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ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ 
 

Įgyvendinant 2015–2017 m. mokyklos ugdymo planą, dėmesys buvo skiriamas lygių 
galimybių mokiniams sudarymui, mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymui. 
Kokybiškai organizuotas ugdymo procesas, sudarytos tinkamos sąlygos mokinių saviraiškos 
poreikiams tenkinti, kryptingas mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas turėjo įtakos 
tikslingam ugdymo plano įgyvendinimui. 

Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vizija – saugi, kūrybiška, 
bendruomeniška mokykla.   

Mokyklos misija - teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir 
pagrindinį išsilavinimą Nemunėlio Radviliškio seniūnijos bei aplinkinių vietovių mokiniams. 

Vertybės -Penki P: „Pagalba, pagarba, pozityvus požiūris, pavyzdys, palaikymas“. 

Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje vaikai iki 14 metų sudaro 8  % visų gyventojų, nuo 15 iki 
19 metų – 4 % gyventojų, šie duomenys rodo, kad gyventojų amžius seniūnijoje sparčiai sensta, 
todėl mokykloje dėl mažo gimstamumo pastaraisiais metais pastebimai sumažėjo mokinių.   

 
1 pav. Mokinių skaičius 

2010/2011 
m.m 

2011/2012 
m.m.   

2012/2013 
m.m 

2013/2014 
mn.m. 

2014/2015 
m.m  

2015/2016 
m.m  

2016/2017 
m.m.  

127 mokiniai 117 mokinių 109 mokiniai 105 mokiniai  96 mokiniai 82 mokiniai 76 mokiniai  
Atliktas PUG, 1 ir 5 klasės mokinių bei naujų į mokyklą atvykusių mokinių adaptacijos 

tyrimas. Išvados pateiktos stebėjus pamokas, apklausiant klasių vadovus, bendraujant su mokiniais. 
Nustatyta, kad adaptacija vyksta sėkmingai: ikimokyklinį skyrių ir pradines klases baigę mokiniai 
lengvai adaptuojasi, naujai atvykę mokiniai – naujoje aplinkoje, bendruomenėje, ir sėkmingai 
vyksta mokymasis.  

Mokiniai turėjo galimybes lankti 17 neformaliojo ugdymo užsiėmimų, juos lankė 97 % 
mokinių. 2015/2016 m.m. ir 2016/2017 m.m. mokykloje buvo įgyvendintos 3 neformaliojo 
švietimo programos, finansuojamos iš Biržų rajono savivaldybės administracijos lėšų.  

 
2 pav. Neformaliojo ugdymo užsiėmimų pasiūla 

Mokslo 
metai 

Būre
lių 

skaič
ius 

Panaudojamos 
valandos 

Nepanaudojamos 
valandos 

Mokinių, užimtų mokyklos 
būreliuose, skaičius  

2011/2012 17 21 - 112 mokinių 96 % 
2012/2013 17 21 - 102 mokiniai 94 % 
2013/2014 17 21 - 100 mokinių 95 % 
2014/2015  17 21 - 93 mokiniai 97 % 
2015/2016  17 21 - 80 mokinių 97 % 
2016/2017  17 21 - 73 mokiniai 97 % 

Visi dešimtokai baigia pagrindinio ugdymo programą. Jiems išduodami pagrindinio 
išsilavinimo pažymėjimai.  

3 pav. PUPP rezultatai 
Metai PUPP Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas 

patenkinamas 

2017 Lietuvių kalba (gimtoji) 0 % 45 % 55 % 0 % 
Matematika  0 % 27 % 46 % 27 % 

2016 Lietuvių kalba (gimtoji) 0 % 20 % 70 % 10 % 
Matematika 0 % 0 % 50 % 50 % 

2015 Lietuvių kalba (gimtoji) 24% 38% 38% 0 % 
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Matematika 8 % 14% 36% 42% 

2014 Lietuvių kalba (gimtoji) 27% 63% 10% 0% 
Matematika 36% 54% 10% 0% 

Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą, tolimesnis mokymasis: 

4 pav. Dešimtokų tolesnis mokymasis 
Mokyklos 2013-2014 m. m. 2014-2015 m. m. 2015-2016 m.m  2016-2017 m.m.  

Biržų „Saulės“ gimnazija 4 6   
Kupiškio TVM    6 
Biržų TVMC 5 8 10 3 
Niekur nesimoko ir nedirba    2 
Alantos technologijų ir verslo 
mokykla 1    

Panevėžio paslaugų ir verslo 
mokykla 3    

Pasvalio specialioji mokykla 1    
Dešimtokų skaičius 14 14 10 11 

Mokyklos administracija – direktoriaus vadybinė darbo patirtis – 12 metų, 2015 metais 
suteikta II vadybinė kategorija, direktoriaus pavaduotojas ugdymui dirba nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.  

Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių 
taryba, metodinė taryba, keturios metodinės grupės, įkurtas tėvų komitetas „Prie Apaščios“, Vaiko 
gerovės komisija.  

Mokytojai – mokykloje dirba 30 pedagogų, visi 100 % savo dalyko specialistai. Iš jų 25 turi 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 5 aukštesnįjį. Pagalbą mokiniui teikia socialinis pedagogas, 
logopedas, bibliotekininkas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

5 pav.  Mokyklos organizacinė struktūra  
Administra

cija 
Pagalbinis 
personalas Kiti darbuotojai Iš viso etatų 

2 25,75 7,35 35,1 
*Neužimti etatai taupant biudžeto lėšas, nes nepakanka skirtų asignavimų darbo užmokesčiui.  
 
6 pav. Mokytojų pasiskirstymas pagal kategorijas 

Mokytojų kategorijos Mokytojai Vyr. mokytojai Mokytojai metodininkai 
2013-2014 m. m. 58% 39% 15% 
2014-2015 m. m. 51% 33% 16% 
2015-2016 m. m. 51% 36% 13% 
2016-2017 m.m.  40% 53 % 7% 

 
7 pav. Standartizuotų testų rezultatai 2015 -2017 m.m. 

4 klasė 
 Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas Nepasiektas 

patenkinamas 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Matematika 28,6 
% 

14,3 
% 

20,0  
% 

71,4 
% 

57,1 
% 

60,0 
% 

0,0 % 28,6 
% 

20,0 
% 

0,0% 0,0 % 0,0 % 

Skaitymas 42,9 
% 

14,3 
% 

40,0 
 % 

42,9
% 

14,3 
% 

40,0 
% 

14,3
% 

42,9 
% 

20,0 
% 

0,0% 28,6
% 

0,0% 

Rašymas 28,6 
% 

42,9  
% 

40,0  
% 

71,4 
% 

42,9  
% 

40,0 
% 

0,0% 14,3 
% 

20,0 
% 

0,0% 0,0% 0,0% 

Pasaulio 
pažinimas 

85,7 
% 

42,9 
% 

20,0  
% 

14,3 
% 

28,6 
% 

60,0 
% 

0,0 % 14,3  
% 

20,0 
% 

0,0% 14,3 
% 

0,0% 

 
8 klasė  
 Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas 

 
Nepasiektas 
patenkinamas 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Matematika 0  

% 
25  
% 

0 
% 

60,0 
% 

25 
 % 

14,3 
% 

40 % 12,5 
% 

71,4 
% 

0 % 37,5 
 % 

14,3  
% 
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Skaitymas 0 
% 

37,5 
% 

0 % 40  
% 

25  
% 

66,7 
% 

60 % 37,5 
% 

33,3 
% 

0 % 0  
% 

0 
% 

Rašymas 10 
% 

0 
% 

0 
% 

40 
% 

57,1  
% 

66,7 
% 

50 
% 

42,9 
% 

33,3 
% 

0% 0 
 % 

0 
% 

Gamtos 
mokslai 

0 % 25 
 % 

14,3  
% 

90 
% 

50 
 % 

57,1 
% 

10 % 0  % 28,6 
% 

0% 25  
% 

0 
% 

Socialiniai 
mokslai 

0 
 % 

28,6 
% 

0  
 % 

80 
 % 

42,9  
% 

71,4 
% 

20 %  28,6 
%  

28,6 
% 

0% 0 
 % 

0 
% 

 
8 pav. Standartizuotų testų rezultatai 2016 -2017 m.  

2 klasė 
 Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas 

 
Nepasiektas 
patenkinamas 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Matematika 20 % 100 % 50 % 0,0 % 10 % 0,0 % 20% 0,0 % 
Skaitymas 0 % 66,7% 60% 33,3% 30% 0,0 % 10% 0,0 % 
Rašymas, 1 dalis 50  % 100% 30 % 0,0 % 10% 0,0  % 10% 0,0  % 
Rašymas, 2 dalis 40 % 10% 40 % 0,0 % 10% 0,0 % 10% 0,0 % 
6 klasė  
 Aukštesnysis Pagrindinis Patenkinamas 

 
Nepasiektas 
patenkinamas 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Matematika 0 % 0 % 22,2 % 50 % 33,3 % 50% 44,4 % 50 % 
Skaitymas 10% 16,7 % 40 % 83,3 % 50,0 % 0 % 0,0% 0 % 
Rašymas 20% 16,7 % 30 % 33,3 % 50,0% 50 % 0,0 % 50 % 
 
9  pav. Ugdymo kokybė 

  

Kursą 
kartojo 

Praleistų 
pamokų skaičius 

vienam 
mokiniui  

Iš jų 
nepateisintų  

Ugdymo 
kokybė  

% 

Pažymių 
vidurkis 

Pažangumas 
% 

2008-2009 m.m.  2 41,7 20 % 27 % 7,5 98 % 
2009-2010 m.m. 1 39,7 12,5 % 32 % 7,6 99 % 
2010-2011 m.m  0 42,6 2,8 % 31 % 7,5 100 % 
2011-2012 m.m. 0 46,1 2,6 % 38 % 7,4 100 % 
2012-2013 m.m. 0 42,36 2,3 % 36 % 7,0 100 % 
2013-2014 m.m.  0 50,00 16,43 % 30,9 % 7,1 100 % 
2014-2015 m.m  0 57,5 0,0 %  30 % 7,13 100 % 
2015-2016 m.m.  0 38,11 8%  31,6 7,48 100% 
2017-2017 m.m.  0 42,20 6% 31,7 7,55 100% 

Buvo tęsiamos ir puoselėjamos mokyklos tradicijos. Sėkmingai įgyvendinta 10 netradicinių 
ugdymo dienų, skirtų meninei, pažintinei, sportinei veiklai. 2014/2015 m.m. Mokiniai dalyvavo ir 
laimėjo 8 respublikiniuose konkursuose. Laimėtos 27 vietos rajono olimpiadose, varžybose, 
konkursuose. 100 proc. mokinių dalyvavo veiklose, pravesta 11 akcijų, 14 renginių, mokiniai 
dalyvavo 8 projektuose. Spalio mėn. baigtas įgyvendinti Euroguidance karjeros ugdymo projektas 
„Karjera prasideda Nemunėlio Radviliškyje“ – kuris pripažintas kokybės garantu už viešinimą ir 
rezultatų sklaidą Lietuvoje.  

2015/2016 m.m. mokiniai laimėjo 19 olimpiadų ir konkursų.  Organizuota 12 netradicinių 
dienų  mokykloje, 15 – ikimokykliniame skyriuje.  

2016/2017 m.m. mokiniai laimėjo 8 olimpiadose (iš jų 4 pirmos vietos), 9 varžybose, 2 
respublikiniuose konkursuose. Dalyvauta 14 nacionalinių projektų.  

Mokykla prisijungusi prie el. dienyno, juo naudojasi 64 % mokinių tėvų ir 70% mokinių.  
2016 metais iš Švietimo ir mokslo ministerijos gautas naujas mokyklinius autobusas 

Wolkswagen Crafter, kuriuo bei maršrutiniais autobusais kasdien keturiomis kryptimis pavežami 
mokiniai (gyvenantys toliau negu 3 km nuo mokyklos).  

 
10 pav.  pavežamų mokinių skaičius 
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2013/2014 
m.m.  

2014/2015 
m.m.  

2015/2016 
m.m. 

2016/2017 
m.m.  

48 % 46 % 34 % 27 % 
 

2015–2016 m. m. įvyko 12 VGK, 2016-2017 m.m. 11 VGK posėdžių, kurių metu pagal 
savo veiklos planą ir darbo reglamentą teikė socialinę pedagoginę, švietimo ir informacinę pagalbą, 
padedant vaikui įgyvendinti jo teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje, šalinti nelankymo 
priežastis, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padedant vaikui 1 pasirinkti mokymosi būdą, 
programą, mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis, planuoti karjerą. Buvo 
nagrinėjami atvejai, kurių metu gilinamasi ir ieškoma galimos socialinės pedagoginės pagalbos 
mokiniams, imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių, užtikrinant mokinių 
gerovę, interesus.  

2015-2016 m.m. Mokykloje mokėsi 14 specialiųjų poreikių turinčių mokinių: 3 pagal 
individualizuotas programas, 11 – pagal pritaikytas. 16 mokinių lankė logopedines pratybas. 

