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VILKAVIŠKIO PRADINĖS MOKYKLOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio pradinės mokyklos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo programos, 

pradinio ugdymo individualizuotos programos, pradinio ugdymo programos ją pritaikius 

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

programų įgyvendinimą mokykloje.  

2. Ugdymo plano paskirtis – apibrėžti Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo 

nuostatas, kuriomis vadovaudamasi mokykla savarankiškai ir tikslingai, atsižvelgdama į mokyklos 

bendruomenės poreikius, planuoja ir organizuoja pradinį ugdymą.  

3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:  

3.1. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu.  

3.2. Ilgalaikis ugdymo planas – pagal pradinio ugdymo bendrąją programą, tvirtinamą 

švietimo ir mokslo ministro, mokytojo numatyti mokinių mokymosi pasiekimai, ugdymo turinio 

gairės mokyklos numatytam laikotarpiui (metams).  

3.3. Trumpalaikis ugdymo planas – savaitei mokytojų numatyti mokinių ugdymosi 

pasiekimai.  

3.4. Individualus ugdymo planas – konkrečiam mokiniui pagal jo poreikius ir mokymosi 

galimybes parengtas ugdymo planas.  

3.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma.  

3.6. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant 

gebėjimus ir galias.  

3.7. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, dalykui 

diferencijuotai mokytis ar mokymosi pagalbai teikti.  

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

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių.  

3.9. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  
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2018–2019 M. M. PRADINIO UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

4. 2018–2019 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas aptartas mokytojų tarybos posėdyje 

(2019-06-20 protokolas Nr. S-2-3), mokyklos VGK posėdyje analizuotas mokymosi pagalbos 

teikimo tvarkos tikslingumas, nauda, trūkumai ir privalumai (2019-06-20 protokolas Nr. VG-8). 

Metodikos grupės susirinkime (2019-06-17 protokolas Nr. MT-21) palyginti diagnostinių ir 

standartizuotų testų rezultatai, numatytos priemonės pasiekimams gerinti, mokinių ugdymosi 

poreikių tenkinimas kuriant naujas edukacines erdves, mokinių asmeninės pažangos stebėjimas ir 

fiksavimas, mokytojų kvalifikacijos kėlimas, neformaliojo švietimo skyrimas, netradicinių ugdymo 

dienų įvairovė ir tikslingumas, mokinių skatinimas siekti aukštesniojo pasiekimų lygmens, pagalbos 

teikimas mokiniams, skaitymo, rašymo ir matematikos gebėjimų ugdymas per visų dalykų 

pamokas. 

4.1. 2018–2019 m. m. ugdymo proceso įgyvendinimo privalumai:  

4.1.1. pakankamas dėmesys mokinių mokymosi motyvacijos skatinimui. Ugdymo turinys 

įgyvendintas ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: miesto viešosiose įstaigose, muziejuose, 

bibliotekose, mokinių tėvų darbovietėse, žygių ir ekskursijų metu (edukacinės pamokos, projektai ir 

kt.);  

4.1.2. mokymo organizavimo formų įvairovė. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ir 

kitomis ugdymo organizavimo formomis (projekto, kūrybinio darbo, konkurso, viktorinos ir kt. 

formomis); 

4.1.3. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas;  

4.1.4. konsultacinių valandų skyrimas gabių ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių 

ugdymui. Mokykla, atsižvelgusi į mokinių poreikius, tėvų pageidavimus, skirtus mokyklai 

asignavimus, 2018–2019 mokslo metais 15 val. per savaitę skyrė individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms; 

4.1.5. vaiko gerovės komisijos ir komandinis pagalbos mokiniui specialistų darbas. 

Mokykloje per mokslo metus įvyko 15 VGK posėdžių, dalyvaujant mokinių tėvams (globėjams), 

svarstytos netinkamo vaikų elgesio ir bendravimo problemos, ugdymosi sunkumai, švietimo 

pagalbos teikimas. Su mokiniais individualiai dirbo visa pagalbos mokiniui specialistų komanda; 

4.1.6. netradicinio ugdymosi dienų organizavimas. 2018–2019 m. m. vyko: 15 netradicinio 

ugdymo dienų, 68 pažintinės-edukacinės išvykos, 4 gabių mokinių, 6 pramoginiai, 4 prevenciniai 

renginiai. Organizuotos mokinių darbų parodos, akcijos, sporto ir sveikatingumo dienos. Vykdytas 

tęstinis projektas „Sveikas vaikas – vartai į ateitį“ bei vasaros poilsio socializacijos programa 

„Draugaukime, keliaukime, pažinkime kartu su pradinuku“; 

4.1.7. neformaliojo ugdymo pasiūla. 39 val. per savaitę skirtos neformaliojo švietimo 

programoms įgyvendinti. Neformaliojo vaikų švietimo veikla organizuota tęsiant mokyklos 

tradicijas, ugdant mokinių meninius, kūrybinius, saviraiškos gebėjimus. Gabiems mokiniams 

sudarytos sąlygos gilinti mokomųjų dalykų žinias, stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis, plėtoti 

individualius gebėjimus. Vykdomas kryptingas meninis ugdymas. Mokiniai turėjo galimybę lankyti 

šokio, dainavimo, keramikos, teatro, sporto, kalbinio ugdymo, etnokultūros, informatikos ir 

gamtamokslinių tyrinėjimo būrelius; 

4.1.8. kryptingas bendradarbiavimas tarp mokytojų, mokinių ir jų tėvų. Vyko susitikimas 

su socialiniais partneriais iš Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos. Organizuota šalies 1–4 klasių 
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mokinių konferencija „Tai įdomu“. Tolimesnis ketvirtų klasių mokinių mokymosi sėkmingumas 

aptartas su Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pedagogais.  

4.1.9. Mokinių tėvai (,,Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018“) išskiria šias stipriąsias 

mokyklos veiklos puses: mokymą bendradarbiauti, pagalbą vienas kitam; supratimo apie mokymosi 

svarbą gyvenime ugdymą; mokymą būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais; įdomios ir 

prasmingos socialinės ir visuomeninės veiklos vaikams organizavimą.  

4.2. Galimybės:  

4.2.1. ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas skiriant konsultacines valandas 

gabių ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymui;  

4.2.2. 2019 metų balandžio mėnesį dviejų ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo TIMSS 2019 

– pagrindiniame tyrime; 

4.2.3. individuali mokinio pasiekimų ir pažangos stebėsena ir mokymosi pagalbos 

teikimas;  

4.2.4. komandinis pagalbos mokiniui specialistų darbas; 

4.2.5. SEU programos įgyvendinimas; 

4.2.6. kabinetų atnaujinimas ir turtinimas; 

4.2.7. neformalaus švietimo tikslingas valandų panaudojimas.  

