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2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO IR  PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pradinio, 

pagrindinio ugdymo programas ir specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pritaikytų pradinio, 

pagrindinio ugdymo programų bei neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 

2. Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija, rengdama ugdymo planą, vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446  

patvirtintu „2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų Pradinio ugdymo programos Bendruoju ugdymo 

planu“, (toliau Pradinio) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. V-442 patvirtintais „2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrųjų ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais“, (toliau Pagrindinio) bei 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 

patvirtintais „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendraisiais sveikatos ir saugos 

reikalavimais“.  

3. Mokyklos ugdymo plano tikslai:  

3.1.Ugdymo procesą organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos 

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

kompetencijų. 

3.2. Saugios, sveikos ir modernios mokymosi aplinkos kūrimas.  

3.3. Mokyklos bendruomeniškumo stiprinimas. 

4. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 

4.1. Kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką: mokytojo ir mokinio; mokinio ir mokinio; 

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

mokymosi; 

4.2. Gerinti mokinių pasiekimus ir pažangą, gerinti lankomumą; 

4.3. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, patyčių, smurto ir teisės pažeidimų 

prevencija. 

4.4. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos galimybių stiprinimas. 

5. Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos:  

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

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

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

minučių.  

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

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.  

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.  

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, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.  

Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) ir kituose švietimą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

6. Ugdymo plano lentelėse pateiktas dalykų savaitinis pamokų skaičius kiekvienam klasės 

komplektui 2018-2019 m. m. (1 priedas). 
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II. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 7. Mokslo metų trukmė. Ugdymo organizavimas. 

 7.1. Ugdymo organizavimas 2018–2019 mokslo metais: 
 

2018-2019 mokslo metai 

Klasės 1 - 4 5 7 8 10 

Mokslo metų 

pradžia / Ugdymo 

proceso pradžia 

 

2018-09-03 

 

Pusmečių trukmė 
1-asis  2018-09-03 ÷ 2019-01-25 (1-8 klasėms) 

2-asis  2019-01-28 ÷ 2019-06-21 (5-8 klasei) ir 2019-06-07 (1-4 klasei) 

Rudens atostogos 2018-10-29 ÷ 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) 

atostogos  
2018-12-27 ÷ 2019-01-02 

Žiemos atostogos 2019-02-18 ÷ 2019-02-22    

 

Pavasario (Velykų) 

atostogos 
2019-04-23 ÷ 2019-04-26 

Ugdymo proceso 

pabaiga 
2019-06-07 2019-06-21 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis  
35 37 

Vasaros atostogos 2019-06-10 ÷ 2019-08-31 2019-06-25  ÷ 2019-08-31 

 

 

7.2. Mokslo ir žinių diena, pirmoji mokslo metų diena 2018 m. rugsėjo 3 d.  

8. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

10. Esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, ar paskelbus 

ekstremaliąją padėtį, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus 

sprendimus informuojama savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomoji 

institucija ar jos įgaliotas asmuo.  

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

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Ugdymo 

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

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektroniniame dienyne. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

 

III. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 

 

12. Mokyklos ugdymo planą rengia mokyklos direktoriaus 2018 m. birželio 5 d. įsakymu 

Nr. V-49 sudaryta darbo grupė.  

13. Mokyklos ugdymo planas rengiamas vieniems mokslo metams. Mokykloje vykdomos 

ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis. 

14. Mokyklos ugdymo plano turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį 

pagal mokyklos strateginius tikslus, mokyklos veiklos programoje iškeltus tikslus ir uždavinius, 

konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius. 

15. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1309, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu  Nr. ISAK-

2433, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas.  

16. Formuojant mokyklos ugdymo turinį ir rengiant mokyklos ugdymo planą remiamasi 

švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, 

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų, TIMSS, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis.  

17. Ugdymo dienų organizavimo laikas: 

17.1. Mokyklos mokytojų tarybos sprendimu 2018-08-31 protokolo Nr. PT-7 priimtas 6 

dienų organizavimo laikas (2 priedas); 

17.2. Plungės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus rekomendacija 

priimtas 5 dienų organizavimo laikas (2 priedas). 

18. Mokyklos mokytojų tarybos posėdyje 2018 m. rugpjūčio 31 d. protokolo Nr. PT-7, 

priimti susitarimai ir sprendimai dėl ugdymo plano turinio, struktūros ir formos. Ugdymo turinys 

mokykloje planuojamas Bendrųjų ugdymo planų Pradinio 12 ir Pagrindinio 5.1.2. punktuose 

nurodytam mokymosi dienų skaičiui ir remiantis Bendruosiuose ugdymo planuose Pradinio 22.1 ir 

Pagrindinio 124 punktuose nurodytu dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičiumi.  

19. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos pradedamos 8.00 

val. Pamokos trukmė – 45 min. (pirmokams - 35 min.) (9 priedas). Be to mokiniams sudaromos 

sąlygos mokytis aktyviai, įvairiose aplinkose ir praktiškai veikiant.  

20. Mokykloje yra priimti sprendimai, siekiant bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių 

ugdymo, prevencinių ir kitų Švietimo ir Mokslo ministro patvirtintų ar mokykloje parengtų 

programų integravimo į mokyklos ugdymo turinį (Pedagogų tarybos posėdžio 2018-08-31 

protokolas Nr. PT-7). 

21. Mokykla yra nustačiusi ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius (Pedagogų 

tarybos posėdžio 2018-08-31 protokolas Nr. PT-7). 

22. Mokytojai rengia pasirenkamųjų dalykų ugdymo programas  pasirenkamiesiems 

dalykams ir moduliams iki gegužės 26 d. (8 priedas).  

23. Neformaliojo ugdymo programų - prašymų projektai kitiems mokslo metams parengiami 

ir siūlomi mokiniams iki gegužės 26 d. (5 priedas). 

24. Ilgalaikius planus sudaro visų dalykų mokytojai vieneriems mokslo metams, jie 

aprobuojami  metodinėse grupėse, suderinami su direktoriaus pavaduotoja ugdymui  ir tvirtinami 

mokyklos direktoriaus (7 priedas). 

25. Ilgalaikius planus tvirtina mokyklos direktorius iki rugsėjo 8 d. 

 

IV. MOKINIO  GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS  MOKYKLOJE 

 

26. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 

mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam 

grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina, kad tinkamai ir 

laiku būtų reaguojama į patyčių smurto apraiškas. 

