (3,7), sportinei, sveikatinimo veiklai (3,7); kiekvieno mokinio dalyko 

gebėjimų pažanga yra pastebima ir įvertinama (3,6); didelis dėmesys Mokykloje skiriamas 

pilietiškumo, patriotizmo (3,6) bei tolerancijos ugdymui (3,6).  

2. žemiausios vertės: 

2.1. mokiniai: Mokykla dažnai organizuoja išvykas ar ekskursijas, kad jie  sužinotų 

kažką naujo (2,4); ištaisytas kontrolinis darbas grąžinamas kitą dieną (2,4); namų darbų, užduodamų 

per įvairių dalykų pamokas, krūvis nėra per didelis (2,4); jie gali patys pasirinkti kuria tema norėtų 

ko išmokti (2,3); jie nepakankamai dalyvauja mokinių organizacijose (2,1). 

2.2. tėvai: Mokykloje pakankamai dėmesio skiriama jų vaikų savarankiškumo ugdymui 

(3,3), pasitikėjimo savo jėgomis skatinimui (3,2), mokymui planuoti ir efektyviai leisti laiką (3,2), 

gebėjimo veikti naujose, nestandartinėse situacijose ugdymui (3,4); jie yra patenkinti savo vaiko 

mokymosi rezultatais (3,1). 

2.3. mokytojai: Mokykloje pakankamai dėmesio skiriama gebėjimo veikti naujose, 

nestandartinėse situacijose ugdymui (3,1), mokymui planuoti ir efektyviai leisti laiką (3,1); kolegos 

vieni su kitais tariasi dėl geresnio ugdymo turinio pritaikymo mokinių poreikiams (3,1); mokiniai 

aktyviai dalyvauja įvairiose mokyklinėse organizacijose (2,8); mokytojai vieni su kitais derina namų 

darbų skyrimą tos pačios klasės mokiniams (2,8).  

Pastaba: vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5 traktuojamos kaip pozityvios, o žemesnės 

nei 2,5 – kaip negatyvios. Maksimali galima vertė – 4 balai. 

3. Pagal mokyklos pasirinktą tirti rodiklį „Mokymasis virtualioje aplinkoje“ apklausti 

mokiniai ir mokytojai. Nustatyti teigiami ir neigiami aspektai. 

3.1.Teigiami aspektai: 

3.2. mokiniai: mokykla suteikia jiems pakankamai informacinių technologijų žinių ir 

darbo kompiuteriu įgūdžių (79%), patinka savarankiškai mokytis virtualioje aplinkoje (91%), 

mokymasis ir bendradarbiavimas internetinėje aplinkoje padeda jiems geriau suprasti ir išmokti 
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(86%), skiriamos užduotys, kurioms atlikti reikia rinkti ir apdoroti informaciją internete (89%), 

pamokų metu mokytojai dažnai naudoja IKT (informacines komunikacines technologijas – 

projektorius, internetą, kompiuterines programas, virtualias mokymosi aplinkas ir k t.) (77%).  

3.3. mokytojai: tai yra naudinga arba bent iš dalies naudinga (100%), naudoja arba 

supranta, kas tai yra virtuali mokymosi aplinka, apie trečdalis jų yra apie tai bent jau girdėję (65%). 

4. Neigiami aspektai: 

4.1. mokiniai: įvairių dalykų pamokos kompiuterių klasėje vyksta retai (59%), 

mokytojai skiria užduotis poromis arba grupėmis, kurioms atlikti reikia bendrauti virtualiai (34%),  

 4.2. mokytojai: kompiuterine klase naudojasi retai (57%), virtualią erdvę naudoja 

darbui poromis ir komandomis, diskusijoms bei projektinei veiklai (13%).  

 

II SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos 2018 – 2019 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo 

planas (toliau tekste – Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 

įgyvendinimą Mokykloje. 

2. Ugdymo plano tikslas - formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą taip, 

kad kiekvienas besimokantis pasiektų geresnių ugdymosi rezultatų ir įgytų mokymosi visą gyvenimą 

būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose, 

patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymais Nr. 

V-442 ir V-445 (toliau tekste – Bendrieji ugdymo planai), bei Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. 2018 – 2019 mokslo metų pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2019 m. 

rugpjūčio 31 d.  

5. Ugdymo proceso trukmė: 1 – 4 kl. – 175 ugdymo dienos, 5 – 9 kl. – 185 ugdymo 

dienos. 

 

Klasės 

Ugdymo proceso 

Pradžia Pabaiga Trukmė savaitėmis 

1 – 4 rugsėjo 3 d. birželio 7 d. 35 

5 – 10 rugsėjo 3 d. birželio 21 d. 37 

 

5.1. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d. 

Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d. 

Vasaros: 

1 – 4 kl. mokiniams: 

5 – 9 kl. mokiniams: 

 

2019 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d. 

2019 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.  
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6. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: 

6.1. 1 – 4 klasėse: 

Pusmečiai Prasideda Baigiasi 

I pusmetis 2018 m. rugsėjo 3 d. 2019 m. sausio 18 d. 

II pusmetis 2019 m. sausio 21 d. 2019 m. birželio 7 d. 

6.2. 5 – 9 klasėse: 

Pusmečiai Prasideda Baigiasi 

I pusmetis 2018 m. rugsėjo 3 d. 2019 m. sausio 18 d. 

II pusmetis 2019 m. sausio 21 d. 2019 m. birželio 21 d. 

 

7. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. Visi mokiniai mokosi pirmojoje pamainoje. 

8. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, 

ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai 

arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios 

padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima Palangos miesto savivaldybės 

administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo informuoja Palangos miesto savivaldybės administraciją, klasių vadovai – mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus). Informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir 

elektoriniame dienyne. 

9. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1 - 5 

klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6 – 9 klasių mokiniai. 

Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į 

mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba 

elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO 

PLANO RENGIMAS 

 

10. Mokykla, formuodama ir įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi Bendraisiais 

ugdymo planais, kitais norminiais teisės aktais, Mokyklos tikslais bei atsižvelgia į Mokyklos 

bendruomenės narių poreikius ir mokymui skirtas lėšas.  

11. Ugdymo planą 2018-2019 m. m. parengė Mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio 

4 d. įsakymu Nr. V1 – 18 sudaryta darbo grupė. 

12. Ugdymo turinys Mokykloje planuojamas 78 ir 90 punktuose nurodytam 

mokymosi dienų ir dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičiui. 

