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MOKYKLOS UGDYMO PLANO SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Mokykla, vykdydama 2019–2020 m. m. ugdymo planą, didžiausią dėmesį skyrė mokinių 

individualių gebėjimų lavinimui, savarankiško darbo pamokose tobulinimui, kalbinių įgūdžių 

formavimui, mokymosi motyvacijos didinimui. Mokytojai, siekdami skatinti mokinių mokymosi 

motyvaciją, kiekvieno vaiko maksimalaus progreso, pamokose ugdymą diferencijuoja ir pritaiko 

mokymo ir vertinimo būdus, bet nekeičia mokymo turinio. Pamokose diferencijavimas vyksta 

suskirsčius mokinius į mišrias įvairių gebėjimų grupes, kuriose daugiau gebantys mokiniai padeda 

mažiau patyrusiems, o gabiesiems atsiranda galimybė atsiskleisti, konkurencijos elementas kartais 

padidina motyvaciją. Mokytojai pamokose stengiasi kiekvieno vaiko pažangą reguliariai peržiūrėti. 

Mokiniai dažnai pagiriami už konkretų darbą, skatinami spręsti sudėtingesnį uždavinį. Mokytojai 

remiasi mokinio turimomis žiniomis ir paprašo pasidalyti turima patirtimi vienam su kitu, 

planuojant mokymąsi, atsižvelgiama į mokinių gebėjimus, individualius mokymosi būdus, 

asmeninius poreikius, mokymosi tempą. Mokiniai vadinami vardais. Į ugdymo turinį integruotos 

prevencinės programos, dalykai integracijai parinkti tinkamai. Baigiantis mokslo metams atlikta 

neformaliojo vaikų švietimo programų analizė, paaiškėjo, kad labiausiai mokiniai norėtų lankyti 

sportinės krypties būrelius.  

2020 m. nuo kovo 16 dienos dėl šalyje paskelbto karantino mokiniai mokėsi nuotoliniu 

mokymosi būdu. Naudodami elektroninį dienyną, mokyklos elektroninį paštą, virtualias aplinkas 

(Zoom, mesendžeris) mokytojai vedė nuotolines pamokas, mokiniai atliko paskirtas užduotis. 

Mokytojai kėlė kvalifikaciją IKT naudojimo srityje, dalinosi gerąja patirtimi, mokykla mokslo 

metus baigė nuotoliniu būdu.  

2019–2020 m. m. pabaigoje padarytos pagrindinės išvados: mokykloje gerėjo pamokos 

kokybė, aktyvi sportinė veikla, vykdomi socializacijos projektai, visi mokytojai įgijo daugiau 

gebėjimų IKT naudojimo srityje, mokiniai tobulino savarankiško darbo įgūdžius. Atsirado 

betarpiškesnis bendravimas su mokinių tėvais.   

Pedagogų kvalifikacija – vienas iš esminių veiksnių, turinčių įtakos ugdymo kokybei 

mokykloje. Iš 19 pedagoginių darbuotojų 12 yra mokytojai metodininkai, 6 vyresnieji mokytojai,    

1 mokytojas. 

Mokykloje dirbo psichologas, logopedas, mokytojo padėjėjas, specialusis pedagogas, 

pailgintos dienos grupės auklėtojas. 

Mokykla iš esmės aprūpinta baldais. Darbo aplinka saugi ir tvarkinga. Yra ugdymo 

procesui reikalingiausios priemonės, užtikrinama higienos būklė.  

Mokykloje yra biblioteka, skaitykla, kur mokiniai bendraudami ir bendradarbiaudami 

padeda vienas kitam. Naudodamiesi papildoma literatūra mokiniai gali gilinti savo žinias.  

Mokyklos bendruomenė palaiko ryšius su vietos bendruomene, vykdo bendrus projektus. 

Glaudūs ryšiai su bažnyčia, Upytės seniūnijos darbuotojais, Upytės tradicinių amatų centru.  

Yra ir spręstinų problemų. Mokykloje dėl demografinės situacijos nedidelis mokinių 

skaičius, yra jungtinių klasių. Kai kurių mokinių žema mokymosi motyvacija. Trūksta lėšų 

šiuolaikiškoms mokymo priemonėms įsigyti, dėl lėšų ir specialistų stygiaus sunku užtikrinti 

mokinių užimtumą. 