4.3. Silpnosios pusės:  

4.3.1. atskirų mokinių pažangos pamatavimas; 

4.3.2. gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas;  

4.3.3. nepakankami 2 ir 4 klasių mokinių matematiniai gebėjimai: 

4.3.3.1. balandžio – gegužės mėn. antrų ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo 

nacionaliniame mokinių pasiekimų (diagnostinių ir standartizuotų testų) patikrinime. Antrų klasių 

mokiniai atliko diagnostinius matematikos, skaitymo, rašymo I dalies (teksto kūrimas) ir rašymo II 

dalies (kalbos sandaros pažinimas) testus. Ketvirtokai – matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio 

pažinimo standartizuotus testus, užpildė klausimynus. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

(NMPP) 2019 m. rezultatai:  

4.3.3.1.1. Diagnostiniai antrų klasių mokinių testai:  

Matematika – mokyklos vidurkis 71,0 (vidutiniškai surinktų taškų dalis). Tai yra nuo 2,2 

iki 9,7 taškų mažiau, lyginant su visų šalies skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių, dalyvavusių 

pasiekimų patikrinime, pasiekimais.  

Skaitymas – mokyklos vidurkis 81,9 (vidutiniškai surinktų taškų dalis). Rezultatai artimi 

šalies mokyklų mokinių pasiekimų rezultatams. Nuo 1,2 iki 4,2 taškų rezultatai aukštesni, lyginant 

su šalies kaimo, gimnazijų, pagrindinių mokyklų mokinių, dalyvavusių pasiekimų patikrinime, 

pasiekimais. Nežymiai (1,3–2,8 taškais) atsiliekame nuo didmiesčių, progimnazijų, 

mokyklų/darželių, pradinių mokyklų mokinių, dalyvavusių tyrime, pasiekimų.  

Rašymas (teksto kūrimas) – mokyklos vidurkis 75,4 (vidutiniškai surinktų taškų dalis) 

artimas šalies vidurkiui. Nežymia dalimi (1,5 taško) atsiliekame tik nuo didmiesčių mokyklų 

mokinių, dalyvavusių tyrime, pasiekimų. 2,0–3,0 taškais lenkiame kitų tipų šalies skirtingų vietovių 

mokyklas.  

Rašymas (kalbos sandaros pažinimas) – mokyklos vidurkis 78,0 (vidutiniškai surinktų 

taškų dalis). Rezultatai artimi šalies mokyklų mokinių pasiekimų rezultatams. Nuo 2,3 iki 4,0 taškų 

atsiliekame lyginant su šalies didmiesčių, progimnazijų, mokyklų/darželių, pradinių mokyklų 

mokinių, dalyvavusių tyrime, pasiekimais.  
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4.3.3.1.2. Ketvirtų klasių mokinių standartizuoti testai:  

Matematika – mokyklos vidurkis 58,1 (vidutiniškai surinktų taškų dalis). Tai yra 8,5 

taškais mažiau, lyginant su šalies didmiesčių mokyklomis. Nuo 1,4 iki 7,7 taško rezultatai geresni 

už pagrindinių, kitų miestų mokyklų bei pagrindinių mokyklų mokinių, dalyvavusių tyrime, 

pasiekimus.  

Skaitymas – mokyklos vidurkis 64,8 (vidutiniškai surinktų taškų dalis). Tai yra nuo 2,1 iki 

15,2 taškų daugiau, lyginant su visų šalies skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių, dalyvavusių 

pasiekimų patikrinime, pasiekimais.  

Rašymas – mokyklos vidurkis 68,3 (vidutiniškai surinktų taškų dalis). Tai yra nuo 5,6 iki 

23,7 taškų daugiau, lyginant su visų šalies skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių, dalyvavusių 

pasiekimų patikrinime, pasiekimais.  

Pasaulio pažinimas – mokyklos vidurkis 66,7 (vidutiniškai surinktų taškų dalis). Tai yra 

nuo 12,4 iki 21,9 taškų daugiau, lyginant su visų šalies skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių, 

dalyvavusių pasiekimų patikrinime, pasiekimais.  

4.4. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų mokyklos ataskaitos aptartos mokytojų 

metodikos grupės susirinkime (2019-06-17 Nr. MT-21), patalpintos mokyklos svetainėje. Ataskaitų 

rezultatai panaudojami rengiant ilgalaikius ugdymo planus. 

5. Ugdymo uždaviniai 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais: 

5.1. ugdymo(si) diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas;  

5.2. matematinių įgūdžių gerinimas; 

5.3. gabumų ir talentų ugdymas pamokoje;  

5.4. nuoseklios SEU pamokos siekiant stiprinti mokinių tarpusavio santykius. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS  

 

6. Mokyklos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo planas (toliau 

Mokyklos ugdymo planas) parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413, Geros 

mokyklos koncepcija (ŠMM, 2015-12-21, Nr. V-1308), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašu (ŠMM, 2015-12-21, Nr. V-1309), kitais dokumentais ir mokyklos 2018–2020 

metų strateginiu planu. 

7. Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planą, rėmėsi švietimo stebėsenos, nacionalinių 

ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo informacija, mokyklos įsivertinimo ir 2017 m. birželio 19 d. Nr. A-31 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros parengtais Vilkaviškio pradinės mokyklos išorės 

vertinimo ataskaitos duomenimis.  

8. Mokyklos pradinio ugdymo planą rengė 2019 metų birželio 10 d. direktoriaus įsakymu 

Nr. V-84/1 sudaryta darbo grupė, į kurią bendradarbiavimo pagrindais buvo įtraukti mokytojai, 

mokyklos administracijos ir Vaiko gerovės komisijos atstovai, mokinių tėvai.  

9. Ugdymo planas sudarytas dvejiems mokslo metams: 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo 

metams.  
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10. Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki ugdymo proceso pradžios, 

projektą suderinęs su mokyklos taryba ir Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėju.  

11. Mokyklos ugdymo plane įteisinami mokyklos bendruomenės susitarimai dėl 

(Mokyklos tarybos 2019-06-17 protokolo Nr. S-1-3, mokytojų tarybos 2019-06-20 protokolo Nr. S-

2-3, mokytojų tarybos 2019-08-29 protokolo Nr. S-2-4):  

11.1. integruojamųjų ir prevencinių programų pasirinkimo bei jų įgyvendinimo (žr. 38–40 

p.);  

11.2. ugdymosi proceso organizavimo trukmės, organizavimo formų ir kt. (žr. 14–19 ir 

28–29.2 p.); 

11.3. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo (žr. 58–59 p.);  

11.4. priemonių, pasėsiančių mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos bei švietimo pagalbos teikimo (žr. 45–51 p.); 

11.5. neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo, skiriamų 

ugdymo valandų, mokinių skaičiaus grupėse (žr. 31 p.); 

11.6. pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo (žr. 23.3. p.);  

11.7. ugdymo valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, panaudojimo (žr. 