13. Planuodami ugdymo turinį mokslo metams mokytojai rengia šiuos pedagoginės 

veiklos dokumentus: 

Planų paskirtis Parengimo 

terminas 

Pritaria Derina/ 

Tvirtina 

Pastabos 

1 – 9 klasių mokomųjų dalykų 

ilgalaikiai teminiai planai 

Iki 08-31 Metodinė 

grupė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Rengiami  

1 m. m. 
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1 – 9 klasių vadovų ugdomosios 

veiklos programos 

Iki 09-10 Metodinė 

grupė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Rengiami  

1 m. m. 

Pritaikytos/individualizuotos 

mokomųjų dalykų programos 

specialiųjų poreikių mokiniams 

I pusmečiui  

iki  09-10 

II pusmečiui  

iki 01-11 

Vaiko 

gerovės 

komisija 

Direktorius Rengiamos 

pusmečiui arba 

per 2 sav. nuo 

programos 

skyrimo 

Neformaliojo ugdymo veiklos 

programos 

Iki 09-17 Metodinė 

grupė 

Direktorius Rengiami  

1 m. m. 

 

14. Ugdymo procesas Mokykloje organizuojamas pamokų forma.  

15. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2 – 10 klasėse – 45 min.  

16. Mokyklos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro Mokykloje ir už jos ribų 

vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė ir kitos 

veiklos, siejamos su Mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais. 

17. Ugdymo planas derinamas su Mokyklos taryba, Palangos miesto savivaldybės 

administracija ar jos įgaliotu asmeniu, tvirtinamas Mokyklos direktoriaus iki rugsėjo 1 d. 

18. Atsiradus nenumatytiems atvejams, Mokykla ugdymo proceso metu gali koreguoti 

Mokyklos ugdymo planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių 

dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 

19. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas: 

19.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

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

sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 (toliau tekste – Higienos 

norma); 

19.2. sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir 

mokytojų, kitų Mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje 

aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos 

reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį. Mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir 

mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia Mokyklos vaiko gerovės komisija; 

19.3. organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas, 

kurios integruojamos į mokomųjų dalykų ugdymo turinį, klasių valandėles, neformaliojo švietimo 

veiklas bei vykdo socialinius emocinius įgūdžius ugdančią smurto prevencijos programą „Antras 

žingsnis“ 1 – 4 klasėse, kuriai įgyvendinti skiriamos papildomos valandos; 

19.4. sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, 

tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį 

formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už Mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, 

įvairiose įstaigose ir pan.). 

20. Siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą Mokykla sudaro galimybes 

mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ir tarp pamokų užsiimti fiziškai aktyvia veikla. Viena 

pertrauka tarp pamokų - ne trumpesnė kaip 20 min.  
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

21. Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 

privalomą sudėtinę ugdymo proceso veiklos dalį sudaro Mokykloje ir už jos ribų vykdoma kultūrinė, 

pažintinė, meninė, kūrybinė, prevencinė ir kitos veiklos (toliau tekste – Pažintinė, kultūrinė veikla): 

21.1. Pažintinė, kultūrinė veikla siejama su mokyklos ugdymo tikslais, mokinių 

mokymosi poreikiais bei Mokyklos galimybėmis ir organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose 

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

organizuojamose programose bei renginiuose, valdžios ir savivaldos institucijose, vietos 

bendruomenės veiklose ir kt.; 

21.2. Pažintinė, kultūrinė veikla papildo formalųjį ugdymą neformaliosiomis 

praktinėmis veiklomis, sudarant mokiniams kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti 

pažintines, socialines, pilietiškumo kompetencijas, ugdytis vertybines nuostatas, medijų ir 

informacinį raštingumą; 

21.3. Pažintinę, kultūrinę veiklą organizuoja kiekvieno mokomojo dalyko mokytojas, 

per pusmetį skirdamas jai ne mažiau kaip 1 pamoką; elektroninis dienynas pildomas pagal tos dienos 

tvarkaraštį - mokytojai dalyko puslapyje įrašo vykusios veiklos pavadinimą (pvz.: Pažintinė, 

kultūrinė veikla: „Kūno kultūros pamoka Palangos sporto centre“ ir pan.); 

21.4. 15 ugdymo proceso dienų, skirtų Pažintinei, kultūrinei veiklai, vykdomos pagal 

tokį planą:  

21.4.1. Palangos miesto savivaldybės administracijos sprendimu 5 dienas vykdomos 

veiklos: 

Data Veiklos pavadinimas 

Rugsėjo 17 d.  Sporto diena 

Lapkričio 16 d.  Tolerancijos diena 

Sausio 24 d. Verslumo ir karjeros ugdymo diena 

Vasario 15 d. Lietuvos Valstybės diena 

Balandžio 17 d. Kultūros diena 

 

21.4.2. Mokyklos sprendimu, vykdomos veiklos: 

Data Veiklos pavadinimas 

1 – 4 klasės 

Birželio 3 – 7 dienomis Turistiniai žygiai, projektinė, Pažintinė kultūrinė veikla 

5 – 9 klasės 

Birželio 17 - 21 d.  Mokinių saviraiškos festivalis „Žuvėdros skrydis 2019“ 

21.4.3. likusios 5 dienos pasirinktinai per mokslo metus klasės vadovo ar dalyko 

mokytojo teikimu skiriamos Pažintinei, kultūrinei veiklai, vykdomai pagal atskirą direktoriaus 

įsakymą;  

21.4.4. veiklų, nurodytų 21.4.1 – 21.4.3 punktuose, apskaitą vykdo visų klasių vadovai 

elektroninio dienyno skiltyje „Klasių veiklos“ ir tą dieną dirbantys dalykų mokytojai dienyno 

skiltyje „Pamokos turinys“. Veiklos tema nurodoma direktoriaus įsakyme. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių. 

22. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma 

Mokyklos reglamentuota socialinė - pilietinė veikla, organizuojama, atsižvelgiant į pilietiškumo 

ugdymą, Mokyklos tradicijas, vykdomus projektus, kultūrines bei socializacijos programas ir pan. 
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Mokiniai gali ją atlikti savarankiškai ar grupelėmis, glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis bei 

savivaldos institucijomis ir kt.: 

22.1. per mokslo metus socialinei - pilietinei veiklai skiriama ne mažiau kaip 10 

valandų (pamokų) per mokslo metus; 

22.2. mokiniai asmeninės socialinės - pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, 

naudodami specialius apskaitos lapus; 

22.3. socialinės – pilietinės  veiklos apskaitą vykdo klasių vadovai elektroninio dienyno 

skiltyje „Socialinė – pilietinė veikla“. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

23. Mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Penktadienį 

organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

24. Maksimalus pamokų skaičius per dieną 1 klasėje – 5 pamokos, 2 – 4 klasėse – 6 

pamokos, 5 – 9 klasėse – 7 pamokos. 

