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ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2018–2019 MOKSLO MET  

 PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS  
UGDYMO PLANAS 

 
I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. ,,Vilties“ mokyklos–darželio 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo 
programos ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja mokyklos pradinio ugdymo 
programos ugdymo plano rengimą, pradinio ugdymo individualizuotos programos, pritaikius ją 
mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat  neformaliojo 
vaikų švietimo programų  įgyvendinimą mokykloje.  

2. Šiuo ugdymo planu siekiama: 
2.1. tikslingai, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, planuoti ir 

organizuoti pradinį ugdymą; 
2.2. įtvirtinti ugdymo turinio individualizavimą ir ugdymo diferencijavimą; 
2.3. mažinti mokymosi krūvius tikslingai planuojant ir organizuojant ugdymą. 
3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:  
Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu .  
Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma.   
Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.  
Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems at įgytiems sutrikimams. 
Ugdymo planas – ugdymo programos įgyvendinimo aprašas. 
4. Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme   ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
 

II SKYRIUS 
 MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 
                   5. Alytaus ,,Vilties“ mokyklos-darželio 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo 
programos ugdymo planas (toliau - Mokyklos ugdymo planas) rengiamas, vadovaujantis 
Bendruoju ugdymo planu, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-
2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 1 priedo „Pradinio 
ugdymo bendroji programa“ (toliau – Bendroji programa) nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo 
ir mokymosi pasiekimų, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 



mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 ,,Dėl Geros mokyklos koncepcijos 
patvirtinimo”, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais 
teisės aktais bei mokyklos-darželio 2018–2020 metų strateginiu planu.  

6. Mokyklos pradinio ugdymo programos ugdymo planą parengė direktoriaus 2018 
m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-   sudaryta darbo grupė.  

7. Mokyklos ugdymo planas parengtas  vieneriems – 2018–2019 mokslo metams.  
8. Ugdymo plano projektas suderintas su mokyklos-darželio taryba (2018-06-28 

protokolo Nr.TP- 6).  
9. Ugdymo planą tvirtina mokyklos-darželio direktorius iki 2018 m. rugsėjo 1 dienos, 

projektą suderinęs su mokyklos-darželio taryba, savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu 
asmeniu.  

10. Mokyklos ugdymo plane įteisinti mokyklos susitarimai Mokytojų tarybos 
pasitarime (2018-06-25 protokolo Nr.PT- 7): 

10.1. mokyklos-darželio veiklos prioritetai: 
10.1.1. ugdymo(si) ir pagalbos mokiniui kokybės gerinimas; 
10.1.2. mokyklos-darželio vertybių puoselėjimas; 
10.1.3. mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas; 
10.1.4. gamtamokslinio ugdymo stiprinimas atliekant tyrimines veiklas; 
10.1.5. informacinių, technologinių priemonių naudojimo pamokoje tobulinimas; 
10.1.6. sveikos, saugios tenkinančios mokinių poreikius aplinkos užtikrinimas. 
10.2 Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais: 
10.2.1. pirmas pusmetis prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. sausio 31 

d., antras pusmetis prasideda 2019 d. vasario 1 d., o baigiasi 2019 m. birželio 7 d.; 
10.3. ugdymo turinio formavimas, ugdymo organizavimas, edukacinių erdvių 

kūrimas ir panaudojimas: 
10.3.1. ugdymo turinys formuojamas, diferencijuojamas, individualizuojamas, 

atsižvelgiant į specialiųjų poreikių mokinių, turinčių didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, 
reikmes ir galimybes, individualizuojant pradinio ugdymo bendrąsias programas; 

10.3.2. mokyklos formuojamojo ugdymo turinio dalį sudaro mokykloje ir už jos ribų 
vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, socialinė, prevencinė ugdymo veikla, 
siejama su mokyklos misija, tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir galimybėmis. Mokytojų 
tarybos nutarimu 10 mokymosi dienų per mokslo metus skiriama pažintinei ir kultūrinei ir kt. 
veiklai, kuri numatoma  mokyklos mokslo metų ir mėnesio renginių plane; 

10.3.3. mokykloje ugdymas organizuojamas grupinio mokymosi (kasdieniu mokymo 
proceso organizavimo būdu) ir pavienio (savarankiško mokymo)  proceso organizavimo būdu. 