27. Mokykloje vykdoma OLWEUS patyčių prevencijos programa. Kas antrą savaitę vyksta 

klasių valandėlės, skirtos  patyčių prevencijai, kurios yra fiksuotos mokyklos pamokų tvarkaraštyje. 

28. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės 

užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos Vaiko gerovės komisija (patvirtinta direktoriaus 2018-

08-31 įsakymas Nr. V-60). 

29. Mokykla  įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vadovaujasi 

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773.  
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30. Patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos, sveikos gyvensenos skatinimo programa integruojama: 1-4 klasėse į pasaulio pažinimo 

bei dailės pamokas, 5-8 klasėse  į chemijos, biologijos, dailės, fizikos, dorinio ugdymo, žmogaus 

saugos bei gamta ir žmogus dėstomus dalykus. Taip pat į klasių auklėtojų veiklos planus, socialinio 

pedagogo ir visuomenės sveikatos specialisto veiklą (11 priedas). 

31. Mokykla įgyvendina sveikos gyvensenos programas: „Sveikata visus metus“, kurios 

skirtos kryptingiems sveikos gyvensenos renginiams organizuoti. Taip pat dalyvauja Plungės rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

renginiuose. 

32. Mokykloje sudarytos sąlygos fiziškai aktyviai veiklai įvairiose mokyklos erdvėse. Yra 

dvi pertraukos po 20 min. Po 3 pamokų aktyvia fizine veikla užsiima 1-8 klasių mokiniai. 

33. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 1-4 klasėse  

integruojama į pasaulio pažinimo, dailės ir lietuvių k. dėstomus dalykus, 5-8 klasėse į lietuvių 

kalbos, gamta ir žmogus, biologijos, kūno kultūros dorinio ugdymo dėstomus dalykus. Į klasių 

auklėtojų veiklos planus, socialinio pedagogo bei visuomenės sveikatos specialisto veiklą (12 

priedas). 

34. Mokykla dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų programoje, kurią vykdant sudaromos 

sąlygos mokiniui mokytis dvasiškai ir fiziškai sveikoje, saugioje aplinkoje, užtikrina gerą 

psichologinį klimatą.  

 

V. PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

35. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, formalųjį ugdymo turinį 

susieja su neformaliomis praktinėmis veiklomis mokinių pasiekimams gilinti, taiko aktyvius 

mokymo(si) metodus, integruotas veiklas pamokose. 

36. Pažintinė kultūrinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Veikla 

siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių ugdymosi poreikiais. Ši veikla 

organizuojama ne tik mokykloje, bet ir bibliotekose, muziejuose, parkuose, atviros prieigos 

centruose, virtualiose mokymosi aplinkose. 

37. Nuo 25 iki 30 pamokų (5 mokymosi dienos) per mokslo metus skiriamos pažintinei, 

kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai. Mokykloje organizuojamos tokios veiklos: „Sveikata mūsų 

rankose“, „Vanduo gyvybės šaltinis“, Pilietinė iniciatyva, „Mano ateities profesija“, Teatro diena. 

38. Mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, gauna užduočių lapus ir/ ar klausimynus, ugdo 

kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, ugdytis 

vertybines nuostatas.  

39. Socialinė – pilietinė veikla yra privaloma, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų 

(pamokų) 5-8 klasėse: 

39.1. klasės auklėtojas socialinę – pilietinę veiklą fiksuoja elektroniniame dienyne;  

39.2. mokiniams socialinės veiklos turinys įrašomas į Pedagogų tarybos posėdyje 2018-08-

31 Nr. PT-7  patvirtintą formą (6 priedas); 

39.3. socialinė – pilietinė veikla vertinama pasibaigus mokslo metams, atlikus ir pateikus 

įrodymus reikiamam valandų skaičiui „įskaityta“ ar „neįskaityta“; 

39.4. per mokslo metus išvykstančiam mokiniui įrašomas socialinės - pilietinės veiklos 

atliktų valandų skaičius.  

 

VI. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

40. Siekiant tausoti mokinio sveikatą mokinių mokymosi krūvis reguliuojamas 

organizuojant ugdymą, planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį, skiriant namų darbus.  

41. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuoja mokyklos veiklą, susijusią su 

mokinių mokymosi krūvių reguliavimu: 



 5 

41.1. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą (metodinėse grupėse, tarp vienoje klasėje 

dėstančių mokytojų) sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

41.2. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ; 

41.3. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas.  

42. Kontrolinių darbų atlikimo laiką 5-8 klasėse dirbantys mokytojai derina tarpusavyje, 

numatomą laiką įrašo elektroniniame dienyne. 

43. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami  ne vėliau kaip prieš savaitę.  

44. Kontrolinių darbų rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip per septynias darbo 

dienas, aptaria su mokiniais rezultatus, dažniausiai pasitaikiusias klaidas, organizuoja kontrolinio 

darbo įsivertinimą. Pagal poreikį mokymosi pagalbai teikti skiriamos trumpalaikės konsultacijos. 

45.  Nerašę kontrolinio darbo mokiniai  atsiskaito per 1-2 savaites mokytojo nurodytu laiku. 

46. Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po 

šventinių dienų, neskiriami paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių 

atostogų. 

47. Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje. 1 klasių mokiniams 

namų darbai neskiriami, o 2 klasių mokiniams laikas, skiriamas namų užduotims atlikti, per savaitę 

neviršija 0,5 val. 3,4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 

1 valandos, 5,6 klasių – 1,5 val., 8 klasių – 2 val. 

48. Atostogų ir švenčių laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami. 

49. Klasių auklėtojai sistemingai domisi auklėtinių mokymosi krūvių problemomis. 

50. Metodinės grupės vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų 

darbų stebėseną. 

51. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar paskelbus ekstremalią situaciją, ilgalaikis 

planas koreguojamas. 

52. Mokiniams skiriamas privalomas pagal Ugdymo planą pamokų skaičius.  

53. 1-4 klasių mokiniams per dieną skiriama ne daugiau kaip 5 pamokos; 5 klasių 

mokiniams ne daugiau kaip 6 pamokos; 8 klasių mokiniams ne daugiau kaip 7 pamokos. Pamokų 

tvarkaraštyje „langų“ tarp pamokų nėra. Penktadienį 1-4 klasių mokiniams skiriamos 4 pamokos, 5 

klasės mokiniams - 5 pamokos, 8 klasių mokiniams -  6 pamokos. 

