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2011–2013 METŲ PLUTIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANO 

PROJEKTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2011–2013 metų Plutiškių vidurinės mokyklos ugdymo planas (toliau tekste – Ugdymo 

planas) reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų ir mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytų programų bei  neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą mokykloje. 2011–2012 ir 2012–2013 mokslo metų Ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais  mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės 

aktais.  

2. Ugdymo plano tikslai:  

2.1. apibrėţti Ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus;  

2.2. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas besimokantysis 

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

dalykinių kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uţdaviniai:  

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms 

įgyvendinti;  

3.2. numatyti būdus bei principus ugdymo procesui mokykloje įgyvendinti ir ugdymui 

pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius;  

3.3. nustatyti reikalavimus ugdymo turiniui, planui ir mokymosi aplinkai kurti. 

 

II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

4. Ugdymo plano projektą rengia 2011-06-10 direktoriaus įsakymu Nr.1.3.-78 sudaryta 

darbo grupė.  

5. Mokykla rengia vieną bendrą Ugdymo planą visoms programoms įgyvendinti dvejiems 

mokslo metams.  

6. Ugdymo plano projektas derinamas su mokyklos taryba ir Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracijos direktoriumi. 

7. Ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki rugsėjo 1 dienos.  

8. Ugdymo plane susitarimo būdu numatoma: 

8.1. ugdymo procesas skirstomas pusmečiais; pamokos trukmės laikas 1 klasės mokiniams – 

35 min., kitų klasių mokiniams – 45 min.; 

8.2. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti 

konkrečioje klasėje ar ugdymo koncentre dalykui skiriamų valandų skaičius pagal Bendruosius 

ugdymo planus nedidinamas ir nemaţinamas; 

8.3. bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdţių ugdymas, prevencinės ir kitos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintos ar mokykloje parengtos programos integruojamos į mokyklos ugdymo 

turinį; 

  8.4. ugdymo turinio pasirinkimo ir diferencijavimo bei individualizavimo galimybės 

sudaromos panaudojant mokyklos nuoţiūra skirstomas pamokas: 

  8.4.1. siūlomi pasirenkamieji dalykai: 

  Etninė kultūra 5–8 klasei; 

  Informacinės technologijos 11–12 klasei; 

  Lotynų kalba 11–12 klasei; 

  Teisės pagrindai 11–12 klasei; 

  Verslo ekonomika 11–12 klasei; 

  Trečiosios uţsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) programos 11–12 klasei; 

  Pasirenkamosios sporto šakos – krepšinio – programa 11–12 klasei; 

  Pasirenkamosios sporto šakos – tinklinio – programa 11–12 klasei. 



  8.4.2. siūlomi dalykų moduliai: 

  8.4.2.1. Pradinio ugdymo programoje: 

  Lietuvių kalbos modulis „Kalba – tautos kultūros dalis“ 2 klasei; 

  Matematikos modulis „Matematinių įgūdţių tobulinimas“ 4 klasei. 

  8.4.2.2. Pagrindinio ugdymo programoje: 

  Anglų kalbos modulis 5 klasei; 

  Informacinių technologijų modulis 8 klasei; 

  Kalbos sandara (diferencijavimui)10 klasei; 

  Kalbos sistema (gabiems) 9 klasei; 

  Kalba ir rašyba (diferencijavimui) 9 klasei; 

  Kūno kultūros modulis 6, 7, 8 klasėms; 

  Lietuvių kalbos sistema (gabiems)10 klasei; 

  Matematinio neraštingumo likvidavimo programa 9–10 klasei; 

  Batikos pagrindai 7 klasei; 

  Mezgimo ir nėrimo įmantrybės 8 klasei; 

  „Pakartokime, ką pamiršome (lietuvių kalba)“ 10 klasei; 

  Praktinio turinio matematikos uţdavinių sprendimo programa (gabiems) 9–10 klasei; 

  Rašybos ir skyrybos įgūdţių įtvirtinimas (diferencijavimui) 9 klasėje; 

  Rašybos, skyrybos ir kirčiavimo įgūdţių gilinimas (gabiems) 9 klasėje; 

  Tinklalapių kūrimo pradmenys 9–10 klasėje. 

            8.4.2.3. Vidurinio ugdymo programoje: 

  „Cheminė technologija“ 11–12 klasei; 

  Fizikos uţdavinių sprendimas ir analizė 11–12 klasei; 

  Istorijos šaltinių nagrinėjimas 11–12 klasei; 

  Kalbos sistema ir stilistinė vartosena 11–12 klasei; 

  Matematikos uţdavinių sprendimo metodai 11–12 klasei; 

  Negroţinio teksto kūrimo bei suvokimo praktikumas 11–12 klasei; 

  Praktinė lietuvių kalba 11–12 klasei; 

  Praktinis anglų kalbos vartojimas 11–12 klasei; 

  Sintaksė ir skyryba 11–12 klasei; 

  Vokiečių kalbos modulis 11–12 klasei. 

  8.5. Ugdymo turinio planavimo formos ir laikotarpiai, mokinių ugdymo paţangos ir 

pasiekimų vertinimo metodikos ir laikotarpiai, vertinimo fiksavimo ir informavimo formos ir 

būdai nustatomi atsiţvelgiant į Bendrųjų programų reikalavimus: 

  8.5.1. ugdymo turinys mokykloje planuojamas remiantis Bendruosiuose ugdymo planuose 

nurodytu dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičiumi. Ugdymo turinys mokykloje 

planuojamas ir detalizuojamas tokia ugdymo turinio dokumentacija: 

 

Dokumentas  Rengia  Pritaria/ 

derina 

Tvirtina 

/derina 

Tvirtini

mo/deri

nimo 

data 

Norminis 

dokumentas, 

rekomendacijos, 

pagal kurias rengiama 

programa, teminis 

planas 

Pasirenkamųj

ų dalykų 

programa 

Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos 

metodinė 

taryba arba 

savivaldybės 

mokytojų 

metodikos 

būrelis 

Mokyklos 

direktorius 

08-29 Bendrosios 

programos, 

Išsilavinimo 

standartai, mokyklos 

ugdymo planas 

Dalykų Dalykų Mokyklos Mokyklos 08-29 Bendrosios 



modulių 

programos  

mokytojai metodinė 

taryba 

direktorius programos, 

Išsilavinimo 

standartai. 

Neformaliojo 

ugdymo 

programos ir 

ilgalaikiai 

planai 

Būrelių 

vadovai 

Mokyklos 

metodinė 

taryba arba 

savivaldybės 

mokytojų 

metodikos 

būrelis 

Mokyklos 

direktorius 

08-29 Mokyklos ugdymo 

planas, mokyklos 

metinė veiklos 

programa 

Specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

adaptuotos ir 

modifikuotos 

programos ir 

ciklo planai 

Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos 

vaiko gerovės 

komisija 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

09-15 Bendrosios 

programos, 

Išsilavinimo 

standartai. 

Atsilikimo 

likvidavimo 

programos ir 

ciklo planai 

Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos 

Vaiko gerovės 

komisija 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

09-15 Dalykų programos, 

Išsilavinimo 

standartai. 

Dalykų 

modulių 

ilgalaikiai 

planai 

Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos 

dalykų 

mokytojų 

metodinė 

grupė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

09-15 Dalykų programos, 

Išsilavinimo 

standartai. 

Dalykų 

ilgalaikiai 

planai 

Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos 

dalykų 

mokytojų 

metodinė 

grupė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

09-15 Dalykų programos, 

Išsilavinimo 

standartai. 