27 p.); 

11.8. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 

organizavimo būdų ir laikotarpių, didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, namų darbų 

skyrimo (žr. 41–43 p.);  

11.9. Bendrajai programai įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų paskirstymo varianto, 

numatyto Bendrojo ugdymo plano 27 punkte, pasirinkimo, ugdymo valandų konkrečiai klasei 

paskirstymo (žr. 24–26 p.); 

11.10. ugdymo turinio planavimo laikotarpių, struktūros (trumpalaikių ir ilgalaikių planų, 

individualaus plano mokiniui, klasės vadovo darbo) ir kitų su ugdymo turinio planavimu susijusių 

aspektų (žr. 56–57 p.); 

11.11. Bendrosios programos pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, ir pradinio 

ugdymo individualizuotos programos įgyvendinimo bei švietimo pagalbos teikimo (žr. 60–63 p.); 

11.12. klasių dalijimo į grupes, mažiausio mokinių skaičiaus jose nustatymo, laikinųjų 

grupių sudarymo (žr. 23.2. p.).  

12. Direktorius tvirtina: 

12.1. pradinio ugdymo programos ugdymo planą; 

12.2. neformaliojo švietimo programas; 

12.3. pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraščius. 

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui derina: 

13.1. ilgalaikius ugdymo planus; 

13.2. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo programas; 

13.3. neformaliojo vaikų švietimo programas. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
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PIRMAS SKIRSNIS  

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

(Mokytojų tarybos 2019-06-20 nutarimu, protokolas Nr. S-2-3)  

 

14. 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 dieną. 

Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Ugdymo procesas baigiasi 2020 m. birželio 9 dieną.  

pirmas pusmetis: rugsėjo 2 dieną – sausio 17 dieną 

antras pusmetis: sausio 20 dieną – birželio 9 dieną.  

Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8.00 valandą. 

15. 2020–2021 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 dieną. 

Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Ugdymo procesas baigiasi 2021 m. birželio 8 dieną.  

pirmas pusmetis: rugsėjo 1 dieną – sausio 15 dieną 

antras pusmetis: sausio 18 dieną – birželio 8 dieną. 

16. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos, 

kurių bendra trukmė 2019–2020 mokslo metais – 19, o 2020–2021 mokslo metais – 20 ugdymo 

dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.  

17. Mokinių atostogos 2019–2020 mokslo metais:  

Rudens 2019-10-28–2019-10-31 

Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23–2020-01-03 

Žiemos 2020-02-17–2020-02-21 

Pavasario (Velykų) 2020-04-14–2020-04-17 

18. Mokinių atostogos 2020–2021 mokslo metais: 

Rudens 2020-10-26–2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23–2021-01-05 

Žiemos 2021-02-15–2021-02-19 

Pavasario (Velykų) 2021-04-06–2021-04-09 

 

19.Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 

19.1. 2019–2020 m. m. vasaros atostogos – 2020 m. birželio 10 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 

diena.  

19.2. 2020–2021 m. m. vasaros atostogos – 2021 m. birželio 9 d. – 2021 m. rugpjūčio 31 

diena.  

20. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. 

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą 

mokiniams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus 

Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ 

(toliau – Higienos norma), reikalavimus, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir 

organizuojamas kitose erdvėse.  

21. Mokyklos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, ar sustabdymo. Sprendimus dėl 
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ugdymo proceso koregavimo, įskaičiavimo / neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių derina su 

mokyklos taryba ir Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

(Mokytojų tarybos 2019-06-20 nutarimu, protokolas Nr. S-2-3) 

 

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

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

ugdymas.  

23. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį, susitaria dėl:  

23.1. ugdymo proceso formos keitimo ar mokymosi laikotarpio skirstymo kitaip, nei 

nurodoma Bendrųjų ugdymo planų 27 punkte (pvz., intensyvinti ugdymo procesą, ugdymo turinį 

įgyvendinti projektine veikla, mokyti vieno, dviejų dalykų per dieną ir kitomis formomis, pvz., 

integralaus turinio ir kt.): 

23.1.1. mokytojas, formuodamas integralų ugdymo turinį (nesuskaidytą į atskirus 

dalykus):  

23.1.1.1. numato integruoto ugdymo laikotarpius (pvz., integruotai ugdoma dieną, mėnesį 

ar visus mokslo metus), ugdymo sričiai ar dalykui skirdamas proporcingą pamokų / ugdymo 

valandų skaičių, dienos ugdymo proceso pradžią ir pabaigą, preliminarų ugdymo veiklų laiką. 

Dalykų pamokos, jų laikas nenurodomi; 

23.1.1.2. numato integracinius ugdymo turinio elementus. Jais gali būti: Bendrojoje 

programoje numatyti ugdymo(si) pasiekimai, kompetencijos, aktualios temos, problemos, iškelti 

ugdymo tikslai ir kt.; 

23.1.1.3. gali pasirinkti įvairaus ugdymo turinio integravimo būdus, kai integruojami visi 

ar keli Bendrosios programos ugdymo dalykai; 

23.1.1.4. gali derinti Bendrosios programos ir neformaliojo vaikų švietimo programų 

turinį, kurdamas integralų pradinio ugdymo turinį; 

23.1.1.5. planuodamas ugdymo laiką išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas 

pamokas, nurodytas bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 

23.1.2. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 

1–4 klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma; 

23.1.3. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 

integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo 

dalykų ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį:  

23.1.3.1. ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės 

ugdymo periodus; 

23.1.3.2. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų 

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

atsižvelgiant į tai, kiek mokykla gali skirti laiko neformaliojo vaikų švietimo programoms 

įgyvendinti. Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas. 

23.1.4. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo 

formomis įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys; 
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23.1.5. ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų 

(pvz., muziejuose, bibliotekose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.). 

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

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą pamokų/ugdymo valandų skaičių. 

23.2. Klasės dalijamos į grupes: 

23.2.1. Doriniam ugdymui (grupėje ne mažiau kaip 10 mokinių), jei tos pačios klasės 

mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra parinkę tikybą ir etiką; mokykloje nesusidarius mokinių 

grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;  

23.2.2. anglų kalbai mokyti, klasėje esant ne mažiau kaip 20 mokinių. 

23.2.3. Laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių bus sudaroma doriniam ugdymui 

(tikybai/etikai). 

23.3. 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. po 4 ugdymo proceso dienas per mokslo 

metus skiriama pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei, sportinei ir kt. veiklai (toliau – 

pažintinė veikla) (žr. 1 lentelę): 

 

1 lentelė. Pažintinė veikla 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo dienų veiklos 2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 

1. Mokslo ir žinių diena Rugsėjo 2 d.  Rugsėjo 1 d.  

2. Sportinė veikla Rugsėjo 24 d. Rugsėjo 24 d. 

3. Pažintinė veikla (edukacinės 

išvykos) 

Birželio 4/8 d.  Birželio 1/2 d. 

4. Meninė veikla Birželio 9 d. Birželio 8 d.  

 

23.3.1. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje numatytų 

ugdymo tikslų ir šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių, įtraukiamos į klasių vadovų 

ilgalaikius ugdomojo darbo planus. Šių dienų veiklos vyksta pagal atskirą mokyklos direktoriaus 

įsakymą, siejamos su mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais. Elektroniniame dienyne tos 

dienos pamokos nepildomos. Ši veikla žymima klasės vadovo veikloje, pastabose įrašomas valandų 

skaičius. Metodikos grupės susirinkime (2019-06-17 Nr. MT-21) susitarta, kad metinių švenčių, 

tradicijų paminėjimas integruojamas į konkrečios savaitės pamokas.  

