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TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS BATAKIŲ PAGRINDINIO UGDYMO 

SKYRIAUS 2021–2022 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021–2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 

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

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, parengtas 2021–2022 mokslo 

metų skyriaus  ugdymo planas. 

2. Ugdymo plano tikslas –  ugdymo turinį formuoti ir ugdymo procesą organizuoti 

sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą 

gyvenimą būtinų kompetencijų. 

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti; 

3.2. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, 

mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus 

mokymosi; 

3.3. sudaryti sąlygas ir padėti mokiniui aktyviai mokytis įvairiose aplinkose ir praktiškai 

veikiant; 

3.4. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį siekiant sudaryti galimybes 

kiekvienam įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, žinių, gebėjimų ir nuostatų. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

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

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.3. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų 

įgyvendinimo aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

4.5. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

5. Skyriaus ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos, Geros 

mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – 

Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

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

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 
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mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt. 

6. Skyriuje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti parengtas  ugdymo planas 

vieniems mokslo metams. Mokykla ugdymo organizavimo sprendimų kasmet neatnaujina, jei jie 

atitinka skyriaus išsikeltus ugdymo tikslus, bendrąjį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, 

Bendrųjų ugdymo planų nuostatas. Skyriaus ugdymo plane, atsižvelgiant į skyriaus kontekstą, 

pateikiami skyriaus ugdymo turinio įgyvendinimo sprendimai. 

 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

7. Ugdymo organizavimas 1–4,  5–10  klasėse. 
 

7.1. 2021–2022 mokslo metai. 
 

7.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d. 

7.1.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10  klasių mokiniams – 

185 ugdymo dienos. 

7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 
Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

 

7.1.4. Skyrius ugdymo procesą skirsto pusmečiais 

 

I pusmetis II pusmetis 

 

2021-09-01 – 2022-01-21 

 

2022-01-24 – 2022-06-22 

 

8. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1–4,  5–10 skyriaus 

klasių mokiniams. Atostogų pradžia: 2022 m. birželio 9 d. 1–4 klasių mokiniams, 2022 m. birželio 

23 d. 5–10 klasių mokiniams. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.  

9. Ugdymas 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 skyriuje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu gali 

būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (toliau nuotolinis mokymo būdas). 

10.   Ekstremali temperatūra – skyriaus ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

10.1. minus 20 °C ar žemesnė, 1 – 4 ir 5 klasių mokiniams; 

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

10.3. 30 °C ar aukštesnė – 1–10 klasių mokiniams. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS  

 

11. Skyriaus ugdymo planas  apsvarstytas 2021 m. birželio 15 d. mokytojų taryboje 

protokolas Nr. 4    
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12. Rengdamas Ugdymo planą, skyrius  remiasi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo, PUPP rezultatais, TIMSS ir PISA rekomendacijomis, mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo duomenimis. 

13. Ugdymo planas  rengiamas 2021–2022 m. m. mokslo metams.  

14. Rengiant Ugdymo planą ugdymo programai įgyvendinti mokytojų tarybos 

posėdyje (2021 m. birželio 15 d. Nr. 4) priimti susitarimai: 

14.1. ugdymo turinio įgyvendinimas integruojant į jį prevencines ir integruojamąsias 

programas (susitarimas II skyriaus trečiajame skirsnyje); 

14.2. ugdymo proceso organizavimo formos. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – 

pamoka. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas kitomis ugdymo organizavimo formomis: 

projektine veikla, kūrybinėmis dirbtuvėmis, integruotomis dienomis. 

14.3. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimas ir mokymosi pagalbos 

teikimas, vykdant pradinio, pagrindinio ugdymo programą (susitarimas II skyriaus ketvirtajame 

skirsnyje); 

14.4. neformaliojo vaikų švietimo pasiūla ir organizavimas (susitarimas II skyriaus 

penktajame skirsnyje); 

14.5. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimas. Pamokos mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti pradiniame ir pagrindiniame 

ugdyme skiriamos individualioms ir grupinėms konsultacijoms 2–3 klasėse, užsienio kalbai (anglų) 

mokyti 3–4 klasėse, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, pasirenkamiesiems dalykams, 

dalykų moduliams, pamokoms, kurios prisideda prie nuoseklaus kompetencijų – žinių ir gebėjimų, 

nuostatų ugdymo, specialiųjų poreikių mokiniams, kuriems reikalinga papildoma pedagoginė 

pagalba (nedidinant privalomų pamokų skaičiaus per kai kurias pamokas dirba du to paties dalyko 

mokytojai: vienas – klasės mokytojas, kitas – padedantis specialiųjų poreikių mokiniams ).  

15. Skyriaus ugdymo planą direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, suderinęs su 

gimnazijos taryba, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi. 

16. Skyriaus ugdymo planas viešai skelbiamas skyriaus interneto svetainėje 

https://www.batakiai.taurage.lm.lt/ . 

17. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, mokykla siūlo mokiniams rinktis: 

17.1. pasirenkamuosius dalykus: choreografija (7 klasė); 

17.2. modulius: lietuvių kalbos ir literatūros (10 klasė), užsienio kalbos (anglų kalbos) 

(3,4,5 klasės), užsienio kalbos (rusų kalbos) (6 klasė), matematikos (4,5 klasės) 

17.3. pasirenkamųjų dalykų ir modulių turinį nustato švietimo, mokslo ir sporto 

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

programos įgyvendinamos per pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai 

teikti. Mokykla, rengdama pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas, vadovaujasi 

Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų 

formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“. 

18. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas, 

sudarant mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal 

savo išgales pasiekti aukštesnių ugdymosi pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę dėl sąmoningo 

mokymosi gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

19. Individualus planas sudaromas asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio. 

20. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. 

21. Mokiniui, kuris mokomas namie, besimokančiam savarankiškai, individualų planą 

rengia ir bendradarbiaujant įgyvendina direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojai, mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai), švietimo pagalbos specialistai. Jame numatomi mokymosi tikslai, mokinio 

mokymosi indėlis, planuojami mokytis dalykai, jiems skiriamas pamokų skaičius, pasiekimų 

patikrinimo būdai. Mokinys mokosi pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą  ir su vienu iš tėvų 

(globėjų, rūpintojų) suderintą pamokų tvarkaraštį.  

https://www.batakiai.taurage.lm.lt/
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22. Skyrius priima sprendimą dėl mokinio, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio 

ugdymo programą, individualaus plano sudarymo būtinumo. Individualus planas sudaromas 

mokiniui, kurio pasiekimai žemi, arba mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypatingai galinčių pasiekti 

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

pažangos): 

22.1. pradinių  klasių mokiniams, kurie nepasiekia bendrojoje programoje numatyto 

pagrindinio lygio, mokytojo siūlymu, sutikus tėvams, sudaromos sąlygos išlyginti mokymosi 

spragas (siūlomos konsultacijos); 

22.2. pradinių klasių mokiniams, nepasiekiantiems patenkinamo lygio arba 5–10 klasių 

mokiniams – patenkinamo įvertinimo, dalyko mokytojas, mokinys ir tėvai (globėjai) sudaro 

individualų ugdymo planą, numatydami 2 mėnesių laikotarpį pažangai pasiekti.; 

22.3. mokiniui ar mokinių grupei direktoriaus įsakymu skiriama papildoma individuali 

konsultacinė pamoka;  

22.4. praėjus 2-jų mėnesių laikotarpiui mokytojas įvertina mokinio pažangą;  

22.5. kartą per trimestrą direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuoja 1–4 ir 5–10   

klasėse dirbančių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pasitarimus, kuriuose aptariami 

mokinių pasiekimai ir pažanga;  

22.6. gabūs mokiniai, konsultuodamiesi su mokytojais, susidaro savo individualius 

planus, kuriuose numato, kokį dalyko pasiekimus gerins. Mokytojai juos ruošia dalykų 

olimpiadoms, konkursams; 

22.7. mokinio individualiame ugdymo plane nurodoma sritis, dalykas, dėl kurio kyla 

mokymosi sunkumų, jų priežastys, numatomi uždaviniai, kaip bus šalinami iškilę mokymosi 

sunkumai, apibrėžiami sėkmės kriterijai, numatoma pagalba, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų) 

indėlis į mokinio mokymąsi; 

22.8. mokinio individualus ugdymo planas sudaromas, periodiškai peržiūrimas ir 

aptariamas dalyvaujant mokiniui, tėvams (globėjams), dalyko mokytojui, klasės auklėtojui, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistams, jeigu reikia, koreguojamas. 

23. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis teisės 

aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą ir 

Tauragės r.  Skaudvilės gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, 

patvirtinta direktoriaus 2018 m. birželio 12 d įsakymu Nr. V- 187. Tvarka skelbiama gimnazijos 

internetinėje svetainėje https://www.skaudvile.taurage.lm.lt/ ir skyriaus internetinėje svetainėje  

https://www.batakiai.taurage.lm.lt/  Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

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

(globėjai, rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo 

informaciją, koreguojamas mokinio mokymasis. 

25. Skyrius užtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį 

vertinimą žodžiu ir e-dienyno pagalba.  

26. Skyrius informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pažangą ir 

pasiekimus mokyklos nustatyta tvarka: 2 kartus per mokslo metus bendrame klasės tėvų susirinkime 

ir vieną kartą per mėnesį individualiai. 

27. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), 

diagnostinis (skyriaus pasirinktą vertinimo formalizavimo būdą) ir apibendrinamasis vertinimas 

(aprašas). Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

28. 1–4 klasių mokinių pasiekimai fiksuojami atitinkamose e-dienyno skiltyse įrašant 

mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų 

požymius, aprašytus Bendrojoje programoje. 

29. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pasiekimams vertinti 

taikoma 10 balų vertinimo sistema. 

https://www.skaudvile.taurage.lm.lt/
https://www.batakiai.taurage.lm.lt/
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30. Dorinio ugdymo (etikos), žmogaus saugos, choreografijos (7 klasėje) dalykų 

mokymosi pasiekimai įvertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleistas“ įrašomas, 

jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą, įrašas 

„neatestuotas“, – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti. 

31. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

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

32. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai vertinami įskaita, jie įskaitomi į 

atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą. 

33. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime skyrius dalyvauja Tauragės rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai 

neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio  (pusmečio) įvertinimą. 

34. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:  

34.1. Į pradinių klasių Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį 

integruojama: 

34.1.1. žmogaus saugos bendroji programa – į lietuvių kalbos, dorinio ugdymo, 

pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų dalykus;  

34.1.2. sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-

941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“, –  į dorinio 

ugdymo, pasaulio pažinimo dalykus;  

34.1.3. etninė kultūra integruojama į lietuvių kalbos, dailės ir technologijų, muzikos, 

šokio dalykus; 

34.1.4. ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

patvirtinimo“ integruojama į pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, dailės ir technologijų dalykus ir 

klasių valandėles bei kultūrinę pažintinę veiklą.  