Pamokų ir pertraukų laikas: 

1 pamoka: 8.30 – 9.15 

2 pamoka: 9.25 – 10.10 

3 pamoka: 10.25 – 11.10 

4 pamoka: 11.20 – 12.05 

5 pamoka: 12.25 – 13.10 

6 pamoka: 13.30 – 14.15 

7 pamoka: 14.25 – 15.10 

25. Mokiniams per dieną skiriamas tik vienas kontrolinis darbas, per savaitę – ne 

daugiau kaip trys. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

26. Kontrolinių darbų datas ir laiką mokytojai derina tarpusavyje ir jų griežtai laikosi 

bei fiksuoja elektroniniame dienyne. 

27. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų ar šventinių dienų. 

28. Mokykla užtikrina, kad namų darbai: 

28.1. atitiktų mokinio galias; 

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

mokymuisi; 

28.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

28.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti; 

29. Visiems mokiniams sudaromos sąlygos namų darbus atlikti Mokykloje. 

30. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į 

mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį.  

31. Mokiniai, baigę ar besimokantys neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas (dailės, muzikos, menų mokyklose, lankantys sporto srities neformaliojo švietimo 

įstaigas),  gali būti atleidžiami nuo kūno kultūros, dailės ar muzikos pamokų, pateikus mokyklos 

direktoriui raštišką tėvų prašymą (mokslo metų pradžioje ar pasibaigus pusmečiui), suderintą su 

atitinkamo dalyko mokytoju bei klasės vadovu. Mokyklos direktorius atleidimą nuo pamokų 

įformina įsakymu. Tėvai, dalyko mokytojai, klasės vadovai bendru susitarimu garantuoja mokinių 

saugumą bei užimtumą per šias pamokas. Jei tokios pamokos yra pirmos ar paskutinės už mokinio 

saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). Apie tai Mokykla informuoja tėvus.  
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32. Kiekvieno pusmečio pabaigoje mokiniai, besimokantys pagal formalųjį švietimą 

papildančias programas, Mokyklos direktoriui pristato lankytos mokyklos ar įstaigos išduotą jo 

pasiekimų ir lankomumo įvertinimą, kuris yra įskaitomas kaip dalyko pusmečio įvertinimas.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

33. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Bendrosiomis 

programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256, Mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, mokinio individualios pažangos vertinimo tvarka, 

atsižvelgiant į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. 

34. Mokinių mokymosi pažanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne, 

mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėse, pažangos stebėjimo aplankuose. 

35. Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybių naudotis elektroniniu dienynu, 

kiekvieno mėnesio pabaigoje klasės vadovas šiuos tėvus apie jų vaikų mokymosi rezultatus 

informuoja raštu. Pasibaigus pusmečiams ir mokslo metams, klasės vadovas raštu informuoja 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie nepatenkinamus įvertinimus, paskirtus papildomus 

darbus, jų atlikimo bei atsiskaitymo laiką ir formas. 

36. 1 mėnesio adaptacinio laikotarpio bėgyje naujai atvykusių bei 5 klasės mokinių 

pažanga ir pasiekimai nevertinami, jų pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Norėdamas 

išsiaiškinti mokinių ugdymo (-si) pasiekimus, mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo 

metodus. 

37. Vertinant mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus derinamas formuojamasis, 

diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas.  

38. Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, pažanga ir pasiekimai 

pusmečio pabaigoje įvertinami apibendrinant mokinio pasiekimų lygį (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. 

39. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pažanga ir pasiekimai 

vertinami 10 balų sistema. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

40. Mokykloje sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti 

kuo aukštesnių pasiekimų.  

41. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

42. Mokymosi procesas Mokykloje nuolat stebimas, laiku nustatomi mokiniui kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami Mokyklos švietimo 

pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi, kaip bus organizuojama 

veiksminga mokymosi pagalba, sprendžiant mokinių ugdymosi problemas, vėlavimo į pamokas ir/ar 

jų nelankymo priežastis. 

43. Mokymosi pagalba teikiama laiku, atsižvelgiant į mokančio mokytojo ar švietimo 

pagalbos specialisto rekomendacijas, ir turi atitikti mokinio mokymosi galias. Mokymosi pagalbos 

teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsižvelgus į mokančio 

mokytojo rekomendacijas.  
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44. Mokymosi pagalba yra integruojama į mokymo (-si) procesą, derinami ir taikomi 

veiksmingi mokymosi pagalbos būdai:  

44.1. atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius, Mokymosi pagalbą 

mokiniui suteikia: 

44.2. mokinį mokantis mokytojas: 

44.2.1. identifikuoja mokymosi pagalbos poreikį ir bendradarbiauja su klasės vadovu 

(žodžiu, per el. dienyną); 

44.2.2. pritaiko tinkamas mokymo (-si) užduotis, metodikas, priemones, 

atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus, darbo tempą, mokymosi stilių; 

44.2.3. taiko aktyvaus mokymosi metodus (pavyzdžiui, mokymasis bendradarbiaujant, 

projektinis mokymas ir pan.); 

44.2.4. derina įvairius vertinimo ir įsivertinimo būdus; 

44.2.5. pagalbą mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams teikia taikydamas 

komandinio darbo metodą (į darbą įtraukiami gerai temą supratusieji mokiniai), organizuoja pačių 

mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 

44.2.6. konsultuoja mokinius pertraukų metu; 

44.2.7. pagal poreikį kviečia mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) dalyvauti 

pamokose; 

44.2.8. pagal galimybes veda trumpalaikes konsultacijas; 

44.2.9. ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti pasitelkia švietimo pagalbos 

specialistą; 

44.2.10. tobulina profesines žinias, ypač dalykines kompetencijas ir gebėjimus; 

44.2.11. nuolat vykdo grįžtamąjį ryšį dėl skirtų užduočių atlikimo. 

44.3. Klasių vadovai: 

44.3.1. stebi ir analizuoja mokiniui kylančias problemas; 

44.3.2. aptaria su mokiniu mokymosi pasiekimų gerinimo galimybes; 

44.3.3. inicijuoja šių problemų sprendimą su klasėje dirbančiais mokytojais, mokinių 

tėvais. 

44.4. Vaiko gerovės komisija: 

44.4.1. svarsto ir organizuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 

44.4.2. pagal poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar teikia rekomendacijas 

mokytojams, klasės vadovams dėl proceso koregavimo; 

44.4.3. analizuoja atskirus atvejus ugdymo proceso metu ir priima sprendimus dėl 

mokymosi pasiekimų gerinimo; 

44.4.4. analizuoja mokinių, turinčių I pusmečio neigiamus įvertinimus, mokymąsi ir 

priima sprendimus dėl mokymosi pagalbos teikimo; 

44.4.5 atlieka poveikio priemonių analizę. 