 

1. 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (toliau – 

Ugdymo planas) reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo 
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individualizuotos programos (toliau – ugdymo programos) ir su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 

2. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus 

mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes 

kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. pateikti ugdymo gaires mokyklos ugdymo turiniui kurti ir jo įgyvendinimą 

užtikrinančiam mokyklos ugdymo planui parengti;  

3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms 

įgyvendinti. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

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

kaip 30 minučių. 

4.2. Ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.3. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

4.4. Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

5. Mokyklos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, 

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

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

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

ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

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

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

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

Geros mokyklos koncepcija), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 

d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo, Bendraisiais ugdymo planais, 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo 

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

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), 

ir kt.  

6. Mokykloje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Ugdymo planas 

vieniems metams. 
 

  

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

     7. Ugdymo organizavimas 5–10 klasėse. 

     7.1. 2020–2021 mokslo metai. 
 

     7.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.  

     7.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

     7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 
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Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – 2020 m. spalio 30 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 

Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – 2021 m. vasario 19 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – 2021 m. balandžio 9 d. 

 

     7.1.4. Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius I pusmetis 2020-09-01–2021-01-31,                    

II pusmetis 2021-02-01–2020-06-23 
 

     8. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Vasaros atostogos 5–10 

klasių mokiniams prasideda 2021 m. birželio 25 d. baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.  

     9. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant 

aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai 

mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, 

dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant 

aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu, patvirtinta 2020-08-28 direktoriaus įsakymu Nr. V-74 
 

 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS  

 

     10. Rengiant mokyklos ugdymo planą:  
 

     10.1. Mokyklos direktoriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-64 „Dėl darbo grupių 

2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ir pagrindinio ugdymo programos ugdymo 

planams parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė, rengusi Ugdymo planą. Grupės darbui vadovavo 

mokyklos direktoriaus įgaliotas asmuo. Ugdymo planas parengtas, vadovaujantis demokratiškumo, 

subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais; 

     10.2. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas Ugdymo 

planas. Ugdymo planas – tai ugdymo turinio įgyvendinimo, vadovaujantis mokyklos susitarimais, 

bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir bendrąjį ugdymą reglamentuojančiais kitais 

teisės aktais, aprašas. Ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, pateikiami konkretūs 

ugdymo proceso organizavimo sprendimai Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms 

įgyvendinti. Mokykloje susitariama dėl Ugdymo plano turinio, struktūros ir formos ir jo 

įgyvendinimo galimybių. 

     10.3. Rengdama Ugdymo planą, mokykla rėmėsi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenimis.  

    10.4. Ugdymo organizavimo gairės dėl ugdymo organizavimo ypatingų aplinkybių 

laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, numatytos remiantis Ugdymo plano 1 priedu  
     11. Rengiant Ugdymo planą priimti ar atnaujinti sprendimai dėl: 

     11.1. mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir 

integruojamąsias programas;  

     11.2. ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka; 

     11.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo;  

     11.4. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos 

teikimo, vykdant pagrindinio ugdymo programą; 

     11.5. švietimo pagalbos teikimo; 

     11.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo; 

     11.7. mokymosi pagalba teikiama pamokoje kaip grįžtamasis ryšys, pagal jį nedelsiant 

koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant tinkamas mokymosi užduotis, metodikas ir kt.; 
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     11.8. projektinio darbo rengimo ir organizavimo pagrindiniame ugdyme; 

     11.9. organizuojama pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams ar kitu mokyklos 

pasirinktu būdu; 

     12. Ugdymo planui pritarė mokyklos taryba (2020-08-30 posėdžio prot. Nr. 2), Ugdymo 

planas suderintas su savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotu asmeniu. 

     13. Minimalus laikas pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti 

organizuojant ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu nurodytas ugdymo plano 64 p. pamokų skaičiumi per mokslo metus, pamokos 

trukmė – 45 min. Minimalus laikas, numatytas ugdymo programoms įgyvendinti, esant ypatingoms 

aplinkybėms nemažinamas. 

    14. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, mokykla siūlo mokiniams rinktis įvairių 

krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius. Šios veiklos 

įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas (neformaliojo švietimo valanda 

– 45 min. trukmės), numatytas Ugdymo plano 64 punkte.  

     15. Mokykla padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, 

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

poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas.  