2016-2017 m.m. – 13 spec. poreikių mokinių.  
Mokykloje vyrauja geras mikroklimatas. Šį aukštą pasididžiavimo savo mokykla jausmą 

rodo mokyklos įsivertinimo duomenys. Tėvų pritarimas teiginiams „ Aš esu patenkinta(-as), kad 
vaikas mokosi būtent šioje mokykloje“, „Tėvams aišku, į ką kreiptis pagalbos“ patenka tarp 
aukščiausiai vertinamų teiginių – jų įvertinimas – 3,8 (keturių lygių skalėje).  
Mokykla – aktyvi projektų dalyvė. 2015 metais mokykla apdovanota Biržų rajono savivaldybės 
administracijos švietimo skyriaus prizu  „Pažanga 2015“– už sėkmingas iniciatyvas diegiant 
kūrybiškos mokyklos raidos modelį. 2015 metais pagal LAAIF Klimato kaitos specialiąją programą 
modernizuota (apšiltinta mokykla),   bendrabutis, ikimokyklinis skyrius, šio projekto vertė 609709 
Eur (2105205 Lt) iš jų LAAIF 400025 Eur (1381209 Lt) ir savivaldybės biudžeto – 209684 Eur 
(723996 Lt), pagal projektą atliktas pastato išorės apšiltinimas, apšiltinta ir atnaujinta stogų danga, 
pakeisti langai, lauko durys, šildymo sistema. Per trejetą metų mokykla sutaupė 403384 Lt (arba 
116817 Eur) išlaidų šildymui. Visuomenės sveikatos biuras įgyvendino projektą skirtą Pasvalio 
ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamoms 
sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti ir išplėsti. Pagal Norvegijos finansinio mechanizmo 
programą „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos” šio projekto dėka modernizuotas 
sveikatos priežiūros kabinetas, nupirkta įranga, baldai, mokymo priemonės. 
2016 m. Atliktas prevencinės programos Olweus išorės vertinimas, mokykla sertifikuota kaip 
Olweus kokybės (OPKUS) siekianti mokykla.  Projektas „Sveikatiada“ integruotas į ugdymo 
procesą – judriosios pertraukos mokiniams, organizuota vasaros stovykla socialiai remiamiems 
vaikams „Prie Nemunėlio“. Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) projekte ,,Mąstau. Rūšiuoju. 
Gyvuoju" III etape laimėta I vieta Lietuvoje. Įgyvendinome programą „Zipio draugai“, dalyvavome 
projekte „Paveldas jauno žmogaus akimis“, kartu su Pačeriaukštės P.Poškaus ir Papilio 
pagrindinėmis mokyklomis įgyvendinome vaikų ir jaunimo socializacijos projektą „Sportuokime, 
judėkime, bendraukime“, kartu su vietos bendruomene ir Biržų J. Bielinio viešąja biblioteka 
dalyvavome projekte „Kaimas kine, kinas kaime“, „Susitikimai prie Santakos“.  
2017 m. atrinkti dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtuose projektuose „Neformaliojo 
vaikų švietimo paslaugų plėtra“ ir  „Kino klubas“,  laimėtas finansavimas iš Biržų r. savivaldybės 
sveikatos rėmimo programos „Sveikas ir aktyvus ugdymas Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje 
mokykloje", „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ . Švietimo ir mokslo ministerijos 
apdovanoti padėka už dalyvavimą bendruomenės metų konkurse. Laimėjome ŽŪM finansuotą 
„Šviečiamosios gyvulininkystės“ projektą.  
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I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 2017–2018 ir 2018-2019 

mokslo metų ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytų ugdymo programų ir 
neformaliojo švietimo programos įgyvendinimą mokykloje. Ugdymo planas sudarytas remiantis 
„2017–2018 ir 2018-2019 mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais 
planais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2017 m. birželio 2 d.  
įsakymu Nr. V-442“  ir  ”2017–2018 ir 2018-2019 mokslo metų Pradinio ugdymo programų 
Bendraisiais planais“, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2017 m. 
birželio 2 d. įsakymu Nr. V-634”, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 2016-2020 metų 
strateginiu planu, Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284. Pradinio ir pagrindinio ugdymo 
bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 
25 d. įsakymu Nr. V- 46 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ 
nuostatomis, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 
patvirtinimo“. 

2. Mokyklos ugdymo plano tikslas – formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą 
taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų 
mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.  

3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:  
3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms 

įgyvendinti. 
3.2. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, 

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

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 
4.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.  
4.2. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, 

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

4.3. Laikinoji grupė – mokinių grupė sudaryta dalykui mokytis pagal modulį, 
diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 
forma. 

4.5. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 
skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

4.6. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

4.7. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

5. Rengdama mokyklos ugdymo planą, mokykla rėmėsi mokinių pasiekimų ir pažangos 
vertinimo ugdymo procese duomenimis ir informacija, pasiekimų tyrimų, standartizuotų testų, 
nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo duomenimis, vadovų tobulinimo planais.  
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PIRMAS SKIRSNIS 
MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

6. Mokykloje rengiamas vienas bendras ugdymo planas visoms ugdymo programoms 
įgyvendinti: priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programoms dvejiems 2017-
2018 ir 2018-2019  mokslo metams. 

7. Mokyklos ugdymo planą rengė mokyklos direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu 
Nr. V-240 sudaryta darbo grupė. 

8. Mokyklos ugdymo planas aptartas Mokytojų tarybos 2017–06–22 posėdyje, protokolo 
Nr. PT-6. 

9. Mokyklos ugdymo planas suderintas su Mokyklos taryba 2017-06-22, protokolo Nr. 
MT-3.  

10. 2017-2018 mokslo metais, vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės administracijos 
švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo raštu 2017-07-21 Nr. SD- 61 „Dėl 5 ugdymo dienų 
2017-2018 m. m.“, 1-10 klasėse ugdymas organizuojamas:  

10.1. 1-4 kl. ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė – 
170 ugdymo dienų. Ugdymo procesas baigiasi – 2018 m. gegužės 31 d.  

10.2. 5-10 kl. ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 
– 181  ugdymo diena. Ugdymo procesas baigiasi – 2018 m. birželio 8 d.  

10.3. Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos: 
1 lentelė. Atostogos 2017/2018 m. m.  

Atostogos Trukmė 
Rudens  2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. 
Žiemos (Kalėdų)  2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. 
Žiemos  2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d. 
Pavasario (Velykų)  2018  m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d. 

10.4. Mokyklos direktoriaus 2017-08-23 įsakymo Nr. V-285, 2017-2018 m.  m. vasaros 
atostogų pradžia 1-4 kl. yra nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31d., 5-10 kl. nuo 2018 
m. birželio 9 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

11. 2018-2019 m. m. 1-10 kl. ugdymas organizuojamas: 
11.1. 1-4 kl. ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė – 

175 ugdymo dienos. Ugdymo proceso pabaiga 2019 m. birželio 3 d.  
11.2. 5-10 kl. ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 

– 185  ugdymo dienos. Ugdymo proceso pabaiga 2019 m. birželio 17 d.  
11.3. Rekomenduojamas mokiniams skiriamų atostogų laikas: 

2 lentelė. Atostogos 2018/2019 m. m. 
 
 

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

11.4. Mokyklos direktoriaus 2017-08-23 įsakymo Nr. V-285, 2018-2019 m. m. vasaros 
atostogų pradžia 1-4 kl. yra nuo 2019 m. birželio 4 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d., 5-10 kl. nuo 2019 
m. birželio 18 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.  

12. Vadovaujantis mokytojų tarybos 2017–06–22 posėdžio, protokolo Nr. PT-6 nutarimu, 
mokykla ugdymo procesą skirsto pusmečiais: 

12.1. 2017/2018 m. m. pirmas pusmetis nuo  2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. sausio 31 
d., antras pusmetis 1-4 kl. nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d., 5-10 kl. nuo 2018 m. 
vasario 1 d. iki 2018 m. birželio 8 d. 

12.2. 2018/2019 m. m. pirmas pusmetis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d. 
antras pusmetis 1-4 kl. nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m.  birželio 3 d., 5-10 kl. nuo 2019 m. 
vasario 1 d. iki 2019 m.  birželio 17 d., 

13. Pamokų laikas: 
1 pamoka: 830 - 915 
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2 pamoka: 925 - 1010 
3 pamoka: 1020 - 1105 

4 pamoka: 1115 – 1200 

(pietų pertrauka) 
5 pamoka: 1230 – 1315 
6 pamoka: 1325 - 1410 
7 pamoka: 1420 – 1505 

14. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 
15. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir 
neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose vienetuose ar 
esant kitoms aplinkybėms priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji 
padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar 
socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia 
žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos vadovas apie priimtus 
sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią 
instituciją. 

 

16. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių 
mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo 
procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, 
mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektoriniame dienyne. Šios dienos 
įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  

 
ANTRAS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. 
MOKYKLOS UGDYMO RENGIMAS 

 
17. Mokytojų taryba 2017 m. birželio 22 d. pedagogų tarybos posėdyje Nr. PT-6 priėmė 

sprendimus  dėl:  
17.1. prioritetinių ugdymo tikslų ir uždavinių, keliamų mokyklos numatytam ugdymo 

laikotarpiui; 
17.2. ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimo įgyvendinimą 

(pavyzdžiui, nacionalinių ir tarptautinių projektų išbandymo, įgyvendinimo ir pritaikymo prie 
konkrečios mokyklos konteksto) – mokykla nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.  5 klasėje įgyvendins 
„Integruoto gamtos mokslų kursą 5–8 klasėms" programą; 

17.3. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje, pavyzdžiui, rašto darbams ir kt.;  
Patvirtinta Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. 

birželio 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl bendrųjų kalbos reikalavimų mokykloje“. 
17.4. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per 

visų dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį; 
Patvirtinta Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. 

birželio 13 d. įsakymo Nr. V-258 „Dėl bendrųjų kalbos reikalavimų mokykloje“. 
17.5. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių; 
Vadovaujamasi „Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos mokinių 

mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017 
m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-267;   

Aptarta šio skyriaus VI skirsnyje. 
17.6. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau 

– žemi pasiekimai) nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių 
mokinių pasiekimams gerinti; 

Aptarta šio skyriaus  VII skirsnyje.  
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17.7. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 
programą;  

Socialinė veikla mokykloje organizuojama vadovaujantis „Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 
pagrindinės mokyklos socialinių-pilietinių kompetencijų ugdymo organizavimo mokykloje 
tvarkos  aprašą“, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 30 d įsakymu Nr. V-156.  
Aptarta šio skyriaus  IV skirsnyje.  

17.8. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje; 
Dalykui skiriamų pamokų skaičius aptartas 66 ir 75 punktuose. 
17.9. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą. 
Ugdymo turinys mokykloje planuojamas ir detalizuojamas vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų nurodytu mokymosi dienų ir dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) 
skaičiumi vieneriems mokslo metams ir mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu  V- 
375, patvirtintu „Ugdymo turinio dokumentacijos rengimo tvarkos aprašu“; 

17.10. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias papildomas programas ir kokiu būdu 
numatoma integruoti į mokyklos ugdymo turinį; 

Aptarta šio skyriaus  IX skirsnyje.  
17.11. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo;  
Aptarta šio skyriaus  III skirsnyje.   
17.12. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo 

(dermės su bendrosiomis programomis užtikrinimas, organizavimo laikas ir kt.); 
Aptarta šio skyriaus  IV skirsnyje. 
17.13. mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių 

panaudojimo;  
Mokytojams sudaromos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo 

technologijas: spartesnį internetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius. kompiuterizuotą kabinetų ir 
klasių įrangą, biblioteką, aplink mokyklą esančias erdves ir kt. Ilgalaikiuose dalykų planuose 
nurodomos, kokie mokymo ištekliai naudojami. 

17.14. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, 
kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi 
aplinkos kūrimą; 

Kiekvienas dalyko mokytojas bent 2 pamokas organizuoja netradicinėje erdvėje, 
ilgalaikiuose dalykų planuose nurodomos mokymosi aplinkos, kuriose numatoma organizuoti 
ugdymo procesą ir galimą ugdymo proceso koregavimą  (išvykos į verslo organizacijas, įmones, 
įstaigas ir kt.). Mokyklos mokymosi aplinka pritaikyta pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose 
programose iškeltiems tikslams siekti, sudarant galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), 
mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai 
veiklai. Mokykloje įrengta biblioteka, skaitykla, kurios skirtos ne tik mokinių mokymuisi 
individualiai, bet ir įvairaus dydžio grupių mokymuisi, praktinei ir teorinei veiklai vykdyti. 

17.15. švietimo pagalbos teikimo; 
Pagalba mokiniams teikiama vadovaujantis Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 

mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu V- 270, patvirtintu „Švietimo pagalbos 
mokiniui teikimo tvarkos aprašu“. 