44.5. Tėvai: 

44.5.1. domisi vaiko pasiekimais ir gyvenimu mokykloje; 

44.5.2. pagal galimybes padeda vaikui atlikti namų darbus; 

44.5.3. vaikui susidūrus su didesniais mokymosi sunkumais, bendradarbiauja su 

mokytojais, klasės auklėtoju ir švietimo pagalbos specialistais, paiso jų rekomendacijų; 

44.5.4. dalyvauja Mokyklos organizuojamuose mokymosi pagalbai skirtuose 

renginiuose ir kitose veiklose. 

44.6. Mokyklos administracija: 

44.6.1. vykdo mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo proceso stebėseną; 
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44.6.2. bendradarbiauja su mokomųjų dalykų mokytojais, klasių vadovais, švietimo 

pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

44.7. sudaro sąlygas Mokykloje atlikti namų darbų užduotis, padedant mokytojui; 

44.8. nustato trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas pagal mokančio mokytojo 

rekomendacijas  ir mokymosi pagalbos poreikį. 

44.9. Trumpalaikės konsultacijos gali būti skiriamos mokinių, kuriems reikia panašaus 

pobūdžio pagalbos, grupei. Šios grupės gali būti sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių. Išskirtiniais 

atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir individualiai.  

44.10. Trumpalaikės konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Jos 

organizuojamos mokytojui su mokiniais suderinus laiką ir yra trumpesnės už pamokos trukmę. 

Dalyko mokytojas jas organizuoja, kai: 

44.10.1. mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido 2 savaites ar daugiau arba praleido 

vieno dalyko daugiau kaip 3 pamokas; 

44.10.2. jo kontrolinis darbas įvertintas nepatenkinamai; 

44.10.3. mokinys nesupranta mokomosios medžiagos; 

44.10.4. gabių mokinių žinių gilinimui ir/ar intensyvinimui; 

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

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir mokinys nedaro pažangos; 

44.10.6. mokinys ruošiasi konkursams, olimpiadoms. 

44.11. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi 

krūvį. Jos organizuojamos mokytojui, mokiniui ir tėvams suderinus laiką ir gali trukti nuo 1 iki 2 

mėn. 

44.12. Ilgalaikes konsultacijas dalyko mokytojas organizuoja, kai: 

44.12.1. mokinio 2 iš eilės kontroliniai darbai buvo įvertinti nepatenkinamai; 

44.12.2. mokinio pusmečio pažymys yra nepatenkinamas; 

44.12.3. mokinys nedaro pažangos; 

44.12.4. mokinys dėl ligos nelankė Mokyklos 3 savaites ir daugiau. 

45. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir klasių vadovai elektroniniu dienynu ar kitu 

būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą 

pažangą.  

46. Ilgalaikės konsultacijos skiriamos direktoriaus įsakymu. Ilgalaikių konsultacijų 

laikas viešai skelbiamas dalyko mokytojo kabinete mokiniams matomoje vietoje.  

47. Ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos skiriamos ne anksčiau kaip  nuo spalio 

mėnesio (po adaptacinio laikotarpio). Konsultacijos neskiriamos mokiniams be pateisinamos 

priežasties praleidinėjantiems pamokas, nesimokantiems, nedirbantiems, pažeidinėjantiems 

drausmę ir darbo ritmą pamokose.  

48. Trumpalaikių konsultacijų apskaita pildoma „Trumpalaikių konsultacijų dienyne“ 

(1 priedas), ilgalaikėms konsultacijoms rengiamas individualus mokinio planas (2 priedas).  

49. Darbo užmokestis mokytojams už trumpalaikes konsultacijas mokamas už faktiškai 

dirbtas valandas, atsižvelgiant į turimą darbo užmokesčio fondą. Nesant lėšų - suteikiamos poilsio 

dienos mokinių atostogų metu (6 konsultacijos – 1 diena). Ilgalaikės konsultacijos tarifikuojamos. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 
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50. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą 

pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. 

Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai ir ji yra neprivaloma.  

51. Neformaliajam ugdymui Mokyklos ugdymo plano 78 ir 90 punktų lentelėse 

numatomas valandų skaičius per metus. Šios valandos naudojamos pagal mokinių saviraiškos 

poreikius parengtas neformaliojo švietimo programas, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir 

talentams, ugdančias savarankiškumą, sudarančias sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti.  

52. Minimalus mokinių skaičius grupėje – 5 mokiniai; mokinių grupės sudėtis per 

mokslo metus gali kisti. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai 

registruojami Mokinių registre. 

53. Neformaliojo švietimo užsiėmimai (suderinus su Mokyklos administracija) gali 

vykti kitose patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo 

vaikų švietimo tikslus. 

54. Neatitinkantys reikalavimų neformaliojo ugdymo užsiėmimai mokslo metų eigoje 

nutraukiami (perskirstomos valandos) Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

55. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su mokinių 

taryba, įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos 

tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgdama į juos, siūlo neformaliojo švietimo programas. 

56. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos 

Palangos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

57. Į Mokyklos ugdymo turinį integruojamos prevencinės programos: 

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

programa integruojama į gamtos ir kalbų mokslus, matematiką, kūno kultūrą, klasių valandėles ir 

neformalųjį švietimą.  

57.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai ir programa integruojama į 

visų dalykų programų turinį, neformalųjį švietimą ir klasių valandėles. Taip pat pagrindinio 

ugdymo programos kiekvienoje pakopoje (5–9 klasėse) sveikatos ir lytiškumo ugdymui bei 

rengimui šeimai bent vienais mokslo metais skiriamos šios programos visumą apimančios veiklos, 

kurios gali būti organizuojamos privalomų ar (ir) pasirenkamų pamokų forma arba (ir) pažintinių 

kultūrinių dienų metu. 

57.3. Etninės kultūros programos pasirinktos temos integruojamos į dorinio ugdymo, 

lietuvių kalbos, socialinių ir gamtos mokslų, menų, technologijų pamokas ir neformalųjį švietimą. 

57.4. Žmogaus saugos bendroji programa 1 - 4 klasėse integruojama į lietuvių kalbą ir 

pasaulio pažinimą, 5 – 9 klasėse įgyvendinama kaip privalomas dalykas. 

57.5. Ugdymo karjerai programa 1 – 4 klasėse integruojama į pasaulio pažinimo ar kitų  

dalykų turinį, neformalųjį švietimą, 5 – 9 klasėse – į visų dalykų programų turinį, neformalųjį 

švietimą, klasių valandėles. 

