
PATVIRTINTA 

Ţemaičių Naumiesčio mokyklos-darţelio 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. (1.3)V1-52 

 

ŢEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOS-DARŢELIO 

 

2021-2022 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ţemaičių Naumiesčio mokyklos-darţelio 2021-2022 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos ugdymo planas (toliau – mokyklos ugdymo planas) reglamentuoja Ţemaičių Naumiesčio 

mokyklos-darţelio pradinio ugdymo plano rengimą, įgyvendinant pradinio ugdymo bendrąsias 

programas, individualizuotas ir pritaikytas pradinio ugdymo programos mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, bei neformaliojo vaikų švietimo programas. 

2. Ugdymo plano tikslas – atsiţvelgiant į mokyklos-darţelio bendruomenės poreikius 

tikslingai ir veiksmingai planuoti ir organizuoti mokykloje-darţelyje vykdomų programų 

įgyvendinimą, sudaryti lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės paţangos ir įgyti 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų; 

3. Ugdymo plano uţdaviniai:  

3.1.  pateikti ugdymo organizavimo gaires ugdymo procesui mokykloje organizuoti; 

3.2.  nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti mokantis pagal 

pradinio ugdymo programą. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar 

mokymosi pagalbai teikti. 

4.2. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu; 

4.3.  Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma;  

4.4. kitos mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

5. Mokyklos ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, 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“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“, 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. birţelio 28 d. įsakymu Nr. V-

1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

6. Pradinio ugdymo programoms vykdyti ugdymo planas rengiamas vieniems mokslo 

metams. 

 

II SKYRIUS 

 PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
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PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 
 

7. Ţemaičių Naumiesčio mokyklos-darţelio 1-4 klasių mokiniams mokslo metai ir 

ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 dienos (35 

savaitės). Ugdymo procesas baigiasi 2022 m. birţelio 9 d., mokslo metai baigiasi 2022 m. rugpjūčio 

31 d. Ugdymo procesas Ţemaičių Naumiesčio mokykloje-darţelyje skirstomas pusmečiais: 

I pusmetis: 2021-09-01 – 2022-01-21; 

II pusmetis: 2022-01-24 – 2022-06-09. 

8. Mokiniams skiriamos atostogos:  

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2021-11-03 2021-11-05     

Ţiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07     

Ţiemos 2022-02-14 2022-02-18 

Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22      

Vasaros 2022-06-10 2022-08-31 

9. Ugdymas esant ypatingoms aplinkybėms ar aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, mokyklos 

direktoriaus sprendimu gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsiţvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių 

mokykloje pobūdį ir apimtis.  

10. Ugdymo proceso metu, atsiradus kitiems nenumatytiems atvejams, mokyklos taryba 

svarsto apie ugdymo plano pakeitimus ir siūlo direktoriui koreguoti ugdymo planą. Mokyklos 

direktorius apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą ir suderina su Šilutės 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi. 

11. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar ţemesnei 1-4 klasių mokiniai į mokyklą 

gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Į mokyklą atvykusiems mokiniams 

ugdymo procesas vykdomas, tačiau nesimokoma naujų temų, skiriamas laikas išeitos medţiagos 

kartojimui, įtvirtinimui:  

11.1. į mokyklą neatvykusiems mokiniams mokytojai per eTAMO dienyną siunčia 

uţduotis, kurios skirtos išeitos medţiagos kartojimui, įtvirtinimui; 

11.2. jei dėl šalčio pamokos nevyko, eTAMO dienyne pamokos turinio grafoje rašoma 

„Pamoka nevyko dėl ...“. Tokiais atvejais 20 proc. koreguojami ilgalaikiai/teminiai planai. 

12. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. 

Atvykusiems į mokyklą mokiniams pamokos organizuojamos vėsesnėse mokyklos patalpose. 

Ugdymo procesas lauke neorganizuojamas: 

12.1. mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama 

mokyklos elektroniniame eTAMO dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių; 

13. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei mokyklos vadovas priima sprendimus dėl 

ugdymo proceso koregavimo, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, 

atsiţvelgiant į aplinkybes priimami kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai.  

14. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio, keliančio pavojų mokinių 

sveikatai ir gyvybei, kai ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu mokykla ugdymą, švietimo pagalbą ir neformalųjį vaikų švietimą organizuoja 

nuotoliniu arba mišriu ugdymo proceso būdu: 

14.1. parengtos mokyklos-darţelio ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, 

patvirtintas direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. (1.3)V1-26; 

14.2. pagal galimybes mokykla mokinius aprūpina įranga reikalinga nuotoliniam mokymui 

(kompiuteriais, internetu); 

14.3. sudaromas vaizdo pamokų tvarkaraštis. Per dieną numatoma vesti 2-3 (sinchroninis 

ugdymas) vaizdo pamokas ZOOM aplinkoje; 

14.4. rengiamas dienos planas, per eTAMO  siunčiamas mokiniams ir jų tėvams;  



  3 

14.5. naudojama skaitmeninė mokymosi aplinka EDUKA klasė; 

14.6. mokiniams, neturintiems galimybės naudotis kompiuteriu, internetu – rengiamos 

popierinės uţduotys, perduodamos laikantis saugumo reikalavimų. Mokiniai konsultuojami telefonu 

ir kt. būdais; 

14.7. nuotoliniu būdu teikiama švietimo pagalba (specialiojo pedagogo, logopedo, 

psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo padėjėjo). Konsultacijos teikiamos „Skype“, 

„Messenger“, „ZOOM“ programose. Su mokinių tėvais bendraujama Tamo vidaus ţinutėmis arba 

telefonu; 

14.8. mokyklos-darţelio psichologas telefonu teikia konsultacijas mokinių tėvams dėl 

vaikų ar savo savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso); 

14.9. jei nuotolinis ugdymas organizuojamas mokslo metų pradţioje (rugsėjo-gruodţio 

mėnesiais), pirmų klasių mokiniams pamokos organizuojamos mokykloje-darţelyje laikantis 

saugumo reikalavimų; 

14.10. uţ bendrosios informacijos teikimą apie ugdymosi proceso organizavimo tvarką, 

švietimo pagalbos teikimą ir kitos informacijos pateikimą atsakingas mokyklos-darţelio direktorius 

ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Aktuali informacija skelbiama mokyklos svetainėje 

www.peledziukas.lt; 

14.11. uţ informacinių komunikacinių technologijų perdavimą mokiniams atsakingas 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

14.12. uţ pagalbos teikimą diegiant ir naudojantis informacinių technologijų programomis 

atsakingas kompiuterių sistemos inţinierius; 

14.13. mokyklos vadovas, 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 organizavimo būdu, 

priima ir kitus sprendimus maţinančius/šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

14.14. numatomas planas, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms grįţti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

15. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo 

metų pradinio ugdymo, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruoju ugdymo planu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. geguţės 3 d. įsakymu Nr. V-

688.  

16. Mokyklos ugdymo planą iki 2021 m. rugsėjo 1 d. tvirtina mokyklos-darţelio 

direktorius. Planas viešai skelbiamas interneto svetainėje www.peledziukas.lt. Plane numatoma:  

16.1. dalykams skiriamų valandų skaičius skiriamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo 

plano 75 punktu (Ţemaičių Naumiesčio mokyklos-darţelio 2021-2022 mokslo metų ugdymo plano 

lentelės pridedamos); 

16.1.1. pamokos trukmės laikas: pirmoje klasėje – 35 min., 2-4 klasėse – 45 min. per dieną 

mokiniams skiriama ne daugiau kaip 5 pamokos. Pamokų ir pertraukų laikas: 

1 klasės mokiniams: 

Pamoka Pamokų 

trukmė 

Pertraukų 

trukmė 

Pastabos 

1 8.00-8.35 20 min. Pertraukos skiriamos mokinių poilsiui, aktyviai veiklai 

2 8.55-9.30 20 min. 

3 9.50-10.25 20 min. 

4 10.45-

11.20 

40 min. 

5 12.00-

12.35 

20 min. 

http://www.peledziukas.lt/
http://www.peledziukas.lt/
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6 13.05-

13.40 

10 min. Neformaliojo švietimo veiklos ir / ar paţintinė veikla 

7 13.50-

14.35 

10 min. 

2-4 klasių mokiniams: 

Pamoka Pamokų 

trukmė 

Pertraukų 

trukmė 

Pastabos 

1 8.00-8.45 10 min. Pertraukos skiriamos mokinių poilsiui, aktyviai veiklai 

2 8.55-9.40 10 min. 

3 9.50-10.35 10 min. 

4   10.45-

11.30 

30 min. 

5 12.10-12.55 10 min. 

6 13.05-13.50 10 min. Neformaliojo švietimo veiklos ir / ar paţintinė veikla 

7 14.00-14.45 10 min.  

16.1.2. klasės dalijamos į grupes:  

16.1.3. doriniam ugdymui, jei mokykloje-darţelyje tikybą arba etiką pasirinko ne maţiau 

kaip 7 mokiniai; 

16.1.4. anglų kalbai mokyti, kai klasėje ne maţiau kaip 20 mokinių, jei yra pakankamai 

lėšų: 

16.1.4.1. antroje, trečioje klasėse viena pamoka vedama pogrupiais, antra pamoka - visai 

klasei; ketvirtoje klasėje – abi savaitinės pamokos vedamos pogrupiais; 

16.1.5. mokyklos-darţelio mokytojų tarybos nutarimu 10 ugdymo dienų skiriamos šių 

veiklų organizavimui. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių. 