Aptarta šio skyriaus  VII skirsnyje.  
17.16. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti; 
Aptarta šio skyriaus  VIII skirsnyje.  
17.17. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui 

numatymo; 
Aptarta šio skyriaus  XII skirsnyje.  
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17.18. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 
teikti, poreikio ir jų panaudojimo; 

Pamokos skiriamos mokinių poreikiams tenkinti - 2 kl. – 1 val. šokis.  
17.19. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų; 

Aptarta šio skyriaus  XIII skirsnyje.  
17.20. dalykų mokymo intensyvinimo; 
Aptarta šio skyriaus  X skirsnyje.  
17.21. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų; 
Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) vykdomas vadovaujantis „Tėvų 

informavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-269.  

Aptarta šio skyriaus  XIII skirsnyje. 
17.22. klasių jungimo, jungtinei klasei skiriamų valandų skaičiaus, jungtinės klasės 

veiklos organizavimo;      
Aptarta šio skyriaus  XV skirsnyje.   
17.23. vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimo, naudojimosi jomis 

mokykloje principų ir tvarkos;     
Vadovėliai ir mokymo priemonės perkami vadovaujantis “Aprūpinimo bendrojo lavinimo 

dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis ir mokymo priemonėmis aprašu”, patvirtintu mokyklos 
direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V- 249. 

 
TREČIAS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 
 

18. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 
mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam 
grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir 
savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi 
aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės 
komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. 
įsakymu Nr. V-319 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos „Vaiko 
gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Biržų r. 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-
256.  

19. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos 
norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. 
įsakymu Nr. V-284. (toliau – Higienos norma).  

20. Mokykla vykdo tarptautines prevencines programas: 
20.1. specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ankstyvosios prevencijos 

programa „Antras žingsnis“, kuri integruojama į 2 klasės vadovo veiklos programą; 
21. specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro prevencijos programa (sutartis su 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru 2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. 083-2) OPKUS - 
Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimas mokykloje, kuri integruojama į 
neformalųjį ugdymą ir 3-10 klasių vadovų veiklos programas. Projekto koordinatorius mokykloje – 
socialinis pedagogas.  

22. Mokykla vykdo nacionalines prevencines programas: 
22.1. sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941„Dėl 
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos 
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programa). Programa įgyvendinama integruojant ją į dorinio ugdymo, kūno kultūros, pasaulio 
pažinimo, gamta ir žmogus, biologijos, technologijų, žmogaus saugos, kalbų, menų dalykų turinį, 
per neformaliojo švietimo veiklas, sveikatos priežiūros specialistės, klasių vadovų veiklas, 
mokyklos renginių metu. 

22.2. mokykla nuo 2004 metų priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui „Sveika 
mokykla“. Klasių vadovai dirba pagal parengtą mokyklos sveikatos stiprinimo ir gyvenimo įgūdžių 
integruojamąją programą „Sveika mokykla“ (patvirtinta mokyklos direktoriaus 2013 m. balandžio 9 
d. įsakymu  Nr. V-194),  kuri integruojama į 1-10 klasių vadovų veiklos programas pagal kryptis: 

 
3 lentelė. Klasių vadovų darbo su klase veiklos kryptys  

Klasė Tema 
1 Pažink save 
2 Judėk ir būsi sveikas 
3 Išmokim gyventi sveikai 
4 Sveikata-brangiausias turtas 
5 Adaptacija 
6 Būkim sveiki 
7 Sveika aplinka-sveikatos pagrindas 
8 Ne-bet kokiam piktnaudžiavimui 
9 Sveikame kūne-sveika siela 

10 Sveika šeima-sveika visuomenė 
22.3. „Sveikatiados“ projektas integruojamas į klasių vadovų veiklos planus, mokyklos 

renginius: 
                                                                                  4 lentelė. Renginiai skirti mokinių sveikatos saugojimui 

Data Veikla Pastabos 
Rugsėjis – 
gruodis  

Akcija „Sveikatingumo 
pertraukų savaitė“ 

Pertraukų metu sveikai ir linksmai praleisti laiką. 

Spalio III sav.  Akcija „Pusryčių klubas“ Kartu valgyti pusryčius ar gerti arbatą. 
Sausio –
vasario mėn.   

Mankštiada Kviesti moksleivius judėti, sportuoti. 

Kovo II sav.  Vandens diena Suorganizuoti akciją apie vandens naudą žmogaus organizmui 
Gegužės II 
sav.  

„Šokti smagu“  Pertraukos metu linksmai visiems pajudėti muzikos ritmu. 

23. Mokykla įgyvendina Visuomenės sveikatos programų, finansuojamų  Biržų rajono 
savivaldybės  visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos, vertinimo ir 
įgyvendinimo tvarkos aprašo programą „Prie Nemunėlio 2017“, projekto veiklos integruojamos į 
formalųjį ir neformalųjį ugdymą. 

24. Sveikatos priežiūrą mokykloje vykdo Biržų Visuomenės sveikatos biuro paskirtas 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.  

25. Mokykloje mokiniai kasdien po 4 pamokų turi fiziškai aktyvią pertrauką tarp pamokų, 
kurios trukmė – 30 min., jos metu sudarytos sąlygos žaisti stalo tenisą, judriuosius žaidimus,  lauko 
tenisą, tinklinį, krepšinį aikštynuose, stadione. 
 

KETVIRTAS SKIRSNIS 
PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 
26. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo 

turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su 
neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

26.1. mokytojas, planuodamas dalyko ilgalaikį planą, numato, jog apie 10 proc. pamokų 
organizuos muziejuose, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose, kitose erdvėse; 

26.2. mokytojas, planuodamas dalyko ilgalaikį planą, numato, jog apie 10 proc. pamokų 
skirs veikloms, skatinančioms pilietinį įsitraukimą, ugdančioms gebėjimą priimti sprendimus ir 
motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos turi padėti 
mokiniams teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, 
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bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir 
savivaldos institucijomis; 

26.3. mokytojas, planuodamas dalyko ilgalaikį planą, numato, jog apie 10 proc. pamokų 
mokiniai ugdysis medijų ir informacinį raštingumą;  

26.4. mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, tobulina kūrybines galimybes, pažintines 
kompetencijas ir ugdosi vertybines nuostatas.  

27. Vadovaujantis mokytojų tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimu PT-6, pažintinei, 
kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra skiriama 10 ugdymo 
dienų; 

27.1. 1-4 kl. mokiniams skiriama kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, 
praktinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla:  

 
5 lentelė. 1- 4 kl.  kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, socialinė, prevencinė, 

vertybinių nuostatų ugdymo veikla.  
Veikla Laikas Paskirtis Atsakingas 

 
Integruotas projektas “Sveika,  

mokykla” 
Rugsėjo mėn. 

Kultūrinė, kūrybinė, meninė 
I ir X kl. vadovai 

Integruotas projektas „Rudens 
spalvos“ 

Spalio mėn. Kūrybinė, kultūrinė, meninė, 
praktinė 

III kl. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Lapkričio 
mėn. Kultūrinė, kūrybinį, meninė 

II kl.  

Integruotas projektas „Kalėdų 
pasaka” 

Gruodžio mėn. Kultūrinė, meninė, praktinė  IV kl. 

Meninio skaitymo konkursas  Sausio mėn. Kūrybinė, meninė  IV kl. 
Atkurtai Lietuvos valstybei -100 

metų  
Vasario mėn.  Kūrybinė, praktinė, vertybinių 

nuostatų ugdymo  
II kl.  

Žemės dienos minėjimas Kovo mėn.  Kultūrinė, meninė II kl.  
„Kūrybinės partnerystės“   Kovo mėn.  Pažintinė, kūrybinė, praktinė, 

karjeros planavimo veikla 
I kl.  

Netradicinio sporto šventė 
„Greitai ar lėtai, sporte- visi 

draugai“  

Balandžio  
mėn. Kūrybinė, sportinė, praktinė, 

prevencinė 

Neformalaus užsiėmimo 
vadovai  

Mokslo metų užbaigimo šventė, 
skirta vaikų gynimo dienai „Vartai į 

vasarą“ 

Gegužės 31 d.  Bendrųjų kompetencijų 
ugdymas 

I ir IV kl.  

27.2. 5-10 kl. mokiniams skiriama kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, 
praktinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla: 

 
6 lentelė. 5-10 kl kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė,  

socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla 
Veikla Klasė Laikas Paskirtis Atsakingas 

 
Integruotas projektas 
“Sveika, mokykla” 

V-X Rugsėjo 1 d.  Pilietiškumo ugdymas X kl., 

Karjeros ugdymo diena  V-X Spalio I sav.  Kultūrinė, meninė, praktinė, 
karjeros planavimas 

X kl. 

Integruotas projektas 
„Helovyno naktis“  

V-X  Spalio IV sav.  Kultūrinė, meninė, praktinė V kl. 

Kalėdinis karnavalas  V-X kl.  Gruodžio III 
sav.   

Kūrybinė, praktinė, meninė,  
prevencinė 

VIII kl. 

Tiksliųjų mokslų diena, 
viktorina „Draugauk su 

matematika“  

V-X  Sausio  II sav.  Kultūrinė, pažintinė, meninė, 
praktinė 

VII kl.  

Integruotas projektas 
„Šimtadienis“ 

IX-X Kovo I sav.    Kultūrinė, meninė, praktinė, 
karjeros planavimas 

IX kl.  

Projektas, skitas 
Lietuvos valstybės 100 

V-X  Vasario II sav.  Kūrybinė, pilietinė, vertybinių 
nuostatų formavimo  

VIII kl.  
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–iui „Vardan tos...“ 
Žemės dienos 

minėjimas 
V-X Kovo 20 d.  Kūrybinė, pilietinė, vertybinių 

nuostatų formavimo  
Biologijos mokytojas 

Integruotas kūrybinis –
praktinis projektas 

“Kūrybinės 
partnerystės ” 

V-X Kovo IV sav.  
Kūrybinė, meninė, praktinė, 

socialinė, prevencinė 

VI kl.  

Socialinių veiklų 
pristatymas  

V-X Birželio mėn.  Praktinė, socialinė, prevencinė VII kl.  

Mokslo metų 
užbaigimo šventė, 

skirta vaikų gynimo 
dienai „Vartai į vasarą“ 

V-X  Birželio mėn.  

Kultūrinė, meninė, praktinė 

IX kl.  

5 (penkios)  tiriamųjų 
veiklų, integruotų 
projektų dienos 

V-X Birželio mėn.  Tiriamoji, pažintinė, kultūrinė, 
meninė, sportinė, projektinė, 
vertybinių nuostatų ugdymo 

veikla   

Mokytojai dalykininkai  

Kultūrinė, meninė, 
pažintinė, kūrybinė, 
sportinė, praktinė, 

socialinė, prevencinė, 
vertybinių nuostatų 

ugdymo veikla 

V-X kl. 

2 d. per m.m.  
.  

Pažintinė, kūrybinė, sportinė, 
praktinė, karjeros planavimas, 

pažintinės klasių 
išvykos/ekskursijos/žygiai, 

edukacinės kelionės – bent dvi 
dienos (pagal klasių vadovų 

veiklos planus)  

V-X klasių vadovai 

28. Pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai 
skiriama nuo 5 iki 20 valandų (pamokų) per mokslo metus. Skirtingo amžiaus mokiniams 
numatomas skirtingas socialinės-pilietinės veiklos pamokų (valandų) skaičius. Veikla mokykloje 
organizuojama pagal „Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos socialinių-pilietinių 
kompetencijų ugdymo organizavimo mokykloje tvarkos  aprašą“, patvirtintą mokyklos direktoriaus 
2017 m. kovo 30 d įsakymu Nr. V-156; 

28.1. socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne ir individualiuose mokinio lapuose. 
Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys ir pristato mokyklai mokslo metų 
pabaigoje; 

28.2. socialinių – pilietinių veiklų organizavimo modelis:  
 

7 lentelė. Socialinės-pilietinės veiklos kryptys 
Klasės 

 
5 6 7 8 9 10 

Valandos per 
mokslo metus 

ne mažiau 5 ne mažiau 9 ne mažiau 13 ne mažiau 
17 

Ne mažiau 
20  

20 ir 
daugiau 

Veiklos 
pobūdis 

Veikla mokyklos bendruomenėje. 
Dalyvavimas mokyklos savivaldos, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje. 
Savanorystė. 

Vertinimas Socialinių – pilietinių kompetencijų ugdymo (SKU) veiklos įrodymų kaupimas mokinio 
individualiame aplanke, įgytų praktinių pilietinio dalyvavimo gebėjimų įsivertinimas ir 
pažangos sekimas (patirties ir rezultatų) panaudojant Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) 
veiklos aplanką arba el. aplanką, taip pat įsivertinimo įrankį „Voratinklis“. 

Atsakingi 
asmenys 

Socialinis pedagogas, klasių vadovai, dalykų mokytojai arba jungtinė atsakingų asmenų grupė. 

 
PENKTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

29. Mokinių mokymosi krūvis mokykloje reguliuojamas vadovaujantis „Mokinių 
mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2015 m. gegužės 
6 d. įsakymu Nr. V-298. 