Eil. Nr. Būrelio pavadinimas Mokytojo v. pavardė Valandų 

skaičius 

1. Muzikos būrelis Aldona Jankovskaja 1 

2. Jaunųjų matematikų būrelis  Natalija Kriaučiūnienė   1 

3. Akrobatikos būrelis Kristina Čiplienė 1 

4. Būrelis „Sportas“ Kristina Čiplienė 1 

5. Būrelis „Sportiniai žaidimai“  Kristina Čiplienė 1 

6. Dviračių sporto būrelis Stasys Paštuolis  3 

7. Skautų būrelis  Ilona Dauderienė   1 

Iš viso:  9 

  

     16. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius mokykla žymi 

Mokinių registre. 

     17. Mokykla priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo. 

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

poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, prisiimti 

asmeninę atsakomybę už mokymąsi. Individualų ugdymo planą rekomenduojama sudaryti 

mokiniui, kurio pasiekimai žemi, taip pat mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio 

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

pažangos). Individualų ugdymo planą privaloma sudaryti: 

17.1. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio; 

17.2. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių;  

17.3. kitais mokyklos dokumentuose numatytais atvejais. 

     18. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokykla dalyvauja savivaldybės 

vykdomosios institucijos (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos) ir direktoriaus sprendimu. 

Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

     19. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, susitarė dėl: 

     19.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, 

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

941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – 

sveikatos programa), įgyvendinimo.  
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     19.2. Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

(toliau – Ugdymo karjerai programa), įgyvendinimo. 

     19.3. sąlygų sudarymo kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti nuoseklioje, ilgalaikėje 

socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje „Savu keliu“, 

apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, 

sveikos gyvensenos skatinimą. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

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

mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“.  

     19.4. švietimo nacionalinio saugumo klausimais, informacinio raštingumo, verslumo, 

finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo; 

     19.5. sudaromos galimybės mokiniui kiekvieną dieną užsiimti aktyvia veikla (20 min. 

aktyvioms veikloms skirta pertrauka). 

     20. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – 

mokyklos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. Mokykla šiai veiklai skirs                  

54 pamokas, nuosekliai per mokslo metus. Pažintinė kultūrinė veikla bus organizuojama mokykloje 

ir kitose aplinkose. 

Eil.  

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data 

1. Mokslo ir žinių diena Rugsėjis 

2. Sveikos gyvensenos diena Rugsėjis  

3. Ugdymo karjerai diena Spalis 

4. Kalėdinių renginių diena Gruodis 

5. Kraštotyros diena  Birželis 

6. Kalbų diena Birželis 

7. Sporto diena Birželis 

8. Menų diena Birželis 

9.  Mokslo metų baigimo šventė Birželis 

 

 21. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, 

yra privaloma. Jai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla 

fiksuojama dienyne. Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys.  

     22. Etninė kultūrinė veikla įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąja programa ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, kurios 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu       

Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos (toliau – Etninės 

kultūros programa). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

     23. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.  

     24. Mokykla vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir priima sprendimus dėl ugdymo 

proceso koregavimo. 

     25. Mokiniams per dieną neskiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie 

kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali 

būti rašomi iš karto po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 

     26. Mokykla užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

     26.1. atitiktų mokinio galias; 



6 
 

     26.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

     26.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

     26.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

     27. Mokykloje esant mokinių, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių 

socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, bus sudarytos sąlygos juos atlikti mokykloje. 

     28. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.  

     29. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės 

konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o 

ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) tiesiogiai, telefonu arba elektroniniu dienynu informuojami apie mokiniui siūlomą 

suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą. 

     30. Mokinys mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo pamokų tų dalykų, 

kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus 

nugalėtojas: nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais – ir nuo kitų dalykų 

pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas (ar yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas 

priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys 

turi derėti su bendrųjų programų turiniu.  

     31. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, 

jų metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo 

pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra 

pirmosios ar paskutinės, už mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). Apie tai mokykla 

informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

     32. Mokymosi pagalba teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač svarbi 

mokymosi pagalba mokiniui:  

     32.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

     32.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

     32.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

     32.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

     32.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;  

     32.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi;  

     32.7. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

     33. Užtikrinama sisteminė mokymosi pagalba, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją, 

intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones (suteikiama tai, ko 

mokiniai negali gauti namuose, ir pan.).  

     34. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai 

vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką. 