54. 6 klasėje atsižvelgiant į tęstinumą  yra skirtas II-os užsienio (rusų) kalbos modulis. 5, 8a    

klasėms  skirti moduliai pagilintam I-os užsienio (anglų) kalbos mokymui. Visa tai suderinta su 

tėvais (globėjais, rūpintojais). 

55. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) panaudojant elektroninį dienyną ar kitu būdu 

informuojami apie mokinio daromą pažangą jam suteikus mokymosi pagalbą. 

56. Mokiniams,  kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl netinkamų socialinių 

ekonominių, kultūrinių sąlygų namuose, yra sudarytos sąlygos namų darbus atlikti mokykloje: 

bibliotekos skaitykloje, 112 kab. 

57. Mokymosi pagalbai suteikti skiriamos 5 ir 6 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros 

ilgalaikės konsultacijos,  6 ir 8a klasėse ilgalaikės matematikos konsultacijos,  8 klasėse skiriamos 

chemijos ilgalaikės konsultacijos ir 8b klasėje skiriama ilgalaikė lietuvių kalbos ir literatūros 

konsultacija. Į ilgalaikes konsultacijas  gali ateiti ir kitų klasių mokiniai. Pagal poreikį mokymosi 

pagalbai teikti skiriamos ir trumpalaikės konsultacijos, kurios yra neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį. Apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą tėvai (globėjai/rūpintojai) 

informuojami individualiai arba elektroninio dienyno pagalba. („Mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-63).  

 

VII. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

58. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio 

dalis deranti su keliamais tikslais. 
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59. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą  vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu,  

Bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių  pasiekimų ir pažangos vertinimą.  Taip 

pat Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. 67 ir skelbiamu mokyklos internetinėje svetainėje (pridedama). 

60. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas. 

61. Vertinant 1-4 klasėse taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis (baigus 

temą ar skyrių) ir apibendrinamasis (aprašas, baigus pradinio ugdymo programą) vertinimas.  

62. 1-4 klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami, o aprašomi trumpais 

komentarais elektroniniame dienyne, sąsiuviniuose laikantis vieningų reikalavimų. 

63. 1-4 klasių mokinių pasiekimai pusmečių, mokslo metų pabaigoje fiksuojami 

atitinkamose elektroninio dienyno skiltyse, įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, 

pagrindinis, aukštesnysis)  pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrosiose programose. 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. 

64. 1-4 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos) pasiekimai pusmečių, mokslo metų 

pabaigoje fiksuojami elektroninio dienyno skiltyse įrašant „p.p.“ arba „n.p.“ (padaryta pažanga/ 

nepadaryta pažanga).  

65. Planuojant 5 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į pradinio 

ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą informaciją. 5-ų 

klasių mokiniams skiriamas vieno mėnesio trukmės adaptacinis laikotarpis. Rugsėjo mėnesį šių 

klasių mokinių  pasiekimai   nevertinami, jiems neskiriami kontroliniai darbai. Tačiau vyrauja 

įsivertinimas, tai yra mokiniams tinkamu laiku teikiamas grįžtamasis ryšys rodo, ką konkrečiai jie 

išmokę ir ką dar turi išmokti ar patobulinti. Mokytojas šiuo laikotarpiu pasiekimus vertina 

kaupiamuoju balu. Spalio mėn. taikomas „švelnusis“ vertinimas – mokinių žinios nevertinamos 

nepatenkinamais pažymiais. Norėdami išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojai taiko 

individualius mokinių pažinimo metodus. 

66. Naujai atvykusiems mokiniams taikomas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. 

Taikomas „švelnusis“ vertinimas – mokinių žinios nevertinamos nepatenkinamais pažymiais.  

67. 5-8 klasių mokinių ugdymosi pasiekimai vertinami, atsižvelgiant į Bendrosiose 

programose pateiktus apibendrintus patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių 

pažymių aprašus. Patenkinamas lygis, įvertinant pažymiu, atitinka 4-5, pagrindinis 6-8, aukštesnysis 

9-10 balų. 

68. 6-8 klasių mokinių, nuo spalio 1 d. ir 5-ų klasių mokinių visų privalomų mokomųjų 

dalykų pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema, o dorinio ugdymo (tikybos), 

žmogaus saugos, modulių dalykų pasiekimai vertinami kaupiamuoju vertinimu, o pusmečių ir 

mokslo metų pabaigoje įvertinami įrašu „įskaityta/ neįskaityta“. Jeigu mokinys per visą ugdymo 

laikotarpį neatliko visų vertinimo užduočių be pateisinamos priežasties, nepademonstravo 

pasiekimų, numatytų pagrindinio ugdymo bendrosiose programose mokinio pusmečio prilyginami 

žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“. Jeigu mokinys neatliko visų vertinimo 

užduočių dėl svarbių, mokyklos direktoriaus įsakymu, pateisintų priežasčių – fiksuojamas įrašas 

„atleista“. 

69. Kūno kultūros pamokose pusmečių ir mokslo metų pabaigoje įrašas „atleista(as)“ 

įrašomas, jeigu mokinys atleistas mokyklos direktoriaus įsakymu pagal gydytojo išduotą 

atitinkamos formos pažymą. 

70. Planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimą, jį sieja su mokymo(-si) tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. 

Vertinimo metodus mokytojai derina tarp savęs, pasitvirtina metodinėse grupėse, mokslo metų 

pirmosiomis dienomis juos aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

71. Mokiniai su mokomųjų dalykų pasiekimų vertinimo tvarkomis supažindinami  pirmųjų 

pamokų metu, jų tėvai elektroninio dienyno pagalba, individualių pokalbių metu, klasės tėvų 

susirinkimų metu , „Tėvų forumo“ metu bei per tėvų dienas organizuojamas lapkričio ir balandžio 

mėn. 
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72. Kiekvienos pamokos ar atsiskaitomojo darbo pradžioje mokytojas informuoja mokinius 

apie tos pamokos ar jo atlikto darbo vertinimą. 

73. Mokytojai raštu, elektroniniu būdu ar žodžiu informuoja mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie mokinių mokymosi pasiekimus. 

74. Įvertinę mokinį pažymiu pamokoje, dalyko mokytojai vertinimą įrašo į elektroninį 

dienyną. 

75. Mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti ir įsivertinti naudojami pažymiai (10 balų 

vertinimo sistema), kaupiamieji taškai, komentarai, e. aplankas ir kt. 

76. Tėvai (globėjai, rūpintojai) bet kada gali kreiptis į dalyko mokytoją, klasės auklėtoją, 

socialinę pedagogę, mokyklos administraciją ir gauti informaciją apie mokinių mokymosi 

rezultatus, aptarti mokinių daromą pažangą ir numatyti būdus, kaip padėti pagerinti mokinio 

ugdymo(si) pasiekimus. 