 Bendradarbiaudama su socialiniais partneriais Mokykla teikia sistemingą, atnaujintą 

informaciją apie švietimo ir mokslo įstaigas, priėmimo į profesines, vidurines mokyklas bei 

gimnazijas taisykles, mokymo programas, darbo rinkos tendencijas, profesinės karjeros galimybes, 

susitikimus su mokymo įstaigų atstovais, buvusiais Mokyklos auklėtiniais, mokinių tėvais, Mokyklos 

bibliotekoje esančius leidinius, specializuotas internetines svetaines, ugdymo proceso dienomis, 

skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, organizuodama išvykas ir ekskursijas. 
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58. Mokykla įgyvendina ir kitas įvairias prevencijos programas, projektus, 

integruodama jas į dalykų, klasių vadovų veiklos programas, neformaliojo vaikų švietimo veiklas.  

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

 DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

59. Mokykla, išlaikydama bendrą privalomą savaitinių pamokų, pagal poreikį 

intensyvina dalykų mokymą:  

59.1. technologijų ir žmogaus saugos programų 9 kl.: vieną pusmetį vyksta po 1 

technologijų ir žmogaus saugos pamoką, kitą pusmetį – 2 technologijų pamokos, žmogaus sauga 

nevyksta. Mokinių pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. 

59.2. informacinių technologijų mokoma 8 klasėje, skiriant 1 val. visus mokslo metus; 

59.3. per dieną gali vykti ne viena, o keletą viena po kitos vykstančios pamokos, taip 

sudarant sąlygas organizuoti eksperimentus gamtos mokslų pamokose, projektinius darbus ir kt.; 

59.4. pamokos gali vykti ne po vieną kiekvienai dienai, bet po daugiau tik keletui 

savaitės dienų. 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

60. Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau 

siekti individualios pažangos. 

61. Ugdymo turinys diferencijuojamas atsižvelgiant į mokinių turimą patirtį, 

motyvaciją, interesus, siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius, pagal tai mokiniui 

pritaikomi mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo (si) priemonės, 

mokymosi tempas, mokymosi aplinka, mokymosi laikas. 

62. Numatytos ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo kryptys: tikslingas 

ir apgalvotas pamokos laiko naudojimas, kruopščiai suplanuotas savarankiškas darbas su 

diferencijuotomis užduotimis; mokymosi medžiaga skatinama siekti įvairių poreikių vaikų ugdymo 

kokybės; mokymasis mokant kitus; mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, mokomi pagal 

bendrąsias, pritaikytas ar individualizuotas programas. Gabiems mokiniams skiriamos sudėtingesnės 

užduotys, jų gebėjimai panaudojami kitų mokinių konsultavimui. 

63. Mokymo diferencijavimas vyksta visų dalykų pamokose, popamokinėje veikloje, 

atsižvelgiant į mokinių poreikius ir Mokyklos galimybes;  mokiniai įtraukiami į projektinę veiklą. 

64. Po 1 val. 8 - 9 klasėse per lietuvių kalbos ir matematikos pamokas taikomas 
pritaikomasis diferencijavimas - mokiniai perskirstomi į laikinąsias grupes pagal pasiekimų lygius, 
atsižvelgiant į kiekvieno mokinio mokymosi motyvaciją, gebėjimus, individualią pažangą ir 
keliamus mokymosi tikslus. Gretimų klasių grupės jungiamos. 

Mokinių priskyrimas laikinajai grupei yra derinamas su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) bei pačiais mokiniais, kad nedarytų žalos mokinio savivertei, tolesniam mokymuisi bei 

mokinių santykiams klasėje. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

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

ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) 
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pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus 

tikslus ir jų siekti. 

65. Individualus ugdymo planas sudaromas: 

65.1. mokiniui, mokomam namie; planas, programa ir pamokų tvarkaraštis aptariami 

vaiko gerovės komisijoje, derinami su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). Planas ir pamokų 

tvarkaraštis teikiami tvirtinti direktoriui. Į planą neįtraukiami tie mokomieji dalykai, kurių mokinys 

gali nesimokyti; 

65.2. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ir besimokančiam pagal 

pritaikytą ar individualizuotą programą; planas ir programa aptariami vaiko gerovės komisijoje; 

65.3. jeigu mokinys patiria mokymosi sunkumų (turi nepatenkinamą kurio nors 

mokomojo dalyko įvertinimą ir nedaro pažangos), itin sėkmingai mokosi, siekia pagerinti vieno ar 

kelių dalykų pasiekimus. Planas rengiamas dalyko mokytojui ir mokiniui tarpusavyje susitarus (2 

priedas).  

66. Sudarydami ir įgyvendindami mokinio individualų ugdymo planą bendradarbiauja 

Mokyklos vadovai, mokiniai, mokytojai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), švietimo pagalbos 

mokiniui specialistai. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

 67. Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas vykdomas 

šiomis formomis: 

67.1. individualūs pokalbiai susitikimų metu, telefonu; 

67.2. pranešimai elektroniniame dienyne; 

67.3. klasių bei visuotiniuose tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose. 

68. Mokykla: 

68.1.  kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą, 

mokymosi pasiekimus ir numato būdus juos gerinti, taip pat numato galimybes dalyvauti 

planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą, priimant sprendimus.  

68.2. sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti Mokyklos gyvenime, 

savanoriauti, kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, 

turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus;  

68.3. užtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus 

Mokyklos veiklai tobulinti. 

68.4.  skatina (ir konsultuoja) mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus): 

68.4.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose;  

68.4.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis; 

68.4.3. padėti vaikams mokytis namuose; 

68.4.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, 

domėtis vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų; 

68.4.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose 

Mokykloje ir už jos ribų. 

69. Mokyklos mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai yra įpareigoti 

užtikrinti, kad vyktų abipusis ir savalaikis grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi 

perdavimas tarp Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų). 
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KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

 LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ 

DALIJIMAS 

 

70. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes ir sudaromos 
laikinosios grupės: 

70.1. doriniam ugdymui (tikyba – etika) ir kūno kultūrai mokyti;  
70.2. lietuvių k. ir matematikos 8 – 9 klasėse dalykų moduliams mokyti pritaikomojo 

diferencijavimo metodu; 
71. gretimų klasių grupės jungiamos;  
72. laikinosios grupės gali būti sudaromos iš kelių klasių mokinių (grupės dydis – ne 

mažiau 5 mokinių).  
 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE IR SAVARANKIŠKAS MOKYMAS 

 

73. Mokinių mokymas namuose skiriamas ir organizuojamas vadovaujantis Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu 

ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

74. Jeigu mokinys negali dėl ligos lankyti pamokų, jo tėvai turi Mokyklos direktoriui 

pateikti prašymą dėl mokymo namuose ir gydytojų konsultacinės komisijos pažymą bei 

rekomendacijas. 