 

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 2017-2019 m.m. ugdymo planas 

15 

30. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi 
krūvio stebėsena: vadovų ugdomasis inspektavimas (kontrolinių darbų grafiko laikymasis, ugdymo 
turinio diferencijavimas ir individualizavimas, namų darbų krūvio laikymasis), tyrimas/apklausa 
apie mokymosi krūvio reguliavimą mokykloje.  

31. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti optimalus ir paskirstytas proporcingai: 
31.1. pagal pradinio ugdymo programą 1-4 kl. klasių mokiniams tvarkaraštyje per dieną 

sudaromos ne daugiau kaip 5 pamokos per dieną;  
31.2. pagal pagrindinio ugdymo programą 5-10 klasių mokiniams tvarkaraštyje per dieną 

sudaromos ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną. 
32. Mokykla užtikrina kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų tvarką – mėnesiui sudaromi 

grafikai, skelbiami mokytojų kambaryje skelbimų lentoje ir el. dienyne. Per dieną organizuojamas 
tik vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 
savaitę. Kontroliniai darbai nerašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojama po šventinių dienų. 

33. Mokykla užtikrina, kad Namų darbai: 
33.1. atitinka mokinio galias – stebimos pamokos, namų darbų diferencijavimas ir 

individualizavimas; 
33.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi – stebimi vertinimo būdai, grįžtamoji informacija; 
33.3. paskutinę mokomojo dalyko pamoką prieš atostogas neskiriami visų klasių 

mokiniams; 
33.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 
33.5. 1-2 klasės mokiniams namų darbai neskiriami; 
33.6. 3-4 kl. mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 

val.; 
33.7. 5-6 kl. mokiniams – 1,5 val.; 
33.8. 7-8 kl. mokiniams – 2 val.; 
33.9. 9-10 kl. mokiniams – 2,5 val.  
33.10. 3-4 klasių mokytojai atsakingai reguliuoja mokymosi krūvį, derindami jį su kitus 

mokomuosius dalykus dėstančiais pedagogais; 
33.11. 5-10 klasių dalykų mokytojai atsakingai reguliuoja mokymosi krūvį, derindami jį 

su kitus mokomuosius dalykus dėstančiais pedagogais, fiksuodami „Klasės namų darbų 
individualiuose segtuvuose“; 

33.12. siekiant sumažinti namų darbų krūvį, pamokose praktikuoti aktyviuosius mokymo 
metodus, įtraukiančias paskaitas, diskusijas, grupės pranešimus ir projektinę veiklą, kurie skatintų 
kuo daugiau išmokti pamokoje; 

33.13. dailės, muzikos, dorinio ugdymo, technologijų, kūno kultūros pamokose,  
ekonomikos ir verslumo, pilietiškumo pagrindų ugdymo pamokose rekomenduojama namų darbų 
neskirti; 

33.14. Lietuvių kalbos, matematikos 5-8 klasių mokiniams namų darbų skirti tiek, 
kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 30 min., 9-10 – ne daugiau kaip 45 min; 

33.15. užsienio kalbos (anglų) 5-6 klasių mokiniams ne daugiau kaip 25 min.; 7-8 klasių 
mokiniams ne daugiau kaip 30 min. 9-10 klasių mokiniams ne daugiau kaip 45 min; 

33.16. antrosios užsienio kalbos 6-10 klasių mokiniams namų darbus raštu skirti tokius, 
kuriems atlikti reikėtų ne daugiau kaip 20 min; 

33.17. biologijos, fizikos, chemijos 6-10 klasių mokiniams namų darbus raštu skirti 
tokius, kuriems atlikti reikėtų ne daugiau kaip 20-30 min; 

33.18. geografijos 6-10 klasių, istorijos 5-10 klasių mokiniams namų darbus raštu skirti 
tokius, kuriems atlikti reikėtų ne daugiau kaip 25 min; 

34. Penktos klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 
pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.  
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35. Mokykla sudaro sąlygas mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas ir negali atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių sąlygų, paruošti namų 
darbus mokykloje. 

36. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės konsultacijos. Mokinių tėvai (globėjai, 
rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti 
mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą. Pagalba mokiniui teikiama vadovaujantis 
„Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 
pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-270.  
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

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

dalis ir dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi 
Ugdymo programų aprašu, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

38. Mokykla vadovaujasi „Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos mokinių 
mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2017 
m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-267; Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje 
www.nrmokykla.lt 

39. Planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, jį sieja su mokyklos 
ugdymo turinio tikslais, į klasės mokinių mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. 
Prie teminių planų aprašomas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas, pridedami vertinimo 
kriterijai.  

40. Vertinimo būdus ir priemones mokytojai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais 
rugsėjo mėn. I savaitę. Klasės vadovas supažindina mokinių tėvus (globėjus) rugsėjo mėnesį tėvų 
susirinkimų metu arba individualiai. 

41. Vertinant 1-4 kl. mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, 
diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas: 

41.1. numatydamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su 
priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis pradinių klasių mokytojui apie 
vaiko pasiekimus; 

41.2. formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu 
teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie 
jo mokymosi eigą, pasiekimus ar nesėkmes; 

41.3. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus  
paprastai atliekamas pusmečio pradžioje ir pabaigoje, siekiant nustatyti esamą padėtį: kokie yra 
mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga, numatyti tolesnio mokymosi galimybes:  

41.3.1. atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslas), gali būti taikomi 
įvairūs diagnostinio vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai darbai, testai ir kt. Per dieną neturėtų 
būti atliekamas daugiau kaip vienas diagnostinis darbas;  

41.3.2. informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų 
užduočių atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai 
nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.); 

41.3.3. pradinių klasių mokytojas vertinimo informaciją kaupia individualiame vaiko 
vertinimo aplanke;    

41.4. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir 
pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant 
mokinio per pusmetį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių 
pasiekimų lygių požymius, ir įrašomi:  

http://www.nrmokykla.lt/
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41.4.1. pradinio ugdymo dienyne ar pradinio ugdymo dienyne jungtinėms klasėms 
(toliau – Dienynas) arba elektroniniame dienyne: 

41.4.1.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse 
įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, 
aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

41.4.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje Dienyno skiltyje, 
nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.“ 

41.4.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio 
ugdymo individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 
padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba „n. 
p.“;  

41.4.2. mokyklos / mokytojo pasirinktoje pasiekimų vertinimo (informacijos 
fiksavimo) formoje (pvz., mokinių pasiekimų ir pažangos įvertinimo apraše, vertinimo aplankuose, 
pasiekimų knygelėse, elektroniniame dienyne ar kt.); 

41.4.3. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos 
baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje 
mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.   

42. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas 5-10 klasėse: 
42.1. 5 klasės mokiniams adaptacinis laikotarpis – rugsėjo mėnuo. Pirmąjį pagrindinio 

ugdymo programos įgyvendinimo mėnesį 5 klasės mokinių pasiekimai kontroliniais darbais 
netikrinami. Mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus siekdami išsiaiškinti 
mokinių ugdymo (-si) pasiekimus. Rugsėjo mėnesio pabaigoje kiekvienas dalyko mokytojas 
užpildo el. dienyną, kuriame aprašomi mokinio pirmojo mėnesio pasiekimai; 

42.2. mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programas, pažanga ir pasiekimai 
vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Mokinių žinios ir supratimas, žinių 
taikymo ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai, įvertinami pažymiais (pagal 10 balų skalę). Mokinių 
pasirenkamųjų dalykų, projektų žinios ir gebėjimai vertinami 10 balų vertinimo sistema; 

42.3. įrašais „įskaityta“ arba „neįskaityta“ vertinami Dorinio ugdymo, „Žmogaus 
saugos“, pilietiškumo pagrindų, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 
pasiekimai kūno kultūros pratybose;  

42.4. įrašas „atleistas“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją 
ir/ar mokyklos direktoriaus įsakymą nuo to dalyko pamokų;  

43. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 
vertinimas 

44. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį 
ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus. 

Mokykloje diegiama „Mokinio individualios pažangos stebėjimo sistema“, patvirtinta 
mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-268 

45. Diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima 
tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti. Mokinio 
pasiekimų diagnostinis vertinimas mokykloje atliekamas reguliariai, pusmečio pradžioje ir 
pabaigoje. Diagnostinio vertinimo metu mokinio pasiekimai įvertinami kaupiamaisiais balais. Gauta 
informacija remiamasi analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir 
mokymosi tikslus.  

46. Ugdymo laikotarpio pabaigoje (pusmečio) mokinio ugdymo pasiekimus / rezultatus 
apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas arba kitas teisės aktais nustatytas asmuo, 
atsižvelgiant į atitinkame ugdymo laikotarpyje gautus įvertinimus, susietus su numatytais 
pasiekimais bendrosiose programose. Vertinimo kriterijai mokinio pasiekimams įvertinti turi būti 
susieti su bendrosiose programose konkretaus dalyko aprašytais vertinimo aprašais ir žinomi 
besimokančiajam.  

47. Jeigu mokinys: 
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47.1. neatliko mokyklos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), 
mokykla numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki 
mokiniui atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė 
ir nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, jo 
pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 

47.2. neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl 
svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje 
fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą,  turi būti 
suteikta reikiama mokymosi pagalba.  

48. Mokykla Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja savivaldybės 
sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) 
įvertinimą.  

49. Mokykla apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, 
rūpintojus) informuoja vadovaudamasi „Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu  mokyklos 
direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-267   ir  Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.  
 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 
 

50. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 
aukštesnių pasiekimų vadovaudamasi  „Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu“, 
patvirtintu Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. 
įsakymu Nr. V-270.  

51. Asmuo, atsakingas už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir 
mokymosi pagalbos organizavimą, pagalbos organizavimo priemonių poveikio kokybės analizę 
mokykloje – direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pagalbos teikimas ir sprendimai priimami 
sudarytoje vaiko gerovės komisijoje. 

52. Mokyklos pasiekimai ir pažanga apibendrinami klasių vadovams užpildžius kiekvienos 
klasės mokinių pasiekimų analizės lentelę. Konkrečios klasės pasiekimus analizuoja direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui ir pristato mokytojų tarybos posėdyje. Mokykloje taikoma sisteminga 
„Mokymosi pagalbos žingsniai“ pagalba mokiniams, kurių pasiekimai žemi  ir mokiniams, 
demonstruojantiems aukščiausius pasiekimus.  

53. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 
53.1. diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus 

pasiekimus turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi; 
53.2. ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus; 
53.3. ugdo atkaklumą mokantis; 
53.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje; 
53.5. nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją 

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, 
migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, taip pat antramečiaujantiems; 

53.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija 
sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

53.7. tobulina mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin daug 
dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam 
vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių mokinių grupių, klasių mokinių 
pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos mokyklos indėlio į mokinių pažangą; 

53.8. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 
kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų 
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ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi turėti galimybę prireikus 
pasitelkti švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į 
mokinių mokymosi pagalbos poreikius; 

53.9. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą. 
54. Mokykla derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus: 

54.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio 
mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.; 

54.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 
mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

54.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams 
54.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių 

metodiką (mokinys – tėvai – mokytojas).  
55. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, mokyklos veiklos plane 

numato priemones, skirtas mokinių pasiekimams gerinti, ir mokinių pasiekimų gerinimo priemonių 
planą, atsižvelgiant į esamus mokinių pasiekimus, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų 
tyrimų duomenis. 

56. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 
pagrindinio ugdymo programoje naudojamos:  

56.1. pamokoms-konsultacijoms, kurios skirtos mokymosi pagalbai teikti;  
56.2.  pasirenkamiesiems dalykams mokyti;  
56.3. dalyko moduliams mokyti;  
56.4.  dalyko papildomoms pamokoms;  
56.5.  suteikiant pagalbą namų darbams ruošti.  
 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 
57. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui lankyti įvairių krypčių – sveikos 

gyvensenos, meninės raiškos, techninės kūrybos neformaliojo vaikų švietimo programas. 
Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. Mokiniai 
apsisprendžia, kiek ir kokiam mokyklos siūlomam neformaliajam ugdymui jie gali skirti laiko. 
Mokyklos tarybos sprendimu 2017-06-22, protokolo Nr. MT-4, mokinių grupės sudėtis mokslo 
metų bėgyje gali kisti. Minimalus mokinių skaičius – 7 mokiniai.  