23.3.2. veikla gali būti organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: 

muziejuose, bibliotekose, virtualiose mokymosi aplinkose ir kt.  

24. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti 2019–2020 ir 

2020–2021 mokslo metais skiriamos pamokos per metus (savaitę), kai pamokos trukmė 1 klasėse – 

35 min., 2–4 klasėse – 45 min. ) (žr. 2 lentelę): 

 

2 lentelė. Pamokų paskirstymas: 

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Iš viso 

skiriama 

pamokų 

Pradinio 



 

 

 

9 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas 

(tikyba arba 

etika) 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4) 

Lietuvių kalba 280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29) 

Užsienio kalba 

(anglų) 

0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika  140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 630 (18) 

Pasaulio 

pažinimas 

70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Dailė ir 

technologijos 

70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Fizinis ugdymas 

(ir šokis) 

105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12) 

Iš viso privalomų 

pamokų skaičius 

metams 

770 (22) 840 (24) 805 (23) 840 (24) 3255 (93) 

Pamokos, 

skiriamos 

mokinių 

ugdymosi 

poreikiams 

tenkinti 

70 (2) 105 (3) 175 (5) 

Neformalusis 

švietimas 

140 (4) 140 (4) 280 (8) 

25. Pamokų skaičių klasei per metus (savaitę) sudaro: privalomos pamokos visiems klasės 

mokiniams; pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti; pamokos dalyko, kuriam 

mokyti klasė dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti.  

26. Bendrajai programai įgyvendinti pamokos per savaitę skirstomos taip (žr. 3 

lentelę): 

 

3 lentelė. Pamokos klasėms per savaitę 

Klasė/ 

Dalykai 

1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e Iš viso 

1–4 

Dorinis 

ugdymas 

(tikyba arba 

etika) 

1 1 1 1  1 1  1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Lietuvių kalba 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 145 

Užsienio kalba 

(anglų) 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Matematika  4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 90 
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Pasaulio 

pažinimas 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

Dailė ir 

technolog. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

Fizinis ugdymas 

(ir šokis) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 

Iš viso 

privalomų 

pamokų 

skaičius savaitei 

22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 465 

Pamokos, 

skiriamos 

mokinių 

ugdymosi 

poreikiams 

tenkinti 

 

1 

 

 

 

 

1 

Pridedama 

klasei pamokų 

(grupėms): 

 

Anglų kalba 

Neformalus 

švietimas 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

17 20 37 

Iš viso valandų: 248 273 521 

 

27. Pamokos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos mokymosi pagalbai 

teikti – iš viso 1 valanda;  

28. Pamokų ir pertraukų laikas (žr. 4 lentelę): 

 

4 lentelė. Pamokų ir pertraukų laiko paskirstymas 

Pamoka Pamokų trukmė Pertrauka Pertraukų trukmė (min) Pastabos 

1. 8.00–8.45    

  I 10  

2. 8.55–9.40    

  II 10  

3. 9.50–10.35    

  III 20 Pietūs priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikams ir  

1–2 klasių mokiniams 

4. 10.55–11.40    

  IV 30 Pietūs 3–4 klasių mokiniams 

5. 12.10–12.55    
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Neformaliojo ugdymo veiklos (laikas nurodytas neformaliojo švietimo programų tvarkaraščiuose) 

 

28.1. pertraukos, skiriamos mokiniams pailsėti, pavalgyti, sveikatos stiprinimui. 

Pertraukoms per dieną 1–4 klasėse skiriama 1 val. 10 minučių. 

28.2. Jeigu ugdymo procesas yra organizuojamas kitokia mokymosi forma (projekto, 

didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo ar kt.), nepertraukiamas mokymosi laikas gali būti 

koreguojamas, tačiau nepertraukiamo mokymosi trukmė neturi būti ilgesnė kaip 90 minučių. 

29. Ugdomasis procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų įvairiose 

edukacinėse aplinkose: artimiausioje gamtinėje aplinkoje, Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje, 

Vilkaviškio krašto muziejuje, Dr. Jono Basanavičiaus gimtojoje sodyboje, Kultūros centre, 

Suvalkijos regioniniame kultūros centre – Paežerių dvare, Vilkaviškio turizmo ir verslo 

informaciniame centre ir kitur. Edukacinių aplinkų kaitą mokytojai fiksuoja elektroniniame 

dienyne. 

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

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, pasiekimų rezultatus, išlaikydama mokslo metams skirtą 

ugdymo valandų skaičių.  

31. Neformalusis vaikų švietimas mokykloje organizuojamas popamokinėmis veiklos 

formomis: būreliai, klubai, meniniai ir sporto kolektyvai. Minimalus mokinių skaičius neformaliojo 

švietimo grupėje 12 mokinių.  

31.1. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninei, sportinei, kūrybinei, 

intelektualinei mokinių veiklai bei mokinių asmeninėms, mokėjimo mokytis, komunikavimo, 

pažinimo, socialinėms-pilietinėms, kultūrinėms, kūrybiškumo kompetencijoms ugdyti.   

31.2. Neformaliojo švietimo veikla mokiniams neprivaloma ir laisvai pasirenkama.  

31.3. Atsižvelgus į mokyklos galimybes, klasių komplektų skaičių, neformaliojo ugdymo 

organizavimo tradicijas bei mokinių poreikius, neformaliojo ugdymo valandos 1–4 klasėse, pritarus 

mokyklos tarybai, skiriamos (žr. 5 lentelę):  

 

5 lentelė. Neformaliojo ugdymo valandų paskirstymas 

Eil. 

Nr. 

Neformalusis švietimas 

(būreliai, ansambliai, klubai ir kt.) 

Būrelių 

skaičius 

Savaitinių 

valandų 

skaičius 

1. Šokis 2 4 

2. Keramika 1 8 

3 Dailė 1 1 

4. Dainavimas 4 4 

5. Teatras  1 2 

6. Sportas 2 2 

7. Šachmatai  1 2 

8. Gabūs mokiniai 2 2 

9. Kalbinis ugdymas 3 5 

10. Etnokultūra 1 1 

11.  Tyrinėjimai  1 2 
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12.  Informatika 1 4 

Iš viso neformalaus ugdymo valandų panaudota  37 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

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

namie organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 

ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405: 

32.1. Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo 

dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį. Rekomenduojama įgyvendinti visas Bendrosios 

programos dalykų programas, išskyrus fizinio ugdymo programą;  

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

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

Bendrąją programą, numato ugdomųjų veiklų tvarkaraštį); 

32.3. mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos bus 

įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą; 

32.4. namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi 

forma) mokomam mokiniui 1–3 klasėse skiriama 315 metinių (9 savaitinės) pamokų Bendrosios 

programos ugdymo dalykams įgyvendinti; 4 klasėse – 385 metinės (11 savaitinių) pamokos. 