     35. Mokykla paskiria asmenį, atsakingą už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą 

ir mokymosi pagalbos teikimo organizavimą. 
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

     36. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė 

bendrojo ugdymo programa): 

     36.1. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

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

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas). Mokykla 

išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo 

pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

     36.2. informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją 

instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ar 

nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą); 

     36.3. kartu su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) numato atvykusio mokytis asmens 

tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą laiko dalį 

intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

     36.4. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

     36.5. sudaro mokinio mokymosi individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir pamokų 

skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, numatytų Ugdymo plano 56  punkte, pavyzdžiui, sudarant 

galimybę kurį laiką nesimokyti kai kurių dalykų ar jų dalies, bet nepažeidžiant mokinio mokymosi 

poreikių; 

     36.6. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, teikiamos pagalbos 

formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų) įsipareigojimus. 

Adaptaciniu laikotarpiu stebi mokinių individualią pažangą ir jų pasiekimų nevertina pažymiais. 

Užsitęsus mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumų, susijusių su adaptacija, į adaptacijos procesų 

valdymą įtraukiama mokyklos vaiko gerovės komisija; 

     36.7. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais 

mokinio atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 

     36.8. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, konsultuoja dėl jų pasirinkimo; 

     36.9. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

     37. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla organizuoja: 

     37.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (skiriamos papildomos pamokos), kartu 

užtikrinama, kad kitus dalykus (pavyzdžiui, menus, gamtos mokslus ir kt.) jis mokytųsi kartu su 

bendraamžiais; 

     37.2. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau 

ar trumpiau) ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4) metus; 

     37.3.mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikiant reikiamą 

švietimo ir mokymosi pagalbą; 

     37.4. mokymąsi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais ir 

rūpintojais). 

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

   38. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 
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patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-

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

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

aprašu.  

39. Mokiniai namie mokomi savarankišku organizavimo būdu. Mokiniui, mokomam 

namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų 

konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą. 

40.Mokiniams, kurie mokosi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio mokymosi forma ar grupinio mokymosi forma, 5–6 klasėse skiriamos 

444 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 12, 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus, per 

savaitę – 13, 9–10 klasėse – 555 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 15 pamokų. Dalį pamokų 

gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. 
41.Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), direktoriaus įsakymu mokinys gali 

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

ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu 

lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris 

mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti 

mokinio pasiekimams gerinti. 
42.Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pagrindinio ugdymo programą. Mokykla, 

kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso 

organizavimo būdas, padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) 

šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

43. Mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas nuotolinio mokymo proceso 

organizavimo būdas, gali priimti sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu: 5–8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus, o 

9–10 – iki 30 procentų.  

44. Mokykla, priėmusi sprendimą ugdymo procesą, įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, mokyklos ugdymo plane numato, 

kokią ugdymo proceso dalį, kada, kokios klasės mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokykla, ugdymo programas įgyvendindama dviem būdais, užtikrina, kad mokiniai pasiektų 

numatytus mokymosi pasiekimus ir nepatirtų mokymosi praradimų. 

   45. Mokykla, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“.  

46. Mokykla, gali priimti sprendimą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

organizuoti vieno dalyko ar kelių dalykų mokymą ne ilgesnį laiką, nei numatyta ugdymo plano 

7.1.4. punkte. 

47. Konsultacijos (individualios ir grupinės), atsižvelgiant į mokyklos konkrečią situaciją, 

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

mokymo proceso organizavimo būdu. 

48. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, būtina 

įvertinti mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis, reikalingomis 

dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. Mokykla sprendžia ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai 

negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose 

nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje. 
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Mokykla, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, turi 

užtikrinti visų mokymui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą. Rekomenduojama 

susikurti mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo platformą, kurioje 

mokytojai galėtų dalytis veiklomis, kūrybinių užduočių, švietimo pagalbos mokiniams, prevencinės 

veiklos vykdymo idėjomis. Susitarti, kokia medžiaga talpinama platformoje, kaip ji prieinama. 

49. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

mokykla užtikrina, kad sinchroniniam ugdymui būtų skirta ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo 

proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitę, mėnesį, 

mokslo metus). 