75. Atsižvelgdama į gydytojų rekomendacijas bei suderinus su mokinio tėvais, Mokykla 

parengia mokinio individualų ugdymo planą.  Namie mokomam 1–3 klasių mokiniui skiriamos 9 

savaitinės pamokos, 4 klasių – 11 pamokų, 5 – 6 klasių mokiniui skiriama 12 savaitinių pamokų, 7 

– 8 klasių – 13 pamokų, 9 klasių – 15 pamokų. Atsižvelgus į gydytojų konsultacinės komisijos 

rekomendacijas mokinys dalį pamokų gali lankyti Mokykloje. Šios pamokos įrašomos į mokinio 

individualų ugdymo planą. 

76. Mokyklos direktorius per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo mokinio mokymą 

namie įformina įsakymu ir paskiria dėstančius mokytojus, kurie įgyvendina mokinio individualųjį 

ugdymo planą. 

77. Mokinio, mokomo namuose, pamokų apskaita vykdoma dienyne, kurį pildo 

dėstantys mokytojai. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), Mokyklos direktoriaus 

įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir 

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

 

III SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS  

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

78. Pradinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę ir 

per metus: 

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Iš viso 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)  1  1  1  1  4  

Lietuvių kalba (gimtoji) 8  7  7  7  29  

Užsienio kalba (anglų ) - 2  2  2  6  
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Matematika 4  5 5  4  18  

Pasaulio pažinimas 2  2 2  2  8  

Dailė ir technologijos 2  2  2  2 8 

Muzika 2  2 2  2  8  

Kūno kultūra 2 2  2 2 8  

Šokis 1 1* 1 1  3+1* 

Privalomų pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 

22 23+1* 

 

24 

 

23 

 

92+1* 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo (si) poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti 

1*  2*  1*  1*  5*  

Pažintinė, kultūrinė veikla 15 dienų per mokslo metus  

Neformalusis ugdymas 4  4  8 

 

79. Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (-si) poreikiams tenkinti (*), naudojamos: 

79.1. šokiui 2 klasėje; 

79.2. individualioms ir grupinėms konsultacijoms, projektinei, kūrybinei, prevencinei 

ir kitai ugdomajai veiklai, esant poreikiui ir galimybėms. 

80. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis, įvairios trukmės 

periodų (bet ne ilgesnių nei 6 ugdymo valandos per dieną), ugdymo organizavimo formomis 

(projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo ar kt.). 

81. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik Mokykloje, bet ir už jos ribų. 

82. Ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) per dieną – ne ilgesnė nei 

6 ugdymo valandos. Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos darbo dienos grupės veiklai organizuoti 

skirtas laikas. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

83. Dorinis ugdymas. 

83.1. Dorinio ugdymo dalyką (etiką arba tikybą) mokiniui parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

83.2. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal 

tėvų (globėjų, rūpintojų) parašytą prašymą.  

84. Kalbinis ugdymas. 

84.1. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus skaitymo, rašymo, kalbėjimo 

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

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

kalbinę raišką ir rašto darbus). 

84.2. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

84.2.1. pirmosios užsienio kalbos (anglų) mokoma antraisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

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

savaitę. 

85. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas. 
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85.1. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti skiriama ½ pasaulio pažinimo dalykui 

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

gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalis (¼) dalykui skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdymą 

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

pan.) aplinkoje, laboratorijose. 

85.2. socialiniams gebėjimams ugdytis rekomenduojama dalį (¼) pasaulio pažinimo 

dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

palankioje aplinkoje (lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

86.1. Matematinis ugdymas. 

86.1. Organizuojant matematinį ugdymą rekomenduojama vadovautis ne tik 

Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų 

tyrimų rekomendacijomis, pagal galimybes naudoti informacines komunikacines technologijos, 

skaitmenines mokomąsias programas. 

87. Kūno kultūra. 

87.1. Kūno kultūrai skiriamos po 3 pamokos per savaitę, iš jų 1 pamoka – šokiui. 

87.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

87.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

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

ne mokykloje; 

87.2.3. nuo kūno kultūros dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos atleistiems mokiniams 

mokytojai siūlo kitą veiklą (pvz.: Mokyklos bibliotekoje: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą 

prie kompiuterių; konsultacijas; socialinę veiklą ir pan.). Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį 

yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). 

88. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis). 

88.1. Technologiniam ugdymui rekomenduojama skirtine mažiau kaip 1/3 dalykui 

„Dailė ir technologijos“ skiriamo laiko. 

88.2. 1 – 4 klasėse įgyvendinama šokio programa, skiriant vieną ugdymo valandą iš 

kūno kultūros dalykui skiriamų ugdymo valandų per savaitę. 

89. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas. 

89.1. Mokykla pradinėse klasėse vykdo socialinius emocinius įgūdžius ugdančią smurto 

prevencijos programą „Antras žingsnis“, kuriai įgyvendinti skiriamas atskiras laikas.  

89.2. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį integruojamos: 

89.2.1. įvairios prevencinės ir ugdymo programos, vadovaujantis I skyriaus devinto 

skirsnio nuostatomis; 

89.2.2. informacinių komunikacijų technologijos. Jos ugdymo procese naudojamos 

kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų. 

89.3. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo 

dalykus, į kuriuos integruojamas šių programų turinys. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

90. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 

ir per metus: 
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Klasė 

 

 

Dalykai 

5 6 7 8 Pagrindinio 

ugdymo 

programos 

I-oje dalyje 

9 Pagrindinio 

ugdymo 

programoje 

 (iš viso) 

Dorinis ugdymas  

(tikyba arba etika) 

1  

 

1  

 

1  

 

1 

 

4  

 

1 5 

 

Lietuvių kalba (gimtoji) 5 5 5 5+1* 20+1* 4+1* 24+2* 

Užsienio kalba  

(1-oji, anglų) 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

3 15 

 

Užsienio kalba  

(2-oji, rusų, vokiečių) 

- 2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

2 8 

 

Matematika 4 4 4 4+1* 16+1* 3+1* 19+2* 

Informacinės technologijos 1 1 1* 1 3+1* 1 4+1* 

Gamta ir žmogus 2 2 - - 4 - 4 

Biologija - - 2 1 3 2 5 

Chemija - - - 2 2 2 4 

Fizika - - 1 2 3 2 5 

Istorija 2 2 2 2 8 2 10 

Pilietiškumo pagrindai - - - - - 1 1 

Geografija - 2 2 2 6 2 8 

Ekonomika ir verslumas - - - - - - - 

Dailė 1 1 1 1 4 1 5 

Muzika 1 1 1 1 4 1 5 

Technologijos 2 2 2 1 7 1,5 8,5 

Kūno kultūra 3 2 2 2 9 2 11 

Žmogaus sauga 1 - 1 - 2 0,5 2,5 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę 