34.2. Į pagrindinį ugdymą integruojamos šios programos:  

34.2.1. sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-

941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ integruojama 

į dorinio ugdymo, biologijos, fizinio ugdymo dalykus bei klasių valandėles. Sveikatos priežiūros 

specialistė veda edukacinius užsiėmimus, kviečiami lektoriai iš Tauragės savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro; 

34.2.2. smurto, patyčių prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“; 

34.2.3. smurto, patyčių, alkoholio, tabako, taip pat kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programų temos 5–6 klasėse integruojamos į dorinio ugdymo, gamtos ir 

žmogaus, dailės, užsienio kalbos, fizinio ugdymo dalykus, klasių valandėles, 7-10 klasėse į 

chemijos, biologijos, fizinio ugdymo, žmogaus saugos dalykus, klasių valandėles, neformaliojo 

švietimo veiklas.  Integracija numatoma ilgalaikiuose dalykų ir klasių auklėtojų veiklos planuose;  

34.2.4. 5–8 klasėse 1 savaitinė valanda iš klasės auklėtojo veiklos skiriama  LIONS 

QUEST pilietiškumo ir lyderystės ugdymo programai ,,Paauglystės kryžkelės“ vykdyti; 

34.2.5. 9–10 klasėse 1 savaitinė valanda iš klasės auklėtojo veiklos skiriama  LIONS 

QUEST pilietiškumo ir lyderystės ugdymo programai ,,Raktai į sėkmę“ vykdyti; 

34.2.6. siekiant, kad mokiniai puoselėtų savo tautos kultūrą, tradicijas, Etninės 

kultūros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 

12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir 

vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ įgyvendinama 

organizuojant akcijas, popamokinius renginius, skirtus svarbiausioms tautinėms šventėms paminėti. 
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Pasirinktas programos temas mokytojai integruoja į dorinio ugdymo, lietuvių k., menų, socialinių 

mokslų ir technologijų pamokas;   

34.2.7. ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

patvirtinimo“, 5–10  klasėse pasirinktos temos integruojamos į dalykų bendrąsias  programas: 5–8 

klasėse į gamtos ir žmogaus, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, 

informacinių technologijų, fizikos, technologijų, geografijos, ekonomikos ir verslumo, užsienio 

kalbų, klasių valandėles.  

34.3. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, plėtodami 

mokinių žinias ir įgūdžius apie įvairias darbo veiklos sritis, darbą, karjeros galimybes, organizuoja 

klasių valandėles, susitikimus su įvairių profesijų žmonėmis, išvykas į įmones, organizacijas, 

mokymo įstaigas, aukštųjų mokyklų organizuojamas studijų muges. 

35. Skyrius sudaro galimybes mokiniams prieš pamokas ir per pertraukas užsiimti 

aktyvia veikla mokyklos kiemelyje, sporto aikštyne, fojė. 

36. Mokinių socialinė-pilietinė veikla fiksuojama skyriaus elektroniniame dienyne 

„Manodienynas“.  Skirtingo amžiaus mokiniams numatyta skirtingas socialinės-pilietinės veiklos 

pamokų (valandų) skaičius. 

37. Skyrius, siekdamas nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, skyriaus ugdymo 

turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietiškumo 

pagrindai) su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

37.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama mokiniams lankytis Tauragės 

krašto  muziejaus, Tauragės miesto, Batakių miestelio bibliotekų organizuojamose programose ir 

renginiuose. 

37.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos ir Batakių kaimo bendruomenės veiklose: bendruose valstybinių 

švenčių minėjimuose, miestelio, mokyklos šventėse, kurios padeda mokiniams teorines pilietiškumo 

žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje;  

37.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; 

37.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis 

pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam ir kitokiam vertybines nuostatas. Šios veiklos sudaro 

galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties. 

38. Pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, 

kūrybinė veikla (toliau - pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso 

veiklos dalis. Penkiolika mokymosi dienų per metus mokyklos formuojamo ugdymo turinio dalį 

sudaro mokykloje vykdoma profesinio orientavimo ir veiklinimo, kultūrinė, meninė, pažintinė, 

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

tikslais, mokinių mokymosi poreikiais.  Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 5 

dienos organizuojamos taip: 

38.1. Europos kalbų diena „Kalbos atveria duris“ (5-10 kl.) 2021 m. rugsėjo 24 d.; 

38.2. gyvenimo įgūdžių ugdymo diena (1-4 kl.) 2021 m. spalio 8 d.; 

38.3. netradicinio ugdymo diena „Šv. Kalėdų belaukiant“ (1-10 kl.) 2021 m. gruodžio 

23 d.; 

38.4. sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo diena (1-10 kl.) 2022 m. sausio 21 d.; 

38.5. netradicinio ugdymo diena ,,Nusilenkime žemei” (1-10 kl.) 2022 m. kovo 18 d.; 

38.6. edukacinių programų ir išvykų diena 2022 m. gegužės, birželio mėn.  