 

Laikas Veiklos pavadinimas 

2021 m. rugsėjo 1 d. Planuojamų lūkesčių diena, skirta aptarti mokinių, tėvų ir mokytojų 

lūkesčius, susitarti ir pasidalinti atsakomybėmis 

2021 m. spalio 29 d. Sporto diena 

2021 m. gruodţio 23 d.  Kalėdinių papročių puoselėjimo diena 

2022 m. kovo 10 d. Pilietiškumo diena 

2022 m. birţelio 9 d.  Krašto paţinimo ir turizmo diena 

2021-2022 m. m. 5 praktinių studijų dienos mokslo metų eigoje (1-4 klasių mokiniams) 

 

16.2.  ugdymo procesas organizuojamas taikant šiuos ugdymo būdus: pamoka, projektinė, 

kūrybinė, patyrimine, integruota veikla. Mokytojas gali pasirinkti ugdymo organizavimo formą 

dienai, savaitei, mėnesiui. Ugdymo procesą organizuojant integruota veikla, realizuojamas dalykų 

programų ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimas. Integruotos dienos surašytos 

trumpalaikiuose, ilgalaikiuose planuose; 

16.3. mokykla, rengdama ugdymo planą, atsiţvelgia į mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymo poreikius,  ŠPT, mokyklos VGK rekomendacijas, vadovaujasi Ţemaičių Naumiesčio 

mokyklos-darţelio direktoriaus 2017 m. balandţio 3 d. patvirtintu įsakymu  Nr. (1.3)V1-21 „Dėl  

švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu“. 

16.4. informacinės technologijos naudojamos kaip ugdymo priemonė, skaitmeninio turinio 

kūrimas integruotas į dalykus; 

16.5. neformalusis vaikų švietimas organizuojamas pagal „Neformaliojo švietimo tvarkos 

aprašą“, patvirtintą Ţemaičių Naumiesčio mokyklos-darţelio direktoriaus 2021 m. balandţio 6 d. 

įsakymu Nr. (1.3)V1-17. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra 

neprivalomos. Mokyklos-darţelio tarybai pritarus, neformaliojo švietimo valandos skiriamos 

atsiţvelgiant į mokinių poreikius, neformaliojo švietimo pasiekimus, klasių komplektų skaičių, 

neformaliojo švietimo organizavimo tradicijas ir tikslingumą: 
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Ţemaičių Naumiesčio mokykloje-darţelyje:  

Eil. 

Nr. 

Neformaliojo vaikų švietimo programos pavadinimas Valandos 

1. Teatro būrelis „Šypsena“ 2 

2. Choras „Vaivorykštė“ 2 

3. Vokalinis ansamblis 1 

4. Šokių būrelis 1 

5. Anglų kalbos būrelis „Aš tikras europietis“ 1 

6. Sporto būrelis 1 

7. STEAM laboratorija 1 

8. Darbščiųjų rankų būrelis 1 

 Iš viso: 10 

 

16.5.1. mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje Ţemaičių Naumiesčio mokykloje-

darţelyje yra ne maţiau kaip 11 mokinių ir ne daugiau kaip 24 mokiniai; 

16.6. pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, 

naudojamos: 

16.6.1. individualioms ir grupinėms konsultacijoms skiriama 210 valandų per metus (6 sav. 

val.), iš jų: pirmose, antroje, trečioje po 35 val. per metus (po 1 sav. val.) ir ketvirtoje klasėje (2 sav. 

val.); 

16.7. dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos metu 

organizuojamos konsultacijos pagal „Mokymosi pagalbos teikimo mokiniams tvarkos aprašą“, 

patvirtintą Ţemaičių Naumiesčio mokyklos-darţelio direktoriaus 2021 m. balandţio 9 d. įsakymu 

Nr. (1.3)V1-19; 

16.8. į Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį, klasės vadovo darbo planą ir 

neformaliojo švietimo veiklas integruojamos: 

16.8.1. Ţmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159; 

16.8.2.  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941; 

16.8.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

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

16.8.4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494; įgyvendinant Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. V-190 „Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ 

mokykloje-darţelyje vykdomos nuoseklios, ilgalaikės, socialinių, emocijų ugdymo ir prevencijos 

programos: „Zipio draugai“, PUG, „Antro ţingsnio“ programa įgyvendinama 1-4 klasėse. 

17. Mokyklos ugdymo planą rengė direktoriaus 2021 m. geguţės 11 d. įsakymu Nr. 

(1.3)V1-31 sudaryta darbo grupė. Ugdymo planas parengtas 2021-2022 mokslo metams. Mokyklos-

darţelio susitarimai aptarti ir atnaujinti pradinio ugdymo metodiniame pasitarime 2021 m. geguţės 

13 d. Nr. (7.5)U6-3. Ugdymo plano projektas suderintas mokyklos-darţelio tarybos posėdyje 2021 

m. birţelio 1 d. protokolo Nr.(1.4.1)D5-7  ir su Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

ir kultūros skyriumi. 