50. Mokykla, pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu: pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui organizuoti. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 2 val. Pamokos struktūra 

pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko programos 

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

pietų pertraukai.“  

 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

51.Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra; pirmoji 

užsienio kalba; antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: 

istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, 

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

gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

52. Mokykla skiria 2 savaičių adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Dalį ugdymo 

proceso mokslo metų pradžioje siūloma organizuoti ne pamokų forma. Per adaptacinį laikotarpį 

mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais (į elektroninį dienyną) nevertinami.  

53. Mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi 

forma, konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir / ar grupinės, skiriama iki 15 procentų Ugdymo plano 

63 punkte nustatytų savaitinių pamokų skaičiaus. 
 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

54. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų 

parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant 

užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems 

metams (5–6, 7–8, 9–10 klasėms). Tikybą pasirinko keturiasdešimt aštuoni 5–10 klasių mokiniai. 

55. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį integruoja į lietuvių 

kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą pilietiškumo pagrindų mokymą, laisvės kovų istorijai skiriant 

ne mažiau kaip 18 pamokų. 

56. Užsienio kalba.  

56.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

56.2. antrosios užsienio kalbos mokyti privaloma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

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

antrąją užsienio kalbą; 

56.3  baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 
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patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų 

perdavimo sistemą KELTAS); 

56.4. keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju, jeigu 

mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta tos kalbos bendrojoje 

programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma 

mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus 

mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio 

kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus. Vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei 

viena papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę; 

56.5.  jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir 

mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla įskaito mokinio 

pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla sudaro mokiniui individualų 

užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių 

kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse; 

56.6. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo; 

56.6.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

su savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotu asmeniu. Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi 

Ugdymo plano 64 punktu;  

56.6.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis). Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos 

mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal iš anksto priimtą 

susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

  57. Gamtos mokslai. Mokykla užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams 

ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų 

pamokų per mokslo metus.  

58. Technologijos.  

58.1. Mokiniai 5–8 klasėse mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų:  

I pusmečio programa II pusmečio programa 

5 kl. mityba, tekstilė (2 val.) 5 kl. konstrukcinių medžiagų ir elektronikos 

technologijos (2 val.) 

6 kl. mityba, tekstilė (2 val.) 5 kl. konstrukcinių medžiagų ir elektronikos 

technologijos (2 val.) 

7 kl. konstrukcinių medžiagų ir elektronikos 

technologijos (1 val.) 

7 kl. mityba, tekstilė (1 val.) 

8 kl. konstrukcinių medžiagų ir elektronikos 

technologijos (2 val.) 

8 kl. mityba, tekstilė (2 val.) 

9 kl. integruotas technologijų kursas (1 val.) - 

10 kl. konstrukcinių medžiagų ir elektronikos 

technologijos (2 val.) 

10 kl. mityba, tekstilė (2 val.) 

 

     58.2. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

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

Kurso programos įgyvendinimas intensyvinamas, skiriant 1 valandą per savaitę antrąjį pusmetį: 

Val. sk. Turinys 

1 Susipažinimas su programa, lūkesčių planavimu, vertinimo sistema, atsiskaitomųjų darbų 

aptarimas. 

1 Parinktų testų atlikimas, analizė. Profesijos atitikimas pagal asmenybę. 

2 Lietuvos ūkis ir jo struktūra. Informacijos rinkimas internete ir sisteminimas.  

3 Informacijos apie pasirinktą profesiją rinkimas ir pristatymas. 

3 Informacijos apie pasirinktą profesiją pateikimas internetiniuose puslapiuose ir aptarimas. 
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3 Susipažinimas su Krašto apsaugos sistema. 

1 Tėvų profesijos pasirinkimas ir perspektyva. 

2 Profesijos konsultantas mokytoja ir bibliotekos vedėja Dalia Greviškienė. 

1 Veiklos aptarimas ir įsivertinimas 

 

     58.3. baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Mokytojų tarybos sprendimu mokiniai 

pasirinktą technologijų programą gali keisti pasibaigus mokslo metams. 

     59. Informacinės technologijos. 

     60.1. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos. 7 klasėje pirmą pusmetį pamokos 

skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui, o antrą pusmetį informacinių 

technologijų mokoma integruotai: lietuvių k. 5 pamokos, anglų k. 5 pamokos, biologija 3 pamokos, 

fizika 5 pamokos. 8 klasėje – priešingai: pirmą pusmetį informacinių technologijų mokoma 

integruotai: lietuvių k. 5 pamokos, anglų k. 5 pamokos, biologija 7 pamokos, fizika 5 pamokos, o 

antrą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui.  