26 28 29+1* 30+2* 113+3* 31+2* 144+5* 

Pamokų skaičius per 

savaitę skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius per 

savaitę 

3* 3* 3* 3* 12* 7* 19* 

Pažintinė, kultūrinė veikla 15 dienų per mokslo metus 

Socialinė – pilietinė veikla ne mažiau kaip 10 val. per mokslo metus 

Neformalusis švietimas  

(val. skaičius per savaitę) 

8  8 3 11 

 

 

79. Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (-si) poreikiams tenkinti (*), naudojamos: 

79.1. informacinių technologijų moduliui 7 klasėje mokyti; 

79.2. lietuvių k., matematikos, anglų k. individualioms ir grupinėms konsultacijoms; 

79.3. lietuvių k. ir matematikos dalykų moduliams 8 – 9 klasėse mokyti pritaikomojo 

diferencijavimo metodu; 
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79.3. kitų mokomųjų dalykų individualioms ir grupinėms konsultacijoms, projektinei, 

kūrybinei, prevencinei ir kitai ugdomajai veiklai, esant poreikiui ir galimybėms. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

91. Mokykla užtikrina raštingumo, ypač skaitymo gebėjimų, ugdymą per visų dalykų 

pamokas:  

91.1. bendri kalbos ugdymo reikalavimai Mokykloje:  

91.1.1. mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu per visų dalykų pamokas; 

91.1.2.  mokomosios užduotys panaudojamos kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant 

mokinių dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių argumentavimą, nuoseklumą; 

91.1.3. informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka; 

91.1.4. vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos 

mokėjimą, nurodomi privalumai ir taisytini bei tobulintini dalykai. 

92. Dorinis ugdymas. 

92.1. Dorinio ugdymo dalyką (etiką arba tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai 

(globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką. 

92.2. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą 

rekomenduojama rinktis dvejiems metams. 

93. Kalbos. 

93.1. Lietuvių kalba ir literatūra.  

93.1.1. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, mokymosi spragų išlyginimui, taip pat gabių vaikų 

ugdymui, skiriamos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės konsultacijos bei 8 – 9 klasėse po 1 val. dalyko 

moduliui, taikant pritaikomojo diferencijavimo metodą.  

93.2. Užsienio kalbos. 

93.2.1. Užsienio kalbos (anglų arba vokiečių), pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą, toliau mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

93.2.2. Antrosios užsienio (rusų) kalbos mokymas, kurią mokiniui iki 14 metų parenka 

tėvai (globėjai, rūpintojai),  pradedamas nuo 6 klasės. 

93.2.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų 

pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais 

(pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

93.2.4. Jeigu mokinys atvykęs iš kitos mokyklos ir tėvams pritarus, pageidauja tęsti 

pradėtos užsienio kalbos mokymąsi, o Mokykla neturi reikiamos kalbos mokytojo: 

93.2.4.1. suderinus su mokiniu, tėvais (globėjais, rūpintojais), Palangos miesto 

savivaldybės administracija ar jos įgaliotu asmeniu, sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos 

pamokas kitoje mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos;  

93.2.4.2. mokinys gali norimos kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose nurodytų reikalavimų (pagal bendruosius Europos 

kalbų metmenis). Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti 

kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti Mokyklai pagal iš anksto 

priimtą susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo 

kriterijai; 
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93.2.4.3. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, mokymosi spragų išlyginimui, taip pat gabių vaikų 

ugdymui, skiriamos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės konsultacijos. 

94. Matematika. 

94.1. Mokiniams, kurie nepasiekia matematikos pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, mokymosi spragų išlyginimui, taip pat gabių vaikų 

ugdymui, skiriamos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės konsultacijos bei 8 – 9 klasėse po 1 val. dalyko 

moduliui, taikant pritaikomojo diferencijavimo metodą.  

94.2. Rekomenduojama:  

94.2.1. skatinant mokinių matematikos mokymosi motyvaciją, naudotis problemų 

sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio 

egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio - gamtamokslinio raštingumo konkurso 

užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, daugiau dėmesio 

skirti skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinių sprendimų įtvirtinimui, visiems 

mokiniams kelti aukštus mokymosi lūkesčius. 

94.2.2. ugdant gabius matematikai vaikus, ugdymo procesą labiau individualizuoti, 

diferencijuoti, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikti įvairesnių, įdomesnių, įvairaus sunkumo 

ir sudėtingumo užduočių, naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ užduotimis (ir 

sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais; siūlyti jiems lankyti matematikos konsultacijas, 

dalyvauti olimpiadose, konkursuose. 

94.2.3. stebėti mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis duomenimis (pavyzdžiui, 

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais), numatyti pagalbą mokiniams (užduotis ir 

metodus spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai žemi;  

94.2.4. naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis 

mokomosiomis priemonėmis, ypač atvirojo kodo dinaminės matematikos programa „GeoGebra“,  

apimančia geometriją, algebrą, statistiką.  

95. Informacinės technologijos:  

95.1. informacinių technologijų mokoma 8 klasėje, skiriant 1 val. visus mokslo metus; 

95.2. 7 klasėje siūloma rinktis informacinių technologijų modulį;  

95.3. 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. 

96. Gamtamokslinis ugdymas. 

96.1. Gamtamokslinis raštingumas gerinamas tobulinant mokinių pasiekimus Žemės ir 

visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse. 

96.2. Gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 

gamtos reiškinių, procesų, objektų tyrimais, skiriant daugiau dėmesio gyvosios gamtos stebėjimui, 

mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. 

 96.3. Per gamtos mokslų dalykų pamokas mokomasi tiriant. Gamtamoksliniai tyrimai 

atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas, 

ypač mokant fizikos ir biologijos. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir (ar) komandinis darbas, 

derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos.  

 96.4. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ugdymo procesas turi būti labiau 

individualizuojamas, diferencijuojamas; taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus sunkumo ir 
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sudėtingumo užduotys. Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, 

įgūdžius ir ugdymosi poreikius. 

96.5. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, 

kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais 

už Mokyklos ribų (mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijos, nacionaliniai parkai ir 

kt.); 

96.6. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti rekomenduojama skirti ne 

mažiau kaip 30–40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus, organizuoti dvi gamtos 

mokslų pamokas vieną po kitos, sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius 

darbus ar projektus. 

97. Technologinis ugdymas. 

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

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

97.2. Mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 
pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 val. integruoto technologijų kurso 
programą. Šio kurso programos įgyvendinimas (intensyvinimas) numatytas mokyklos ugdymo 
plane. 

97.3. Baigę integruoto technologijų kurso programą mokiniai pagal savo interesus ir 

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

medžiagų, gaminių dizaino ir technologijų). Pasirinktas programas mokiniai gali keisti pasibaigus 

mokslo metams. 