Pamokos vyksta tris dienas per savaitę;  

32.5. mokinio, kuris mokosi pagal jo poreikiams pritaikytą ugdymo programą, pažangos ir 

pasiekimų vertinimo kriterijai aptariami su jo tėvais (globėjais), švietimo pagalbą teikiančiais 

specialistais;  

32.6. pasibaigus pusmečiui vaiko pažanga ir pasiekimai aptariami VGK posėdyje.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS  

IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ASMENŲ, BAIGUSIŲ 

UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO UGDYMO 

PROGRAMOS DALĮ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

 

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

pasaulio pažinimo dalyko ar visų Bendrosios programos dalykų nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka: 

33.1. visų Bendrosios programos dalykų gali mokytis mokinys, laikinai išvykęs gyventi į 

užsienį, jei tėvai (globėjai) raštu yra deklaravę, kad mokinys toje šalyje nesimoko pagal Pradinio 

ugdymo programą; 

33.2. mokymą teikia mokykla, vykdanti nuotolinį mokymą; 

34. Mokykla, atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

Pradinio ugdymo programos dalį (toliau – tarptautinė pradinio ugdymo programa) ar 

priešmokyklinio ugdymo programos dalį:  
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34.1. priima 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“, susipažinusi su atvykusių asmenų lūkesčiais ir norais dėl 

mokymosi kartu su bendraamžiais;  

34.2. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 

šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo 

ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai 

(globėjai) pateikia tai patvirtinančius įrodymus; 

34.3. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį 

Lietuvoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos  švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu; 

34.4. informuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrių;  

34.5. kartu su mokinio tėvais (globėjais) ar teisėtais mokinio atstovais numato atvykusio 

mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį, ar poreikį tam 

tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;  

34.5.1. jei mokykla nustato, kad reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams pašalinti, 

mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame nurodoma, kokia pagalba (atskirų 

ugdomųjų dalykų, lietuvių kalbos ar socialinių kultūrinių kompetencijų ir kt.) ir kaip bus teikiama. 

Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas pamokų skaičiaus perskirstymas tarp atskirų 

dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 27 punkte; 

34.5.2. numato mokinio apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus; mokyklos, mokinio ir tėvų įsipareigojimus;  

34.5.3. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais) ar teisėtais mokinio atstovais 

ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 

34.5.4. prireikus, pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui 

sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

34.5.5. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, atliepiančias besimokančiojo poreikius.  

35. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, savivaldybėje 

nesusidarius nemokančių lietuvių kalbos mokinių išlyginamajai klasei ar laikinajai grupei, mokykla 

sudaro sąlygas intensyviai tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus, organizuodama papildomą, 

individualų lietuvių kalbos mokymą, skirdama pamokų iš mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti 

skiriamų pamokų. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienų metų (išimtinais atvejais ir 

ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas keleriems (2–4) metams.  

  

PENKTASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

(Mokytojų tarybos 2019-06-20 nutarimu, protokolas Nr. S-2-3) 

 

36. Ugdymo sričių / dalykų programų įgyvendinimas: 

36.1. Dorinis ugdymas: 
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36.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  

36.1.2. mokykloje, nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma 

laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;  

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

tėvų (globėjų) pateiktą prašymą. 

36.2. Kalbinis ugdymas:  

36.2.1. lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis; 

36.2.1.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

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

ugdymo plano 27 punkte nurodytas pamokas;  

36.2.1.2. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) vartojimo žodžiu ir raštu 

pasiekimus, ugdomojoje veikloje panaudojamos įvairios mokomosios užduotys kalbai ir mąstymui 

ugdyti, atkreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus; 

36.2.1.3.mokykloje kasmet organizuojamas rajoninis meninio skaitymo konkursas 

„Tėvynei iš vaiko širdelės“.  

36.2.2. Pirmosios užsienio kalbos mokymas (anglų kalbos): 

36.2.2.1. anglų kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais Pradinio ugdymo programos 

metais;  

36.2.2.2. anglų kalbai mokyti 2 ir 4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę. 

36.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

36.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Bus vykdomos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (vieną ketvirtąją) pasaulio pažinimo laiko skirti ugdymo 

procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (mokyklos 

artimiausioje aplinkoje, prie vandens telkinio ir pan.).  

36.4. Fizinis ugdymas:  

36.4.1. sudarytos sąlygos mokiniams lankyti ne mažiau kaip 105 fizinio ugdymo pamokas 

per metus (3 pamokas per savaitę); 

36.4.2. fizinio ugdymo pamokų metu ugdoma: sveikos gyvensenos įgūdžiai, fizinio 

aktyvumo poreikis, savikontrolės ir saviugdos įgūdžiai, fizinio ugdymosi galimybių ir judėjimo 

formų įvairovės supratimas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai bei elgesys, sporto šakų 

technikos bei taktikos įsisavinimas, saugumas; 

36.4.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose 

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

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

36.4.3.2. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, mokytojas siūlo kitą veiklą (pvz.: įvairius stalo žaidimus, literatūros apie sportą, sveikatos 

ugdymą skaitymą ir pan.) užtikrindamas mokinių saugumą. 

36.5. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras):  

36.5.1. technologiniam ugdymui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip vieną trečiąją 

dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 

36.5.2. atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir mokyklos 

galimybes mokykloje siūloma kryptingo meninio ugdymo sritys: keramikos, dainavimo, šokio ir 
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teatro (keisti pasirinktą meno sritį mokiniai gali pasibaigus mokslo metams); kryptingas meninis 

ugdymas integruojamas į neformalųjį švietimą.  

37. Siekiant mažesnio mokinių mokymosi krūvio ir įvairiapusiškesnio fizinio ugdymo, 

mokiniui, lankančiam neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

veiklas ir pateikusiam tai įrodančią informaciją, fizinio aktyvumo pamokas (ar jų dalį) mokykloje 

galima įskaityti. Šių programų turinys turi derėti su Bendrųjų programų turiniu:  

37.1. Direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko 

savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo.  

37.2. Už mokinių saugumą (tuo metu, kai vaikas nedalyvauja pamokose mokykloje) 

atsako mokinio tėvai (globėjai).  

38. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

38.1. Į pradinio ugdymo turinį integruojama: 

38.1.1. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, Mokymosi 

mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programų pagrindai,– į lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, meninio ugdymo turinį;  

38.1.2. Žmogaus saugos, 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,– į pasaulio pažinimo ugdymo turinį;  

38.1.3. Etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651, etninės kultūros ugdymas (pagal 

„Etninės kultūros ugdymo metodines rekomendacijos pradinio ugdymo pedagogams“) – į meninio 

(dailė, technologijos, muzika) ir lietuvių kalbos ugdymo turinį; 

38.1.4. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės 

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

komunikacinių technologijų pradmenų – lietuvių kabos, matematikos, pasaulio pažinimo, meninio 

ugdymo pamokose;  

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

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72, – į klasės vadovo veiklą ir technologijų dalyko 

ugdymo turinį.  

39. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. mokykloje įvedama Nuoseklaus socialinio ir emocinio 

ugdymo programa (toliau – SEU). SEU programa 1–4 klasėse vykdoma vieną kartą per savaitę 

(rekomenduojama pirmadieniais, iš klasės vadovo skiriamų valandų). 