77. Pastebėję, kad mokinys turi mokymosi sunkumų, nedaro pažangos, mokytojai 

informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) visais jiems prieinamais būdais: įrašais sąsiuviniuose, 

elektroniniu paštu, per elektroninį dienyną, telefono skambučiu, SMS žinute, tėvų iškvietimu į 

mokyklą arba apsilankymu namuose. 

78. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu kiekvieną mėnesį klasės auklėtojas pateikia iš 

elektroninio dienyno išspausdintą informaciją  apie mokinio pasiekimus ir lankomumą; silpniau 

besimokančių ar turinčių problemų dėl pamokų lankymo – du kartus per mėnesį.  

79. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais mokykloje vykdomas reguliariai, 

kaip to reikalauja dalyko mokymosi logika ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka kontrolinius 

darbus ar kitas apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra 

įvertinamos sutartine forma (pažymiais ar kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant diagnostinį 

vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. Diagnostinio 

vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius 

mokymo ir mokymosi tikslus. 

 

VIII. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

80. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus, siekdama 

gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.  

81. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, indentifikuojami kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojas informuoja mokyklos 

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

mokymosi pagalbos, kuri teikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias, suteikimo. Mokymosi 

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

mokančio mokytojo rekomendacijas; 

81.1. aptariami mokinių pasiekimų gerinimo klausimai metodinėse grupėse bei individualių 

pokalbių metu; 

81.2. dalykų mokytojai, socialinis pedagogas nuolat stebi ugdymo(si) procesą, nustato, 

kokios reikia pagalbos mokiniams iš šeimų, kuriose netinkama socialinė, ekonominė ir kultūrinė 

aplinka; 

82 . Mokymosi pagalbai teikti, ugdymo poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į turimas 

mokymo lėšas ar skirtus biudžetinius asignavimus, teikiama pagal mokyklos direktoriaus 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-64 patvirtintą „Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 

aprašą“,  skiriamos 5 ir 6 klasėse lietuvių k. ir literatūros ilgalaikės konsultacijos,  6 ir 8a klasėse 

ilgalaikės matematikos konsultacijos,  8 klasėse chemijos ilgalaikės konsultacijos ir 8b klasėje 

ilgalaikė lietuvių kalbos ir literatūros konsultacija. Pagal poreikį mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti yra skiriamos trumpalaikės konsultacijos, jų trukmę (atsižvelgiant į mokinių gebėjimus; jų 

žinių lygį; dėstančio mokytojo rekomendacijas) nustato mokykla. Mokymosi pagalba gali būti 

teikiama individualiai arba grupei mokinių. 
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83. Už mokinių, kuriems kyla mokymosi sunkumai, ugdymo organizavimą atsakinga 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

84. Mokiniui arba mokinių grupei nepasiekusiems patenkinamo lygio (1-4 klasėse) arba 

teigiamo įvertinimo (5-8 klasėse) pagal poreikį mokinio ugdymo poreikiams tenkinti yra skiriamos 

trumpalaikės konsultacijos, jų trukmę (atsižvelgiant į mokinių gebėjimus; jų žinių lygį; dėstančio 

mokytojo rekomendacijas) nustato mokykla.  

85. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  kartą  per pusmetį organizuoja 1-8 klasėse dirbančių 

mokytojų ir pagalbos specialistų pasitarimą aptariant mokinių pasiekimus. 

86. Siekiant pagerinti mokinių ugdymo rezultatus yra sudarytos sąlygos mokykloje atlikti 

namų darbus: bibliotekos skaitykloje ir 112 kab.  

87. Siekiama aktyviau įtraukti į vaiko ugdymo procesą mokinio tėvus (globėjus/ rūpintojus), 

ne tik sprendžiant vaikų mokymo(si) ir ugdymo(si) problemas, bet ir teikiant įvairią mokymosi 

pagalbą, supažindinant su  tėvų profesijomis, aktyviai dalyvaujant mokyklos gyvenime. Mokykloje 

veikia Tėvų forumas.  

 

IX. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

88. Neformalusis vaikų švietimas mokykloje organizuojamas remiantis Neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimo mokykloje tvarkos aprašu patvirtintu direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-69, kaip laisvai pasirenkama mokinių ir tėvų veikla būreliuose. 

89. Mokykla mokslo metų pabaigoje įvertina mokinių poreikius, atsižvelgia į mokinių 

išreikštus pageidavimus apklausos metu, siūlo neformaliojo vaikų švietimo programas. 

90. Neformaliojo vaikų švietimo pamokos skiriamos mokinių skirtingų krypčių 

programoms, kurios atitinka mokinio saviraiškos poreikius, padeda atskleisti pomėgius ir talentus, 

ugdo savarankiškumą, komandinį darbą, bendravimą ir bendradarbiavimą. 

91. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta mokinių asmeninėms, socialinėms, 

edukacinėms kompetencijoms ugdyti per pasirinktą meninę, sportinę ar kitą veiklą.   

92. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai organizuojami po pamokų. 

93. Neformaliojo vaikų švietimo grupės gali būti sudarytos iš įvairių 1-4 klasių, 5-8 klasių 

mokinių. Minimalus mokinių skaičius grupėje - 10 (Pedagogų tarybos posėdžio 2018-08-31 

protokolas Nr. PT-7), pasiūla teikiama iki gegužės 26 d. 2018-2019 m. m. suformuota 14 

pavadinimų neformaliojo vaikų švietimo būrelių (3-4 priedai). 

94. Neformaliojo vaikų  švietimo valandos, skirtos atitinkamai veiklai per mokslo metus (1-

4 klasėse – 2 val.; 5-8 klasėse – 2 val.) gali keistis, atsižvelgiant į turimas mokymo lėšas ar skirtus 

biudžetinius asignavimus. 

95. Privalomi dokumentai būrelių/ studijų  veiklai vykdyti: mokinių sąrašas, mokinio, 

lankančio būrelį/ studiją, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas, būrelio/ studijos neformaliojo švietimo 

programa (5 priedas). 

96. Neformaliojo vaikų švietimo veikla nutraukiama direktoriaus įsakymu, kai nėra arba 

neteisingai, netvarkingai, pavėluotai pildomi privalomi neformaliojo švietimo grupių veiklos 

dokumentai, nevedami tvarkaraštyje nurodytu laiku užsiėmimai, nepildomas arba neteisingai 

pildomas neformaliojo ugdymo el. dienynas, mažas mokinių skaičius grupėse. 