Klasės 

auklėtojų 

veiklos 

planai 

Klasės 

auklėtojai 

Mokyklos 

dalykų 

mokytojų 

metodinė 

grupė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

09-15 Mokyklos ugdymo 

planas, mokyklos 

metinis veiklos 

planas 

 

8.5.2. ugdymo turinys planuojamas rengiant ilgalaikius planus (1 priedas) ir pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių programas (jei nėra Bendrųjų programų) ir (ar) detalizuojant, koreguojant 

mokyklos nustatyta tvarka. Privalomos ilgalaikio plano dalys: 1. Plano paskirtis; 2. Pagrindiniai 

metų mokymo ir mokymosi uţdaviniai; 3. Mokymo ir mokymosi priemonės; 4. Mokinių ţinių 

vertinimas ir kontrolė; 5. Mokymo ir mokymosi turinys: temos; skyriaus (savaitės) siektini 

rezultatai (ţinių ir gebėjimų minimumas); skyriaus (savaitės) vertinimas ir kontrolė. Mokytojas 

planuodamas mokymo ir mokymosi turinį gali numatyti ir kitus dalykus, pvz. valandų skaičių 

skyriui ar ciklui, tarpdalykinę integraciją, skyriaus (savaitės) namų darbų apimtis ir pan.; 

8.5.3. mokytojas gali naudotis kitų parengtais ilgalaikiais planais, jei jie atitinka mokyklos 

keliamus reikalavimus; 

8.5.4. kontroliniai darbai ilgalaikiame plane turi būti išryškinti, jų skaičius privalo atitikti 

ugdymo plano reikalavimus; 

8.5.5. birţelio mėnesį planuojamas kurso kartojimas, įtvirtinimas arba projektinė veikla; 



8.5.6. planuodamas mokymo ir mokymosi turinį dalyko mokytojas numato ir rezervines 

pamokas (iki 10 procentų nuo visų pamokų), kurias gali naudoti temos kartojimui, gilinimui, 

įtvirtinimui ir kt.; 

8.5.7. per mokslo metus mokytojas gali koreguoti iki 40 procentų ilgalaikio plano nuostatų; 

8.5.8. pamoką mokytojas planuoja individualiai, bet privalu numatyti pamokos uţdavinį, 

temą.  

9. Mokykla, atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams ugdymo 

proceso metu, gali koreguoti Ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio individualų ugdymo planą 

priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų programoms 

įgyvendinti ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui. 

 

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

10. Ugdymo organizavimas:  

10.1. 2011–2012 mokslo metais: 

2011–2012 mokslo metai  

Klasės  1-5 6 -11 

 

12  

 

Ugdymo proceso  

pradţia  

09-01  

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

2-asis 02-01 – 05-31 (12 klasei); 06-01 (1-5 klasėms); 06-08 (6-11 klasėms)  

Rudens atostogos  10-31 – 11-04  

Ţiemos (Kalėdų) 

atostogos  

12-27 – 01-06  

Papildomos 

atostogos  

02-17 

02-20 – 02-24 

04-10 – 04-13 

02-17  02-17 

Pavasario 

(Velykų) 

atostogos  

04-01 – 04-06  

Ugdymo proceso  

pabaiga  

06-01  06-08  05-31  

Ugdymo proceso 

trukmė 

savaitėmis  

32  35  34  

Vasaros 

atostogos  

06-04 – 08-31  06-11 – 08-31   

 

10.2. 2012–2013 mokslo metais: 

2012 – 2013 mokslo metai  

Klasės  1-5 6-11 

 

12 

 

Ugdymo proceso  

pradţia  

09-01  

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

2-asis 02-01 – 05-31 (1-5 ir 12 klasėms); 06-07 (6-11 klasėms) 

Rudens atostogos  10-29 – 11-02  

Ţiemos (Kalėdų) 

atostogos  

12-27 – 01-04  

Papildomos 02-11 – 02-19 02-18 – 02 -19  



atostogos  04-01 – 04-05 

Pavasario 

(Velykų) 

atostogos  

03-25 – 03-29  

Ugdymo proceso  

pabaiga  

05-31  06-07  05-31  

Ugdymo proceso 

trukmė 

savaitėmis  

32  35  34  

Vasaros 

atostogos  

06-03 – 08-30  06-10 – 08-30   

 

11. Ugdymo procesas mokykloje skirstomas pusmečiais. I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 

d.; II pusmetis: vasario 1 d. – ugdymo proceso pabaiga. 

12. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

13.Ugdymo procese kultūrinei, meninei, paţintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, 

prevencinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinktai veiklai per mokslo metus   

skiriama 10  mokymosi dienų.  

13.1. Ji organizuojama tokiu laiku: 

 

Veikla 

 

 

2011 – 2012 m.m. 2012 – 2013 m.m. 

Data  Organizatoriai  Data  Organizatoriai  

Bendra visos mokyklos veikla: 

Rugsėjo pirmosios šventė 09-01 Vilma Belickienė 

Edita Jūrienė 

Zita Ţiobienė 

09-03 Oksana Kruţikienė 

Elena Pukalskienė 

Zita Ţiobienė 

Savivaldos diena 10-05 Edita Jūrienė, 

Rasuolė 

Kazakevičienė, 

Rasa Kazlauskienė 

10-05 Rasuolė 

Kazakevičienė, 

Rasa Kazlauskienė, 

Zita Ţiobienė 

Jaunųjų kūrėjų šventė 

„Pirmieji ţodţiai“ 

12-02 Aušra Arlauskienė, 

Aldona Brusokienė, 

Algirdas Duoba, 

Irma Kentrienė 

12-04 Regina Akelaitienė 

Aušra Arlauskienė, 

Aldona Brusokienė, 

Algirdas Duoba 

Etnokultūros (šv. Agotos) 

diena 

02-06 Rasuolė 

Kazakevičienė, 

Rūta Šiugţdinienė 

02-05 Rasuolė 

Kazakevičienė, 

Rūta Šiugţdinienė 

Mokinių konferencija 03-21 Irma Kentrienė, 

Oksana Kruţikienė, 

Loreta Ulydienė 

03-21 Regina Akelaitienė, 

Asta Navickienė, 

Loreta Ulydienė  

Sporto šventė 05-22 Elena Pukalskienė, 

Agnė Ramuckienė 

Alma Urbštienė 

05-22 Elena Pukalskienė, 

Agnė Ramuckienė 

Alma Urbštienė 

Paskutinio skambučio 

šventė 

05-31 Algina Jasaitienė, 

Edita Jūrienė, 

Zita Ţiobienė 

05-31 Aušra Arlauskienė, 

Zita Ţiobienė, 

Oksana Kruţikienė 

  3 nepamokinės veiklos 

dienos 1–5 klasių 

mokiniams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pagal 

klasės 

auklėtojų 

planą 

Klasių auklėtojai Pagal 

klasių 

auklėtojų 

planą 

Klasių auklėtojai 



Projektinė veikla 6–11 

klasių mokiniams, iš jų 

viena diena - Civilinės ir 

Priešgaisrinės saugos 

mokymo programos 

kursas 11 kl. 

06-

06,07,08 

Klasių auklėtojai 06-05, 06, 

07 

Klasių auklėtojai 

 

 13.2. ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, paţintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, 

socialinei veiklai, metu organizuojama socialinė veikla pagrindinio ugdymo programos mokiniams. 

Jai skiriama per mokslo metus ne maţiau kaip 5 pamokų (valandų) trukmės veikla. Socialinė veikla 

siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, savanorystės veikla, 

vykdomais projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis. 

14. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar ţemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar ţemesnei temperatūrai – 6–12 klasių mokiniai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.  

15. Mokykla gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, 

keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją. 

 

IV. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

16. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai mokytis, ugdymas individualizuojamas sudarant 

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

išgales pasiekti kuo aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę dėl sąmoningo 

mokymosi, gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus.  

17. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia 

individualų ugdymo planą, suderintą su mokyklos galimybėmis, arba renkasi iš mokyklos siūlomų 

variantų. Mokinio individualaus ugdymo plano formą mokiniui siūlo mokykla (2 priedas).  