18. Formuojant ugdymo turinį dalykams skiriamų valandų skaičius skiriamas 

vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 75 punktu (Ţemaičių Naumiesčio mokyklos-darţelio 2021-

2022 mokslo metų ugdymo plano lentelės pridedamos); 

19. Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, privalo mokytis Ugdymo 

programų apraše nustatytų dalykų. 

20. Be privalomų mokytis dalykų, mokinys gali pasirinkti neformaliojo vaikų švietimo 

programas, atitinkančias mokinių saviraiškos poreikius. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

21.  Mokykla į mokomuosius dalykus, projektines veiklas integruoja neformaliojo 

švietimo veiklas, Sveikatos, prevencines, Ugdymo karjerai programas, etninės kultūros ugdymas 

pradinio ugdymo programoje integruojamas į dalykų programas. 

22. Ugdymo veiklos organizuojamos ne tik mokykloje, bet ir uţ jos ribų. Mokytojai 

planuoja pamokas netradicinėse aplinkose (Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, muziejuje ir 

kitose aplinkose). Ugdymo veiklų organizavimą uţ mokyklos ribų ne vėliau, kaip prieš savaitę raštu 

suderina su mokyklos-darţelio direktoriumi.   

23. Mokykloje kasdien organizuojama ilgoji 20 min. pertrauka aktyviai veiklai. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS, MOKINIO PAŢANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

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

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

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

asmeninę atsakomybę uţ mokymąsi. Individualų ugdymo planą, privaloma sudaryti mokiniui, kuris:  

24.1. atvyko mokytis iš uţsienio; 

24.2. turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 

24.3. kitais mokyklos dokumentuose numatytais atvejais; 

24.4. rekomenduojama sudaryti mokiniui, kurio mokymosi pasiekimų lygis ţemesnis nei 

numatyta Pradinio ugdymo bendrose programose ir mokinys nedaro paţangos;  

24.5. rekomenduojama sudaryti mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio 

pasiekti aukščiausią lygmenį gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios 

paţangos). 

25. Mokinio pasiekimai ir paţanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis mokyklos-

darţelio „Mokinių mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 

direktoriaus įsakymu 2020 m. sausio 30 d. Nr. (1.3)V1-9.  

26. Mokykla dalyvauja nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

27. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas vykdomas vadovaujantis Ţemaičių 

Naumiesčio  mokyklos-darţelio mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

mokyklos-darţelio direktoriaus 2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. (1.3)V1-13. 

28. Mokykla vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remiantis turimais duomenimis 

apie mokinių mokymosi krūvį, mokykla priima sprendimus dėl mokymosi krūvių sureguliavimo. 

29. Pirmos klasės mokiniams skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius per 

savaitę.  

30. Esant poreikiui, mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ir / arba ilgalaikės 

konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės uţ pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi 

krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie 

mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio 

daromą paţangą.  

31. Mokykloje patvirtinti susitarimai: 

31.1. mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varţybose, konkursuose, olimpiadose per 

atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. 

Mokinio prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas;  
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31.2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varţybose, gali būti 

suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.  

32. Mokinys, jeigu pageidauja, mokyklos vadovo įsakymu atleidţiamas nuo dalies ar visų 

pamokų lankymo tų dalykų:  

32.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo 

metais prizinės vietos laimėtojas; 

33. Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidţiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, mokyklos vadovui teikia prašymą ir 

neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki mokyklos nustatytos datos. 

34. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko 

mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripaţįsta, kad neformaliojo 

vaikų švietimo programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar 

visų pamokų mokinys atleidţiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra rengimas. 

35. Mokykla priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų ir kitų dalykų 

vertinimų, gautų mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir 

konvertavimo į lygį. 

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

jų metu gali uţsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Jeigu šios pamokos pagal 

pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai mokyklos sprendimu į mokyklą gali 

atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai mokykla informuoja tėvus. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ 
 

37. Mokymosi pagalba ugdymo procese teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji 

reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui: 

37.1. dėl ligos ar kitų prieţasčių praleidusiam dalį pamokų; 

37.2. pasiekusiam nepatenkinamą lygį; 

37.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus įvertinimus; 

37.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) ţemesnis, nei numatyta Pradinio ugdymo 

bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paţangos;  

37.5. jei nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas 

lygis; 

37.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygio ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi; 

37.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

37.8. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

38. Mokykla ugdymo procese laiku uţtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: 

ţemų pasiekimų prevenciją, intervenciją sprendţiant iškilusias problemas ir kompensacines 

priemones (suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.). 