97. Mokytojas už neformaliojo būrelio/ studijos veiklą atsiskaito kiekvienų metų birželio 

mėnesį. 

98. Neformalaus vaikų švietimo užsiėmimai gali vykti (suderinus su mokyklos 

administracija) kitose ugdymo aplinkose.  

99. Neformalus IT („Žaidžiu informatiką“) yra integruojamas pradinėse klasėse į lietuvių k., 

matematiką, pasaulio pažinimą, kūno kultūrą. 

100. Neformaliojo vaikų ugdymo programos rengiamos, atsižvelgiant į Bendrųjų iš 

valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991.  

101. Neformalus vaikų švietimas neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. 
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102. Neformaliojo ugdymo programas (prašymus) ir užsiėmimą lankyti  pageidaujančių 

mokinių skaičių mokytojai pristato iki gegužės 26 d. Programos tvirtinamos iki rugpjūčio 31 d. 

Programų turinys ir sąrašai gali būti koreguojami rugsėjo mėnesį. 

103. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai vyksta pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą 

tvarkaraštį. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių 

registre. 

 

X. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

104. Mokykla, išanalizavusi numatomų integruoti programų tikslus, turinį ir ryšį su 

Bendrųjų programų tikslais ir turiniu, atsižvelgdama į mokyklos tikslus ir kontekstą, mokinių 

poreikius ir bendruomenės susitarimus, įgyvendina programas: 

104.1. integruojant į dalyko ar dalykų ugdymo turinį; 

104.2. kaip privalomus dalykus;  

104.3. kaip laisvai mokinio pasirenkamus dalykus; 

104.4. kaip neformaliojo vaikų švietimo veiklų dalis; 

104.5. integruojant į klasės auklėtojo veiklą.  

            105. Mokykla sudaro sąlygas mokiniams dalyvauti integruotose matematikos, gamtos, 

socialinių mokslų, informacinių technologijų, lietuvių k., dorinio ugdymo, technologijų  bei 

užsienio kalbos dalykų veiklose, atitinkamai pasirinkusi planavimo, organizavimo, mokinių 

pasiekimų ir pažangos fiksavimo būdus (16 priedas). 

             106. Mokykla, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį 

integruoja dalykų turinio temas, pamokas planuoja ne tik klasėje. Integruoto ugdymo turinio 

įgyvendinimas, prieš tai aptarus metodinėse grupėse, mokykloje organizuojamas pagal planą (17 

priedas).         

 

XI. DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

           107. Žmogaus saugos  dalyko 1valanda skirta 5-6 klasių koncentrui dėstoma 5-oje klasėje. 

           108. 1 valanda skirta 7-8 klasių koncentrui dėstoma 8-oje klasėje. 

           109. Mokykla intensyvina dalykų mokymą per dieną, savaitę, pusmetį, metus ar nustato 

kitokį mokymosi periodą intensyvinant mokymąsi. 

           110. Mokykloje suintensyvintas lietuvių kalbos ir literatūros mokymas, skiriant dvi pamokas 

viena po kitos, sudarant sąlygas atlikti projektinius darbus, praktinius užsiėmimus ir kt. 
           111. Intensyvinant dalyko mokymą, turi būti išlaikomas bendras pamokų, skirtų dalykui per 
dvejus metus skaičius, ir neviršijamas maksimalus pamokų skaičius per savaitę, nustatytas pagal 
Higienos normą. 

 

XII. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 
 

112. Ugdymo diferencijavimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau 

siekti individualios pažangos.  

113. Mokykla, atsižvelgdama į mokinio turimą patirtį, žinias, motyvaciją, interesus, siekius, 

gebėjimus, mokymosi stilių, jo pasiekimus, Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, 

pritaiko mokiniui mokymosi uždavinius ir užduotis, ugdymo turinį, metodus, mokymosi tempą, 

aplinką. 
114. Ugdymo turinys, atsižvelgiant į klasės mokinių lygį, gebėjimus bei vertybines 

nuostatas, dalykų pamokose diferencijuojamas individualiai mokiniui arba mokinių grupei. 

115. Gabiems mokiniams skiriamos sudėtingesnės užduotys, jų gebėjimai panaudojami kitų 

mokinių konsultavimui. 

116. Mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, mokomi pagal bendrąsias, pritaikytas ar 

individualizuotas programas.  
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117. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi motyvaciją bei tėvų pageidavimus 5 klasėse 

skiriamas pagilintas užsienio kalbos mokymas (anglų kalbos modulis).  

118. Mokykla pagal sudarytą „Ugdymo proceso priežiūros planą“ patvirtintą 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-59 periodiškai  analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas 

diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų 

pasiekimų ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus 

atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą 

ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus. 

119. 5a, 5b ir 8a klasės mokiniams yra skirti anglų  kalbos moduliai, 6 klasėje rusų kalbos 

moduliai  žinių gilinimui.  

 

XIII. MOKINIO INDIVIDUALAUS PLANO SUDARYMAS 

 

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

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymo planas.  

121. Individualus ugdymo planas sudaromas: 

121.1. gabiam mokiniui padedantis siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų; 

121.2. mokiniui, kurio pasiekimai žemi; 

121.3  asmeniui atvykusiam iš užsienio. 

121.4. patyrus sunkumų po ligos, norint likviduoti spragas ar atsiskaityti už praleistą temą; 

121.5. po pusmečio, kai turi nepatenkinamą įvertinimą ir siekia likviduoti spragas, pagerinti 

rezultatus (15 priedas). 

122. Dėl individualaus plano sudarymo būtinumo sprendimą priima mokyklos Vaiko 

gerovės komisija bendradarbiaudama kartu su dėstančiais mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), 

mokiniais. 

123. Mokinio individualus ugdymo planas periodiškai turi būti peržiūrimas ir esant reikalui 

koreguojamas.  

 

XIV. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 

 

124. Mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas organizuojamas 

vadovaujantis „Mokinių (tėvų, globėjų) informavimo ir tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-72. Tėvų atstovai, atstovaudami mokinių tėvų 

interesus, padeda spręsti aktualius ugdymo ir kt. klausimus, užtikrinančius mokinių saugumą ir 

gerovę mokykloje, dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ugdymo procesą.          

125. Mokyklos internetinėje svetainėje skelbiama informacija, naudojantis elektroniniu 

dienynu mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) yra nuolat informuojami apie mokykloje 

organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo (si) pagalbos teikimą.  