18. Atskirais atvejais mokinio individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, 

besimokančiam savarankiškai, mokomam namie arba besimokančiam pagal kitas specialiems 

ugdymosi poreikiams pritaikytas programas.  

19. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokyklos vadovams, 

švietimo pagalbos specialistams. 

 

V. MOKYKLOS MOKYMOSI APLINKA 

 

20. Mokyklos mokymosi aplinka – tai mokyklos aplinka, kurioje įgyvendinamas mokyklos 

ugdymo turinys. Ji orientuota į bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių mokymosi poreikių 

įvairovės tenkinimą, individualių mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą, refleksiją, todėl 

sudaromos sąlygos mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose.  

21. Mokymosi aplinką sudaro fizinių, psichologinių, socialinių ir kultūrinių veiksnių 

visuma:  

21.1. fizinei aplinkai priskiriami mokyklos pastatai, patalpos, teritorija, mokymo ir 

mokymosi priemonės. Visa fizinė aplinka turi tarnauti mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi 

individualiai ir įvairaus dydţio grupėmis, praktinei ir teorinei veiklai. Mokytojams sudaromos 

galimybės (kiek leidţia ištekliai) dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: 

spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių 

įrangą, biblioteką ir kt. Mokyklos įgyjamos ir kuriamos mokymo ir mokymosi priemonės turi padėti 

mokiniams įgyti šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje būtinų kompetencijų, gebėjimų, 

nuostatų;  

21.2. mokyklos psichologinę ir socialinę aplinką lemia mokyklos bendruomenės nuostatos 

mokytis ir bendradarbiauti, mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų emociniai santykiai, jų darbo 



krūviai, mokyklos vadovo, mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, mokinių ir jų 

tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimas, aiški ir laiku gaunama informacija įvairiais mokyklos 

bendruomenės veiklos klausimais, atviri mokyklos ryšiai su vietos bendruomene;  

21.3. kultūrinė aplinka apima mokyklos puoselėjamas ir kuriamas tradicijas, mokyklos 

bendruomenės renginius, aplinkotyros, aplinkotvarkos, kraštotyros veiklą ugdant meilę ir pagarbą 

savo gyvenamajai, gimtajai vietai.  

22. Mokyklos vadovas ir visa bendruomenė atsako uţ atviros, ramios, kūrybingos mokinių ir 

mokytojų mokymuisi palankios kultūros kūrimą ir palaikymą mokykloje. 

 

VI. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

23. Ugdymo diferencijavimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau 

mokytis.  

24. Diferencijavimas taikomas:  

24.1. mokiniui individualiai;  

24.2. mokinių grupei:  

24.2.1. tam tikriems tikslams pasiekti (pvz.: pasiekimų skirtumams maţinti, gabumams 

plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti); 

24.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės), 

kurią galima sudaryti iš mišrių arba panašių polinkių, interesų mokinių.  

24.3. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priima 

sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus atsiţvelgiama į mokinio 

mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią paţangą ir sąmoningai keliamus 

mokymosi tikslus. 

 

VII. DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

25. Dalyko mokymo intensyvinimas: 

25.1. pagrindinio ugdymo programoje:  

Ţmogaus saugos kursas išdėstomas per vienerius mokslo metus  5, 7, 10 klasėje; 

25.2. vidurinio ugdymo programoje: 

dorinio ugdymo (tikybos, etikos)  kursas  – 11 klasėje; 

informacinių technologijų bendrasis kursas – 11 klasėje; 

istorijos bendrasis kursas – 11 klasėje; 

fizikos bendrasis kursas – 11 klasėje; 

geografijos kuras bus dėstomas 2012-2013 m. m. bendrai dviems mokinių srautams;  

ţmogaus sauga – 11 klasėje. 

26. Intensyvinant atskiro dalyko ar kelių dalykų mokymąsi negali būti viršijamas 

maksimalus mokiniui privalomų pamokų skaičius per savaitę. 

 

VIII. DALYKŲ MOKYMO INTEGRAVIMAS 

 

  27.  Integruoto ugdymo organizavimas: 

  27.1. ţmogaus sauga (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir saugaus eismas) 1– 4 klasėje – 

į pasaulio paţinimą; 

 27.2. į vidurinio ugdymo klasės auklėtojo veiklą integruojamos: Civilinės saugos mokymo 

programa bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-2117 (Ţin., 2006, Nr. 5-169), ir Priešgaisrinės 

saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birţelio 10 d. 



įsakymu Nr. ISAK-820/IV-208 (Ţin., 2003, Nr. 60-2743). Šis kursas išdėstomas per nepamokinės 

veiklos dienas 11 klasėje; 

 27.3. meninės raiškos mokymas 12 klasėje 2011–2012 m. m. integruojamas į neformalųjį 

švietimą. 

 28. Mokykla analizuoja, kaip mokymosi procese įgyvendinamos integruojamųjų dalykų 

programos, ir priima sprendimus dėl tolesnio integravimo. 

 29. Integruojamųjų dalykų turinys numatomas ilgalaikiuose dalykų planuose. 

 30. Integruotų pamokų apskaitai uţtikrinti integruojamųjų pamokų turinys dienyne 

įrašomas abiejų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose.  

 

VIII. MOKINIŲ PAŢANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

31. Vertinant mokinių paţangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis 

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

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Ţin., 2004, Nr. 35-

1150). Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, paţangos ir 

pasiekimų vertinimą atsiţvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir paţangos 

vertinimo apraše pateiktą informaciją.  

32. Formuojamasis vertinimas – vyraujantis vertinimas ugdymo procese. Jis rodo, ką 

konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti 

kitus ir patys įsivertinti.  

33. Diagnostinis vertinimas vykdomas reguliariai, kaip to reikalauja dalyko mokymosi 

logika ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias 

uţduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine forma (paţymiais 

ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant diagnostinį vertinimą atsiţvelgiama į formuojamojo 

vertinimo metu surinktą informaciją. Diagnostinio vertinimo informacija naudojama analizuojant 

mokinių paţangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 

 34. Mokykla uţtikrina, kad mokiniai ugdymo procese laiku gautų mokytis padedantį 

vertinimą ţodţiu ir raštu.  

 35. Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, paţanga ir pasiekimai 

paţymiais nevertinami. Paţangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (ţodţiu ar raštu) 

ir diagnostinis (pagal mokyklos pasirinktą vertinimo formalizavimo būdą) vertinimas; 

 36. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema, išskyrus: 

 36.1. pasirenkamųjų dalykų ţinios ir gebėjimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“;  

 36.2. etikos, tikybos, ţmogaus saugos, kūno kultūros (5–10 kl.), pilietiškumo pagrindų, 

ekonomikos dalykų mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“ ; 

 36.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros 

pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;  

36.4. įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

mokyklos vadovo įsakymą, įrašas „neatestuota“, – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti; 

 36.5. meninė raiška yra dalyko programos dalis ir atskiru paţymiu nevertinama, dienyne 

įrašomas įrašas „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

 36.6. mokinių, besimokančių dalykų modulius, mokymosi pasiekimų įvertinimai įskaitomi į 

dalykų įvertinimus;  

 36.7. mokinio, kuris mokosi pagal mokytojo parengtą modifikuotą, adaptuotą specialiesiems 

ugdymosi poreikiams pritaikytą pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrąją programą 

mokymosi paţanga ir pasiekimai vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus.  

 37. Mokykla raštu (ar elektroniniu būdu) bei ţodţiu informuoja mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie mokinių mokymosi pasiekimus: 



 37.1. dalykų įvertinimus, pusmečių ir metinius įvertinimus surašius mokinio paţymių 

knygelėje ir juos patvirtinus auklėtojo parašu; 

37.2. pradinio ugdymo pasiekimus fiksuojant aprašu vienas egzempliorius, patvirtintas 

klasės mokytojo ir mokyklos direktoriaus parašu, įteikiamas tėvams; 

37.3. antrojo pusmečio pabaigoje mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, tėvai informuojami 

raštu, kokių dalykų papildomi darbai mokiniui yra skiriami. 