38.7. Kitas 10 dienų planuoja ir organizuoja metodinės grupės bei klasių auklėtojai  ir 

jų auklėtiniai 

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 
39. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, skyriuje atliekama nuosekli mokinių mokymosi 

http://www.augusto.vilnius.lm.lt/archyvas/2015-2016-m-m/netradicinio-ugdymo-dienos/gyvenimo-gudzi-ugdymo-diena-2016/
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU-LGco-LUAhWjdpoKHWjeCYA4ChAWCD0wBQ&url=http%3A%2F%2Fsondeckis.lt%2Fnetradicinio-ugdymo-diena-sv-kaledu-belaukiant-2&usg=AFQjCNFSdrXuy9Nz4s3UY5kxE1KcQ_gKkg
http://www.augusto.vilnius.lm.lt/archyvas/2015-2016-m-m/netradicinio-ugdymo-dienos/edukacini-program-ir-isvyk-diena/
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krūvio stebėsena. Ją atlieka direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Mokiniui per savaitę skiriamas 

optimalus ir  proporcingai paskirstytas mokymosi krūvis. Penktadienį organizuojamos ne daugiau 

kaip 5 pamokos 5 klasės mokiniams ir ne daugiau kaip 6 pamokos 6–10 klasių mokiniams. 

40. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 

40.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų 

darbų stebėseną ir kontrolę;  

40.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

40.3. užtikrina, kad vienos klasės mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip 

vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti žodžiu ir e-dienyne ne 

vėliau kaip prieš savaitę. Neskiriami kontroliniai darbai pirmąją pamoką po atostogų ar šventinių 

dienų.  

41. Mokiniai, lankantys meno mokyklos užsiėmimus, tėvų prašymu atleidžiami nuo 

muzikos privalomo dalyko savaitinių pamokų lankymo. Įvertinimus įrašo meno dalyko vadovas, 

įskaitant ir konvertuojant į 10 balų vertinimo sistemą, į e-dienyną įkelia pažymius klasės dalyko 

mokytojas. 

42. Mokiniai, atleisti nuo muzikos srities dalykų pamokų, tuo metu užsiima kita 

ugdymo proceso veikla arba mokosi individualiai. Užtikrinamas nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumas ir užimtumas.  

43. Per dieną negali būti daugiau kaip 7 pamokos. 

44. Mokinių laisvas laikas tarp pamokų išnaudojamas neformaliajam švietimui, 

savišvietai, konsultacijoms su mokomųjų dalykų mokytojais. 

45. Ugdymo plane yra numatyta mokymosi pagalbai organizuoti trumpalaikės ar 

ilgalaikės konsultacijos, atsižvelgiant į mokinių mokymosi galias. Trumpos konsultacijos 

neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) per elektroninį 

dienyną ar kitu būdu informuojami apie mokinio daromą pažangą jam suteikus mokymosi pagalbą. 

 

KETVIRTASIS  SKIRSNIS 

 MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

46. Skyrius stengiasi sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo 

gebėjimus ir pasiekti kuo aukštesnių rezultatų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuolat stebi 

mokinių mokymosi pasiekimus ir lankomumą. 

47. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojai bei klasių vadovai  informuoja 

mokyklos švietimo pagalbos specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu tariamasi, 

kaip bus organizuojama veiksminga mokymosi pagalba.  

48. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia teikia jį mokantis mokytojas, 

pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas, tais atvejais,  kai pasiekimų lygis 

žemesnis nei numatyta Bendrosiose programose  ir mokinys nedaro pažangos, kai kontrolinis 

darbas įvertinamas nepatenkinamai, kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido pamokas ir 

pan.  

49.  Mokymosi pagalba  integruojama į mokymo(si) procesą. 

50. Vaiko gerovės komisija, gavusi informaciją iš mokytojų, klasių vadovų ir kt. 

specialistų, stebi mokinių mokymosi pažangą ir lankomumą, laiku identifikuoja kylančius 

mokymosi sunkumus bei  informuoja pavaduotoją ugdymui,  mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir 

kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos teikimo. 

51. Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, 

kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos 

poreikį. 

52. Organizuojama pačių mokinių mokymosi pagalba kitiems mokiniams. 

53. Mokymosi pagalbai teikti  naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo 
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poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti. Papildomų pamokų poreikis aptariamas 

mokyklos metodinėse grupėse, bei metodinėje taryboje. Konsultacijos skiriamos skyriaus metodinės 

tarybos  nuožiūra  atsižvelgiant į turimas lėšas.  

54. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami (per elektroninį dienyną, 

susitikimų metu) apie mokinio daromą pažangą jam suteikus mokymosi pagalbą.  

55. Skyriuje organizuojami administracijos ir mokinių susitikimai, trišalių pokalbiai 

(mokinys–tėvai–mokytojas). 

56. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 

56.1.  stebi ir analizuoja mokinių pasiekimus pamokose, neformaliojo švietimo 

veiklose, konkursuose, olimpiadose, rezultatus mokytojų tarybos posėdžiuose; 

56.2. inicijuoja nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo rezultatų aptarimą metodinių 

grupių posėdžiuose, mokytojų tarybos posėdžiuose, aktyviai dalyvauja priimant sprendimus 

ugdymo(si) kokybės klausimais, stebi, kaip jie vykdomi; 

56.3. kartu su mokytoju analizuoja ugdymo diferencijavimo veiksmingumą, pagalbos 

mokiniui teikimą pamokoje, priima sprendimus dėl ugdymo priemonių, mokymosi turinio, 

aplinkos, vertinimo pritaikymo mokinių skirtybėms, siekiant sėkmingo mokymosi; 

56.4. dalyvauja klasės auklėtojų, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo 

inicijuojamuose susirinkimuose identifikuojant ugdymosi problemas, priimant sprendimus dėl 

pagalbos mokiniui teikimo, poveikio priemonių taikymo, sprendžiant ugdymosi problemas; 

56.5.  tiria konsultacijų veiksmingumą teikiant mokiniui pagalbą po pamokų, teikia 

direktoriui išvadas dėl konsultacijų efektyvumo; 

56.6. konsultuoja mokytojus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) ugdymo(si) 

klausimais; 

56.7. informuoja tėvus visuotiniuose susirinkimuose dėl pagalbos teikimo mokantis 

bei teikia individualią pagalbą mokinių tėvams. 