40. Integruojamosios programos fiksuojamos ilgalaikiuose ugdymo planuose.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

(Mokytojų tarybos 2019-06-20 nutarimu, protokolas Nr. S-2-3) 

 

41. Klasėje dirbantys mokytojai susitaria ir užtikrina, kad mokiniams nebūtų skiriamas 

daugiau kaip vienas diagnostinis darbas per dieną ir ne daugiau kaip keturi per savaitę.  

42. Apie patikrinamąjį darbą mokiniai ir jų tėvai informuojami (klasėse susitarta forma) ne 

vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojama patikrinamuosius darbus rašyti pirmadieniais ir 

penktadieniais, pirmą dieną po atostogų ar šventinių dienų.  

43. Mokytojų taryba priima sprendimus dėl namų darbų skyrimo ir tikrinimo: 
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43.1. namų darbai gali būti raštu ir žodžiu, trumpalaikiai (juos mokiniai turi atlikti iki 

sekančios pamokos) arba ilgalaikiai (kūrybiniai), dėl kurių atlikimo laikotarpio susitaria mokytojas 

ir mokiniai;  

43.1.1. mokytojas su mokiniais susitaria dėl namų darbų skyrimo apimties, užduočių 

pobūdžio, jų vertinimo; 

43.2. namų darbai diferencijuojami, atsižvelgiant į mokinių gabumus, galimybes, 

pastangas. Namų darbų užduotys mokiniui turi būti suprantamos. Mokytojas gali neskirti namų 

darbų; 

43.3. jei mokytojas skyrė namų darbus, juos privalo patikrinti pasirinkta forma (surinkti 

darbus ir ištaisyti, aptarti žodžiu, organizuoti namų darbų aptarimą poroje, grupėje ar pan.); 

43.3.1. mokytojas, siekdamas, kad mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų kontroliuoti, 

ar jų vaikai atlieka namų darbus, užtikrina, kad būtų skelbiamos paskirtos užduotys pasirinktinai: 

pradinuko užrašuose, el. dienyne, mokinio sąsiuvinyje ar kt. Susitarimai dėl tėvų informavimo būdų 

apie mokiniui skiriamus namų darbus fiksuojami klasės mokinių tėvų susirinkimo protokole 

(rugsėjo mėnesį).  

43.4. Pradinių klasių mokiniams skiriami namų darbai: 1–2 klasėse – iki 0,5 val. per dieną, 

3–4 klasėse – iki 1 val. per dieną;  

43.5. atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami.  

44. Mokykla organizuoja mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi turimais 

duomenimis, jeigu reikia koreguoja ugdymo procesą.  

45. Mokykla užtikrina sisteminę švietimo pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų 

prevenciją, intervenciją ir žemų pasiekimų kompensacines priemones. 

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

(Mokytojų tarybos 2019-08-29 nutarimu, protokolas Nr. S-2-4) 

 

46. Mokymosi pagalbos tikslas – padėti kiekvienam mokiniui pajusti mokymosi sėkmę 

siekiant individualios pažangos, atsižvelgiant į jo gabumus, turimą mokymosi ir asmeninę patirtį. 

47. Siekiant laiku ir tikslingai suteikti mokiniui reikalingą pagalbą, skatinant individualią 

pažangą: 

47.1. rugsėjo mėnesį klasių vadovai bendradarbiaudami su pagalbos mokiniui specialistais bei 

mokinių tėvais (globėjais) teikia duomenis mokyklos socialiniam pedagogui apie:  

47.1.1. gyvenančius daugiavaikėse šeimose; 

47.1.2. gyvenančius nepilnose šeimose; 

47.1.3. gaunančius nemokamą maitinimą; 

47.1.4. turinčius bendravimo (elgesio) sunkumų; 

47.1.5. turinčius kalbos sunkumų (sutrikimų); 

47.1.6. nesilaikančius klasės susitarimų. 

47.2. Socialinis pedagogas spalio mėn. pirmąją savaitę apibendrintą informaciją pristato 

mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams; 

47.3. mokytojai, atsižvelgdami į kontekstą, suasmenina mokymąsi, padeda mokiniui siekti 

asmeninės pažangos.  

48. Atsiradus mokinio mokymosi sunkumams ar mokinio pasiekimams esant aukščiausio 

lygmens, klasės mokytojas aptaria juos su mokiniu ir jo tėvais, numato pagalbos teikimo būdus: 

48.1. skiria trumpalaikes konsultacijas (trumpesnes nei pamoka), kai: 
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48.1.1. kontrolinio / diagnostinio darbo, ciklo, pusmečio ar metinio įvertinimas neigiamas; 

48.1.2. keli iš eilės nepatenkinami kurio nors dalyko įvertinimai;  

48.1.3. dėl ligos ar kitų priežasčių praleido 14 ar daugiau dienų (kai dėl praleistų pamokų 

atsirado mokymosi spragų); 

48.2. skiria  ilgalaikes konsultacijas: 

48.2.1. mokiniams, grįžusiems  iš užsienio; 

48.2.2. mokiniams turintiems ypač didelių konkretaus dalyko mokymosi spragų ir tai trukdo 

pasiekti patenkinamą pasiekimų lygmenį; 

48.3. paskirtų konsultacijų laikas ir lankomumas žymimas el. dienyne; 

48.4. konsultacijų poveikį mokinių individualiai pažangai mokytojas (ir/ar dalyko mokytojas) 

kas mėnesį aptaria VGK posėdyje (esant reikalui su mokinio tėvais (globėjais)), teikia pasiūlymus. 

49. VGK pirmininkas inicijuoja posėdžius, kurių metu: 

49.1. analizuojami ir aptariami mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pasiekimai, numatoma, 

kaip šalinti spragas, priimami nutarimai;  

49.2. analizuojami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimai, numatomi 

pažangos siekimo būdai, reikalingos mokymo(si) priemonės; 

49.3. numatomos prevencinės veiklos, aptariami pagalbos teikimo būdai elgesio problemų ir 

žalingų įpročių turintiems mokiniams; 

49.4. rekomenduojami mokiniai, kuriems pagalbą galėtų teikti gabūs tos pačios klasės 

mokiniai; 

49.5. analizuojamos ŠPT išvados ir rekomendacijos;  

49.6. apibendrinami duomenys mokinių, kuriems reikalingas mokyklos pagalbos specialistų ir 

ŠPT pirminis (ar pakartotinis) gebėjimų įvertinimas; 

49.7. skiriamas VGK narys, atsakingas už konkretų mokinį, turintį intelekto ar elgesio 

sutrikimų, kuris bendradarbiaudamas su klasėje dirbančiais mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais ir tėvais (globėjais) teikia mokiniui pagalbą, renka informaciją ir kaupia medžiagą apie 

ugdymosi pasiekimus. 

50. VGK pirmininkas atsakingas už sistemingą VGK veiklą, mokymosi pasiekimų gerinimo ir 

mokymosi pagalbos teikimo organizavimą. 