37.4. apie mokymosi sėkmę mokinių tėvai informuojami ţodţiu: mokinio tėvams 

apsilankius mokykloje ar pasiteiravus telefonu; tėvų susirinkimų metu ( individualaus pokalbio 

metu) bei tėvų konsultacijų dienomis; mokyklos atstovas (klasės auklėtojas, dalyko mokytojas, 

administracijos atstovas) informuoja tėvus ţodţiu apie mokinio mokymosi sėkmę, bet ne rečiau 

kaip 2 kartus per metus. 

 38. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu perţiūrėti gautus pasiekimų 

įvertinimus sudaroma komisija (dalyko mokytojas, klasės auklėtojas, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, mokinys ar jo atstovas), kuri aptaria mokinio gautą pasiekimų įvertinimą ir surašo 

perţiūrėjimo aktą. 

 

IX. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

 39. Mokyklos direktoriaus 2009-07-08 įsakymu Nr. 1.3.-75 paskirtas direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui organizuoja mokyklos veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimu: 

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

darbų stebėseną ir kontrolę; 

 39.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendţiant mokinių mokymosi 

motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;  

 39.3. uţtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai 

darbai po atostogų ar šventinių dienų neplanuojami.  

 40. Mokinių mokymosi krūvio (taip pat kontrolinių ir namų darbų) reguliavimo priemonės: 

 40.1. klasėje (grupėje) dirbantys mokytojai derina tarp savęs namų darbų apimtis ir 

kontrolinių darbų atlikimo datas; 

 40.2. namų darbų uţduotys 1–2 kl. mokiniams neskiriamos, bet 2 kl. II pusmetyje gali būti 

skiriama ne daugiau kaip 0,5 val., 3–4 kl. mokinių namų darbų uţduotims turi būti skiriama ne 

daugiau kaip 1 val., 5-6 kl.  – 1,5 val., 7-8 kl. – 1,5 – 2,0 val., 9-12 kl. – 2,5 val.; 

 40.3. namų darbų apimtys laiko atţvilgiu negali viršyti mokytojų taryboje susitarto limito: 

 3–4 klasių mokiniams – 20 min. namų darbų po kiekvienos pamokos;  

 5 klasės mokiniams – 22 min. namų darbų po kiekvienos pamokos; 

 6 klasės mokiniams – 23 min. namų darbų po kiekvienos pamokos;  

 7 klasės mokiniams – 24 min. namų darbų po kiekvienos pamokos;  

 8 klasės mokiniams – 24 min. namų darbų po kiekvienos pamokos;  

 9-12 klasių mokiniams – 30 min. namų darbų po kiekvienos pamokos; 

 41. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, esant 

raštiškiems mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimams, skiriamas maksimalus privalomų 

pamokų skaičius; 

            42. Mokiniai gali būti atleisti nuo menų ir kūno kultūros, jeigu: 

            42.1. yra baigę menų mokyklas;  

            42.2. mokosi dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose; 

            42.3. mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose; 

            42.4. atleidţiami esant raštiškam tėvų (globėjų) prašymui ir atitinkamos mokyklos paţymai; 

            42.5. nuo pamokų atleistas mokinys tuo laiku privalo registruotis mokyklos bibliotekoje. Uţ 

mokinio saugumą tuo metu atsakingas socialinis pedagogas.   



            43. Menų ir sporto dalykų/kūno kultūros, įvertinimai įskaitomi. Jei neatitinka vertinimo 

sistema – organizuojama įskaita ir įvertinimas konvertuojamas į 10 balų vertinimo sistemą. 

 44. Penktokams nustatomas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis. 

 45. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, negali būti 

daugiau kaip 7 pamokos per dieną.  

 46. Mokinių, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pamokų tvarkaraštyje 

neturėtų būti daugiau kaip trys vienos pamokos trukmės laisvi laiko tarpai tarp pamokų per savaitę, 

o besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – daugiau kaip vienos pamokos 

trukmės laiko tarpas per savaitę. Mokinių laisvas laikas išnaudojamas neformaliajam švietimui, 

savišvietai. 

 47. Keisti dalyką ar dalyko kursą mokinys gali atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai 

pasirinkto dalyko programos ar dalyko kurso skirtumo. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo 

metų pabaigoje, įvertinimas, prie kurio paţymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A 

(išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių paţymių. Mokiniui, kuris mokysis pagal 

dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti 

įskaitos nereikia. 

 

X. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

48. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių 

mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą 

mokiniai renkasi laisvai. 

49. Neformaliojo  švietimo grupės mokinių skaičius ne maţesnis kaip 7 mokiniai. 

 50. Neformaliajam švietimui skiriamos 27 valandos:  

pradinių klasių mokinių saviraiškos ugdymui 8 val. 

sportiniams gebėjimams ugdyti 5 val. 

šokio menui 4 val. 

muzikinei raiškai 4 val. 

kalbinei  raiškai 1 val. 

gamtamoksliam ugdymui 2 val. 

technologinei kūrybai 1 val. 

jaunimo organizacijų ir klubų veiklai 2 val. 

51. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradţioje ir atsiţvelgusi į juos 

siūlo neformaliojo švietimo programas.  

52. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsiţvelgus į bendruosius iš 

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

ministro. 

 

XI. UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS  

 

53. Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, 

meninei, paţintinei veiklai, integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, neformalųjį 

švietimą, mokiniai gali rinktis mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, suderintus su 

profesinio orientavimo veiklomis.  

54. Informavimo karjerai tikslas – rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą planuojant 

karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą (informaciją apie švietimo ir 

mokslo institucijas, priėmimo taisykles, studijų ir mokymo programas, kvalifikacijas, profesijas, 

darbo rinką, profesinės karjeros galimybes ir kt.). Šioje veikloje gali būti naudojamos įvairios 

specializuotos interneto svetainės, spausdinti leidiniai, ţinynai, organizuojami susitikimai su įvairių 

profesijų atstovais, išvykos į įmones, įstaigas, organizacijas ir pan.  



55. Profesinio veiklinimo tikslas – organizuoti mokinių veiklą naudojant realaus ar 

virtualaus darbo kontekstą ir aplinką, plėtojant mokinių ţinias ir įgūdţius apie įvairias darbo veiklos 

sritis, darbą, įsidarbinimą, darbdavius ir darbuotojus.  

56. Vertinimo karjerai tikslas – padėti mokiniams paţinti individualias savybes (nuostatas, 

ţinias, supratimą, gebėjimus) ir juos įvertinti atsiţvelgus į karjeros (mokymosi, studijų ir profesinės 

veiklos) galimybes ir reikalavimus; šioje veikloje gali būti naudojami įvairūs klausimynai, 

uţduotys, testai, skirti individualioms savybėms, interesams, jų sąsajoms su profesine karjera, 

karjeros planavimu, įgyvendinimu ir vertinimu padėti paţinti.  

57. Konsultavimo karjerai tikslas – teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, renkantis 

mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį ar darbą, sprendţiant karjeros trikdţių problemas: 

paţinti ir įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus, karjeros galimybes, situaciją darbo 

rinkoje ir kt.  

58. Ugdymo karjerai veiklą mokykloje organizuoja PIT darbo grupė dalyvaujant klasių 

vadovams, įvairių dalykų mokytojams, socialiniam pedagogui. 

 

XII. LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

59. Mokinių skaičius laikinojoje (mobiliojoje) grupėje ne maţesnis kaip 7. Pradėtos mokytis 

uţsienio kalbos tęstinumui uţtikrinti mobilios grupės dydis gali būti 5.  

Nesant galimybių sudaryti laikinosios (mobiliosios) grupės, mokiniai mokosi savarankiškai 

švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.  

60. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes gali būti dalijama arba sudaromos 

laikinosios (mobiliosios) grupės dalykams mokyti:  

60.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką;  

60.2. informacinėms technologijoms; 

60.3. kūno kultūrai; 

60.4. technologijoms;  

60.5. uţsienio kalboms: 

60.5.1. 1-ajai ir 2-ajai, jei klasėje mokosi ne maţiau kaip 21 mokinys;  

60.5.2. mokantis pagal vidurinio ugdymo programą uţsienio kalbos mokymąsi 

organizuojant pagal mokėjimo lygius; 

60.6. dalykų bendrajam ir išplėstiniam kursui, pasirenkamiesiems dalykams, dalykų 

moduliams dėstyti 11–12 klasėse. 

 

XIII. MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE IR SAVARANKIŠKO MOKYMOSI 

ORGANIZAVIMAS  

 

61. Mokiniui, negalinčiam mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, sudaromos sąlygos 

mokytis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka savarankiškai ar mokytis namie. Mokymas 

namie gali būti vykdomas nuotoliniu būdu arba organizuojant pamokas namie.  

62. Mokiniui, mokomam pamokose, organizuojamose namie, mokykla, suderinusi su 

mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) ir atsiţvelgusi į gydytojo rekomendacijas, rengia 

individualų ugdymo planą. Namie mokomam mokiniui 1–3 klasėse skiriama 9 savaitinės pamokos, 

4 klasėje – 11 pamokų, 5–6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13, 9–10 klasėse 

– 15, 11–12 klasėse – 14. Dalį pamokų gydytojo leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba 

mokytis nuotoliniu būdu.  

 62.1. Specialiųjų poreikių mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo programą, 

mokyti namie  1–2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms. 

 62.2. Neţymaus intelekto sutrikimo specialiųjų poreikių mokiniams mokyti namuose 

skiriamos 8 valandos per savaitę kalbiniam, matematiniam, socialiniam ugdymui ir specialiosioms 

pamokoms, mokinio specialiesiems poreikiams tenkinti ar specialiajai pagalbai teikti. 



63. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys 

gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame 

ugdymo plane įrašoma „atleista“ prie mokinio nesimokomų dalykų. Dalis pamokų, gydytojo 

leidimu lankomų papildomai, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

 64. Mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal Savarankiško mokymosi 

tvarkos aprašą. 

 65. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę specialiojo pradinio, pagrindinio 

ugdymo programoms įgyvendinti, mokant namuose sergančius neţymiai protiškai atsilikusius 

specialiųjų poreikių mokinius: 

Klasė 

Dalykas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iš viso 

pamokų 

Lietuvių kalba 

Logopedinės pratybos 

Pasaulio paţinimas 

 Matematika 

Gamta ir ţmogus 

Biologija 

Istorija 

Geografija 

Technologijos 

Socialinė adaptacija 

Gydomoji kūno kultūra arba 

kūno kultūra 

 

3 

 

1,5 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

3 

 

1,5 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

3 

 

1,5 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

  3 

 

1,5 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

    

3 

 

2 

 

 

 

 

   2 

 

1 

 

    

3 

 

1,5 

 

 

 

1 

   2 

 

0,5 

 

   3 

 

1 

0,5 

 

0,5 

0,5 

   2 

 

0,5 

 

   3 

 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

   2 

 

0,5 

 

   3 

 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

   2 

 

0,5 

 

  3 

 

1 

 

0,5 

0,5 

0,5 

   2 

 

0,5 

 

30 

 

13,5 

0,5 

1,5 

2 

3 

16 

 

5,5 

Iš viso 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 72 

  

XIV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS, PAŢANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS, SPECIALIOSIOS 

PAGALBOS TEIKIMAS  
 

66. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pritaiko mokytojas, atsiţvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, bei vaiko gerovės komisijos narių 

rekomendacijas. Taip pat mokytoją gali konsultuoti mokyklą aptarnaujančios pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistai.  

67. Mokykla sudaromame mokyklos, klasės, grupės ar mokinio individualaus ugdymo 

plane, atsiţvelgusi į mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi formą ir 

bendradarbiaudama su mokiniu ir/ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos 

specialistais:  

67.1. turi uţtikrinti ugdymo nuoseklumą, tęstinumą;  

67.2. turi vadovautis Bendruosiuose ugdymo planuose pradinio, pagrindinio ar vidurinio 

ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi;  

67.3. gali iki 20 procentų koreguoti pradinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų savaitinių pamokų skaičių, išskyrus atvejus, kai ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

Pradinio ugdymo bendrojo plano 92 punktu; 

67.4. gali nuo 20 iki 30 procentų koreguoti pagrindinio bei vidurinio ugdymo dalykų 

programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičių, išskyrus nustatytąjį mokiniams, kurių 

ugdymas organizuojamas vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų 152 ar 186, 187 punktu;  

67.5. gali keisti dalykams skirtų pamokų skaičių (maţindama, didindama), vietoj neįtrauktų 

dalykų, įvardytų Bendrųjų ugdymo planų 111, 151 punkte, planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) 

didinti pamokų skaičių, skirtą meniniam, technologiniam ugdymui, kitų dalykų mokymui, socialinei 

veiklai, karjeros valdymo kompetencijų ugdymui;  



67.6. gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

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

vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas;  

67.7. turi išlaikyti mokiniui Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą minimalų pamokų 

skaičių pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti. Mokiniui, turinčiam intelekto 

sutrikimų (neţymų ir vidutinį) ir besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo pritaikytą programą, 

kurio ugdymas organizuojamas vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų 111 punktu, mokykla gali 1–2 pamokomis maţinti minimalų privalomų pamokų 

skaičių, didindama neformaliojo švietimo valandų skaičių ar organizuodama veiklas, stiprinančias 

praktinius gebėjimus;  

67.7. gali maţinti arba didinti 1–2 pamokomis bendrą maksimalų pamokų skaičių ir 

neformaliojo švietimo pamokų skaičių mokiniui, išskyrus nustatytąjį mokiniams, kurių ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 92 punktu bei 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 186 ar 187 punktu; 

67.8. gali trumpinti pamokų trukmę 5 minutėmis, o šį laiką skirti mokinio ugdomajai veiklai 

keisti, sveikatą tausojančioms pertraukoms organizuoti;  

67.9. gali formuoti nuolatines ar laikinas grupes, pogrupius iš tos pačios ar skirtingų klasių 

mokinių, kurių skaičius grupėje – 7.  

68. Mokiniui, turinčiam intelekto sutrikimą ar kompleksinių sutrikimų, į kurių sudėtį įeina 

intelekto sutrikimas, ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Pradinio ugdymo programos 

bendrojo ugdymo plano 90–92 punktais, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų 184–187 punktais. Kartu planuojama specialioji pedagoginė ir(ar) specialioji pagalba 

sutrikusioms funkcijoms lavinti.  

Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų sutrikimų, specialiosioms 

pratyboms 5–10 klasėse galima skirti po 1 pamoką per savaitę kompiuteriniams, specialiųjų 

mokymo priemonių naudojimo įgūdţiams formuoti, paţinimo funkcijoms lavinti, dalykų spragoms 

šalinti;  

69. Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pritarimu:  

69.1. mokinys, turintis klausos sutrikimų (išskyrus neţymų), kochlearinių implantų 

naudotojas, turintis įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir/ar 

rašymo sutrikimų, intelekto (taip pat ir ribotą ar nepatikslintą intelekto sutrikimą), judesio ir 

padėties (išskyrus lengvus) sutrikimų, taip pat turintis mokymosi sunkumų dėl nepalankios 

aplinkos, – gali mokytis tik vienos uţsienio kalbos;  

69.2. turinčiam neţymų ar vidutinį intelekto sutrikimą mokiniui, kurio ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

111 punktu, vietoj gamtos mokslų srities dalykų mokykla gali siūlyti integruotas gamtos mokslų 

pamokas. Tada mokinys gali nesimokyti fizikos ir chemijos;  

69.3. turinčiam neţymų ar vidutinį intelekto sutrikimą mokiniui, kurio ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

111 punktu, socialinio ugdymo srities dalykus mokykla gali įgyvendinti nuo 6–7 klasės;  

69.4. mokinys, turintis klausos sutrikimų (išskyrus neţymų), gali nesimokyti muzikos;  

69.5. judesio ir padėties sutrikimų turintis mokinys gali nesimokyti technologijų;  

69.6. vietoj Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 72.1, 72.2, 72.3 punktuose 

nurodytų dalykų bei Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 169.1, 

169.2, 169.3, 169.4, 169.5, 169.6, 169,7 punktuose nurodytų dalykų mokinys gali rinktis 

individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę 

ar specialiąją pedagoginę pagalbą, o tautinės maţumos kalba besimokantis mokytis lietuvių kalbos;  

69.7. mokinys nuo fizikos, chemijos, technologijų, muzikos ar uţsienio kalbos (vienos ar 

abiejų) atleidţiamas vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo 

planų 169 punktu ir mokyklos vadovo įsakymu.  



70. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi paţanga ir 

pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 37–39 punktų bei Pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 44–52 punktų rekomendacijomis.  

71. Specialiąją pedagoginę pagalbą mokykla organizuoja ir teikia švietimo ir mokslo 

ministro nustatyta tvarka. Mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė 

pagalba, skiriama nuo 2 iki 4 valandų per savaitę papildomai dalyko mokytojo pagalbai.  

72. Specialioji pagalba teikiama mokiniui, turinčiam negalių/sutrikimų ir kuriam jos reikia. 

Pagalbą teikia mokytojo padėjėjas ar kitas pagalbos specialistas švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka. 

 

XV. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

73. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar 

bendrijos tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai), o nuo 14 metų 

mokinys savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką. Dorinio ugdymo dalyką 1–4 klasės   

mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų (rūpintojai) parašytą prašymą, o  5–6, 

7–8, 9–10 klasėse, siekiant uţtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą  renkasi 

dvejiems metams.  

74. Uţsienio kalbos: 

74.1. pirmosios uţsienio (anglų ar vokiečių) kalbos mokoma nuo antros klasės, ją mokiniui 

parenka tėvai (globėjai);  

74.2. antrosios uţsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 metų 

renka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) pritarimu pats renkasi antrąją uţsienio kalbą: 

anglų, rusų ar vokiečių;  

74.3. mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, pageidaujant tęsti pradėtos uţsienio kalbos 

mokymąsi sudaromos sąlygos kalbos mokytis savarankiškai, vadovaujantis savarankiško mokymosi 

tvarkos aprašu;  

74.4. uţsienio kalbas keisti iki vidurinio ugdymo programos pradţios galima tik tuo atveju, 

jei mokinys yra atvykęs iš uţsienio mokyklos ar kitos mokyklos ir mokykla dėl objektyvių 

prieţasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi ir yra gavusi tėvų 

(globėjų, rūpintojų) pritarimą raštu. Mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis uţsienio kalbos, 

kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus: 

74.4.1. vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma uţsienio kalbos pamoka per 

savaitę;  

74.4.2. jei toje pačioje klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei 

mokyti skiriamos 2 papildomos pamokos, jei daugiau negu vienas mokinys, atsiţvelgiama į 

mokyklos turimas mokymo lėšas;  

74.4.3. jei mokinys yra atvykęs iš uţsienio valstybės ir mokykla nustato, kad jo uţsienio 

kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, 

mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla uţskaito mokinio pasiekimus ir 

konvertuoja mokinio pasiekimų vertinimą į 10 balų vertinimo sistemą. Mokiniui sudaromos 

galimybės tuo metu lankyti lietuvių kalbos ar kitas pamokas kitose klasėse.  

            74.5. 2011–2012 mokslo metais pradedantiesiems mokytis pagal vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas uţsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į 

Europos Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Mokiniai renkasi tuos 

uţsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka jų uţsienio kalbų pasiekimus. Mokinių uţsienio 

kalbų pasiekimus galima nustatyti naudojantis centralizuotai parengtais lygio nustatymo testais 

(pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS). Nustačius, kad mokinio pasiekimai 

(nepriklausomai nuo to, ar mokinys pagal pagrindinio ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip 

pirmosios arba antrosios uţsienio kalbos) yra:  

            74.5.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio kursą;  



            74.5.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio kursą;  

            74.5.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio kursą;  

            74.5.4. nustačius mokinių lygį, uţsienio kalbų ugdymas organizuojamas grupėse, kuriose 

visi arba dauguma mokinių siekia to paties lygio.  

            74.6. Galimi įvairūs uţsienio kalbų mokymosi pasirinkimo variantai:  

            74.6.1. tęsti pradėtų dviejų kalbų mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą ir siekti 

vienos kalbos B2 arba B1 ir kitos kalbos B1 arba A2 lygiu. Taip pat gali būti pradedama mokytis 

A1 arba A2 lygiu trečiosios uţsienio kalbos;  

            74.6.2. tęsti vienos uţsienio kalbos mokymąsi B2 arba B1 lygiu ir pradėti mokytis naujos 

kalbos ir siekti A1/A2 lygio;  

            74.6.3. tęsti vienos iš pradėtų uţsienio kalbų mokymąsi ir siekti B2 arba B1 lygio;  

            74.6.4. kiti kalbų pasirinkimo ir siekiamo kalbinės kompetencijos lygio deriniai.  

            74.7. 2011–2012  m. m. 12 klasės mokiniai tęsia uţsienio kalbos ((1-osios ar 2-sios) 

mokymąsi per kursui skirtas pamokas, numatytas 80.5. punkte.  

75. Informacinės technologijos:  

75.1. 7–8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos, kursas išdėstomas 7 klasėje, o 8 klasėje 

skiriamas 17 valandų kursas iš  mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriamų valandų. 

75.2. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų  kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. 

Modulį renkasi mokinys.  

75.3. vidurinio ugdymo programoje informacinės technologijos – pasirenkamasis dalykas. 

76. Socialiniai mokslai: 

76.1. mokiniams teikiama galimybė rinktis pasirenkamąjį dalyką – etninę kultūrą;  

76.2. pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokomasi pilietiškumo pagrindų. 

Šiai programai skiriamos 70 pamokų, jos dalinamos po 35 pamokas 9 ir 10 klasėse. 

77. Menai:  

77.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės bei muzikos dalykai.  

77.2. meninė raiška 12 klasėje integruojama į neformalųjį švietimą.  

78. Technologijos: mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

dalį, pradedama mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų 

kurso programą, po kurios mokiniai renkasi vieną technologijos programą. Pasirinktas technologijų 

programas mokiniai gali keisti pasibaigus pusmečiui.  

79. Kūno kultūra:  

 79.1. kūno kultūrai skiriamos 2 valandas per savaitę 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 klasėms, 3 

valandas per savaitę 1, 3, 4, 5 klasėms. Visiems mokiniams sudaromos sąlygas pasirinkti jų 

pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas: judriųjų ţaidimų, krepšinio, šokio – per 

neformaliojo švietimo veiklą mokykloje. Pratybas mokinys gali lankyti kitoje neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigoje. Mokinių, lankančių šias pratybas, apskaita tvarkoma neformaliojo ugdymo 

dienynuose;  

 79.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

atsiţvelgiant į savijautą; atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos 

mokiniai dalyvauja kūno kultūros pamokoje, bet jiems siūloma kita veikla: stalo ţaidimai, šaškės, 

šachmatai, sveikos gyvensenos konsultacijas ir pan.  