126. Mokyklos mokytojai, klasių auklėtojai, mokinio pagalbos specialistai yra įpareigoti 

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

perdavimas tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų). 

127. Klasių auklėtojai ir pagalbos vaikui specialistai įpareigoti išsiaiškinti mokinių 

mokymosi sąlygas namuose, paskatinti mokinių  tėvus ir pakonsultuoti juos, kaip sukurti tinkamą 

edukacinę aplinką namuose, kaip kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius, kaip motyvuoti 

vaiką mokytis, padėti jam mokytis namuose, sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo 

vaikų švietimo  veikloje (Pedagogų tarybos posėdžio 2018-08-31 protokolas Nr. PT-7). 

128. Apie mokinio mokymąsi, ugdymo pasiekimus ir pažangą tėvai (globėjai/ rūpintojai) 

informuojami individualiai, tėvų susirinkimų metu, elektroninio dienyno pagalba, telefono 

skambučiu, SMS žinute. 

129. Organizuoja ne mažiau kaip 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimus mokykloje per 

mokslo metus: lapkričio ir balandžio mėn. tėvų dienos, gegužės mėn. šeimų diena.   
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XV. ASMENŲ,  BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

130. Mokykla apie atvykusį mokinį, baigusį užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos 

pradinio  ar pagrindinio ugdymo programos dalį arba pradinio ar pagrindinio ugdymo programą 

informuoja savivaldybės mokyklos vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.  

131. Mokykla priimdama mokinį pripažįsta mokymosi rezultatus ir juos įskaito pagal 

pateiktus dokumentus. 

132. Mokykla sudaro darbo grupę, į kurią įeina administracijos atstovas, klasės auklėtoja ir 

dėstantys dalykų mokytojai, atvykusio mokinio pasiekimų  patikrinimui: 

132.1. teikia rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi; 

132.2. numato adaptacinio laikotarpio orientacinę trukmę; 

132.3. padeda mokiniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą; 

132.4. esant reikalui organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo 

programos skirtumams likviduoti; parengia individualų ugdymo planą. 

132.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą; 

132.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas.  

 

XVI. LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS. KLASIŲ DALIJIMAS  

 

133. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, nustato laikinosios grupės 

dydį pagal skirtas mokymo lėšas.  

134. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes dalijama šiems dalykams mokyti:  

134.1. 5a, 5b ir 8a  klasės dalijamos I-ajai užsienio (anglų) kalbai; 

134.2. 8a klasė dalijamos II-ajai užsienio (rusų) kalbai; 

134.3. priklausomai nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus ir įrangos  5a, 5b ir 6 klasės 

dalijamos per IT pamokas; 5a, 5b, 6, ir 8a klasės dalijamos per technologijų pamokas. (Lietuvos 

higienos norma HN 21:2011 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu Nr. V-773. 

 

XVII. MOKINIŲ MOKYMAS NAMUOSE 

 

135. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

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

1405. 

136. Mokiniui skiriamas namų mokymas: 

136.1. gavus gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas; 

136.2. parašius tėvams (globėjams, rūpintojams) prašymą. 

137. Parengiamas individualus ugdymo planas, atsižvelgiama į gydytojų konsultacinės 

komisijos rekomendacijas ir suderinama su tėvais (globėjais, rūpintojais). 

138. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriaus įsakymu 

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

139. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namuose mokomam mokiniui 1-3 

klasėse skiriamos 9 savaitinės ugdymo valandos, 4 klasėse – 11 ugdymo valandų,  5-6 klasėse 

skiriama 12 savaitinių pamokų, 8 klasėje – 13.  Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos 

leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu.   

140. Mokykla aprūpina vadovėliais  mokinius, kurie yra mokomi namuose. 
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XVIII. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

141. Mokykla, vykdydama pradinio pagrindinio ugdymo programas, vadovaujasi: Pradinio 

ir  pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos  aprašu  Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo programų 

aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą. 

142. Mokykla nustato ir skiria adaptacinį vieno mėnesio laikotarpį pradedantiesiems 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį. Siekiant mokiniams padėti sėkmingai 

adaptuotis, į šią veiklą įtraukia  klasės auklėtojus, mokinius savanorius, mokyklos švietimo 

pagalbos specialistus. Dalį ugdymo proceso organizuoja ne pamokų forma. Per adaptacinį laikotarpį 

mokinių pažangos ir pasiekimų pažymiais nevertina. Spalio mėn. taikomas „švelnusis“ vertinimas, 

nerašomi nepatenkinami įvertinimai. 

143. Mokykla, vykdydama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir formuodama 

mokyklos ugdymo turinį, užtikrina pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms 

įgyvendinti minimalų skiriamų pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 22 ir 

124 punktuose.  

144. Mokykla skiria pamokas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti mokymosi pagalbai 

teikti ilgalaikėms bei trumpalaikėms konsultacijoms: 1 ir 4 klasėje po 1 pamoką ilgalaikei lietuvių 

k. ir literatūros konsultacijai;  2 bei 3 klasėje po 1 pamoką ilgalaikei matematikos konsultacijai; 

informacinių technologijų integravimui  8 klasėse, kurios prisideda prie mokinių nuoseklaus 

kompetencijų ugdymo.  

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

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 integruojama į visus mokomuosius dalykus (10 

priedas). 

146. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651  integruojama 

į lietuvių k., istorijos, muzikos, technologijų ir dailės dėstomus dalykus (14 priedas). 

147. Mokyklos ugdymo planas derinamas su Mokyklos taryba, taip pat su Plungės rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

 

XIX. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

148. Mokykloje priimti ir patvirtinti direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. d. įsakymu Nr. V-

66  „Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje“. Mokiniai  skatinami  laikytis vienodų  

užrašų ant sąsiuvinių; vertinant rašto darbus atsižvelgiama į lietuvių kalbos vartoseną; mokiniai 

skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas; 

esant galimybei atsiskaitymai  skiriami ne testo, o rišlaus teksto formoje; ugdoma mokinių rašto 

kultūrą per visų dalykų pamokas;  kūrybiniai   darbai  rašomi ranka, projektiniai  darbai gali būti ir 

spausdinti. 