39. Mokykla paskiria asmenį, atsakingą uţ mokymosi pagalbos tekimą. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŢSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO PROGRAMĄ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

40. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam uţsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pradinio ugdymo programos dalį (toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

40.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįţusiųjų į 

Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą;  
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40.2. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

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

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

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

40.3. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 

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

ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai 

(globėjai) pateikia tai patvirtinančius dokumentus; 

40.4. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdţiusį 

Lietuvos Respublikoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priima mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą;  

40.5. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamţiais, 

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

40.6. direktorius raštu informuoja Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir 

kultūros skyrių; 

40.7.  prieš pradedant mokiniui mokytis mokykloje, VGK pirmininkas kartu su mokinio 

būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria poreikį tam tikrą 

laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos, numato tolesnio mokymosi perspektyvą, švietimo 

pagalbos poreikį:  

40.7.1. jeigu mokiniui reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams likviduoti VGK 

rekomenduoja mokytojui sudaryti  individualų ugdymo planą; 

40.7.2. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos 

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

Adaptaciniu laikotarpiu stebima mokinių individuali paţanga, pasiekimai. Į mokinio adaptacijos 

procesų valdymą įtraukta mokyklos vaiko gerovės komisija. Kiekvieno mokinio adaptacijos 

trukmės laikas individualus, mokykla konstatuoja adaptacijos laiko pabaigą, atsiţvelgdama į tai, 

kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas. 

41. Mokykla, organizuodama atvykusio ar grįţusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal 

tarptautinę bendrojo ugdymo programą: 

41.1. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais, teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą paţangą ir gauna grįţtamąją 

informaciją; 

41.2. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo;  

41.3. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandţiai įsitraukti į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą; 

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

(globėjais, rūpintojais).  

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

42.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu, kartu uţtikrindama, kad kitų dalykų jis 

mokytųsi kartu su bendraamţiais; 

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

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

42.3. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamţiais paskirtoje klasėje, teikdama 

reikiamą mokymosi ir kitą švietimo pagalbą; 

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

rūpintojais).  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

43. Mokykla, įgyvendindama pradinio ugdymo programą, nustato laikinosios mokymosi 

grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas.  

44. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 



  9 

 

44.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką, 7 

mokinių grupei, jeigu maţiau – sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių; 

44.2. uţsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne maţiau kaip 20 mokinių pradinio ugdymo 

programoje. 

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

 

45. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu 

Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose 

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

aprašu.  

46. Ţemaičių Naumiesčio mokykla-darţelis neorganizuoja vaikų ugdymo (ugdymosi) 

šeimoje pagal pradinio ugdymo programą: 

46.1. vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

birţelio 12 d. įsakymu Nr. A1-701 „Dėl mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) 

organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas, sąrašo patvirtinimo, vaikų ugdymą (ugdymąsi) pagal priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo programas vykdys Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla; 

47. Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal 

atskirus ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį.  

48. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

48.1. pagal pradinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

48.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę)  

Pradinio ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti;  

48.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę). 

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

mokinys, kuris mokosi namie pagal pradinio ugdymo programą, gali nesimokyti menų ir fizinio 

ugdymo.  

50. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, 

įrašoma „atleista“.  

51. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos mokykloje, įrašomos į mokinio individualų 

ugdymo planą.  

 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
 

 

52. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, 

kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, 

fizinis ugdymas, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymas. 

53. Mokykla, įgyvendindama pradinio ugdymo turinį susitarė dėl: 



  10 

53.1. ugdymo proceso organizavimo pusmečiais;  

53.1.1. mokytojas, formuodamas ugdymo turinį: 

53.1.1.1. numato integruoto ugdymo laikotarpius (integruotai ugdomą dieną, mėnesį ar 

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

skaičių, dienos ugdymo proceso pradţią ir pabaigą, preliminarų ugdymo veiklų laiką; 

53.1.1.2. numato integracinius jungiamuosius ugdymo turinio elementus. Jais gali būti: 

Bendrosiose programose numatyti ugdymo(si) pasiekimai, kompetencijos, aktualios temos, 

problemos, iškelti ugdymo tikslai ir kt.;  

53.1.1.3. gali pasirinkti įvairius ugdymo turinio integravimo būdus, kai integruojami visi ar 

keli Bendrųjų programų ugdymo dalykai;  

53.1.1.4. gali derinti Pradinio ugdymo bendrųjų programų ir neformaliojo vaikų švietimo 

programų turinį, kurdamas integralų pradinio ugdymo turinį; 

53.1.1.5. planuodamas ugdymo laiką, išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas 

pamokas, nurodytas Bendrųjų ugdymo planų 75 punkte; 

53.2. ugdymo procesą organizuojant pamoka, nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 

1–4 klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma;  

53.3. ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis, 

įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys; 