 

XVI. PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOMS 

ĮGYVENDINTI PAMOKŲ SKAIČIUS PER DVEJUS METUS 

 

 80. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio, pagrindinio bei 

vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti: 

 80.1. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti 2011–2012 ir 2012–2013 mokslo metais: 



 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 2 3 4 
pradinio ugdymo 

programa (1–4 klasės) 

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

Kalbos:      

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7 7 29 

Uţsienio kalba (anglų arba vokiečių)  2 2 2 6 

Matematika 4 5 5 4 18 

Pasaulio paţinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Kūno kultūra 3 2 3 3 11 

Minimalus privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 

22 

 

23 24 

 

23 92 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 
2 2    

Lietuvių kalbos modulis „Kalba – 

tautos kultūros dalis“ 

 1   1 

Matematikos modulis „Matematinių 

įgūdţių tobulinimas“  

   1 1 

Maksimalus pamokų skaičius 

mokiniui 

22 

 

24 24 

 

24 94 

Neformalusis švietimas 8 8 

„Darbščios rankos“ 2 2 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 2 2 

Fitodizainas 1 1 

„Aš galiu“ 1 1 

„Informacinių techninių priemonių 

panaudojimas pradţios mokykloje“ 

2 2 

Iš viso:  102 

 

 80.2. dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programos 

pirmajai daliai įgyvendinti 2011 – 2012 ir 2012–2013  mokslo metais: 
 

 

 

 

 

Dalykų sritys, dalykai 

Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičius dalykui 5 -8 

klasėse 2011 -2013 mokslo metais 

 

 

5 klasė 

 

 

 6  klasė 

 

 

7  klasė 

 

 

8  klasė 

Pagrindinio 

ugdymo 

programos pirmojoje 

dalyje (5–8 klasėse) 

1 2 3 4 5 6 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 

1 1 1 1 4 

Kalbos:      

Lietuvių kalba (gimtoji) 5 5 5 5 20 

Uţsienio kalba (1-oji) –  

anglų, vokiečių 

3 3 3 3 12 

Uţsienio kalba (2-oji) – 

anglų, rusų, vokiečių 

 2 2 2 6 

Matematika 4 4 4 4 16 

Informacinės technologijos 1 1 1  3 

Gamta ir ţmogus 2 2   4 



Biologija   1 2 3 

Fizika   1 2 3 

Chemija    2 2 

Istorija 2 2 2 2 8 

Geografija  2 2 2 6 

Dailė 1 1 1 1 4 

Muzika 1 1 1 1 4 

Technologijos 2 2 2 1 7 

Kūno kultūra 3 2  2 2 9 

Ţmogaus sauga 1  1  2 

                             Savaitinių pamokų skaičius  

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius mokiniui 

26  28  29 

 

30  113 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti 

7 

 

7 

Pasirenkamieji dalykai, 

dalykų moduliai: 

     

Batikos pagrindai   1  1 

Anglų kalbos modulis 1    1 

Informacinių technologijų 

modulis 

   2  2 

Kūno kultūros modulis  2  1  3 

Maksimalus pamokų skaičius 

mokiniui 

27  29  30  31  117 

Neformalusis švietimas 8  8 

Ateitininkų sambūris 1 1 

Judrieji ţaidimai 2 2 

Pynimo būrelis 1 1 

Folkloro ansamblis 

„Leliumai“ 

1 1 

Jaunųjų geografų – 

kraštotyrininkų 

1 1 

„Chemija aplink mus“ 1 1 

Šokių būrelis „Izidė“ 1 1 

Iš viso: 125 

 

 80.3. dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo 

programos antrajai daliai įgyvendinti 2011 – 2012 ir 2012 – 2013  mokslo metais: 
 

 

 

 

Dalykų sritys, dalykai 

Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičius dalykui 9 – 10 

klasėje 2011 – 2013 mokslo metais 

 

9 klasė 

 

10 klasė 

Pagrindinio ugdymo 

programos antrojoje dalyje  

(9–10 klasėse) 

1 2 3 4 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 

1 1 2 

Kalbos:    

Lietuvių kalba (gimtoji) 4 5 9 

Uţsienio kalba (1-oji) 3 3 6 

Uţsienio kalba (2-oji) 2 2 4 

Matematika 3 4 7 

Informacinės 

technologijos 

1 1 2 

Biologija  2 1 3 

Fizika 2 2 4 

Chemija 2 2 4 

Istorija 2 2 4 

Pilietiškumo pagrindai 1 1 2 

Geografija 2 1 3 



Ekonomika ir verslumas 1  1 

Dailė 1 1 2 

Muzika 1 1 2 

Technologijos 1 1,5 2,5 

Kūno kultūra 2 2 4 

Ţmogaus sauga  0,5 0,5 

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę 

31  31  

 

62 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti  

4 4 

Pasirenkamieji dalykai, 

dalykų moduliai: 

   

Lietuvių kalbos modulis 

(gabiems) 

0,5 0,5 1 

Lietuvių kalbos 

(išlyginamasis) modulis  

0,5  0,5 

Lietuvių k. modulis 

„Pakartokime, ką 

pamiršome“ 

 0,5 0,5 

Matematinio neraštingumo 

likvidavimo modulis 

0,5 0,5 1 

Praktinio turinio 

matematikos uţdavinių 

sprendimo modulis 

0,5 0,5 1 

Maksimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę 

32  32  64 

Neformalusis švietimas 5 5 

Krepšinio būrelis 1 1 

Šokių būrelis „Perla“ 2 2 

Ansamblis „Beribė erdvė“ 2 2 

Iš viso: 69 
 

 80.4. dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai 

įgyvendinti 2011 – 2013 mokslo metais: 

Ugdymo sritys, dalykai Bendrasis 

kursas/kalbos 

mokėjimo lygis 

(A1,A2) 

Išplėstinis 

kursas/kalbos 

mokėjimo lygis 

(B1,B2) 

Dorinis ugdymas: Tikyba 2  

Dorinis ugdymas: Etika  2  

Lietuvių kalba ir literatūra 8 10 

Uţsienio kalba (anglų) 6 6 

Uţsienio kalba (rusų)   

Uţsienio kalba (vokiečių)   

Istorija   6 

Geografija    

Matematika  6 9 

Biologija   6 

Fizika   7 

Chemija   6 

Dailė  4  

Muzika  4  

Bendroji kūno kultūra 4  

Ţmogaus sauga*   

Pasirenkamieji dalykai: 4 



  

Informacinės technologijos  4 

Dalykų moduliai: 6 

Anglų kalbos modulis 1 

Chemijos modulis  

Istorijos modulis 1 

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis (A) 1 

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis (B) 1 

Lotynų kalba 1 

Matematikos modulis 1 

Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius 

per savaitę 

28 

Maksimalus mokinio pamokų skaičius 32 

 

Neformalusis švietimas: 

 
6 

”Kalbėkime angliškai” 2 

Krepšinio būrelis 2 

”Vaikai prieš vaikų smurtą" 2 

Maksimalus klasei skirtų pamokų skaičius per 

savaitę 2011-2013 mokslo metams 

102 

Maksimalus klasei skirtų pamokų skaičius per 

savaitę 

51 

 

* integruojama į nepamokinę veiklą 

            80.5. dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai 

įgyvendinti 2011 – 2012 mokslo metais: 
 

 

Dalykai 

 

2010-2011 

 

 

2011-2012 

Mokinio galimi 

individualaus 

ugdymo plano 

dalykai ir jiems 

skiriamos  

pamokos per 

savaitę 

Pasirenk

amieji, 

moduliai

, 

neformal

usis 

ugdymas 

Mokinio galimi 

individualaus 

ugdymo plano 

dalykai ir jiems 

skiriamos  pamokos 

per savaitę 

 

Pasirenk

amieji, 

moduliai, 

neformal

usis 

ugdymas 

bendrasi

s kursas 

išplėstin

is kursas 

 bendrasi

s kursas 

išplėstin

is kursas 

Dorinis ugdymas:       

Tikyba 2 –     

Etika 2 –     

Kalbos:       