57. Klasių auklėtojai: 

57.1.  stebi ir analizuoja klasės mokinių mokymosi problemas, inicijuoja šių problemų 

analizę klasėje dirbančių mokytojų susirinkimuose, mokyklos vaiko gerovės komisijoje; 

57.2. veda klasės valandėles mokymosi motyvacijos, karjeros ugdymo klausimais; 

57.3. bendradarbiaudami su mokytojais, mokiniu, tėvais (globėjais, rūpintojais), 

švietimo pagalbos specialistais teikia individualią pagalbą mokiniui sprendžiant mokymosi 

problemas, prižiūri, kaip mokiniai lanko konsultacijas po nepatenkinamo įvertinimo ar ligos; 

57.4. teikia individualią švietimo pagalbą mokinių tėvams. 

58. Mokytojai: 

58.1. stebi ir analizuoja mokiniui kylančius mokymosi sunkumus; 

58.2. teikia mokymosi pagalbą pamokoje individualizuodami ugdymo procesą 

(pritaikydami mokymosi užduotis, mokymosi strategijas), laiku suteikia grįžtamąjį ryšį, koreguoja 

mokymąsi; 

58.3. skiria trumpalaikes konsultacijas po pamokų mokinių ar mokinių grupei po 

nepatenkinamo kontrolinio darbo ar ligos, ypač, kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus 

konkretaus dalyko įvertinimus. Inicijuoja ilgalaikių konsultacijų skyrimą;  

58.4. rengia pritaikytas ir individualizuotas programas; 

58.5. organizuoja mokinių tarpusavio pagalbą; 

58.6. analizuoja ugdymosi rezultatus administracijos, klasės mokytojų susirinkimuose, 

kreipiasi į mokyklos socialinį pedagogą, specialųjį pedagogą, vaiko gerovės komisiją dėl poveikio 

priemonių taikymo.  

59. Socialinis pedagogas: 

59.1. aiškinasi mokinio socialines problemas ir poreikius; 

59.2. aiškinasi mokinių pamokų nelankymo priežastis, jas vertina; 

59.3. individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima; 

59.4. inicijuoja vaiko gerovės komisijos posėdžius dėl mokinių prasto pamokų 

lankymo (nelankymo); 
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59.5. teikia prevencinę pagalbą, inicijuoja prevencines programas; 

59.6. teikia individualią švietimo pagalbą mokytojams, mokinių tėvams. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 
 

60. Skyrius siūlo mokiniams įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, 

atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų 

švietimui skirtas valandas (neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės). 

61. Skyrius padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, 

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

poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. 

62. Neformaliojo švietimo veikla skiriama meninę, sportinę ar kitą veiklą pasirinkusių 

mokinių asmeninėms, socialinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. 

63. Neformalusis švietimas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių pasirinkimus, 

skyriaus tradicijas, masiškumą, kokybę ir galimybes. Numatomi veiklos prioritetai. Neformaliojo 

švietimo pasirinkimas tikslinamas iki rugsėjo 10 d.  

64. Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius ne mažesnis kaip 7 mokinai. 

Neformaliojo švietimo veikla organizuojama pagal neformaliojo švietimo tvarkaraštį, patvirtintą 

direktoriaus įsakymu. 

65. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius 

valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo 

ministro ir vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose (dalykų kabinetuose, sporto 

salėje, sporto aikštyne), padedančiose įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo tikslus. Valandos 

kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos visiems mokslo metams. 

66. Skyrius, esant poreikiui ir galimybėms, neformaliojo vaikų švietimo veiklas 

derina su formaliojo švietimo veiklomis, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės pažangos ir ge-

resnių ugdymo rezultatų pasirinktose srityse. Neformaliojo vaikų švietimo programose 

dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

67. Skyrius, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą, 

priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 

d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas) ir 2021– 2022 ir 2022– 2023 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

68. Skyrius, įgyvendindamas pagrindinio ugdymo programas, nustato laikinosios 

mokymosi grupės dydį – ne mažiau 5 mokiniai 5–10 klasėse. 

69. Skyriaus ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes dalijama arba sudaromos 

laikinosios (mobiliosios) grupės dalykams mokyti:  
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69.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai pasirinkę (kai gali) ar jų 

tėvai (globėjai) yra parinkę tikybą ir etiką; 

69.2.  informacinėms technologijoms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 15 mokinių. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

70. Skyrius jungia 2 ir 3 klases.  

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

71. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-

1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

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

aprašu. 

72. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pagrindinio ugdymo 

programą. Skyrius padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti  vaikų ugdymą (ugdymąsi) 

šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje 

įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

III SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

73.  Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-1193  

74.  Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo 

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

02 d. įsakymu Nr. V-779. 

75. Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė per dieną – 4 val. Programos 

įgyvendinimo minimali trukmė – 160 dienų (640 valandų). 

76. Atostogos derinamos prie pradinių klasių mokinių atostogų, atsižvelgiant į tėvų 

(globėjų, rūpintojų) poreikius. 

77. Priešmokyklinio ugdymo grupių planai sudaromi vieneriems mokslo metams. 

Planai iki rugsėjo 10 d. tvirtinami direktoriaus įsakymu. 