58. Neformaliojo švietimo veikla vykdoma pagal neformaliojo švietimo tvarkaraštį ir 
fiksuojama e. dienyne. 

59. Mokykla mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su mokyklos mokinių savivalda,  
įvertinusi mokinių neformaliojo švietimo rezultatus ir poreikius,  siūlo neformaliojo vaikų švietimo 
veiklas: 

59.1.  1-4 kl. mokinių poreikiams tenkinti:  
9 lentelė. Neformaliojo vaikų švietimo programos 1-4 kl.  mokinių poreikiams tenkinti 

Neformaliojo vaikų švietimo 
programos  pavadinimas Paskirtis Val. sk. Klasė 

„Keramika“ Meninių, kūrybinių gebėjimų ugdymas 1 I-IV 
„Sporto šalis“ Sportinių įgūdžių, sveikos gyvensenos 

formavimas 
1 III-IV 

„Žaidimų klubas“ Sportinių įgūdžių, sveikos gyvensenos 
formavimas 

1 I-II 

„Šokio studija“ Meninis, sveikos gyvensenos 
formavimas 

1 I-IV 

„Choro studija“ Muzikinis, meninis ugdymas 1 I-IV 
Iš viso:  6 

59.2. 5-10 kl. mokinių poreikiams tenkinti: 
 

10  
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10. lentelė. Neformaliojo vaikų švietimo programos 5-10  kl.  mokinių poreikiams tenkinti 
Neformaliojo vaikų švietimo 

programos pavadinimas 
Paskirtis Val. sk. Klasė 

„Kvadratas“ Sportinių įgūdžių, sveikos gyvensenos 
formavimas 

1 V-VI 

„Šokio studija“ Meninis, sveikos gyvensenos formavimas 1 V-X 
„Šviečiamoji gyvulininkystė“ Praktinių, gamtamokslinių, socialinių 

įgūdžių ugdymas 
1 V-VII 

„Tinklinis“ Sportinių įgūdžių, sveikos gyvensenos 
formavimas 

1 V-X 

„Krepšinis“ Sportinių įgūdžių, sveikos gyvensenos 
formavimas 

1 V-X   

„Amatų dirbtuvės“ Meninių, kūrybinių, praktinių gebėjimų 
ugdymas 

2 V-X 

„Choro studija“ Muzikinis, meninis ugdymas  1 V-X 
Iš viso:  8   

 
DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 
 

60. Mokykla, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, atsižvelgiant į mokyklos 
kontekstą, mokinių poreikius, bendruomenės susitarimus, į ugdymo turinį integruoja kelių dalykų 
turinio turinį, dalyko turinio temas ar problemų sprendimus. 

61. Programų integravimo būdai: 
61.1. integruojant į dalyko ar dalykų ugdymo turinį; 
61.2. integruojant į neformaliojo vaikų švietimo veiklų dalis, mokyklos tradicinius 

renginius; 
6.3. klasės vadovų veiklos programas; 
6.4. skiriant tam mokymosi dienų per mokslo metus. 

62. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma: 
62.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje ar skiltyje, jei 

integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį. Jei integruojamas kelių dalykų turinys ir 
pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų dalykų 
apskaitai skirtose elektroninio dienyno skiltyse ar puslapiuose;  

62.2.  integruojamoji programa kaip atskiras dalykas, jei ji įgyvendinama, skiriant jai 
pamokų kaip atskiram dalykui –integruojamoji programa kaip atskiras dalykas, jei jai skiriamos 
atskiros mokymosi dienos per mokslo metus (nurodoma, kiek pamokų skiriama);  

63. Mokykla integruoja : 
63.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų integruojamųjų 

Mokėjimo mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo 
įgūdžių ugdymo programų pagrindai integruojami į mokomuosius dalykus. 

63.2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159: 

63.2.1.  1-4 kl. integruojama į „Pasaulio pažinimo“ dalykų ugdymo turinį.  
63.2.2. 5 kl. skiriama kaip atskiram dalykui 1 val., 7, 8, 10 kl.- po 0,5 val. Vertinama 

įskaita.  
64. Mokyklos pasirinktos prevencinės ir kitos ugdymo programos integruojamos:  

64.1. Mokykla dalyvauja specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ankstyvosios 
prevencijos programoje „Antras žingsnis“, kuri integruojama į 2-3 klasių vadovų programas; 

64.2. Mokykla dalyvauja specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro prevencijos 
programoje Olweus (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS), kuri 15 min. kartą 
į savaitę nuo 3 klasės integruojama į neformalųjį ugdymą ir klasių vadovų veiklos programas; 
Numatyta 18 klasių valandėlių per mokslo metus, klasių vadovai pasirenka temas, atsižvelgę į 
klasės kontekstą, problemas. Rekomenduojamų klasės valandėlių temų sąrašas: 
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1). Kodėl svarbu gyventi draugiškai? (OLWEUS programos įgyvendinimo mokykloje 
pristatymas (4 pagrindinės taisyklės). 

2) Teigiamos atmosferos klasėje kūrimas. Bendrumo jausmo tarp mokinių ugdymas.  
3) Tapatumo jausmas (kaip jaučiuosi klasėje/mokykloje, su klasės mokiniais?).  
4) Poreikis bendrauti (bendravimo svarba, būdai, formos).  
5) Išankstinės nuostatos, jų įtaka bendravimui.  
6) Nežodinis bendravimas.  
7) Draugystė. Ką reiškia turėti draugą?  
8) Pasitikėjimas.  
9) Bendraamžių spaudimas (įtaka). 
10) Kada elgesys drąsus, o kada agresyvus?  
11) Elgesys mokykloje (klasėje, valgykloje, koridoriuose ir kt.) 

64.3. „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamosios programos 
“ integruojamos į klasių vadovų veiklos programas: 

11 lentelė 
Veikla/ klasė 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl. 
Bendrųjų kompetencijų ir 
gyvenimo įgūdžių programa 

6 val. 6 val. 6 val.  6 val.  6 val.  6 val.  

64.4. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 
programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 
įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos programos patvirtinimo“ “ integruojamos į:  

64.4.1. klasių vadovų veiklos programas: 
12 lentelė.  

Veikla/ klasė 5 kl 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl. 
Alkoholio, tabako ir kt. psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencinė programa 

5 val. 5 val. 5 val.  5 val.  5 val.  5 val.  

64.4.2. neformaliojo ugdymo veiklas ir mokyklos renginius/akcijas (renginiai, skirti 
kovos su AIDS dienai paminėti, pasaulinei sveikatos, pasaulinei nerūkymo dienoms paminėti).  

64.5. „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa”, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-
941integruojama į: 

64.5.1. 5-10 kl. 6 val.  integruojamos  į „Žmogaus saugos“ mokamąjį dalyką: 
13 lentelė 

Veikla/ klasė 5 kl 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl. 
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 
rengimo šeimai bendroji programa 

2 val. - 2 val. 1 val. - 1 val.  

64.5.2. 5-10 klasių vadovų veiklos programas: 
14 lentelė.  

Veikla/ klasė 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl. 
Sveikatos ir 
lytiškumo 
ugdymo bei 
rengimo 
šeimai 
bendroji 
programa 

2 val. 2 val. 2 val.  2 val.  2 val.  2 val.  

Turinio 
dėmenys 

Dienotvarkės 
reikšmė 
normaliam 
organizmo 
augimui, 
vystymuisi ir 
sveikatai. 
Aktyvaus 
poilsio svarba, 

Emocijos ir 
jausmai. 
Asociacijos ir 
priežastys, 
sukeliančios 
pozityvias ir 
negatyvias 
emocijas. 
Pasitikėjimas 

Dienotvarkės 
reikšmė 
normaliam 
augimui ir 
vystymuisi. 
Protinio 
darbo, 
aktyvaus ir 
pasyvaus 

Asmens 
higienos 
įtaka 
asmeniui ir 
socialiniams 
santykiams. 
Savęs ir kitų 
apsauga nuo 
užkrečiamųjų 

Asmens švaros 
ir aplinkos 
poveikis 
sveikatai, 
gyvenimo 
kokybei. 
Užkrečiamųjų 
ligų prevencija. 
Bendraamžių, 

Racionalios 
dienotvarkės 
reikšmė gerai 
savijautai, 
darbingumui. 
Dienotvarkės 
koregavimas, 
atsižvelgiant į 
besikeičiančius 
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siekiant 
pailsėti po 
intensyvaus 
protinio 
darbo, 
naudojimosi 
IKT 
priemonėmis. 
Turiningo ir 
prasmingo 
laisvalaikio 
leidimo būdai. 
Būdai ir 
priemonės, 
padedančios 
tausoti klausą 
ir regėjimą. 
Ergonomiškos 
mokymosi ir 
poilsio erdvės. 

savo jausmais 
ir 
išgyvenimais. 
Emocijų ir 
jausmų 
sąsajos su 
elgesiu. 
Tinkama 
emocijų ir 
jausmų 
raiška. Stresą 
keliančios 
situacijos, 
būdai, 
padedantys 
nusiraminti, 
atsipalaiduoti, 
išgyvenus 
stiprius 
jausmus. 
Streso 
valdymas. 
 

poilsio 
derinimas. 
Pagrindinės 
priežastys, 
sukeliančios 
klausos, regos 
sutrikimus ir 
traumas. 
Būdai ir 
priemonės, 
padedančios 
išsaugoti regą 
ir klausą 
(regos ir 
klausos 
higiena). 
 

ligų. 
Informacija 
higienos 
priemonių 
etiketėse. 
Aplinkos 
ekologija ir 
ergonomika. 
Būdai 
sumažinti 
žalingą 
aplinkos 
poveikį. 

žiniasklaidos, 
mados, 
reklamos 
poveikis 
asmens 
higienai. 
Sąmoningas ir 
atsakingas 
higienos 
priemonių 
pasirinkimas, 
analizuojant jų 
sudėtį, 
sudedamųjų 
medžiagų 
poveikis 
sveikatai. 
Ekologiškos 
gamtinės 
kilmės higienos 
priemonės. 
Būdai aplinkos 
švarai ir tvarkai 
palaikyti. 

poreikius. 
Asmens 
veiksmai, 
mažinantys 
klausos, regos 
pažeidimus. 
 

64.5.3. į mokomuosius dalykų ugdymo turinį 
15 lentelė.  

Klasė Dalykas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 
šeimai bendroji programa 

Turinio apimtis / nagrinėjimo 
aspektai  

5 Lietuvių kalba Savivertė. Adekvataus savęs vertinimo, 
pasitikėjimo savimi ir asmens savijautos bei 
elgesio sąsajos. Savo ir kito asmens 
individualumo, unikalumo ir vertingumo 
suvokimas. 
 

Šeima ir namai. Namų teikiamas 
saugumas. Vaiko santykis su 
artimaisiais. Stiprinantys ir skaudūs 
išgyvenimai. Pirmosios doros pamokos 
ir atsakomybė. Žmogaus ryšio su 
žmogumi vertė. Apsakymas, 
pasakotojas ir jo santykis su 
vaizduojamuoju pasauliu, veikėjais. 
Veikėjų vidinis pasaulis ir jų tarpusavio 
santykiai. Eilėraštis, eilėraščio 
nuotaika, juo perteikiami jausmai. J. 
Biliūno asmenybė 

6 Lietuvių kalba Savitvarda. Dėmesio sutelkimo, valios 
stiprinimo svarba mokantis, siekiant užsibrėžto 
tikslo. Valios ugdymo būdai. Kritiškas 
gaunamos informacijos vertinimas 

Pasakų paskirtis, jų universali išmintis. 
Pasakų veikėjai, jų siekiai ir vertybės. 
Pasakojimo įtaigumas. Literatūrinė 
pasaka – tradicinių vertybių perteikėja. 
Drama, veikėjų dialogai. “Eglė žalčių 
karalienė”. 

7 Lietuvių kalba Savivertė. Pasitikėjimas savimi. Jaunystės idealai ir siekiai. Draugystė, 
meilė, pasitikėjimas. Šeimos, draugų, 
mokyklos įtakos. Savo vietos tarp 
žmonių ieškojimas. Žmonių santykiai. 
Savivertė ir orumas. Įsipareigojimai ir 
ištikimybė. Gyvenimo vertė. 
Dramatiškas, tragikomiškas, poetiškas 
gyvenimo vaizdavimas. K. Binkio 
asmenybė. V. Mačernio asmenybė. 

8 Lietuvių kalba Emocijos ir jausmai. Kaip emocijų ir jausmų 
raiška gali padėti arba pakenkti pačiam 
asmeniui ir kitiems? 

Meilės grožis ir tragizmas. Draugystės 
vertė. Asmens jausmų ir bendruomenės 
papročių konfliktas. Gyvenimo aistra ir 
kova su lemtimi. Tragedija. Lyrizmas. 
Metafora. K. Borutos asmenybė. 

9 Lietuvių kalba Savivertė. Savo tapatumo, unikalumo 
suvokimo reikšmė. Savo temperamento, 

Krikščioniškoji meilės samprata. 
Senasis ir Naujasis Testamentai 
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charakterio savybių pažinimo svarba, tvirto 
charakterio ugdymo būdai. 

10 Lietuvių kalba Gyvenimo prasmės, gyvenimo kokybės, 
darnaus vystymosi sampratos, jų sąsajos su 
asmens psichikos sveikata. Pozityvaus 
mąstymo reikšmė žmogaus požiūriui į 
problemas, nesėkmes. Situacijos, 
priklausančios nuo asmens valios, ir situacijos, 
nepriklausančios nuo asmens valios ir 
reikalaujančios asmens prisitaikymo. 