11. Mokykla, rengdama ugdymo planą, atsižvelgia į specialiųjų poreikių mokinių 
ugdymosi poreikius, reikmes, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės 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 ir numato šių mokinių poreikių 
tenkinimo tvarką: priima sprendimus dėl specialiųjų poreikių mokinių mokymosi krūvio 
(mokiniams skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius pagal „Vilties“ mokyklos-darželio 
ugdymo plano 26, 27 punktus), švietimo pagalbos teikimo:  

11.1. švietimo pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems didelių ir labai 
didelių ugdymosi poreikių, teikia specialieji pedagogai (klasių mokytojai), mokytojo padėjėjai, 
logopedas, socialinis pedagogas, kineziterapeutas, ergoterapeutas,  masažuotojas; 



11.2. švietimo pagalbą mokytojui teikia logopedas, socialinis pedagogas, Vaiko 
gerovės komisija, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai ir kiti mokyklos 
pasitelkti švietimo pagalbos teikėjai; 

11.3. švietimo pagalbos teikimo būdai: mokinio individualizuotos pradinio ugdymo 
programos rengimas, diferencijuotas ugdymas, individuali ir grupinė specialistų pagalba, 
informacijos apie ugdymąsi teikimas mokinio tėvams (globėjams), bendradarbiavimas su šeima, 
bendradarbiavimas su pagalbą mokiniui, jo šeimai teikiančiomis organizacijomis, tarnybomis, 
asmenimis. 
                      12. Mokykla, rengdama pradinio ugdymo programos ugdymo planą:  

12.1. vadovaujasi Lietuvos Higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 (toliau – 
Higienos norma); 
                    12.2. vadovaujasi Bendruosiuose ugdymo planuose pradinio ugdymo dalykų 
programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, nurodytu Bendrojo plano 22, 32.6 
punktuose;  
                    12.3. keičia dalykams skirtų pamokų skaičių (2 specialiojoje klasėje 2 užsienio kalbai 
skirtos pamokos keičiamos į lietuvių kalbos ir matematikos pamokas, 3 specialiojoje klasėje -  į 
lietuvių kalbos ir technologijų pamokas, 4 specialiojoje klasėje – į pasaulio pažinimo ir lietuvių 
kalbos pamokas; 

12.4. specialiųjų poreikių mokiniams, atsižvelgdama į mokinio sveikatos sutrikimus 
ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, trumpina pamokų trukmę 5 minutėmis 
(pamokų trukmė 1 specialiojoje klasėje – 35 min., 2–4 specialiosiose klasėse ir lavinamosiose 
klasėse – 40 min.), o sutaupytą laiką skiria veiklai keisti, pertraukoms organizuoti. 

                  12.5. Mokyklos ir pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu specialiųjų poreikių 
mokiniai:  

                  12.5.1. turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto 
sutrikimo užsienio kalbos nesimoko.                 

                 12.6. Visų klasių mokytojai kartu su pagalbos mokiniui specialistų komanda visiems 
mokiniams rengia individualizuotas ugdymo programas. 

                 13. Organizuodama specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, mokykla atsižvelgia į:  
                 13.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (dideli ir labai dideli);  
                 13.2. ugdymo programą (specialiųjų poreikių mokiniams pritaikytą pradinio ugdymo 

individualizuotą programą);  
                 13.3. turimas mokymo lėšas;  
                 13.4. mokymosi ir švietimo reikmes; 

  13.5. ugdymosi  erdves.  
   
 

III SKYRIUS 
 PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

 UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2018–2019 MOKSLO METAIS 
 



                  14. Ugdymo turinys mokykloje planuojamas vieneriems mokslo metams, rengiant  
ilgalaikius dalykų planus ir individualizuotas programas mokiniams, remiantis „Vilties“ 
mokyklos-darželio ugdymo plane nurodytu dalyko programai skiriamų valandų skaičiumi. 