53.4. ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir uţ jos ribų 

(miestelio bibliotekoje, muziejuje, Vanagių piliakalnyje, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.); 

53.5. mokykla einamaisiais mokslo metais koreguoja ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą pamokų / ugdymo valandų skaičių; 

53.6. ugdymo procesui organizuoti per mokslo metus bus skiriama penkios praktinių 

studijų dienos.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

54. Dorinis ugdymas: 

54.1. kasmet iki rugsėjo 1 d. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo 

dalykų: etiką arba tikybą; kurį galima keisti pasibaigus mokslo metams; 

54.2. klasė dalijama į grupes, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra 

parinkę tikybą ir etiką 7 mokinių grupei, jeigu maţiau – sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių 

mokinių; 

54.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) pateiktą prašymą. 

55. Kalbinis ugdymas: 

55.1. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą; 

55.2.  siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai ugdomi per visų dalykų ugdomąsias veiklas, naudojant mokomąsias uţduotis 

teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus. 

56. Pirmosios uţsienio kalbos mokymas: 

56.1. pirmosios uţsienio kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

56.2. tėvai (globėjai) parenka anglų kalbą mokiniui nuo 2 klasės; 

57. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

57.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio paţinimo 

dalykui skirto laiko, iš kurio ne maţiau kaip viena ketvirtoji turi būti skiriama praktinei patyriminei 

veiklai; 
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57.2. socialiniams gebėjimams ugdyti  skiriama viena ketvirtoji pasaulio paţinimo dalykui 

skirto laiko, ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos paţinimui palankioje 

aplinkoje, lankantis įvairiose kultūros institucijose. 

58. Fizinis ugdymas: 

58.1. mokiniams sudarytos sąlygos lankyti tris fizinio ugdymo pamokas per savaitę; 

58.2. specialios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

58.2.1. mokiniai dalyvauja su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal 

gydytojo rekomendacijas; 

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

58.2.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną po keturių pamokų 

organizuojama judrioji pertrauka. 

59. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras), valandos skiriamos: 

59.1. dvi pamokos muzikos dalykui; 

59.2. dvi pamokos dailei ir technologijoms; technologiniam ugdymui skiriama ne maţiau 

kaip viena trečioji dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko; 

59.3. viena pamoka šokiui; 

59.4. teatro elementų mokoma per įvairių dalykų pamokas ir neformaliojo švietimo 

veiklas. 

60. Informacinės technologijos: 

60.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

60.2. integruotai ugdomas mokinių informatinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir 

atsakingo šiuolaikinių technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje 

aplinkoje, skaitmeninio turinio kūrimo. 

 

IV SKYRIUS 

 MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

61. Mokykla rengdama Mokyklos ugdymo planą, atsiţvelgia į mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikius, Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos, mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos rekomendacijas; vadovaujasi Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos-darţelio direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. (1.3)V1-14.  

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

bei įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus 

nuostatomis ir atsiţvelgia į:  

62.1. į mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

62.2. formaliojo švietimo programą; 

62.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

62.4. švietimo pagalbos specialistų (specialiojo pedagogo-logopedo, psichologo, socialinio 

pedagogo), mokyklos vaiko gerovės komisijos, Šilutės ŠPT rekomendacijas. 

63. Mokiniams, kuriems rekomenduojama mokytis pagal pritaikytą pradinio ugdymo 

programą mokymosi paţanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis mokyklos-darţelio Mokinių 

mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. sausio 30 d. 

įsakymu Nr. (1.3)V1-9.  

64. Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytą bendrąją pradinio ugdymo programą, 

ugdymo planas sudaromas, vadovaujantis Mokyklos ugdymo plano lentelėse dalykų programai 

įgyvendinti nurodytų ugdymo valandų skaičiumi. 
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65. Pritaikytą bendrąją pradinio ugdymo programą rengia dalyko mokytojas ugdantis 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintį mokinį, atsiţvelgdamas į Švietimo pagalbos tarnybos 

rekomendacijas: 

65.1.  pritaikyta bendroji pradinio ugdymo programa rengiama kas pusmetį: 

65.1.1. programą mokytojai rengia pagal Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos 

parengtą formą;  

65.1.2. pritaikytos programos aptariamos Mokyklos-darţelio vaiko gerovės komisijos 

posėdyje; 

65.2. mokinių, ugdomų pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, pasiekimai aptariami 

pasibaigus I ir II pusmečiui. Ugdantys mokytojai pildo „Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimų 

vertinimo aprašą“. 

66. Pradinio ugdymo individualizuotą programą rengia mokytojas, ugdantis specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintį mokinį. Atsiţvelgdamas į konkretaus mokinio specialiuosius ugdymosi 

poreikius, Švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, mokinio gebėjimu, jo ir jo tėvų (globėjų) 

lūkesčius, mokyklos galimybes, mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą. 