78. Priešmokyklinio ugdymo lankomumo apskaita fiksuojama e-dienyne. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

79. Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama vadovaujantis nustatytomis 

ugdymo turinio kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų 

vertinimo, aplinkos kūrimo nuostatomis. 

80. Formuojant ugdymo turinį, planuojant mokinių pasiekimus, atsižvelgiama į 
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nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo rezultatus. 

81. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti 2020-2021 

mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–4 

klasėse – 45 min.: 

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba arba 

etika) 

1 1 

 

1 

Lietuvių kalba 8 7 7 7 

Užsienio kalba (anglų kalba) - 2* 2+1* 2+1* 

Matematika 5 4 4 5 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 

Dailė ir technologijos 2 2 2 

Muzika 2 2 2 

Šokis 1 1 1 

Fizinis ugdymas 3 3 3 

    

Privalomų ugdymo valandų  

skaičius mokiniui 

24 24 25 26 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti 

1* 

Neformalus švietimas 2 2 2 

 

82. Ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo švietimo programų turinį) 

per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas. 

83. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – pamoka. Ugdymo procesas gali būti 

organizuojamas kitomis ugdymo organizavimo formomis: projektine veikla, kūrybinėmis 

dirbtuvėmis, integruotomis dienomis. 

84. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų 

(muziejuose, gamtoje). 

85. Ugdymo sričių/ ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

85.1. Dorinis ugdymas: 

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

tikybą; 

85.1.2. skyriuje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma 

laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių; 

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

tėvų (globėjų) parašytą prašymą.  

85.2. Kalbinis ugdymas: 

85.2.1. lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis. 
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); 

85.2.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

85.2.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

85.2.2.2.  mokykloje mokoma anglų kalbos; 

85.2.2.3. užsienio kalbai mokyti 2 klasėje skiriamos 2 pamokos per savaitę, 3 ir 4 

klasėse –  po 3 pamokos per savaitę; 
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85.3. fizinis ugdymas: 

85.3.1. 1– 4 klasėms skiriamos 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę (105 per metus); 

85.3.2. specialiosios medicininės grupės pajėgumo mokiniai dalyvauja ugdymo 

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

85.3.3. skyrius mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, 

konsultacijas, socialinę veiklą). 

85.3.4. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, mokiniams sudaromos sąlygos 

lankyti jų poreikius atitinkančius sporto būrelius.  

85.4. meninis ugdymas: 

85.4.1. muzikos programai įgyvendinti skiriama 70 pamokų per metus (2 valandas per 

savaitę); 

85.4.2. technologiniam ugdymui skiriama 1/3 dalykui ir technologijų dalykui skiriamo 

laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 75 punkte; 

85.4.3. 1–4 klasėse įgyvendinama šokio programa, skiriant 1 ugdymo valandą per 

savaitę; 

85.4.4. mokiniai, kurie mokosi pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas (dailės, muzikos, sporto), tėvams (globėjams) pageidaujant, direktoriaus įsakymu gali 

būti atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo. 

Mokytojai įvertina, ar šių programų turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Jei programų 

turinys dera, šių dalykų pasiekimai įskaitomi. 

85.5. Informacinės technologijos: skaitmeniniai mokinių gebėjimai ugdomi per visus 

dalykus ugdymo procese, naudojant šiuolaikines skaitmenines technologijas. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

86. Skyrius įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro 

ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba, evangelikų liuteronų tikyba; 

kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba (anglų), antrosios užsienio kalbos (rusų, 

vokiečių); matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija, 

pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika, choreografija; 

informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymas.  

87. Skyrius, formuodamas mokyklos pagrindinio ugdymo programos turinį, siūlo 

mokiniams rinktis: dalyko modulius: „Žmogus ir žodis: viešojo kalbėjimo pagrindai“ (lietuvių kalba 

ir literatūra 10 klasė), „Pakartok ir išmok“ (anglų kalba 5 klasė), „Mokomės rusų kalbos abėcėlę“ 

(rusų kaba 6 klasė), „Sprendžiu, įtvirtinu – žinau“ (matematika 5 klasė). 

88. Skyrius  nustato ir skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis 

pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams. 

Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į veiklą įtraukiami klasių auklėtojai, mokiniai, 

mokyklos socialinė pedagogė. Per adaptacinį laikotarpį  stebima individuali pažanga, bet mokinių 

pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinama.  Organizuojami naujų bendruomenės narių pokalbiai 

su mokyklos administracija ,,Mano pirmasis mėnuo mokykloje“. 

89. Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso 

dalis. Socialinė-pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, skyriuas bendruomenės 

tradicijomis, savanorystės veikla, vykdomais projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis. 

90. Socialinė - pilietinė veikla fiksuojama el. dienyne. Pildo klasių vadovai. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

91.  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 mokiniai renkasi dvejiems metams 

(5–6, 7–8, 9-10 klasėms).  

92.  Lietuvių kalba ir literatūra. Skyriuje lietuvių kalbos ugdymu rūpinamasi per visų 

dalykų pamokas: 

92.1. rašto darbus mokiniai įteikia rašytus ranka, informacinių technologijų pamokose 

naudojamasi lietuviška aplinka; 

92.2.  mokomosios užduotys panaudojamos kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant 

mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

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

raštu per visų dalykų pamokas; 

92.4. vertinant mokinio pasiekimus teikiama  grįžtamoji  informacija  ir  apie kalbos 

mokėjimą, nurodomi privalumai ir taisytini bei tobulintini dalykai; 

92.5.  ugdoma kalbinė atsakomybė, kalbinė raiška, suvokiant  tai kaip vieną iš 

prisistatymo viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą. 