51. Kiti pagalbos teikimo būdai: 

51.1. įvykus krizei mokykloje, t. y. netikėtam ir / ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą 

bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, organizuoja krizės valdymo priemones; 

51.2. bendradarbiavimas su ŠPT, seniūnijų socialiniais darbuotojais, Vaiko teisių apsaugos 

tarnyba sprendžiant socialinius ir tikslinės pagalbos teikimo klausimus. 

51.3. Mokiniams sudaromos sąlygos siekti individualios pažangos (namų darbų atlikimas, 

dalyko žinių gilinimas), ugdytis socialinius įgūdžius ir turiningai leisti laiką pailgintos dienos 

grupėje: 

51.3.1. pailgintos dienos grupės programas mokytojai pateikia direktoriui iki birželio 25 d.; 

51.3.2. programas direktorius tvirtina iki rugpjūčio 30 d.; 

51.3.3. mokinių tėvų (globėjų) prašymai lankyti pailgintos dienos grupę surenkami ir sąrašai 

sudaromi iki rugsėjo 6 d.; 

51.3.4. pailgintos dienos grupė veiklą vykdo nuo rugsėjo mėnesio antros savaitės iki birželio 9 

d. 2019–2020 m. m. ir birželio 8 d. 2020–2021 m. m.  

52. Teigiamo elgesio skatinimas (prevencinės veiklos), siekiant vaiko ūgties: 

52.1. vykdoma žalingų įpročių prevencija: mokykla bendradarbiauja su Salomėjos Nėries 

pagrindine mokykla, mokiniai dalyvauja Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro ir kitų įstaigų 

organizuojamose akcijose ir konkursuose; 

52.2. klasių vadovai veda valandėles pagal Lions Quest programą „Laikas kartu”; 

52.3. rugsėjo mėn. klasių vadovai organizuoja mokinių ir jų tėvų (globėjų) susitikimus, kurių 

metu aptariamas individualios pažangos siekimas, sunkumai, problemos ir kt. reikalai; 
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52.4. pasibaigus pusmečiui, individualių susitikimų su mokinio tėvais metu, aptariamos 

sėkmės, sunkumai, kiti aktualūs klausimai. Nesėkmės atveju, analizuojamos priežastys, numatomi 

tolimesni veiksmai tikslams pasiekti; 

52.5. susitikimai su mokinio tėvais vyksta keturis kartus per m. m. (rugsėjo, gruodžio, kovo ir 

birželio mėn. 

53. Siekiant įgyvendinti numatytus tikslus, pasimatuoti pasiektus rezultatus, stebėti, ar 

tuo keliu einame gerindami mokinių pasiekimus, numatyti priemones rezultatų gerinimui, 

atliekami tyrimai: 

53.1. „Individuali mokinio pažanga“ (pasibaigus kiekvienam pusmečiui), siekiant 

išsiaiškinti pažangos pokytį. Teikiamos rekomendacijos ir priimami susitarimai dėl mokinių 

pasiekimų gerinimo; 

53.2. „Mokymosi motyvacija“ (vasario mėn.) – išsiaiškinama, kokias būdais skatinama 

motyvacija, mokinių požiūris į mokyklą ir mokymąsi; 

53.3. „Kaip jaučiuosi mokykloje?“ (kovo mėn.) – išsiaiškinama mokinių savijauta, savivertė 

ir tapatumo jausmas; 

54. 6. NMVA apklausos (gruodžio mėn.) veiklos kokybei įsivertinti. 

55. Atliekamos analizės: 

55.1. 2 ir 4 klasių mokinių diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų ir metinių įvertinimų 

(birželio mėn.) palyginimas – išskiriamos tobulintinos sritys, priimami sprendimai pasiekimams 

gerinti; 

55.2. mokytojų ilgalaikių ugdymo planų patikra (rugsėjo mėn.) – išsiaiškinama, kaip 

laikomasi priimtų susitarimų (mokytojų metodikos grupės susirinkimas 2019 m. birželio 17 d., 

protokolo Nr. MT-21), teikiamos rekomendacijos. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO FORMOS IR LAIKOTARPIAI 

(Mokytojų tarybos 2019-06-20 nutarimu, protokolas Nr. S-2-3) 

 

56. Ugdymo turinys mokykloje planuojamas ir detalizuojamas suderinus su mokytojų 

taryba. 

56.1. Planai ir programos rengiami (žr. 6 lentelę ):  

 

6 lentelė. Planavimo laikotarpiai 

Eil. 

Nr. 

Planas arba programa Kokiam laikotarpiui skiriama Suderinimo 

laikas 

1. Metodikos grupės veiklos planas Vieneriems mokslo metams Iki rugsėjo 1 

dienos 

2. Mokomojo dalyko ilgalaikis planas Vieneriems mokslo metams Iki rugsėjo 1 

dienos 

3. Trumpalaikis (savaitės, ciklo iki 30 

val.) planas 

Trumpalaikis planas atsispindės 

elektroniniame dienyne; 

savaitės mokinių mokymosi 

pasiekimai planuojami visai 

ateinančiai savaitei (mokytojai jį 

pildo kiekvienos savaitės 

penktadienį); 

Mokymo 

proceso etape 

(nederinamas) 
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savaitinis numatomų mokymosi 

pasiekimų planavimas 

atliekamas atsižvelgiant į 

praeitos savaitės pasiekimus, 

numatant siektinus mokinių 

mokymosi rezultatus.  

4. Pamokos planas (privalomas 

mokytojams, kurių pedagoginio 

darbo stažas mažesnis negu 4 metai) 

Visus mokslo metus Pagal poreikius 

(nederinamas) 

5. Neformaliojo ugdymo programa Vieneriems mokslo metams Iki rugsėjo 1 

dienos 

6. Pritaikytos programos mokiniams, 

turintiems specialiųjų poreikių 

Pusmečiais Iki rugsėjo 1 

dienos (iki 

2020 metų 

sausio 17 

dienos) 

7. Individualizuotos programos 

mokiniams, turintiems specialiųjų 

poreikių 

Trims mėnesiams Iki rugsėjo 1 

dienos (iki 

gruodžio 2 

dienos, iki 

2020 metų 

kovo 2 dienos) 

8. Individualus mokinio ugdymo 

namuose planas 

Vieneriems mokslo metams Iki rugsėjo 1 

dienos 

9. Pailgintos darbo dienos grupės planas Vieneriems mokslo metams Iki rugsėjo 1 

dienos 

 

56.2. Ilgalaikio plano struktūrinės dalys: 

I. Situacijos analizė: bendroji informacija; žinios apie šeimas; neformalusis ugdymas; 

žinios apie mokinių sveikatą; dorinis ugdymas (tikyba/etika); logopedo pagalba, pedagoginė klasės 

charakteristika. 

II. Bendrieji ugdymo uždaviniai. 

III. Darbo sėkmės kriterijai. 

IV. Vadovavimas klasei (žr. 7 lentelę): 

 

7 lentelė. Klasės vadovo veiklos planavimas 

Laikas 

(mėn./val.) 