67. Pradinio ugdymo individualizuotą programą mokytojai rengia pusmečiui pagal Šilutės 

rajono švietimo pagalbos tarnybos parengtą formą.  

68. Mokiniui, turinčiam didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių dėl vidutinio ar ţymaus 

intelekto sutrikimo, ugdymo turinį sudaro šios veiklos: dorinis ugdymas, komunikacinė, paţintinė, 

orientacinė. Jos gali būti keičiamos, jungiamos, atsiţvelgiant į konkretaus mokinio specialiuosius 

ugdymosi poreikius ir sveikatos būklę. 

69. Pradinio ugdymo individualizuotos programos aptariamos Mokyklos-darţelio vaiko 

gerovės komisijos posėdyje. 

70. Mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, pasiekimai 

aptariami pasibaigus I ir II pusmečiui. Ugdantys mokytojai pildo „Specialiųjų poreikių mokinių 

pasiekimų vertinimo aprašą“. 

71. Mokinių ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą padaryta arba 

nepadaryta paţanga fiksuojama elektroniniame dienyne, įrašant „p. p.“ arba „n. p.“. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 

72. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia 

individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas 

ugdymo procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias veiksmingumą. Mokykla, 

sudarydama individualų ugdymo planą (formą nusistato pati įstaiga) specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiam mokiniui: 

72.1. rengimui, įgyvendinimo koordinavimui paskiria koordinuojantį asmenį, kuris kartu 

su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 

numato ugdymo ir pagalbos tikslus; 

72.2. įgyvendinimui turi būti sudaryti individualūs tvarkaraščiai, kurie dera su klasės, 

kurioje mokinys mokosi, tvarkaraščiu, ir uţtikrina, kad mokinys gaus ugdymą ir švietimo pagalbą 

tokia apimtimi, kokią nustato Bendrieji ugdymo planai ir rekomenduoja mokiniui švietimo pagalbos 

tarnyba; 

73. Ţymių ar labai ţymių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams, 

bendraujantiems alternatyvios komunikacijos būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos lavinimo 

individualias ir grupines pratybas galima integruoti į komunikacinės, paţintinės veiklos ir į lietuvių 

kalbos pamokas. Pratybų ir lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti. 

74. Mokyklos vaiko gerovės komisijos ar Švietimo pagalbos tarnybos siūlymu, tėvų 

(globėjų) pritarimu mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl intelekto, klausos, 

kalbėjimo ir kalbos įvairiapusių raidos bei mokymosi sutrikimų, gali: 

74.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis anglų kalbos; 
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74.2. nesimokyti muzikos ar ją keisti kitu, meninio ugdymo dalyku (turintys klausos 

sutrikimą);  

74.3. būti atleidţiami nuo dailės technologijų pamokų (judesio ir padėties bei neurologinių 

sutrikimų turintys mokiniai); 

74.4. mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, 

ugdymo planas sudaromas atsiţvelgiant į mokinio galias, mokymosi formą, mokymo organizavimo 

būdą ir klasės paskirtį; 

74.5. turintiems kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra neţymus intelekto 

sutrikimas, ugdymo plane skirti specialiųjų pamokų sutrikusioms funkcijoms lavinti ir individualiai 

ar grupinei specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

74.6. turintiems vidutinį, ţymų ar labai ţymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas 

rengiamas, vadovaujantis ugdymo plano lentelėje skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali 

būti keičiamas iki 20 procentų ugdymą organizuojant atskiromis veiklos sritimis, skiriant 

specialiųjų pamokų sutrikusioms funkcijoms lavinti ir individualiai ar grupinei specialiajai pagalbai 

teikti;  

74.7. ugdymo veiklos mokytojo nuoţiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsiţvelgiant į 

mokinio poreikius, sveikatos būklę, kitų ugdyme ir švietimo pagalbos teikime dalyvaujančių 

specialistų rekomendacijas; 

74.8. mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmas ir kt.), rengiant mokinio 

individualų planą ne maţiau kaip 1 pamoka per savaitę skiriama  komunikacijai ir kalbos suvokimui 

didinti, sunkumams socialinėse situacijose įveikti ir socialiniams ryšiams ugdymo įstaigoje 

formuoti, sensorinėms problemoms spręsti, bei kitiems įgūdţiams, reikalingiems socialinei 

įtraukčiai formuoti, dienotvarkei rengti; atsiţvelgiant į individualias mokinio galimybes ir 

specialiųjų poreikių lygį, įvairiapusių raidos sutrikimų turintys mokiniai ugdomi bendroje klasėje, 

skiriant mokytojo padėjėją; 

74.9. rengiant individualų ugdymo planą, mokytojai bendradarbiauja su švietimo pagalbos 

specialistais (logopedu-specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, psichologu), gauna nuolatinę 

pagalbą ir paramą taikyti vertinimo instrumentus bei reikalingų įgūdţių ugdymo strategijoms 

parinkti. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 

 

75. Mokinio, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo bendrąją programą, mokymosi 

pasiekimai ir paţanga vertinama vadovaujantis mokyklos-darţelio Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

paţangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. (1.3)V1-9.  

76. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi paţanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus 

individualios paţangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais 

pasiekimais, 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).  

77. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą, 

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje. 

Susitarimai priimami, atsiţvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, numatomą paţangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo įrašai „pp“, „np“. 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 
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78. Švietimo pagalbą mokiniui uţtikrina mokykla. 

79. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatyti 

mokinio pagalbos plane. 

80. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami 

prieţastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo 

procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais 

pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui 

ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir uţtikrinti jo gerovę.   

81. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar 

pasibaigus ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsiţvelgiant į individualiame ugdymo plane 

keliamus ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant 

įtraukties į ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo maţiau 

stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai. 

82. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, gali būti 

konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 
 

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

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuojamas pagal Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos ir Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudarant 

individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui: 

83.1. dėl ligos ar patologinės būklės negalintiems mokytis mokykloje specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, taip pat mokiniams, 

turintiems neţymų intelekto sutrikimą ir ugdomiems pagal pradinio ugdymo individualizuotą 

programą 1-3 klasėse skiriama 9 savaitinės ugdymo valandos, 4 klasėse – 11 ugdymo valandų, iš jų 

1-2 ugdymo valandas skiriant specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

84. Turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl neţymaus intelekto sutrikimo mokiniams, 

mokyti namie skiriamos  ugdymosi valandos per savaitę. Šios valandos skirtos kalbiniam, 

matematiniam, socialiniam ugdymui ir specialiosioms pratyboms mokinio specialiesiems ugdymosi 

poreikiams tenkinti. 

85. Vidutinio, ţymaus ir labai ţymaus intelekto sutrikimo specialiųjų poreikių mokiniams 

ugdyti namuose skiriamos 8 valandos per savaitę:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

85.1. mokinį namuose ugdo pradinių klasių mokytojas, konsultuojamas specialiojo 

pedagogo. 

 

 

SUDERINTA 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja 

 

Dainora Butvydienė 

2021-08-30 

 

SUDERINTA 

mokyklos-darţelio tarybos  

protokoliniu nutarimu  

(protokolas 2021 m. birţelio 1 d.  

Nr.(1.4.1)D5-7)                                                        
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SKIRIAMŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ KONKREČIAI KLASEI  

2021-2022 M.M. MOKYKLOJE-DARŢELYJE 

 
Klasė (mokinių skaičius) 
Dalykas (val. skaičius) 

1a  
(14 mok.) 

1b 

(16 mok.) 
2  

(23 mok.) 
3  

(25 mok.) 
4 

(25 mok.) 
Iš viso 

(sav. val.) 
Tikyba 1  1 1  1  1  5 
Lietuvių kalba (gimtoji) 8 8 7 7 7 37 
Anglų kalba - - 2/1** 2/1** 2/2** 6/4** 
Matematika 4 4 5 4 5 22 
Pasaulio paţinimas 2 2 2 2 2 10 
Meninis ugdymas (muzika) 2 2 2 2 2 10 
Meninis ugdymas (dailė ir 

technologijos) 
2 2 2 2 2 10 

Meninis ugdymas (šokis) 1 1 1 1 1 5 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 15 
Privalomas ugdymo 

valandų  skaičius 

mokiniui 

23 23 25 24 25 120/4 

Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: 

* individualioms ir 

grupinėms konsultacijoms 

1* 1* 1* 1* 2* 6* 

Neformalusis  švietimas 

Teatro būrelis „Šypsena“     2 2 sav. val. 

Pop choras „Vaivorykštė“   2   2 sav. val.  

Šokių būrelis 1     1 sav. val.  

Choro pradţiamokslis 1     1 sav. val.  

Anglų kalbos būrelis „Aš 

tikras europietis“ 
   1  1 sav. val.  

 
Sporto būrelis  1    1 sav. val.  

STEAM laboratorija  1    1 sav. val. 

Darbščiųjų rankų būrelis    1  1 sav. val.  

Iš viso: 23 23 25 24 25 120/4 
Neformalusis švietimas 2 2 2 2 2 10 

Iš viso: 25+1* 25+1* 27+1*+1** 26+1*+1** 27+2*+2** 130/4**+6* 

 

*pamokos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, naudojamos individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms; 

** antroje, trečioje klasėse viena pamoka vedama pogrupiais, antra pamoka - visai klasei; ketvirtoje 

klasėje abi savaitinės pamokos vedamos pogrupiais. 

 

_____________________ 

 

 

 

 