                 15. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinės („Zipio 
draugai“ „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių, ŽIV, 
AIDS, prievartos, smurto ir teisės pažeidimų prevencija“) civilinės saugos, saugaus eismo 
programos, Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl žmogaus saugos bendrosios 
programos“, 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 bendrosios programos patvirtinimo“, etninė 
kultūros ugdymas  integruojamos į pasaulio pažinimo, technologijų ir lietuvių kalbos pamokas.  

                 16. Visas pamokas specialiosiose ir lavinamosiose klasėse veda vienas mokytojas 
(turintis specialiojo pedagogo kvalifikacinę kategoriją). Muzikos, tikybos pamokas veda 
atitinkamos srities specialistai. 

                 17. Ugdomosios veiklos būdus – pamokinį ar integruotą – renkasi klasės mokytojas. 
Integruoti galima ir vienos, ir kelių dienų, ir savaitės ugdomąją veiklą. 

                 18. Namų darbai specialiųjų klasių ir lavinamųjų klasių mokiniams neskiriami.                             
          19. Ugdymo procese naudojami vadovėliai specialiųjų klasių mokiniams ir 

specialiųjų poreikių mokiniams pritaikyti bendrojo lavinimo mokyklų vadovėliai. 
                 20. Vadovėlių, spec. mokymo priemonių pasirinkimo klausimą sprendžia mokytojų 

taryba (2018-06-25 d., protokolo Nr. PT- 7). 
21. Ugdymo organizavimas 2018–2019 mokslo metais: 
21.1. mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d. 

Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. birželio 7 d.; 
21.2. vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. 

Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę;  
21.4. atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 

 
Atostogos  Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 
Rudens  2018 m. spalio 29 d. 2018 m. lapkričio 2 d. 
Žiemos (Kalėdų)  2018 m. gruodžio 27 d. 2019 m. sausio 2 d. 
Žiemos 2019 m. vasario 18 d.  2019 m. vasario 22 d. 
Pavasario (Velykų)  2019 m. balandžio 23 d. 2019 m. balandžio 26 d.  

 
21.6. dešimt ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat 

etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios 
dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių:  
 

Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingi Data Dalyviai 

1. 
 
 
 

Mokslo ir žinių diena 
 
 
 

Mokytoja Jurgita 
Milnerienė ir 
auklėtoja Eglė 
Totorienė 

2018-09-03 
 
 
 

Visų klasių mokiniai 
 
 
 



2.  
 
 
 
 
   
 
3. 
 
 
 
 
 4.  
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7.  
 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 

Edukacinė diena Alytaus 
kraštotyros muziejuje 
 
 
 
 
 
Profesinio rengimo diena 
Alytaus miesto 
spaustuvėje 
 
 
Edukacinė išvyka į 
Prienų krašto muziejų 
 
 
 
Kalėdinių šventinių 
renginių diena 
 
 
 
Edukacinė išvyka į Lėlių 
teatrą 
 
 
 
Edukacinė išvyka į 
Alytaus  apskrities 
priešgaisrinę gelbėjimo 
tarnybą 
 
Žemės diena 
 
 
Europos diena 
 
 
Ugdymo proceso 
baigimo šventinių 
renginių diena 

 Mokytojas Darius 
Moraza ir pailgintos 
darbo dienos grupės 
auklėtoja Justina 
Tamulynienė 
 
 
Mokytojas Darius 
Moraza 
 
 
 
Mokytoja Marta 
Teišerskienė ir 
mokytojas Darius 
Moraza  
 
Mokytoja Rima 
Bagdanavičienė 
 
 
 
Mokytoja Rima 
Bagdanavičienė ir 
mokytojas Darius 
Moraza 
 
Mokytoja Marta 
Teišerskienė ir 
logopedė Gitana 
Skromovienė 
 
Socialinė pedagogė 
Laura Klimavičiūtė  
 
Socialinė pedagogė 
Laura Klimavičiūtė  
 
Mokytoja Rima 
Bagdanavičienė 
Socialinė pedagogė 
Laura Klimavičiūtė 
 

2017-09-19 
 
 
 
 
 
 
2018-10-10 
 
 
 
 
2018-11-14 
 
 
 
 
2018-12-12 
 
 
 
 
2019-01-16 
 
 
 
 
2019-04-17 
 
 
 
 
2019-03-20 
 
 
2019-05-09 
 
 
2019-05-31 

Visų klasių mokiniai 
 
 
 