Veiklos turinys Pastabos 

   

 

V. Mokymo ir mokymosi pasiekimai (žr. 9 lentelę): 

 

9 lentelė. Mokymo ir mokymosi pasiekimai 
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Dalykas/ 

Veiklos sritis 

Pasiekimai (nuostatos, gebėjimai, žinios ir 

supratimas) 

Pastabos 

(vertinimas, integracija, 

refleksija) 

   

 

Pastaba: Mokytojai parengia dalykų ilgalaikius planus, suderina su metodikos grupės 

pirmininku ir iki rugpjūčio 29 dienos pateikia mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  

56. 3. Trumpalaikis planas (savaitės ugdomoji veikla) žymimas dienyne.  

57. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą vadovaudamasis 

Vilkaviškio pradinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-101. Planuodamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, 

mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis 

(Mokytojų tarybos 2019-06-20 nutarimu, protokolas Nr. S-2-3). 

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

(Mokytojų tarybos 2019-06-20 nutarimu, protokolas Nr. S-2-3) 

 

58. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera 

su ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, 

ugdymo procese vadovaujamasi UPC parengtomis Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo metodinėmis rekomendacijomis bei Bendrojoje programoje (2008) patektais atskirų 

dalykų Mokinių pasiekimų bei Pasiekimų lygių požymių aprašais, Geros mokyklos koncepcija 

(ŠMM, 2015-12-21, Nr. V-1308), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu 

(ŠMM, 2015-12-21, Nr. V-1308), bei Pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir pagrindinio ugdymo 

lietuvių kalbos ir literatūros bendrosiomis programomis (ŠMM, 2016-01-25, Nr. V-46).  

59. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis 

ir apibendrinamasis vertinimas: 

59.1. formuojamasis vertinimas nesiejamas su pasiekimų lygiu. Jis atliekamas 

sistemingai ugdymo proceso metu, stebint mokinio darbą, individualiai aptariant daromą pažangą, 

teikiant mokiniui informaciją dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, (parašant komentarą) apie jo 

mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;  

59.1.1. rekomenduojama padarytą pažangą ir pasiekimus raštu vertinti tokiu dažnumu: jei 

dalykui mokyti skirta 1–2 pamokos per savaitę, raštu vertinama ne mažiau kaip 1 kartą per dvi 

mokymosi savaites; jei dalykui mokyti skirta 5–8 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 1 

kartą per mokymosi savaitę (Metodikos grupės susirinkimo protokolas 2019-06-17 Nr. MT-21); 

59.1.2. visą reikalingą informaciją apie mokinio pažangą ir pasiekimus mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) sužino nuolat: iš įrašų elektroniniame dienyne, mokinio darbuose, pradinuko 

užrašuose, individualių pokalbių metu ir kt.  

59.2. Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

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

galimybes: 

59.2.1. atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo būdai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai; 

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

mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais (raštu, žodžiu), lygiai nenurodomi, 

taip pat nenaudojami pažymių pakaitalai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.). 

59.3. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per pusmetį 

padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių 

požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne:  

59.3.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

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

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

59.3.2. dorinio ugdymo pasiekimai lygiais neapibendrinami, atitinkamoje dienyno skiltyje 

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

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

individualizuotą programą bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje, įrašant „p. p.“ arba 

„n. p.“ (padaryta ir nepadaryta pažanga). 

59.4. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje 

mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.  

59.5. Detaliau mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas pateikiamas „Vilkaviškio 

pradinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše“, patvirtintame 2018 

m. birželio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-101. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ  

(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

60. Mokykla, rengdama ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, kuriems reikalinga pagalba 

dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, švietimo pagalbos tarnybos, mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos rekomendacijas, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

61. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro 

individualų ugdymo planą, kuriame nurodomos bendrosios programos, pritaikytos ar 
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individualizuotos programos, įgyvendinamos pagal Bendrojo ugdymo plano 27 ir 65 punktus, 

švietimo pagalbos teikimas, specialiosios pratybos ir pamokos, kitų specialistų teikiama pagalba.  

62. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą, mokykla 

atsižvelgia į: 

62.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir 

labai dideli); 

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

62.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

62.4. ugdymosi erdves. 

63. Bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi Bendrojo ugdymo plano 

keitimai, susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

(Mokytojų tarybos 2019-08-29 nutarimu, protokolas Nr. S-2-4) 

 

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

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

pripažįstant ir plėtojant jo individualius gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą. 

65. Mokykla rengdama individualų ugdymo planą: 

65.1. pritaiko Bendrąjį ugdymo planą iki 20 procentų koreguodama dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 

65.2. numato specialiąsias pamokas, siūlo kitus dalykus, galinčius ugdyti mokinių 

raštingumą, suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėsiančias būti savarankiškesniems, 

ugdytis pagal individualius gebėjimus; 

65.3. teikia mokymosi pagalbą, padedančią įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 

65.4. reikalui esant, mažina minimalų privalomų pamokų skaičių iki 9 procentų Bendrojo 

ugdymo plano 27 punkte nurodytų pamokų skaičių per metus, didinant neformaliojo vaikų švietimo 

valandų skaičių besimokantiems pagal Pradinio ugdymo individualizuotą programą;  

65.5. per mokslo metus gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai 

skiriamų pamokų skaičių;  

65.6. pamokos laikas trumpinamas (esant reikalui), o sutaupytas laikas skiriamas mokinių 

veiklai keisti, ilgesnėms pertraukoms organizuoti (tuo metu mokinį prižiūri mokytojo padėjėjas ar 

socialinis pedagogas).  

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

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

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

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

bei tėvų (globėjų) sutikimą.  

67. Mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmas ir kt.), rengiant mokinio 

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

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



 

 

 

23 

ryšiams mokykloje formuoti, kitiems įgūdžiams, reikalingiems socialinei įtraukčiai formuoti, 

dienotvarkei rengti. 

68. Nemažiau kaip du kartus per mokslo metus mokinių pasiekimai, dalyvaujant jų tėvams 

(globėjams), aptariami mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

UGDYMAS NAMIE  

 

69. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku 

mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal mokyklos vaiko gerovės 

komisijos ir švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo 

planą mokymosi namie laikotarpiui, vadovaudamasi Bendrojo ugdymo plano 37 punktu. 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

70. Mokinio, kuriam rekomenduojama mokytis pagal pritaikytą Bendrąją programą arba 

pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, atsižvelgiant į programos pritaikymo lygį, 

mokinio mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis 2018 m. birželio 19 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-101 patvirtintu „Vilkaviškio pradinės mokyklos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“: 

70.1. mokinių, mokomų pagal pritaikytas dalykų programas, pažanga ir pasiekimai 

vertinami pagal Pradinio ugdymo bendrosiose programose numatytus pasiekimus, atsižvelgiant į 

mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius ir asmeninę pažangą;  

70.2. mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, bei 

specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga 

fiksuojama atitinkamose elektroninio dienyno ir pasiekimų apskaitos suvestinės skiltyse, įrašant „p. 

p.“ arba „n. p.“. 

 

________________________ 
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