Moralinės kolizijos, asmens 
pasirinkimo laisvė ir elgesio motyvai. 
J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“ 

5 Anglų kalba  Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir 
saviraiška. Kaip žmogaus kūną ir psichiką 
veikia stresinės situacijos, kodėl ilgalaikis 
stresas turi neigiamą poveikį sveikatai? Kokių 
problemų kyla ir kokiais sveikatai palankiais 
būdais galima spręsti kylančias problemas ir 
sunkumus? 

Family life 

6 Anglų kalba Dėmesio sutelkimas mokantis ir veikiant, 
poilsio ir atsipalaidavimo reikšmė protinei 
veiklai. Kokie veiksniai padeda / trukdo patirti 
sėkmę? Kaip pasiekti tikslus, kokie galimi 
alternatyvūs tikslo pasiekimo būdai? Kodėl 
svarbus įsipareigojimų įgyvendinimas? 

Family life 

7 Anglų kalba Rizikingo gyvenimo būdo bruožai Sveikas maistas 
8 Anglų kalba Savęs suvokimas Žmogaus išvaizda ir charakterio 

bruožai 
9 Anglų kalba Draugystės, kaip asmenis praturtinančio 

konstruktyvaus ryšio, samprata. Draugystę 
palaikantys ir griaunantys veiksniai. Savo 
asmeninių savybių, padedančių išlaikyti 
draugiškus santykius, brandžią draugystę ir 
trukdančių tam, įsisąmoninimas. 

Ar galima susirasti tikrų draugų 
interneto pagalba? 

10 Anglų kalba Pagrindinės bendravimo virtualiojoje erdvėje 
etikos, saugaus interneto naudojimosi 
taisyklės. Moralinė ir teisinė atsakomybė už 
elgesį virtualiojoje erdvėje. Pavojai internete ir 
naudojantis telefonu: įtraukimas į rizikingas 
veiklas ir (ar) nusikalstamas veikas, nelegalų 
darbą (vergystę), pornografiją, prostituciją, 
seksualinis priekabiavimas ir kita. Pagalbos 
šaltiniai, susidūrus su pavojais internete ir 
naudojantis telefonu 

Stick to the rules! 

6 Rusų kalba Šeimos pagrindas – darnūs tarpusavio 
santykiai, rūpinimasis vienas kitu. Darnos 
šeimoje reikšmė šeimos narių emocinei 
sveikatai, vaiko raidai. 

Mano šeima. Prielinksnių vartojimas 

7 Rusų kalba Darnios šeimos bruožai. Darni šeima kaip 
pagrindinių vaiko poreikių patenkinimo 
garantas. 

Asmeninio laiško struktūra ir rašymas 

8 Rusų kalba Atsakingos tėvystės ir motinystės principai. 
Santuokinės meilės esmė, asmeninis ir 
visuomeninis jos  pobūdis. Skyrybų priežasčių 
sudėtingumas. 

Einame į teatrą, į koncertą 

9 Rusų kalba Ryšiai tarp asmens, šeimos ir bendruomenės 
sveikatos. Asmeninis indėlis stiprinant 
sveikatą, kuriant sveikesnę bendruomenę. 
Šeimos reikšmė asmens ir visuomenės 
gyvenime. 

Gero apetito! Kas gamina namuose? 

10 Rusų kalba Tinkami ir netinkami santuokos sudarymo, 
šeimos kūrimo motyvai. Būsimo sutuoktinio 
asmenybės pažinimo svarba būsimos šeimos 
darnos siekiui įgyvendinti. Asmenų 

Šiuolaikinės informacijos priemonės. 
Dalyvio vartojimas 
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lygiavertiškumo, atsakomybės, pareigų 
pasidalijimo šeimoje principų svarba. Pagalbos 
būdai krizinėse šeimos situacijose. Skyrybų 
priežastys ir pasekmės tolesniam gyvenimui. 

5 Gamta ir 
žmogus 

Mergaičių ir berniukų kūno pokyčiai, emocijų 
kaita paauglystėje. Brendimo metu paaugliams 
kylančios problemos ir jų sprendimo būdai 

Gyvybės tęstinumas ir įvairovė 
 

6 Gamta ir 
žmogus  

Menstruacijų ciklas, higiena menstruacijų 
metu. Lytinio brendimo ir vaisingumo sąsajos. 
Sveiko gyvenimo būdo svarba vaisingumo 
funkcijoms išsaugoti. Vaiko (embriono, 
vaisiaus) vystymasis motinos įsčiose. Savo ir 
kito asmens privatumo gerbimas. Lytinio 
priekabiavimo ir smurto požymiai. Pagalbos 
šaltiniai, susidūrus su smurtu. 

Sveikata ir brendimas 

7 Biologija  Lytinis brendimas. Kūno pokyčiai 
paauglystėje. Žmogaus smegenų veiklos ir 
lytinės sistemos sąsajos. Brendimo laikotarpiu 
iškylančių sunkumų sprendimo būdai. 
Situacijos, kai reikalinga pagalba; kur ir į ką 
kreiptis pagalbos. 

 

8  Lytinis brendimas. Lytinė orientacija. 
Ankstyvų lytinių santykių pasekmės fizinei, 
psichinei, socialinei gerovei. Lytinis potraukis 
– natūrali lytiškumo raiška, kurią galima 
valdyti, siekiant išvengti neigiamų pasekmių. 
Susižavėjimo ir meilės raiškos būdai 
paauglystėje. Asmens teisė į asmeninę erdvę ir 
privatumą. 

 

 

9 Biologija 
 
 
 

Lytinis brendimas. Kūno priežiūra ir 
puoselėjimas.  

Brendimas. Higiena 

10  Atsakingas lytinis elgesys. Susilaikymo nuo 
lytinių santykių paauglystėje privalumai 

Dauginimosi organai. Anatomija ir 
 fiziologija 

Šiuolaikinės mitybos problemos 
Kontraceptinių priemonių naudojimo 
priežastys ir pasekmė 
Kraujo perpylimas, donorystė 

7 Istorija Šeima – mažiausia socialinė grupė Moters vaidmuo šeimoje istorijos 
bėgyje 

9 Šeima – mažiausia socialinė grupė Moters vaidmuo šeimoje istorijos 
bėgyje 

10 Pilietiškumo 
pagrindai 

Šeima – mažiausia socialinė grupė Mano šeima 
Ideali šeima. Kokia ji?  Funkcijos. Institucijos 

9 Ekonomika Šeima ir šeimos biudžetas Diskusija vartotojo pajamos 
6 Geografija Šeimos planavimas Gyventojų skaičius pasaulyje 
7 Religijos įtaka šeimos skaitlingumui Pasaulio gyventojų įvairovė 
8 Socialiniai vaidmenys šeimoje Azijos gyventojai 

Šeimos vertybės, vertybių prioritetai Baltijos šalių gyventojai 
9 Baltijos šalių gyventojai Demografinė gyventojų raida 
 Šeimos, draugų, masinės kultūros įtaka 

renkantis gyvenimo būdą 
Gyvensenos skirtumai 

10 Mitybos įtaka žmogaus sveikatai Pasaulio gyventojų mityba 
6 Dailė 

 
AIDS ir lytiškai plintančios infekcijos, jų 
prevencija 

AIDS plakatas 

7 Vyrų ir moterų grožio samprata mene Graikų menas. Žmogaus idealo 
samprata 

8 Šeimos, draugų, masinės kultūros įtaka 
vertybinėms nuostatoms 

Demografinė dailė. Stilius 
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9 Grožio samprata Diskusija „Meno laikmečiu“ 
Lyčių lygybė Lietuvoje. Žiniasklaidos įtaka Fotografijos menas. Kūrinio 

interpretavimas 
10 Vertybės, sąlygojančios gyvenimo būdo 

pasirinkimą 
Meno vieta žmogaus, visuomenės 
gyvenime 

Žmogaus vaizdavimas Piešinys - Žmogaus vaizdavimas 
5 Muzika Šeimos modelių įvairovė, jų privalumai ir 

trūkumai 
Šeimos įvaizdis liaudies rateliuose 

6 Vyro ir moters įvaizdis Motinos dalia E. Balsio balete „Eglė 
žalčių karalienė“ 

7 Lyčių skirtumai Lyčių skirtumai 
8 Šeimos raida ir ketinimosi momentai Šeimos raida ir ketinimosi momentai 
9 Krizių įveikimas šeimoje Žmogaus, jo jausmų, meilės, sielvarto 

išraiška romantikų kūryboj 
10 Socialiniai vaidmenys šeimoje Apie ką lietuviai dainavo: šeimos 

dainos 
5 Technologijos Sveika mityba. Sveikos mitybos principai ir 

taisyklės. Mitybos režimo svarba. Sveikatai 
palankių maisto produktų ir vandens reikšmė. 

„Vyriški ir moteriški“ darbai 

6 Technologijos Sveika mityba. Maisto produktai ir jų 
sudedamosios dalys. Maisto produktų sudėtis, 
maistinė ir energetinė vertė. Sveikatai 
nepalankūs produktai. Mokėjimas analizuoti 
maisto produktų etiketes. 
 

 

7 Technologijos Sveika mityba. Paros maisto raciono poreikis 
pagal maisto produktų grupes. Sveikatai 
palankios mitybos pavyzdžiai. Mityba 
paauglystėje, rekomenduojamas maisto 
racionas paaugliams. Angliavandenių, baltymų 
ir riebalų poreikis. Maisto papildai. Genetiškai 
modifikuoti organizmai. Sveikatai palankūs ir 
nepalankūs kūno masės reguliavimo būdai. 

Subalansuota mityba. Dienos režimas 

8 Technologijos Sveika mityba. Kūno įvaizdis. Valgymo 
sutrikimai, jų priežastys, požymiai ir 
pasekmės. Reklamos poveikis mitybos 
įpročiams ir maisto produktams pasirinkti. 
Maisto produktų ženklinimo analizė pagal 
įgytas žinias. 

Subalansuota mityba. Dienos režimas 

9 Technologijos Sveika mityba. Sveikos mitybos principai ir 
taisyklės. Pagrindinės mitybos teorijos.  
Mitybos, sveikatos ir kūno masės ryšys. 
Medžiagų apykaita organizme. Maisto 
medžiagų mitybinė vertė. Paros maistinių ir 
energijos poreikių tenkinimas. Vandens ir 
maisto reikšmė sveikatai. Maisto papildai, 
maisto priedai, genetiškai modifikuoti 
organizmai, jų poveikis sveikatai. 

Mitybos reikšmė. Dietos, jų pasekmės 

10 Technologijos Sveika mityba. Asmeninės mitybos plano 
sudarymas, remiantis mitybos 
rekomendacijomis paaugliams. Netinkamų 
maisto produktų vartojimas kaip lėtinių ligų 
rizikos veiksnys. Valgymo sutrikimų 
priežastys, jų poveikis augimui ir raidai.  

Stiliaus kūrimas 

5 Dorinis 
ugdymas 
(Tikyba) 

Draugystė ir meilė  Ar galiu būti patikimu draugu? 
Kaip sprendžiu nesutarimus? 

6 Dorinis 
ugdymas 
(Tikyba) 

Vertybės, svarbios darniems tarpusavio 
santykiams šeimoje. Dalyvavimas priimant 
bendrus šeimos sprendimus.  

Kodėl meilė svarbi žmogaus 
gyvenime? 
Kaip Jėzus bendravo su žmonėmis? 

7 Dorinis 
ugdymas 

Fiziologinis ir psichologinis subrendimas Kokia asmenybe norėčiau tapti? 
Lyčių stereotipai. Stereotipai ir tolerancija: kaip veikia 
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(Tikyba) mūsų tarpusavio santykius? 
Darni šeima kaip pagrindinių vaiko poreikių 
patenkinimo garantas. 

Mano šeima – Dievo dovana 

Draugystė kaip asmenis praturtinantis 
konstruktyvus ryšys. 

Mūsų autoritetai: kuo vyresnioji karta 
praturtina mane? 

Mano gyvenimo būdas. Mano apsisprendimai. Mano laikas: darbai ir laisvalaikis 
Sunkumai priimant sprendimu Drąsa pasirinkti: kaip ugdyti tvirtą 

charakterį? 
Diskriminacijos dėl lyties prielaidos Diskriminacija: kokia mano pozicija? 

8 Dorinis 
ugdymas 
(Tikyba) 

Draugystė ir meilė Būti savimi ar būti kaip visi? 
Susižavėjimo ir meilės raiškos būdai 
paauglystėje. 

Kuo labiausiai skiriasi vyrai ir 
moterys? 

Atsakingos tėvystės ir motinystės principai. “Negera žmogui būti vienam“ 
Kaip paauglystėje formuojasi savivertė? Kokie virtualūs bendravimo būdai yra 

man reikalingi? 
 Kaip teigiamas ar neigiamas savęs vertinimas 
veikia asmens savijautą ir sveikatą?  

Laisvė ir atsakomybė 

Meilė kaip jausmas, kito asmens pažinimas ir 
valingas apsisprendimas kurti santykius.  