149. Mokykla užtikrina kalbėjimo, skaitymo, rašymo, skaičiavimo gebėjimų ugdymą per 

visų dalykų pamokas. Dalykų mokytojai ilgalaikiuose planuose ir planuojant pamokas: 

149.1. įtraukia šių gebėjimų ugdymą į kiekvieno savo dalyko ugdymo turinį; 

149.2. priima reikiamus sprendimus dėl veiksmingų metodų mokinių kalbėjimo, skaitymo, 

rašymo ir skaičiavimo gebėjimams tobulinti; 

149.3. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų aukštesnius 

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus; 

149.4. mokinius moko savo dalyko  kalbos tikslingo sąvokų naudojimo.   

150. Dorinio ugdymo organizavimas:  

150.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka vieną iš dorinio ugdymo dalykų (etiką arba 

tikybą). 
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150.2. Dorinio ugdymo dalyką 1-4 klasių mokiniai gali keisti kasmet, o 5-8 klasių mokiniai 

renkasi dvejiems metams. 2018-2019 m. m. visi 1-8 klasių  mokiniai pasirinko tikybą. 

151. Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo organizavimas: 

151.1. Lietuvių kalbos mokoma 1-4 klasėse:  

1-4 klasių mokiniams, siekiant gerinti lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo ir 

kalbėjimo gebėjimai bus ugdomi per visų dalykų ugdomąsias veiklas; 

151.2. Lietuvių kalbos ir literatūros mokoma 5-8 klasėse:  

ilgalaikės lietuvių kalbos ir literatūros konsultacijos teikiamos 5, 6 ir 8b klasėse.   

151.3. Mokymosi pagalba gali būti teikiama individualiai arba grupei mokinių, kuriems 

reikia panašaus pobūdžio pagalbos; 

151.4. Į lietuvių kalbos ir literatūros programą integruojamos Laisvės kovų istorijos temos 

(priedas Nr. 13). 

152. Užsienio kalbų mokymo organizavimas:  

152.1. Anglų kalbos mokoma nuo antros klasės; 

152.2. Pagilintam anglų kalbos mokymui 5a,  5b, 8a  klasėms skiriamas 1 val. modulis; 

152.3. Atsižvelgiant į mokyklos galimybes ir 5-ų klasių mokinių adaptacijos sunkumus 

privalomas antrosios užsienio kalbos mokymas pradedamas šeštoje klasėje; 

152.4. Pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2; 

152.5. 8 klasėje – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

152.6. Antrosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A1, o 8 klasėje 

– į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

152.8. Pageidaujant mokiniui, gavus raštišką tėvų prašymą ir dėstančiam mokytojui pritarus 

pagilintą anglų k. mokymą galima keisti į bendrąjį anglų k. mokymą (ir atvirkščiai) pasibaigus 

pusmečiui.  

153. Matematikos mokslų organizavimas:  

Organizuojant matematikos mokymą: 

153.1. stebi mokinių matematikos pasiekimus remiantis Nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimu, TIMSS; numato pagalbą mokiniams (užduotis ir metodus spragoms įveikti), kurių 

mokymosi pasiekimai žemi; 

153.2. naudoja Nacionalinio egzaminų centro parengtas matematinio raštingumo, 

nacionalinių olimpiadų, konkursų  užduotis; 

153.3. naudojasi informacinėmis, komunikacinėmis technologijomis, kitomis 

mokomosiomis priemonėmis; 

153.4. ilgalaikės matematikos konsultacijos teikiamos 6 ir 8 klasėse.  Mokymosi pagalba 

gali būti teikiama individualiai arba grupei mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos; 

153.5. ugdant gabius mokinius naudojas nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 

užduotimis, dalyvauja olimpiadose, matematiniuose konkursuose.  

154. Informacinių technologijų mokymo organizavimas: 

154.1. 5-6 klasėse informacinėms technologijoms skiriama 1 savaitinė pamoka; 

154.3. 8-ose klasėse integruotam informacinių technologijų mokymui skiriama 1 sav. 

valanda. Numatoma IT integruoti su matematika, lietuvių kalba, istorija, daile, biologija, chemija, 

anglų kalba. 

154.4. informacinės technologijos panaudojamos įgyvendinant visų dalykų programas 1-8 

klasėse. 

155. Gamtamokslinis ugdymas: 

Dalykų mokytojai ilgalaikiuose planuose ir planuojant pamokas numato: 

155.1. kad per gamtos dalykų pamokas būtų taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus 

sunkumo ir sudėtingumo užduotys; 

155.2. ne mažiau kaip 30 proc. dalykui skirtų pamokų per metus būtų skiriama stebėjimui, 

analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui, įvairioms praktinėms veikloms; 

155.3. mokymąsi per gamtos mokslų pamokas grįsti tiriamojo pobūdžio metodais, dialogais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas. 
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156. Technologijų organizavimas: 

156.1. 5a, 5b, 6 ir 8a klasėse per technologijų pamokas dalijamos į grupes;  

156.2. 5a, 5b ir 6 klasėse skiriamos dvi savaitinės pamokos, 8a ir 8b klasėse po vieną 

savaitinę pamoką;  

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

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

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų;  

157. Socialinio ugdymo organizavimas: 

157.1. Mokymas per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas. 

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

Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes istorijos ir geografijos mokymą 

organizuoja netradicinėse aplinkose.  

157.3. Vykdoma projektinė  veikla, susieta su dalyko turinio integravimu į socialinių mokslų 

programą bei pilietiškumo ugdymą („Mes rūšiuojam“). 

157.4. Laisvės kovų 18 val. istorija integruojama į istorijos ir lietuvių k. ir literatūros 

pamokas. Tai numatyta ilgalaikiuose ugdymo planuose (priedas Nr. 13). 

157.5. Istorijos kursą 5-oje klasėje pradeda integruojant Europos ir Lietuvos istorijos 

epizodus. 

157.6. Mokiniai dalyvaudami pilietiškumo akcijose „Solidarumo bėgimas“, „Atmintis gyva, 

nes liudija“, „Palikti namai“ ir kt., įrodymus kaupia e. aplanke. 

158. Kūno kultūros organizavimas: 

158.1. 1, 3, 4 klasėse skiriamos 2 savaitinės valandos kūno kultūrai, 1 val. - šokiui. 2 klasei 

po 2 savaitines valandas kūno kultūrai. 5 klasėje -3 val. kūno kultūrai. 6-8 klasėse – 2 val. kūno 

kultūrai; 

158.2. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje). 1-4 klasių specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja 

ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis skiriamas pagal gydytojo 

rekomendacijas. 

159. Meninio ugdymo organizavimas: 

Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos dalykai, kuriems 

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

ugdymo būreliais mokykloje. 