60.2. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Mokykla siūlo rinktis ne mažiau kaip iš dviejų modulių. Modulį renkasi 

mokinys. 

     61. Socialiniai mokslai.  

      61.1.Mokykla, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, 9–10 klasių mokinių 

projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria ne mažiau 

20 procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus; 

61.2. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas 

į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas; 

    61.3. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruoti 

Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidžiamos ir aptariant su 

mokiniais nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos 

nacionalinio saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos 

gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos 

Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su 

korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. 

62. Fizinis ugdymas. 

62.1. Mokiniui, kuris 2020–2021 mokslo metais mokosi 5, 6 ar 7 klasėje, privalomos 3 

fizinio ugdymo pamokos per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų;  

62.2. sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius atitinkančią 

neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms. Būrelio vadovas organizuoja 

mokinių, lankančių šias programas, apskaitą. 

62.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė 

rinktis vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų: 

62.3.1. gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal 

gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

62.3.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje. 

62.3.3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, 

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 

mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas. 

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

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 

63. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per savaitę: 
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Dalykai Savaitinių pamokų skaičius dalykui 

5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl. 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 1 1 

Kalbos:       

Lietuvių kalba (gimtoji) 5 5 5 5 4 5 

Anglų kalba (1-oji)  3 3 3 3 3 3 

Rusų kalba (2-oji)  2 2 2 2 2 

Matematika  4 4 4 4 3 4 

Gamta ir žmogus  2 2     

Biologija   2 1 2 1 

Fizika    1 2 2 2 

Chemija    2 2 2 

Informacinės technologijos  1 1 0,5 0,5 1 1 

Istorija 2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai     1 1 

Geografija   2 2 2 2 1 

Ekonomika     1  

Dailė 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 1 2 0,5 2 

Fizinis ugdymas 3 3 3 2 2 2 

Žmogaus sauga 1  1  0,5  

Minimalus pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę 

26 29 29,5 30,5 31 31 

Neformalusis vaikų švietimas 2 2 2 2 2,5 2,5 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

     64. Mokykla užtikrina visų mokinių įtraukimą į švietimą, šalina kliūtis, trukdančias 

teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaiko mokymosi aplinką. 

     65. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama, 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus 

nuostatomis ir atsižvelgia į: 

     65.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

     65.2. formaliojo švietimo programą; 

     65.3 mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

     65.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

     66. Mokyklos vaiko gerovės komisijai priėmus sprendimą dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo, mokykla kiekvienam mokiniui 

sudaro individualų pagalbos planą, kuris gali būti individualaus ugdymo plano sudėtinė dalis, 

paskiria pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis asmuo kartu su 

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų 

įgyvendinimą, periodiškai aptaria pasiektus rezultatus. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

     67. Mokykla, rengdama ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Ugdymo plano 56 

punkte nurodytu pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi, 

gali: 

     67.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių 

pamokų skaičių (nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

     67.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, 

socialinei veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, 

siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

     67.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičių; 

     67.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą;  

     67.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes iš tų pačių ar skirtingų klasių mokinių;  

     68. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus 

ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Ugdymo plano 56 punkte dalykų programoms įgyvendinti 

nurodomu pamokų skaičiumi.  

     69. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

Jei mokykloje švietimo pagalbos specialistų nėra, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios 

pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir (ar) savivaldybės administracijos 

švietimo padalinių specialistai. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

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

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus.  

     71. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), 

kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi).  

     72. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą 

mokymosi pasiekimai vertinami pažymiais.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, SPECIALIOSIOS, PSICHOLOGINĖS, SOCIALINĖS 

PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

     73. Specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės, socialinės pagalbos 

paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą. 

     74. Mokykla specialiąją pedagoginę, specialiąją, psichologinę, socialinę pagalbą 

mokiniui teikia vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar 

švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. 

     75. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

     75.1. psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė, specialioji pagalba 

teikiamos vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663, Specialiosios 
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pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. 

įsakymu Nr. ISAK-950, Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. 

įsakymu  Nr. V-1229 ir įgyvendinamos pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 

mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijos.  