Meilės draugystė, įsimylėjimas, 
susižavėjimas, pirmoji meilė, 
sužadėtuvės, santuoka, gyvenimas 
nesusituokus 

9 Dorinis 
ugdymas 
(Tikyba) 

Draugystė ir meilė. Ar esu laisvas ir atsakingas? Pašaukti 
būti laimingi? 

Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, aplinka. 
Gyvenimo būdo, aplinkos įtaka sveikatai. 

Draugai: kuo aš pasitikiu? 

Lygiaverčių, pagarbių santykių svarba 
draugystei. 

Ar galiu tave draugu vadinti? 

10 Dorinis 
ugdymas 
(Tikyba) 

Savitvarda..  Vaisingumo dovana žmogui. 
Veiksniai, padedantys išsaugoti vaisingumą ar 
kenkiantys jam. Šeimos planavimo svarba ir 
metodai 

Ar įmanoma planuoti gyvybę? 
Natūralus šeimos planavimas 

Lytinė prievarta, teisinė ir moralinė 
atsakomybė už jos naudojimą. 

Kokiu Būdu sakau smurtui „Ne“? 

Atsakingas lytinis elgesys. Susilaikymo nuo 
lytinių santykių paauglystėje privalumai. 

Vaisingumas – Dievo dovana Kokios 
kliūtys yra gyvybei atsirasti? Noriu 
gimti iš meilė 

Vaisingumo funkcijos saugojimas kaip 
prielaida ateityje susilaukti vaikų. 

Ačiū, kad esu! 

5 Dorinis 
ugdymas (Etika) 

Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir 
saviraiška  

 

6 Dorinis 
ugdymas (Etika) 

Atsparumas rizikingam elgesiui Aš esu aš. Mano poreikiai 

7  Brendimo laikotarpiu iškylančių sunkumų 
sprendimo būdai 

Slėpiningoji žmogaus didybė 

Kiekvieno žmogaus individualumas, 
unikalumas ir lygiavertiškumas. 

Teigiamos paauglio savybės, bruožai 

8  Atsparumas rizikingam elgesiui Fiziniai ir dvasiniai paauglystės 
pokyčiai 

Kritiškas bendraamžių, žiniasklaidos, masinės 
kultūros spaudimo, lyčių stereotipų įtakos 
lytiškumo raiškai vertinimas. Saugus ir 
pagarbus elgesys virtualiojoje erdvėje. 

Saugus ir pagarbus elgesys 
virtualiojoje erdvėje. 

9  Atsparumas rizikingam elgesiui. Stereotipai  
10  Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir 

saviraiška. 
Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir 
saviraiška. 

Emocijos ir jausmai  
5 Kūno kultūra Fizinis aktyvumas. Asmens švaros ir aplinkos 

tvarkos poveikis sveikatai. Asmens higienos 
reikalavimų ypatumai. Apsisaugojimo nuo 
užkrečiamųjų ligų būdai. Asmens higienos 
priemonės ir paslaugos.  

Vandens procedūros po kūno kultūros 
pamokų 
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6 Kūno kultūra Fizinis aktyvumas. Aplinkos veiksnių poveikis 
sveikatai. Priemonės, padedančios apsisaugoti 
nuo žalingo aplinkos poveikio. 

Sveika gyvensena 

7 Kūno kultūra Fizinis aktyvumas. Judėjimo ir reguliariai 
atliekamų fizinių pratimų trumpalaikė ir 
ilgalaikė nauda širdies ir kraujagyslių bei 
kvėpavimo sistemos pajėgumui stiprinti, jėgai, 
ištvermei ir lankstumui didinti, lėtinių ligų 
rizikai mažinti. 

Vyrų ir moterų lygiavertiškumas 

8 Kūno kultūra Fizinis aktyvumas. Maisto papildų, keičiančių 
kūno svorį, gerinančių sportinius laimėjimus, 
poveikis ar žala sveikatai. Fizinis aktyvumas – 
tinkamas kūno masės reguliavimo būdas. 
Taisyklingos laikysenos išsaugojimas. Kaip 
taisyklingai naudotis saugos priemonėmis 
fizinės veiklos metu. Susižalojimų ir traumų 
rizikos prevencija, sportuojant ir atliekant 
įvairią fizinę veiklą.   

Įvairūs poveikiai lytinio brendimo 
metu 

9 Kūno kultūra Fizinis aktyvumas. Savo organizmo pajėgumo, 
kūno jėgos, ištvermės, lankstumo didinimo 
būdai. 

Raumenų struktūros pasikeitimas 

10 Kūno kultūra Fizinis aktyvumas. Taisyklingos laikysenos, 
kvėpavimo, grūdinimosi principai, reikšmė 
sveikatai. 

Bendras fizinis brendimas, bendrieji 
fiziniai pratimai 

64.5.4. kultūrinės, pažintinės veiklos metu: 
64.5.4.1.sportinių renginių, turnyrų, konkursų (krepšinio turnyras 3×3, tritaškių 

konkursas, virvės traukimo turnyras, svarsčių kilnojimo varžybos, lengvosios atletikos spartakiada, 
futbolo turnyras, Netradicinio sporto diena, stalo teniso turnyras, bėgimo turnyras); 

64.5.4.2. vykdant projektą („Nemunėlio sveikuoliai“); 
64.5.4.3. minėtinų dienų/ akcijų/ pertraukų metu (Sveikatingumo savaitė (po vieną 

per pusmetį), Judrioji pertrauka, „Protmūšis“, skirtas AIDS prevencijai, Diena be automobilio); 
64.5.4.4. integruojant į kai kurių neformaliojo vaikų švietimo programų  turinį: 

fizinė sveikata – sporto šalis, žaidimų klubas, Kvadratas, Tinklinis, Krepšinis; 
psichinė, socialinė sveikata – Šokio studija, Choro studija, Amatų klubas, Keramikos užsiėmimai; 

64.5.4.5. integruojant į mokyklos socialinės pedagogės veiklą; 
64.5.4.6.  integruojant į sveikatos priežiūros specialistės veiklą.  

64.6. Korupcijos prevencijos programa, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 
metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-
185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir 
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą bei Biržų r. savivaldybės 
tarybos sprendimu, patvirtintu Biržų r. savivaldybės tarybos 2015-11-26 Nr. T-270, patvirtinta 
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo 
Nr. V- 636 “2016-2018 m. korupcijos prevencijos programa”, pagal kurią programa integruojama į 
dorinio ugdymo (etikos), pilietiškumo pagrindų ir istorijos mokomuosius dalykus.  

64.7. Ugdymas karjerai programa. Mokykla, organizuodama ugdymą karjerai, 
vadovaujasi „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. 
liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 ir „Mokinių ugdymo karjerai tvarkos aprašu“, patvirtintu 
Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-
578. Programa integruojama į: 

64.7.1. mokomųjų dalykų ugdymo turinį - lietuvių kalbos, ekonomikos ir verslumo, 
dorinio ugdymo, technologijų 9-10  klasėse ugdymo turinį; 

64.7.2. klasės vadovų veiklos programą arba skiriama atskira mokymosi diena 
„Kūrybinės partnerystės“ vykdant ugdymo karjerai veiklą: teikiamos individualios konsultacijos; 
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koordinuojamas ugdymo karjerai programos integravimas; organizuojami profesinio veiklinimo ir 
profesinio informavimo renginiai tikslinėms  mokinių grupėms; seminarų mokytojams ir tėvams 
organizavimas ir vedimas;  klasių valandėlių, srautinių paskaitų  vedimas visose pakopose; 
organizuojami susitikimai su įvairių profesijų atstovais bei profesinio veiklinimo išvykos; palaikomi 
ryšiai su socialiniais partneriais; 

64.7.3. ugdomos bendrosios kompetencijos per mokomųjų dalykų pamokas, 
neformaliojo švietimo veiklą ir mokyklos renginius: bendradarbiavimas, komandinis darbas ir kt.; 

64.7.4. integruojant į bibliotekos vedėjo veiklą: užsiėmimai klasėms ar  mokinių 
grupėms, individualūs pokalbiai su mokiniais, bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais.  

64.8. Etninės kultūros ugdymas. Mokykla, organizuodama etninės kultūros ugdymą, 
vadovaujasi Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-65, kuri  
integruojama į: 

64.8.1. atskirus mokomuosius dalykus pagal temines sritis: 
16 lentelė. Etninės kultūros integravimo planas  

Koncentras Ugdomasis dalykas 

Etninės 
kultūros 

bendrosios 
programos 

pamokų 
skaičius 

Teminė sritis  

5-6 klasė 
(9 pamokos) 

Lietuvių (gimtoji) kalba, etika, istorija  2 Šeima, giminė ir tradicijos, Paprotinis 
elgesys ir vertybės 

Technologijos 2 
Mitybos ir sveikatos tausojimo 

papročiai, Kalendorinės šventės ir 
papročiai, Tradiciniai darbai ir amatai 

Geografija 1 Gyvenamoji aplinka 
Istorija 1 Bendruomenė ir tradicijos 
Gamta ir žmogus 1 Gamta tradicinėje kultūroje 
Muzika 2 Etnografiniai regionai, Liaudies kūryba 

7-8 klasė 
(8 pamokos) 

Dorinis ugdymas 2 Paprotinis elgesys ir tradicinis etiketas 

Lietuvių (gimtoji) kalba 2 Namai etninėje kultūroje, Pasaulėjauta, 
mitologija ir religija 

Dailė 2 Tradiciniai amatai, Tautinis kostiumas 
Fizika 1 Liaudies astronomija 
Technologijos 1 Kalendoriniai papročiai 

 Muzika 1 Liaudies kūryba 

9-10 klasė 
(9 pamokos) 

Istorija 2 Tauta ir tradicijos, Jaunimo brandos 
apeigos ir papročiai 

Lietuvių (gimtoji) kalba, etika  2 Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 
apeigos 

Pilietiškumo pagrindai 1 Paprotinė teisė ir elgesys 

Dailė 2 Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 
architektūra 

Ekonomika 1 Tradicinė ūkinė veikla 
Muzika 1 Liaudies kūryba 

 64.8.2. kai kurių neformaliojo vaikų švietimo programų  turinį; 
 64.8.3. renginių metu. 

65. Mokykla dalyvauja integruotame gamtos mokslų ugdymo projekte, kuris pradedamas 
dėstyti 2017 m. rugsėjo 1 d. nuo 5 kl. „Gamta ir žmogus“ pamokų metu.  

66. 2017/2018 m. m. bus įgyvendinama Žemės ūkio ministerijos programa „Šviečiamosios 
gyvulininkystės programa“, skirta 5-8 klasių mokiniams per neformaliojo švietimo veiklas.  

67. Projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (1-10 kl. mokiniams): Amatų 
technologijos – restauravimas, Juoko dirbtuvės, Lėlių teatro įdomybės, Pažink šikšnosparnius, 
Pažintis su ekologiniu ūkiu, Vėjo energetikos paslaptys, bus įgyvendinamas 2017/2018 m. m. 
neformaliojo ugdymo veiklų metu.  
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68. Parengtas Neformaliojo vaikų švietimo programų STEAM projektas „Naturlab.Lt“, jeigu 
bus skirtas finansavimas, veiklos bus įgyvendinamos 2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn. savaitgaliais 
ir mokinių atostogų metu.  
 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 
DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 
69. Mokykla, derindama mokyklos ir mokinių mokymosi poreikius, mokytojų tarybos 

2017–06–22, Nr. PT-6 sprendimu, mokykloje vyksta dalykų intensyvinimas: 
69.1. 7 kl. I pusmetį vyksta informacinės technologijos, II pusmetį - „Žmogaus saugos“ 

pamokos; 
69.2. 8 kl. I pusmetį vyksta po dvi technologijų pamokas, II pusmetį – informacinės 

technologijos; 
69.3.  9 kl. I pusmetį vyks po dvi dailės pamoks, integruotas technologijų kursas bei 4 

matematikos pamokos. II pusmetį –jungtinės 9-10 kl. technologijų pamokos, skylančios į modulius: 
„Konstrukcinės medžiagos“ ir „Lietuvių kulinarinis paveldas“ ; 

69.4. 10 kl. I pusmetį vyksta „Žmogaus saugos“ pamokos, po 2 dailės pamokas, 3 
matematikos pamokos, II pusmetį dailės pamokų nebebus, bus jungtinės 9-10 kl. Technologijų 
pamokos, skylančios į modulius: „Konstrukcinės medžiagos“ ir „Lietuvių kulinarinis paveldas“ bei 
4 matematikos pamokos; 

69.5. Pilietiškumo ugdymas įgyvendinamas visų dalykų pamokose, neformaliojo 
švietimo veikloje, mokyklos savivaldoje. Mokytojų tarybos 2017–06–22, Nr. PT-6 sprendimu, 
pilietiškumo ugdymas susisteminamas atskirame privalomame kurse, kuris intensyvinamas 10 
klasėje. 

69.6. Socialinio ugdymo srityje įtraukta Verslumo ir ekonomikos integruojamoji 
programa, kuri, mokytojų tarybos 2017–06–22, Nr. PT-6, sprendimu įgyvendinama per 
matematikos, geografijos, technologijų ir kitų dalykų pamokas. Ekonomikos ir verslumo ugdymas 
susisteminamas privalomame ekonomikos kurse 9 klasėje.  