 
 
 
Visų klasių mokiniai 
 
 
 
 
Visų klasių mokiniai 
 
 
 
 
Visų klasių mokiniai 
 
 
 
 
Visų klasių mokiniai 
 
 
 
 
Visų klasių mokiniai 
 
 
 
 
Visų klasių mokiniai 
 
 
Visų klasių mokiniai 
 
 
Visų klasių mokiniai 
 

 



21.7. paskelbus ekstremalią padėtį, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl 
staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose 
teritoriniuose vienetuose,  ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms  pavojų mokinių gyvybei ar 
sveikatai,  taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali 
nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo  dienų skaičių. Mokyklos-darželio direktorius priima 
sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos-darželio 
tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar jos įgaliotą asmenį; 

21.8. pamokos trukmė 1 specialiojoje klasėje 35 min., kitose – 40 min. Pamokų 
trukmė trumpinama 5 minutėmis, o šis laikas skiriamas pertraukoms. Pertraukų trukmė ne mažesnė 
kaip penkiolika minučių, ilgosios pertraukos skiriamos mokinių maitinimui; 

21.9. pamokų ir pertraukų trukmė: 
2–4 specialiosiose klasėse ir lavinamosiose klasėse: 
1. 9.00 – 9.40  
2. 9.55 – 10.35 
3. 10.50 – 11.30 
4. 11.45 – 12.25 
5. 12.50 – 13.30 
 
1 specialiojoje klasėje: 
1. 9.00 – 9.35 
2. 9.50  – 10.25 
3. 10. 40 – 11.15 
4. 11.30 – 12.05 
5. 12.25 – 13.00 

22. Ugdymo(si) valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: minimalus pamokų skaičius 
mokiniui, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si), poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo 
valandos. Privalomų pamokų skaičių sudaro minimalus pamokų skaičius mokiniui. 

23. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 
įgyvendinti specialiose klasėse nežymų intelekto sutrikimą turintiems mokiniams (kai pamokos 
trukmė 1 klasėje – 35 min., 2– 4 klasėse – 40 min.): 

 
Klasės 1 spec. 2  spec. 3 spec. 4 spec. 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 

Kalbos:     

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 8 8 8 

Matematika 5 5 5 4 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 3 

Dailė ir technologijos 2 2 3 2 

Muzika 2 2 2 2 

Kūno kultūra 2 3 3 3 

Privalom  ugdymo valand  
skaičius mokiniui 

22 23 24 23 

Valandos, skiriamos mokinių 
ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

(Specialioji pedagoginė pagalba) 

2 1 1 1 



Iš viso ugdymo valandų 24 24 25 24 

Neformalusis švietimas  1 1 1 1 

 
23.1. individualioms ir pogrupinėms logopedinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama 

po 1 pamoką per savaitę kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. 
24. Mokiniams, turintiems žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą ir kompleksinių 

sutrikimų, kurių derinio dalis yra vidutinis intelekto sutrikimas,  ugdomiems lavinamojoje klasėje  
pagal individualizuotas pradinio ugdymo programas, atskiros veiklos planuojamos lentelėje 
nurodytam minimaliam pamokų skaičiui atskiriems ugdymo metams (klasei). Šios veiklos 
mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos atsižvelgiant į mokinio poreikius, sveikatą: 
 

Ugdymo metai, 
klasė 
Dalykai 
 

1-2 jungtinė 
lavinamoji klasė 

3-4 jungtinė  
lavinamoji klasė 

Dorinis ugdymas (etika) 1 1 

Komunikacinė veikla 4 4 

Pažintinė veikla 4 4 

Orientacinė veikla 3 3 

Meninė  veikla 6 6 

Fizinė veikla 2 2 

Privalomas ugdymo valand   
skaičius mokiniui 

20 20 

Valandos skiriamos mokinių 
ugdymo(si) poreikiams tenkinti 
(Specialioji pedagoginė pagalba) 

4 4 

Iš viso ugdymo valandų 24 24 

Neformalusis švietimas 4 4 

 
24.1. individualioms ir pogrupinėms logopedinėms pratyboms lavinamojoje klasėse 

skiriama po 1 pamoką per savaitę kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbos ir kitų komunikacijos 
sutrikimų.  