     75.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio 

galias, keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo 

procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir 

švietimo pagalbos teikimo būdai; 

     75.3. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), 

grupėms (5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pagalba gali būti teikiama per specialiąsias pamokas. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

     76. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal vaiko gerovės 

komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas 

sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

     77. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 

mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Ugdymo plano 42–45 ir 56 punktais, iš jų iki 74 pamokų 

gali skirti specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms. 

    78. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Ugdymo plano 42–45 punktais. Mokyti namie 

skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus: iki 74 pamokų per metus galima skirti 

specialiosioms pratyboms. 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

79. Atsižvelgiant į individualias mokinio galimybes ir specialiųjų poreikių lygį, 

įvairiapusių raidos sutrikimų turintys mokiniai gali būti ugdomi bendroje klasėje, skiriant mokytojo 

padėjėją, esant dideliems specialiesiems poreikiams – specialiojoje klasėje, skiriant mokytojo 

padėjėją ir / ar dalį ugdymo laiko vykdant ugdymą bendroje klasėje. 

80. Mokykla, organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą: 

80.1. parengia individualų pagalbos vaikui planą, kuriame numato mokinio tolesnio 

mokymosi perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria švietimo pagalbos teikimo formas ir 

būdus, elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas. Periodiškai 

(ne rečiau kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavusi mokinio pažangą, ar nustačiusi, kad ugdymo 

procese pažanga nedaroma, peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos vaikui planą; 

80.2. paskiria pagalbos vaikui plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį, kuris kartu su 

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo 

žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti; 

80.3. parengia pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą, prireikus naudoja sieneles / 

širmas, skirtas dėmesiui koncentruoti ugdymo proceso metu, triukšmui mažinti. Įrengia kiek 

įmanoma labiau nuo triukšmo izoliuotą erdvę klasėje ar už klasės ribų, kurioje įvairiapusių raidos 

sutrikimų turinčiam mokiniui būtų sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant emocinio 

nestabilumo būklei; 
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80.4. užtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais, taikytų  

elgesio vertinimo instrumentus netinkamo elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų įgūdžių 

ugdymo strategijoms parinkti. 

81. Mokykla užtikrina, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas atsižvelgiant į individualius 

mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medžiagą pateikti įvairiais būdais 

(vaizdiniu, garsiniu ir kt.). Įtraukiant mokinį į veiklas atsižvelgs į jo pomėgius, naudos vizualines 

užuominas ugdymo procese, pateiks galimas atsiskaitymo formas ir leis mokiniui pasirinkti 

atsiskaitymo formą. 

82. Mokykla sudarys sąlygas ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas, jų 

metu pagal galimybes panaudojant specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo, supimosi 

priemones ir kt.).  

_________________________________ 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. 

posėdžio protokolas Nr. 2 

 

SUDERINTA 
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2020–2021 mokslo  
 

metų pagrindinio ugdymo  
 

programos ugdymo plano 
 

1 priedas 
 

 
 

PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ 

MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS 

MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 
 

 
 

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei  laikotarpiu (toliau – 

ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, 

vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai 

stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – 

nuotolinis mokymo būdas). 
 

2. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 
 

2.1. minus 20 °C ar žemesnė, – 5 klasių mokiniams; 
 

2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 
 

2.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 
 

3. Mokyklos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti sprendimus:  
 

3.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  
 

3.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 
 

3.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 
 

3.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 
 

3.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  
 

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje 

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos 

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su valstybinės mokyklos (biudžetinės 

įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, savivaldybės mokyklos 

(biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, valstybinės ir 

savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos – savininku (dalyvių 

susirinkimu); 
 

3.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo 

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokyklos 

direktorius sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi 

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

mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

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

aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 
 

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos direktoriaus sprendimu ugdymo procesą 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu mokykla: 
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4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, 

atsižvelgdama į mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui 

organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;  
 

4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu 

Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“; 
 

4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje, 

jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant 

galimybių ugdymo procesą organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai 

perkeliamas į kitas saugias patalpas;  
 

4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 
 

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 

procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val.; 
 

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas;  
 

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 
 

4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, 

skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos 

ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, 

atsižvelgdama į mokinių amžių; 
 

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

4.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

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

procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama 

mokyklos tinklalapyje;  
 

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo. 

 

_______________________________



 

 