92.6. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos išlyginti mokymosi spragas (skiriamos 

konsultacijos). 

93.  Užsienio kalba.  

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

toliau mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

93.2. Antrosios užsienio kalbos pradedama mokyti nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu 

pats renkasi antrąją užsienio kalbą: rusų, vokiečių. 

93.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą organizuojamas užsienio kalbų 

pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, 

pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS. 

93.4. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu 

atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta 

tos kalbos bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio 

mokyklos ir mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis 

pradėtos kalbos. 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 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę,  jei toje 

pačioje klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei mokyti skiriamos 2 

papildomos pamokos; jei  mažiau negu 5 mokiniai, atsižvelgiama į  mokyklos turimas mokymo 

lėšas. 

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

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

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

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

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

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

94.  Matematika. 

94.1. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti  naudojamasi Nacionalinio 

egzaminų centro parengtomis matematinio raštingumo užduotimis. Mokinių matematikos 



14 

 

mokymosi motyvacijai skatinti naudojamasi problemų sprendimo bendradarbiaujant, finansinio 

raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio egzaminų centro kasmet rengiamomis 

matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų 

tyrimų leidiniais ir publikacijomis. Kiekvienais mokslo metais mokiniai dalyvauja matematinio-

gamtamokslinio raštingumo konkurse. 

94.2. Stebint mokinių matematikos pasiekimus remiamasi NMPP rezultatais, 

numatoma pagalba mokiniams (užduotis ir metodus spragoms įveikti), kurių mokymosi 

pasiekimai žemi. 

94.3. Ugdant gabius matematikai mokinius užduotys individualizuojamos, 

diferencijuojamos. Atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, mokytojai pateikia įvairesnių, įdomesnių, 

įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduočių, naudojasi nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 

užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. Mokiniai skatinami  dalyvauti 

olimpiadose, konkursuose mokykloje, rajone, respublikoje. 

94.4. Matematiniam raštingumui ugdyti tikslingai naudojamos IKT, skaitmeninės 

mokomosios priemonės, pamokos vedamos IT klasėje.  

95. Gamtos mokslai.  

95.1. Organizuojant gamtos mokslų dalykų mokymą vadovaujamasi nacionalinių ir 

tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais bei rekomendacijomis. 

95.2.  Mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

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

panaudojant informacines komunikacines technologijas.  

95.3. Gerinant mokinių eksperimentinius ir praktinius įgūdžius, mokinių tvarkaraštyje 

organizuojamos (pagal poreikį) dvi iš eilės gamtos pamokos tiriamiesiems darbams.  Tiriamieji 

gamtos mokslų darbai planuojami atsižvelgiant į pagrindinio ugdymo bendrąsias programas ir 

turimas priemones. 

96.  Technologijos.  
96.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms. 

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

dalį, technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso, po 

kurios mokiniai pagal savo interesus ir polinkius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų: 

mityba, tekstilė, konstrukcinės medžiagos, elektronika. Mokiniai pasirinktą programą gali keisti 

pasibaigus trimestrui. 
97.  Informacinės technologijos. 

97.1.  7-8 klasėse pirmą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų 

bendrosios programos kursui (50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių 

technologijų mokoma integruotai su kitais mokomaisiais dalykais (kiti 50 procentų pamokų); 

Integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, pamoką gali planuoti ir dalyko 

mokytoją konsultuoti informacinių technologijų mokytojas arba pamokoje gali dirbti du mokytojai 

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

raštingumo gebėjimus, nėra būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai. 

97.2. 9 klasėje informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis, 10 klasėje – 

vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų ir tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. Modulį 

renkasi mokinys. 
98.  Socialiniai mokslai.  

98.1. Mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

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

informacines komunikacines technologijas. 

98.2. Pilietiškumo ugdymo pagrindų  mokoma  9, 10 klasėse kaip atskiro mokomojo 

dalyko, skiriant po 1 savaitinę pamoką, kurių metu mokiniai gali organizuoti pilietiškumo akcijas 

arba dalyvauti jose. Dalyvavimas akcijose gali būti fiksuojamas kaip pilietiškumo pamoka. 
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98.3. Mokykla į istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų dalykų turinį integruoja 

Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios 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. 
99.  Fizinis ugdymas. 

99.1. 5, 6, 7 ir 8 klasės mokiniams skiriamos 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę, 

per mokslo metus – 111 pamokų;  

99.2. Fiziniam ugdymui skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos sąlygos visiems 

mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (lengvosios 

atletikos, krepšinio, stalo teniso) per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje ar neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigoje. Skyrius užtikrina pasiūlos įvairovę ir tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, 

apskaitą e-dienyne ir Mokinių registre. 

99.3. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose, atsižvelgiama į Higienos 

normos reikalavimus. 

99.4. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

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

ir atsižvelgiant į savijautą: 

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

mokykloje. 

99.6. 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. 

99.7. Skyrius mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą). Nepasiruošę pamokai mokiniai privalo stebėti pamoką. 
100. Meninis ugdymas. 

100.1. Meninio ugdymo dalykus mokykloje sudaro privalomieji dailės, muzikos ir 

pasirenkamasis choreografijos dalykai. 