25. Valandos, mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos papildomai 
specialiajai pedagoginei pagalbai: 

25.1. 1 specialiojoje klasėje – 2 pamokos per savaitę; 
25.2. 2, 3 ir 4 specialiosiose klasėse – 1 pamoka per savaitę; 
25.3. 1-2 ir 3-4 jungtinėse lavinamosiose klasėse – 4 pamokos per savaitę, 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 
 PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS  ATSKIR  DALYK  UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 
 

26. Tėvų (globėjų) pageidavimu mokykloje organizuojamas dorinis ugdymas – etika 
ir tikyba:  



26.1. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams) 
parašius prašymą.  

27. Užsienio kalba:  
27.1. užsienio kalbos mokiniai, turintys intelekto sutrikimą, nesimoko.  
28. Kūno kultūros ugdymo organizavimas:  
28.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip:  
28.1.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis 

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;  
28.1.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali 
skatinti ligų paūmėjimą.  
 

TREČIASIS SKIRSNIS 
 UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS IR MOKINI  PAŽANGOS IR PASIEKIM  

VERTINIMAS 
 

29. Ugdymo turinys mokykloje planuojamas ir detalizuojamas mokyklos nustatyta 
tvarka: 

29.1. ugdymo turinio dokumentacija: 
 

Programos 
teminiai planai 

Rengia Derina arba 
pritaria 

Tvirtina Norminiai 
dokumentai, pagal 
kuriuos rengiamos 
programos,  planai 

Mokomųjų 
dalykų ilgalaikiai  
planai ir 
individualizuotos 
mokomųjų 
dalykų 
programos 

Specialiųjų ir 
lavinamųjų 
klasių 
mokytojai 

Specialiųjų 
pedagogų 
metodinė 
grupė, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

 Pradinio ugdymo 
bendrųjų programų 
pritaikymo 
rekomendacijos spec. 
poreikių mokiniams, 
Pradinio ugdymo 
bendrosios programos 

Neformaliojo 
švietimo 
programos 

Būrelių 
vadovai 

Mokyklos-
darželio taryba 

Direktorius Mokyklos veiklos 
programa 

Logopedinių 
pratybų 
programos, 
individualizuotos  
programos 
mokiniams. 

Logopedas Specialiųjų 
pedagogų 
metodinė 
grupė, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

 Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų 
neišsivysčiusios 
kalbos ugdymo 
logopedinių pratybų 
programa 
Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų žymiai 
ir vidutiniškai 
neišsivysčiusios 
kalbos ugdymo 



logopedinių pratybų 
programa 
 
 
 

Socialinio 
pedagogo veiklos 
programa 

Socialinis 
pedagogas 

 Direktorius Mokyklos veiklos 
programa 

Pailgintų darbo 
dienos grupių 
auklėtojų veiklos 
planai 

Pailgintų darbo 
dienos grupių 
auklėtojai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

 Pradinio ugdymo 
bendrųjų programų 
pritaikymo 
rekomendacijos spec. 
poreikių mokiniams, 
Pradinio ugdymo 
bendrosios programos 

 
29.2. mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrojo ugdymo 
programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo rezultatų 
panaudojimą ir Bendrąją programa;  

29.2.1. mokytojas dalyko ugdymo turinį planuoja vadovaudamasis Bendrojo 
ugdymo plano 22 punkte ir 32.6 papunktyje dalykų programoms įgyvendinti nurodytu savaitinių 
ugdymo valandų skaičiumi ir 81.2.2 papunkčiu, ugdymą organizuojant lavinamųjų klasių 
mokiniams;  

29.2.2. planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, jį sieja su 
mokymosi tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus;  

29.2.3. vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir 
raštu) ideografinis vertinimas. Mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami; 

29.2.4. apie mokymosi sėkmę mokinių tėvai žodžiu ir raštu informuojami klasės 
susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose; 

29.2.5. mokinių pusmečio ir metų pasiekimų padaryta arba nepadaryta  pažanga 
fiksuojama atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje  įrašant ,,p.p.“ arba ,,n.p.; 
                     29.2.6. mokinių mokymosi pasiekimai vertinami pagal jiems taikomose ugdymo  
programose numatytus pasiekimus ir fiksuojami mokinio asmeninės pažangos aplankuose; 