Lietuvių kalba (gimtoji) 4 5  4 5  

Anglų kalba (1-oji)  4   4  

Vokiečių kalba (1-oji) 4   4   

Rusų kalba (2-oji)       

Istorija   4    2  

Geografija       

Matematika 3 5  3 4  

Biologija  2   4  



Fizika   4   3  

Chemija  3   3  

Muzika 2   2   

Dailė 2   2   

Bendroji kūno kultūra 2   2   

Ţmogaus sauga 0,5* (į bendrą pamokų skaičių neįskaičiuojama) 

Minimalus mokinio privalomų 

pamokų skaičius per savaitę 

28 pamokos per savaitę  

Pasirenkamieji dalykai:       

Informacinės technologijos  2   2  

Dalykų moduliai:       

Anglų kalbos modulis      1 

Chemijos modulis      1 

Informacinių technologijų 

modulis 

      

Istorijos modulis      1 

Lietuvių kalbos modulis (A)      1 

Lietuvių kalbos modulis (B)   1   1 

Matematikos modulis      1 

Maksimalus mokinio pamokų 

skaičius  

32 pamokos per savaitę 

Maksimalus klasei skirtų 

pamokų skaičius per savaitę 

vidurinio ugdymo programai 

įgyvendinti 

51 51 

Neformalusis ugdymas: 3 3 

Folkloro ansamblis„Leliumai“  1  1 

Krepšinio būrelis  1  1 

Šokių būrelis „Perla“  1  1 

Iš viso: 54 54 
 integruota į 2 nepamokinės veiklos dienas 11 klasėje ir klasės auklėtojo planą.  

 

            80.6. dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai 

įgyvendinti 2012 – 2014 mokslo metais bus tvirtinami atskiru direktoriaus įsakymu, atsiţvelgus į 

2012–2013 m. m. vidurinio ugdymo programą pradedančių mokinių poreikius. 
 

___________________________ 

 

SUDERINTA 

Kazlų Rūdos savivaldybės  

Plutiškių vidurinės mokyklos tarybos   

2011-06-23 nutarimu (protokolo Nr. 1.5.-5) 
 

SUDERINTA 

Kazlų Rūdos savivaldybės  

administracijos direktoriaus  

2011-07-14 įsakymu Nr.AT-442 
 

 

 

 

 



2011 – 2013 metų Plutiškių vidurinės mokyklos 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo plano projekto 1 priedas                                                                                                                                                      

 

                                                                  SUDERINTA 

                                                                   ................................................... 

    (Direktoriaus pavaduotojas ugdymui) 

 

                                                                  ................................................. 

                                                                                                                                             (data) 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PLUTIŠKIŲ VIDURINĖ MOKYKLA 

                                                                           

............................................................. UGDYMO PROGRAMA 

(pradinio, pagrindinio, vidurinio) 

 

.......................................................................ILGALAIKIS PLANAS 

(dalykas) 

 

....................................... KURSAS/KLASĖ 

 

PARENGĖ 

 

...................................................................................................................................... 
(Vardas ir pavardė, kvalifikacinė kategorija) 

 

METODINĖS GRUPĖS SVARSTYTA IR APTARTA 

 

...................................................................................................................................... 
(Metodinės grupės pirmininko parašas, vardas ir pavardė, data, protokolo Nr.) 

 

 

1. PLANO PASKIRTIS 

 

 

2. PAGRINDINIAI METŲ MOKYMO IR MOKYMOSI UŢDAVINIAI 

 

 

3. MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖS 

 

 

4. MOKINIŲ ŢINIŲ VERTINIMAS IR KONTROLĖ 

 

 

5. MOKYMO IR MOKYMOSI TURINYS: 

 
Skyrius/c

iklas  

Tema Gebėjimai Vertinimas Namų darbų apimtys 

 

 

_______________________ 
 

 

 



2011 – 2013 metų Plutiškių vidurinės mokyklos 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo     

 plano projekto 2 priedas                                                                                                                                                      
 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PLUTIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS 

 

………………………………………………….. 
/ mokinio vardas, pavardė / 

 

………………………………………. 

/ data / 
 

.......................................UGDYMO PROGRAMOS  
                             

 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANAS 

 

20..........- 20........... METAMS 
 

 

DALYKAS Minimal

us 

pamokų 

skaičius 

privalo

mam 

turiniui 

BENDROJO LAVINIMO 

BRANDUOLIO  TURINYS 

Mokinio 

pasirinktas 

UGDYMO 

TURINYS 

(savaitinių 

pamokų 

skaičius 

dvejiems 

metams) 

Mokinio 

pasirinktas 

kursas 

(A arba B) 
Bendrojo kurso  ( 

B)/kalbos 

mokėjimo lygio 

savaitinių 

pamokų skaičius 

dvejiems metams 

Išplėstinio kurso 

( A)/ kalbos 

mokėjimo lygio 

savaitinių 

pamokų skaičius 

dvejiems metams 

 

BRANDUOLIO DALYKAI 

 

Dorinis ugdymas 

(vieną iš dviejų) 
2     

Tikyba      

Etika      

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

8 

 

8 10   

Uţsienio  kalba 
(A1,A2,B1,B2) 

6 

 
6 6   

Anglų kalba      

Vokiečių kalba      

Socialinis 

ugdymas       
(vieną iš dviejų) 

4 4 6   

Istorija       

Geografija       

Matematika 6 6 9   

Gamtamokslinis 

ugdymas (vieną 

iš trijų) 

4 4 6(7)   

Biologija      

Fizika    7   



Chemija      

Menai ir 

technologijos 

(vienas dalykas) 

4 4 6   

Dailė      

Muzika      

Statyba ir medţio 

apdirbimas 

     

Taikomasis 

menas, amatai ir 

dizainas 

     

Kūno kultūra 4-6     

Bendroji kūno 

kultūra 

     

Krepšinis       

Tinklinis       

Lengvoji atletika      

Sportiniai šokiai      

Ţmogaus sauga*      

 

PAPILDOMI BRANDUOLIO DALYKAI, DALYKŲ MODULIAI, PASIRENKAMIEJI 

DALYKAI 

 

Papildomi branduolio 

dalykai 

    

Uţsienio kalba (antroji) 3 3   

Anglų kalba     

Rusų kalba            

Vokiečių kalba          

Istorija 4 6   

Geografija  4 6   

Biologija  4 6   

Fizika  4 7   

Chemija  4 6   

Dailė  4 6   

Muzika  4 6   

Statyba ir medţio apdirbimas 4 6   

Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas 

4 6   

Dalykų moduliai     

Cheminė technologija  1   

Fizikos uţdavinių 

sprendimas ir analizė 

 1   

Istorinių šaltinių 

nagrinėjimas 

 1   

Kalbos sistema ir stilistinė 

vartosena (lietuvių kalbos – 

išplėstiniam kursui) 

 1   

Negroţinio teksto kūrimo bei 

suvokimo praktikumas 

1    

Praktinis anglų kalbos  1   



vartojimas 

Praktinė lietuvių kalba 

(lietuvių kalbos- bendrajam 

kursui) 

1    

Vokiečių k. vartosenos 

praktikumas 

 1   

Sintaksė ir skyryba 1    

Uţdavinių sprendimo 

metodai  (matematikos) 

 1   

Pasirenkamieji dalykai:     

3-oji uţsienio kalba: 3    

Vokiečių kalba (A1)     

Rusų kalba      ( A1)     

Anglų kalba      (A1)     

Informacinės technologijos 2 4   

Lotynų kalba 1    

Teisės pagrindai 2    

Verslo ekonomika 2    

Pamokų skaičius per 

savaitę 

28 – 32   

Iš viso pamokų per dvejus 

metus: 

56 – 64   

 

Projektinė veikla/Brandos 

darbas 

    

Neformalusis švietimas     

 

 

______________________________  
 

 

 

 

 

 