98. Socialinis ugdymas. 

98.1. Mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas. 

98.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir 

Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, dalis istorijos ir geografijos pamokų 

gali būti organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos 

savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose) bei naudojantis virtualiosiomis 

mokymosi aplinkomis. 

98.3. Rekomenduojama į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų 

turinį integruoti: Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir 

aptariamos su mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: nacionalinio 

saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; 

Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; 

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir 

kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. 

98.4. Istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų kai kurios temos mokomos integruotai, 

kai dalis pasiekimų įgyjama per dalyko pamokas, o kita dalis – per kitokią veiklą (pilietiškumo 

akcijose, renginiuose, projektuose). Mokiniams įrodymus apie dalyvavimą akcijose 

rekomenduojama kaupti, naudojantis informacinėmis technologijomis, pavyzdžiui, e. aplanke ir kt. 

99. Kūno kultūra. 

99.1. Kūno kultūrai skiriamos 3 savaitinės pamokos 5 klasėje; po 2 savaitines pamokas 

– 6 – 9  klasėse. 



23 

 

99.2. Kadangi kūno kultūrai 6 – 9 klasėse skiriamos 2 valandos per savaitę, sudaromos 

sąlygos visiems mokiniams dar bent vieną valandą lankyti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus 

judėjimo pratybas neformaliojo ugdymo valandomis. 

99.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose 

kartu su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojų rekomendacijas ir 

atsižvelgus į savijautą, arba, tėvų pageidavimu, šie mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už 

mokyklos ribų. Jų pasiekimai kūno kultūros pratybose pažymiais nevertinami, įrašoma „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“; 

99.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

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

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

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

gydytojo rekomendacijas. 

99.5. Nuo kūno kultūros dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos atleistiems mokiniams 

mokytojai siūlo kitą veiklą (pvz.: Mokyklos bibliotekoje: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą 

prie kompiuterių; konsultacijas; socialinę veiklą ir pan.). Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį 

yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). 

100. Meninis ugdymas. 

100.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos dalykai, 

kuriems skiriama po 1 savaitinę valandą. Šių dalykų programoms artimos veiklos siejamos su 

neformaliojo švietimo būreliais Mokykloje, organizuojamos ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, 

netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt. 

 

IV SKYRIUS 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ 

(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS, PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS, SPECIALIOSIOS 

PEDAGOGINĖS PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

101. Mokykla mokinio, turinčios specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja, 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu ir Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis IV skyriaus nuostatomis, taip pat atsižvelgdama į 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, Palangos švietimo pagalbos tarnybos, 

M o kyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

102. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomi integruotai bendrojo 

ugdymo klasėse pagal individualizuotas ar pritaikytas programas.  Jiems skiriamas Ugdymo plano 78 

ir 90 punktuose nustatytas savaitinių valandų skaičius. 

103. Dalykų programas pritaiko mokytojas, konsultuojamas Mokyklos specialiojo 

pedagogo, logopedo ir atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus bei galias, nustatytą specialiųjų poreikių 

pobūdį ir lygį (nedideli, vidutiniai). Dalyko mokytojas bendradarbiauja ir su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) dėl ugdymo programos pritaikymo ir pagalbos teikimo. 

104. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama pamokų metu, logopedinės pratybos - 

suderintu su mokiniu laiku po pamokų arba pamokų metu tada, kai ji glaudžiai susijusi su ugdymo 

procesu, suderinus su dalyko mokytoju. 

105. Specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos skyrimą specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams ir Bendrosios programos pritaikymą koordinuoja bei dalykų mokytojų 
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kvalifikacijos tobulinimą darbui su specialiųjų poreikių mokiniais inicijuoja Mokyklos vaiko gerovės 

komisija. 

106. Specialusis pedagogas, pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį, 

pamokų metu organizuoja mokomųjų dalykų individualius specialiuosius užsiėmimus atskirame 

kabinete, su dalykų mokytojais suderina pamokos temą, aptaria vertinimą, vadovaujasi mokiniui 

skirta ugdymo programa.  

107. Kalbų mokytojas, vertindamas rašto darbus, atsižvelgia į logopedo 

rekomendacijas, jeigu mokinys lanko užsiėmimus ir (ar) specialiąsias pratybas.  

108. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams visi ugdymo programų 

keitimai, rekomenduoti specialistų, aptariami Mokyklos vaiko gerovės komisijoje ir įforminami 

direktoriaus įsakymu. 

109. Tėvai raštu gali kreiptis į Mokyklos vaiko gerovės komisiją dėl pritaikytos ugdymo 

programos keitimo, tolimesnio ugdymo pagal Bendrąsias programas. 

110. Mokykla bendradarbiauja su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

tėvais ir su institucijomis, užtikrinančiomis pagalbos teikimą. Sprendžiami mokiniams iškilę 

sunkumai, ugdomi socializacijos ir saviraiškos įgūdžiai, užtikrinamas mokinių saugumas. 

111.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems rekomenduota 

mokytis pritaikant bendrąją programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose 

programose numatytus pasiekimus. Vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais.  

 

_____________________________ 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2018 m. birželio 21 d. nutarimu  

Nr. V6-2 

 

SUDERINTA 

Palangos miesto savivaldybės administracijos  

direktoriaus 2018 m. liepos 5  d. įsakymu  

Nr. A1-888 

 

 
  





Šventosios pagrindinės mokyklos 
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Iš viso valandų per mėn. - ________________ 

 

Mokytojas                                            _____________________                  ___________________                                                                                                        

           (mokytojo parašas)             (v., pavardė) 
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Šventosios pagrindinės mokyklos 
2018-2019 mokslo metų ugdymo plano 

               2 priedas 
 
_______ kl. mokinio (-ės)______________________________ atsiskaitymo už __________________________________________________ programą 

(vardas, pavardė)    (dalykas, laikotarpis) 
INDIVIDUALUS PLANAS 

 

Tema  Užduotys Atsiskaitymo terminas Numatoma pagalba Sėkmės kriterijai Įvertinimas Mokytojo pastabos, 
komentarai, 

parašas 

 
 

 
 

      

 
 

 
 

      

 
 
... 
 

      

 
Galutinis įvertinimas - ________ (pažymys perkeliamas į dienyną, pastabų grafoje įrašant komentarą už ką gautas įvertinimas, pvz., „Atsiskaitymo už I pusm. įvertinimas“). 

  
 
Mokytojas       ____________________                 ____________________________ 
              (parašas)                       (vardas, pavardė) 
 
Mokinys     ____________________                  ____________________________ 
              (parašas)                       (vardas, pavardė) 
 
Tėvai      ____________________                  ____________________________ 
              (parašas)                       (vardas, pavardė) 