29.2.7. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos 
baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys 
mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

 NEFORMALUSIS VAIK  ŠVIETIMAS MOKYKLOJE 
 

30. Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. 
31. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas:  



31.1. realizuojant neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo švietimo valandos 
skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms – meniniams įgūdžiams, socialinėms, 
edukacinėms kompetencijoms ugdyti: 

31.1.1. mokyklos-darželio tarybai pritarus, neformaliojo švietimo valandos klasėms 
paskirstomos atsižvelgus į klasių komplektų skaičių, turimas lėšas, neformaliojo švietimo 
organizavimo tradicijas ir tikslingumą, neformaliojo švietimo poreikius; 

31.1.2. mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 8 
mokiniai; 

31.1.3. neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo užsiėmimų 
tvarkaraštį;  

31.1.4. neformaliajam ugdymui skiriama 14 valandų per savaitę (po 1 valandą 
specialiajai klasei ir po 4 valandas kiekvienam lavinamųjų jungtinių klasių komplektui).  

32. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų 
mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir 
atsižvelgdama į juos siūlo neformaliojo švietimo programas.  

33. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į Bendrųjų iš 
valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą, 
patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 
ISAK-991 ,,Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo 
švietimo programų aprašo patvirtinimo“. 

34. Neformalųjį švietimą rekomenduojama organizuoti ne tik mokykloje, bet ir už 
jos ribų.  

35. Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas nevykdomos.  
 

PENKTASIS SKIRSNIS 
 UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 
36. Klasės jungiamos Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo 

mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, 
likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 
12 d. nutarimu Nr. 257, nustatyta tvarka. 

37. Kiekvienam jungtinės klasės komplektui skiriama 2 neformaliojo švietimo  ir   2 
valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, t.y.– specialiajai pedagoginei 
pagalbai. 

 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

 MOKINI  MOKYMO NAMIE  ORGANIZAVIMAS 
 

38. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga 
nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) 
prašymu namie mokomi  pagal Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam 
reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas,  
ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams 
pritaikytą ugdymo programos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 ,,Dėl Vaiko, kuriam 
tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų 



pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba 
namuose pagal vaiko poreikiams pritaikytą ugdymo programą tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

39. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas 
namie nustatomas ir 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 ,,Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

40. Mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos 
papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais 
(globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgdama į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, 
rengia individualų mokinio mokymo namuose planą.  

41. Sergančių specialiųjų poreikių mokinių mokymo namuose ugdymo turinį 
formuoja mokykla, parinkdama ugdymo sritis, pritaikydama dalykų programas pagal šių mokinių 
gebėjimus, ugdymosi poreikius ir atsižvelgdama į gydytojų rekomendacijas. 

42. Mokiniai gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. 1–4 
spec.  klasės mokomam namuose mokiniui skiriamos  9 valandos per savaitę. 

43. Nežymaus intelekto sutrikimo specialiųjų poreikių mokiniams mokyti namuose 
valandos skiriamos kalbiniam, matematiniam, socialiniam ugdymui ir specialiosioms pamokoms 
specialiesiems mokinio poreikiams tenkinti:  
 

 Klasė 
Dalykas  

1–3 klasės 4 klasė 

Lietuvių kalba, logopedinės pratybos 5 6 

Matematika 1 2 

Pasaulio pažinimas 2 2 

Technologijos 1 1 

Viso: 9 11 

 
                     44. Vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo specialiųjų poreikių 
mokiniams ugdyti namuose skiriamos 8 valandas per savaitę. Ugdymas organizuojamas atskiromis 
veiklos sritimis: komunikacinės, pažintinės, orientacinės, meninės ir darbinės veiklos kryptimis:  
 

                                              Mokymo metai 
Veikla 

1–4 mokymo metai 

Komunikacinė veikla 2 

Pažintinė ir orientacinė veikla 1 

Meninė veikla 0,5 

Darbinė veikla 0,5 

Gydomoji mankšta 4 

Viso: 8 

 