160. Žmogaus saugos organizavimas:  

160.1. Žmogaus sauga 1-4 klasėse yra integruota į visus dėstomus dalykus. 

160.2. Žmogaus saugai 5a, 5b, 8a ir  8b klasėse skiriama 1 savaitinė valanda. 

160.3. Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 

d. įsakymu Nr. V-1159. 

 

 

XX. REIKALAVIMAI MOKINIŲ ELGESIUI 

 

161. Mokykla vadovaujasi 2018 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-65 

patvirtintomis ,,Mokinių elgesio taisyklėmis“; 2018 m. rugpjūčio 31. direktoriaus įsakymu Nr. V-66 

patvirtinta ,,Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“ ir 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu 

Nr. V-67 patvirtinta „Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos 

priemonių vykdymo tvarka“. 
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XXI. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

162. Rengiant šį ugdymo plano skyrių, vadovaujamasi Specialiosios pedagoginės pagalbos 

asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 

d. įsakymu Nr. V-657.  

163. 2018-2019 mokslo metais mokykloje 30 specialiųjų poreikių mokinių bus mokomi 

integruotai bendrojo ugdymo klasėse, 4 mokiniai turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.  

164. Organizuojant specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, bus atsižvelgiama į mokinių 

specialiuosius ugdymo(si) poreikius, mokinių ir jų tėvų (globėjų) pageidavimus, pedagoginių 

psichologinių tarnybų rekomendacijas. Mokykloje sudaryta Vaiko gerovės komisija, kuri 

koordinuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams specialiojo ugdymo ir švietimo 

pagalbos skyrimą, Bendrosios programos pritaikymą, pagal mokinio poreikius planuoja 

specialiuosius užsiėmimus ir logopedines pratybas, inicijuoja dalykų mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą darbui su specialiųjų poreikių mokiniais.  

165. Mokykloje specialiųjų poreikių mokiniams bus teikiama specialiojo pedagogo, 

logopedo, socialinio pedagogo pagalba.  

166. Per mokslo metus eigoje gali kisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai 

skiriamų pamokų skaičius priklausomai nuo mokinio reikmių, švietimo pagalbos specialistų, vaiko 

gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijų.  

167. Specialiųjų pamokų, pratybų metu mokiniai bus ugdomi individualiai, pogrupiais (2-4 

klasėse), grupėmis (5-8 klasėse). Mokslo metų eigoje grupės, pogrupiai, individualus darbas gali 

kisti priklausomai nuo mokinio reikmių, švietimo pagalbos specialistų, vaiko gerovės komisijos ir 

pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijų. 

168. Individualus ugdymo planas bus rengiamas, kai specialiųjų poreikių mokinys ateis į 

mokyklą po ilgalaikės ligos arba rekomendavus pedagoginei psichologinei tarnybai.   

169. Pritaikant Bendrąjį mokyklos ugdymo planą, 14 specialiųjų poreikių mokinių gali 

mokytis tik vienos užsienio kalbos (mokiniai, turintys elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, 

skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto, bendrųjų mokymosi sutrikimų), tačiau negavus tėvų prašymų, 

mokiniai bus mokomi ir antros (rusų) kalbos. 

170. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaikys mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir  galias, specialiojo pedagogo ir vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  

171. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir 

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 44–55 punktų nuostatomis.  

172. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo dalykų programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai ugdymo procese bus vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus, 

vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą 

teikiančiais specialistais. 

173. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą bendrojo ugdymo dalykų programą, 

mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese bus vertinami pagal šioje programoje numatytus 

pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo 

pagalbą teikiančiais specialistais (vertinimo įrašai: „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai). 

174. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą.  
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175. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teiks vadovaudamasi 

teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos rekomendacijas.  

176. Specialioji pedagoginė pagalba bus teikiama:  

176.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir 

kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-657; 

176.2. specialioji pedagoginė pagalba bus teikiama lietuvių kalbos ir matematikos pamokų 

metu, logopedinės pratybos vyks po pamokų, suderintu su mokiniu laiku. Pritaikant Bendrąjį 

mokyklos ugdymo planą, logopedinė pagalba pamokų metu galės būti teikiama, susidarius to 

reikalaujančiom aplinkybėm (mokinys anksti turi išvykti namo, psichologinės mokinio problemos). 

Specialioji pedagoginė pagalba bus teikiama dvidešimt trims 1-6 klasių specialiųjų poreikių 

mokiniams (mokslo metų eigoje šis skaičius gali kisti). Iš jų penkių mokinių specialieji ugdymo (si) 

poreikiai (SUP) – dideli, todėl jie prilyginami dviem mokiniams. Specialiąją pedagoginę pagalbą 

gaus visi pradinių bei 5-6 klasių specialiųjų poreikių mokiniai, kuriems ši pagalba rekomenduota 

pedagoginės psichologinės tarnybos. Logopedinė pagalba bus teikiama dvylikai pradinių klasių 

mokinių, septyniems 5 klasės bei keturiems 6 klasės moksleiviams (skaičius gali kisti mokslo metų 

eigoje). Iš viso logopedinę pagalbą gaus 23 vaikai. Jų tarpe penki mokiniai su dideliais SUP; 

176.3. specialiųjų pratybų forma mokykloje: individualios, grupelėmis (2–4 mokiniai), 

grupinės (5–8 mokiniai).   

177. Specialioji pagalba nebus teikiama, nes mokykloje nėra tokių specialiųjų poreikių 

mokinių, kuriems ši pagalba būtų rekomenduota pedagoginės psichologinės tarnybos. 

 

XXII. MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS 
 

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

ugdymo turinys. Mokymosi aplinka yra mokyklos kultūros dalis ir kuriama atsižvelgus į mokyklos 

tikslus ir vertybes. Ji orientuota į bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių mokymosi 

poreikių įvairovės tenkinimą, individualių mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą. 

179. Mokytojams sudaromos galimybės (kiek leidžia ištekliai) dirbti inovatyviai, naudojant 

šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, 

kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, plančetinę klasę,  biblioteką ir kt.  

180. Visa informacija, susijusi su ugdymu yra įkeliama į mokyklos elektroninę svetainę ir 

elektroninį dienyną, kurio nuostatai yra patvirtinti 2011 m rugpjūčio 31 d.  direktoriaus įsakymu Nr. 

V-68 .     

181. Visuose kabinetuose yra internetas. Mokytojai dirba atskiriems dalykams pritaikytuose 

kabinetuose. 
___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Plungės rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja 

Vitalija Pociute 

2018-  