100.2. Dailės mokytoja organizuoja ir dalyvauja konkursuose, lanko parodas, naudoja 

virtualias mokymo(si) aplinkas. Muzikos mokytoja su mokiniais dalyvauja koncertuose, 

konkursuose, šventėse. 
101.  Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per metus ir per savaitę 2021-2022 mokslo 

metais: 
Klasė 

 

 

Ugdymo sritys ir  

dalykai  

5 6 7 8 9  10 

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

Lietuvių kalba ir literatūra  5 5 5 5 5 4 

Užsienio kalba (1-oji) 3+0,5* 3 3 3 3 3 

Užsienio kalba (2-oji) - 2+0,5* 2 2 2 2 

Matematika 4+1* 4 4 4 4 4 

Informacinės technologijos 1 1 1 1* 1 1 

Gamta ir žmogus 2 2 - - - - 

Biologija - - 2 1 2 1 

Chemija - - - 2 2 2 
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Fizika - - 1 2 2 2 

Istorija 2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai  - - - - 1 1 

Socialinė-pilietinė veikla** 10 12 14 16 18 20 

Geografija - 2 2 2 2 1 

Ekonomika ir verslumas - - - - - 1 

Dailė 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos (...) 2 2 1,5 1,5 1 1,5 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 2 2 

Žmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 

Pasirenkamieji dalykai / dalykų 

moduliai  
 

Choreografija - - 1 - - - 

Lietuvių kalbos modulis   „Žmogus ir 

žodis: viešojo kalbėjimo pagrindai“ 
- - - - - 1 

Minimalus pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę 

 

26 

 

29 29 31 31 31 

Mokykla skiria 27 30 31 31 32 32 

 

 

 

 

5–8 klasėse 

 

9–10 klasėse 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius per savaitę 

12 pam., iš jų, 5 pam. – dalykams,        

7 pam. . – darbui su spec. poreikių 

mokiniais,  dalykinėms konsultacijoms 

2 pam. – dalykams, 12 pam. – 

darbui su spec. poreikių 

mokiniais,  dalykinėms 

konsultacijoms  

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per savaitę) 
7 4 

 

Pastabos: : *  –  pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti,  ** - valandų (pamokų) skaičius per metus.,  

  

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

102. Skyrius, rengdamas ugdymo planą, atsižvelgia į specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymosi poreikius ir numato šių poreikių tenkinimo tvarką: priima sprendimus dėl specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių mokymosi krūvio (planuoja privalomas ir specialiąsias pamokas), 

specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimo. 

103.  Specialiųjų poreikių mokinių ugdymui dalykų Bendrąsias programas pritaiko,  

individualizuoja ir rengia individualias programas mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi 

poreikius, mokyklos vaiko gerovės komisijos, specialiojo pedagogo rekomendacijas, mokytoją 

konsultuoja mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. 
104. Organizuodamas specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, skyrius atsižvelgia į: 

104.1.  mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir sutrikimus; 

104.2.  ugdymo formą (ugdosi mokykloje integruotai ar namuose); 

104.3. ugdymo programą (pradinio, pagrindinio ugdymo bendrąją ar specialiųjų 

poreikių programą: pritaikytą arba individualizuotą); 
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104.4. turimas mokymo lėšas; 

104.5. ugdymo(-si) aplinką. 

105.  Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal pritaikytas programas, ugdymo(si) 

rezultatai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus, o kuriam 

rekomenduota mokytis pagal individualizuotas pradinio, individualizuotas pagrindinio ugdymo 

programas – vertinama pagal mokytojo programose numatytus pasiekimus. 

106.  Specialioji pedagoginė pagalba, specialiosios pratybos mokiniams teikiamos per 

pamokas, išskyrus logopedines pratybas, kurios atliekamos ne per pamokas, o kitu, suderintu su 

mokiniu laiku. 

107.  Nesant psichologo, skyrius kreipiasi į Tauragės PPT, bendradarbiauja su 

Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru dėl psichologinės pagalbos teikimo. 

 

 

VI SKYRIUS 

              UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ 

SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS 

SKYRIUJEJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI 

ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

108.  Skyrius ugdymo plane numato, kokią ugdymo proceso dalį, kada, kokios klasės 

mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Skyrius užtikrina, kad 

mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų. 

109.  Skyrius vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 

kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 

kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

110.  Konsultacijos (individualios ir grupinės), atsižvelgiant į skyriaus konkrečią 

situaciją, gali būti organizuojamos tik nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir (ar) 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

111.  Skyrius, organizuodamas nuotolinį ugdymą: 

112.  įvertina mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpina reikalingomis mokymosi 

priemonėmis. Sprendžia ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. Nesant sąlygų mokiniui mokytis namuose, sudaromos sąlygos 

mokytis mokykloje; 

113.  užtikrina visų mokymui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą; 

114.  užtikrina, kad sinchroniniam ugdymui būtų skirta ne mažiau kaip 80 procentų 

ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 20 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitę, 

mėnesį, mokslo metus); 

115.  pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui organizuoti. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – iki 90 min. Pamokos 

struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko 

programos ypatumus, ir mokinių amžių. Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės 

trukmės, skirta pietų pertraukai“; 

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

specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

115.2.  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; 

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

115.4.  paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 
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organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

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

ugdymo procesas skyriuje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai 

skelbiama mokyklos tinklalapyje; 

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

įprasto ugdymo proceso organizavimo. 

115.6.  Mokykla priima sprendimą 5-8 klasių mokiniams, kurie mokomi kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo 

metus įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, o I–IV gimnazijos klasių 

mokiniams – iki 30 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus įgyvendinti 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokykla užtikrina, kad mokiniai pasiektų 

numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų. 
 

 

 

 

_______________________________________ 

 