69.7. Informacinių technologijų integruojamoji programa (pateikta Bendrosiose 
programose) įgyvendinama per kitų dalykų pamokas, jų mokymuisi panaudojant informacines 
komunikacines technologijas. 

70. Sudarant sąlygas projektiniams darbams, eksperimentas, tyrinėjimams organizuoti, 
pamokų tvarkaraštyje per dieną skiriamos viena po kitos dvi pamokos: lietuvių kalbos ir literatūros 
mokymui 5/6 jungtinėje,8,10 klasėse, technologijų, dailės, chemijos, fizikos pamokoms.  

71. „Žmogaus sauga“, „Pilietiškumo pagrindai“ vertinami įskaitomis, visi kiti išvardinti 
mokomieji dalykai – pažymiais. Pusmečio įvertinimas tampa metiniu įvertinimu. 
 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 
UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 
72. Diferencijuotu ugdymu atsižvelgiama į mokinio turimą patirtį, motyvaciją, interesus, 

siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius, nes mokiniui pagal tai turi būti pritaikomi 
mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, mokymosi 
tempas, mokymosi aplinka ir gali būti skiriamas nevienodai mokymosi laiko. Diferencijuoto 
ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios pažangos. 
Juo taip pat kompensuojami brendimo, mokymosi tempo netolygumai, atsirandantys vertikaliojo 
skirstymo klasėmis pagal mokinių amžių sistemoje. 

73. Mokykloje atliktas „Mokymosi stilių“ tyrimas, pateiktos rekomendacijos mokytojams, 
koks stilius vyrauja konkrečioje klasėje. Pagal tai mokytojai planuoja ugdomąsias aplinkas, 
įgyvendina veiklas, pritaikant mokiniui mokymosi uždavinius ir užduotis, ugdymo turinį, metodus, 
mokymo(si) priemones, tempą ir skiriamą laiką. Administracija vykdo priežiūrą pagal kiekvienais 
metais tvirtinamą ugdomojo konsultavimo grafiką.  
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74. Diferencijavimas taikomas: 
74.1. mokiniui individualiai (individualios trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos 

mokymosi pagalbai teikti, individualios namų ir klasės darbų užduotys, individualus darbas su 
mokiniais pamokų ir neformaliojo ugdymo, ypač meninės raiškos užsiėmimų metu).  

74.2. mokinių grupei: 
 

74.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias 
mokymosi strategijas; 

 

74.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo 
grupės), sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių grupes. 

75. Metodinėje taryboje ir Mokytojų taryboje 2 kartus metuose (pusmečių pabaigoje) 
analizuojama, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas, kokį 
poveikį daro pasiekimams ir pažangai, priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. 
Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, 
individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus.  
 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 
MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

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

mokymosi poreikiams pritaikytas mokymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) 
pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus 
tiklsus ir jų siekti.  

77. Mokinio individualus planas sudaromas: 
77.1. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio; 
77.2. mokiniui, kuris mokomas namie pagal pagrindinio ugdymo programą; 
77.3. mokiniui, kurio pasiekimia žemi arba aukšti. 

78. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas, bendradarbiaujant 
mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir direktoriaus pavaduotojui 
ugdymui, švietimo pagalbos specialistams.  

79. Individualų ugdymo planą mokiniui sudaro dalyko mokytojas arba (klasės vadovas).  
80. Individualus ugdymo planas gali būti įvairių formų  – dienoraščiai, žodiniai susitarimai, 

ir, atsižvelgus į tėvų prašymus bei Vaiko gerovės komisijos sprendimus, sudaromas bet kuriam 
laikotarpiui. 

81.  Mokinio individualiame ugdymo plane numatomi mokymosi uždaviniai, apibrėžiami 
individualūs sėkmės kriterijai, numatomas mokinio ir mokinio tėvų (globėjų\ rūpintojų) indėlis į 
mokinio mokymąsi ir kt. Individualus ugdymo planas aiškus ir suprantamas mokiniui ir jo tėvams 
(globėjams, rūpintojams). 

82.  Mokinio individualus ugdymo planas mokykloje bent kartą per du mėnesius periodiškai 
peržiūrimas ir, jeigu reikia, koreguojamas. 

 
TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 
 

83. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 
bendradarbiavimas vykdomas vadovaujantis „Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 
bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašu“, patvirtintu  mokyklos 
direktoriaus 2017-06-30 įsakymo  Nr. V-269. Asmuo, atsakingas už bendradarbiavimą su tėvais 
(globėjais / rūpintojais) mokykloje – socialinė pedagogė. 

84. Tėvų įtraukimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais) formos:  
17 lentelė.  

Pavadinimas Data Atsakingas Veikla Pastabos 
Mokslo žinių diena  Rugsėjis Administracija, X 

kl. Auklėtojas  
Bendra veikla  
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Klasės (ikimokyklinio skyriaus 
grupės (toliau – grupės)) susirinkimai  

Spalis Administracija, 
klasės (grupės) 
auklėtojas 

Mokinių mokymosi 
lūkesčiai. Tėvai 
(globėjai, rūpintojai) 
supažindinami su 
ugdymo plano 
naujovėmis, planuojamas 
darbas klasėse. 
Aktualijos. Lūkesčiai 
mokyklos veiklai 
tobulinti.  

 

 

Mokytojų dienai skirta veikla  Spalis Administracija, X 
kl. Auklėtojas  

Bendra veikla   

Bendruomenės diena bažnyčioje Gruodis Administracija, 
tikybos mokytoja 

Bendruomeniškumo 
skatinimas  

 

Atvirų durų dienos Gruodžio mėn.  Dalykų 
mokytojai, klasės 
(grupės) 
auklėtojas 

Aptariama individuali vaiko 
pažanga, tėvams suteikiama 
galimybė dalyvauti 
veiklose, pamokose, stebėti 
mokinių darbą, konsultuotis 
su specialistais.  

 

Visuotinis tėvų susirinkimas Vasario mėn.  Administracija, 
klasės (grupės) 
auklėtojas, KV ir 
IP metodinės  
grupės 

Aptariami mokyklos  
tikslai, uždaviniai mokslo 
metams, mokinių (vaikų) 
asmenybių raidos lūkesčiai, 
pažangos siekiai, įvertinami 
mokinių  (vaikų) 
pasiekimai, analizuojamos 
bendros visai mokyklos 
aktualios mokinių 
ugdymo(si) problemos 

 

Integruotas projektas „Kūrybinės 
partnerystės“  

Kovo mėn.  Administracija, 
VI kl. auklėtojas 

Bendra veikla   

Paskutinio skambučio šventė Gegužės mėn.  Administracija, 
IX kl. Auklėtojas  

Bendra veikla   

Pedagoginis tėvų švietimas, 
konsultacijos   

Nuolat  Klasės (grupės) 
auklėtojas 

Vyksta pedagoginis tėvų 
švietimas 

 

Informavimas apie mokinio 
lankomumą  

Kasdien  Klasės (grupės) 
auklėtojas 

Informacija apie vaiko 
lankomumą  

 

 
KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 
 

85. Mokytojų tarybos 2017–06–22, Nr. PT-6 sprendimu, laikinosios grupės mokinių 
skaičius ne mažesnis kaip 5 mokiniai.  

85.1. Mokiniams sudaroma mobili grupė pavienio mokymo forma individualiu mokymo 
proceso organizavimo būdu. Laikinosios mobilios grupės sudaromos iš kelių klasių mokinių per šių 
dalykų pamokas: 

85.1.1. Doriniam ugdymui (tikybos ir etikos)  pamokoms 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 
klasėse; 

85.1.2.  nesusidarius mokinių grupei dorinio ugdymo (etikai ar tikybai) mokyti 
sudaroma laikinoji grupė iš 5 mokinių; 

85.1.3. technologijoms 9-10 klasėse.  
 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 
86. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, numato pamokas 

jungtinėje klasėje:  
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86.1. Įgyvendinant Pradinio ugdymo  programą, 2017/2018 m. m. jungtiniam 1/3 klasių 
komplektui skiriama  25 pamokos: 

18 lentelė. 1/3 jungtinių klasių pamokų paskirstymas 
Dalykas Savaitinių pamokų skaičius 

 
Pastabos 

1 klasė 3 klasė 1/3 

Dorinis ugdymas   1 (Dorinio ugdymo pamokoms jungiamos 1 ir 
2 klasės, bei 3 ir 4 klasės).  
Tikybą dėsto tikybos mokytoja, 
etiką-etikos mokytoja 

Lietuvių kalba +1  7 Nejungiamos pamokos: 1 kl.-  1 pamoka 
Užsienio k. (anglų k.)  2  Nejungiamos pamokos - dėsto anglų kalbos 

mokytoja 
Matematika   +1 4 Nejungiamos pamokos: 3 kl. – 1 pamoka 
Pasaulio pažinimas   2  
Dailė ir technologijos   2  
Muzika    2 Muzikos pamokoms jungiamos 1 ir 2 kl. Bei 

3 ir 4 klasės.  
Muziką dėsto muzikos mokytoja 

Kūno kultūra   2  
Šokis   1 Dėsto šokio mokytoja 

Iš viso: 1 3 21  
25 pamokos 1/3 klasėje.  

 
86.2. Įgyvendinant Pagrindinio ugdymo  programą, 2017/2018 m. m. jungtiniam 5/6 

klasių komplektui skiriama 32 pamokos: 
19 lentelė. 5/6 jungtinių klasių pamokų paskirstymas 

Dalykas Savaitinių pamokų skaičius 
 

Pastabos 

5 klasė 6 klasė 5/6 

Dorinis ugdymas   1 (Tikybą dėsto tikybos mokytoja, 
etiką-etikos mokytoja 

Lietuvių kalba   5  
Užsienio kalba  
(anglų) 

  2  

Užsienio kalba (rusų)   2  Nejungiamos pamokos - dėsto rusų kalbos 
mokytoja 

Matematika    4  
Žmogaus sauga 1   Nejungiama 5 kl.  
Gamta ir žmogus 2 2  Nejungiama, nes 5 kl. Išbandomas 

integruotas gamtos mokslų kursas 
Informacinės 
technologijos  

  1  

Istorija   2  
Geografija  2  Nejungiama 6 kl.  
Dailė    2  
Technologijos    2  
Muzika    1  
Kūno kultūra 1  2 Nejungiama 5 kl. 1 pamoka  
     

Iš viso: 4 6 22  
32 pamokos 5/6 klasėje 

 
ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 
 

87. Mokinių mokymasis 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 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 
aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  

88. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–6 
klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13, 9–10 klasėse – 15 pamokų. Dalį pamokų 
gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu 
mokymo proceso organizavimo būdu. 

89. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu 
mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 
individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“.  

90. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų 
ugdymo planą.  

91. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 
papildomų pamokų per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 
 

II SKYRIUS 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 
I SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

92. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo 
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 
liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674; pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V- 779, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 
V-93 redakcija „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo. 

93. Vaikų maitinimas ir poilsis organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-998 „Dėl LR SAM 2011 m. 
lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose, 
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 
pakeitimo“. 

94. Ugdymo plane naudojamos sąvokos: 
94.1. Adaptacinis laikotarpis – laikotarpis, kurio metu vaikas, pradėjęs lankyti 

priešmokyklinio ugdymo grupę, derinasi prie naujos aplinkos reikalavimų;  
94.2. Kompetencijų ugdymas – vertybinių nuostatų, gebėjimų ir įgūdžių bei patirties 

visuma; 
94.3.  Priešmokyklinio ugdymo programa – vienerių metų programa, kuri skirta vaikams 

nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai;  
94.4. Priešmokyklinio ugdymo modelis – priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos 

trukmė, vaikų skaičius, paslaugų kiekis, forma ir t. t.;  
 

II SKIRSNIS 
MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
95. Vadovaudamasi Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. lapkričio 16 d. 

Nr. T-84 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių“, mokykla dirba  pagal antrą 
priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį 5 dienas per savaitę.  

96. Mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr.  V- 317 grupės veiklos 
laikas per dieną – 4 valandos. 

97. 2017-2018 mokslo metais ugdymo organizavimas priešmokyklinėje grupėje: 
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97.1. Ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d.  Priešmokyklinio ugdymo 
programos trukmė – 640 valandų.  Ugdomoji veikla pradedama 8.30 val. ryto.  

97.2. Ugdymo procesas baigiasi – 2018 m. gegužės 31 d.  
98. Ugdymo procese priešmokyklinio ugdymo vaikams skiriamos atostogos:  

 
20 lentelė. Atostogos 

Atostogos Trukmė 
Rudens  2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. 
Žiemos (Kalėdų)  2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. 
Žiemos  2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d. 
Pavasario (Velykų)  2018  m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d. 

99. Priešmokyklinės grupės vaikams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 
mokymosi dienų atostogos (po 5 mokymosi dienas 2 kartus per mokslo metus), Mokyklos tarybos 
2017-06-22, protokolo Nr. MT – 3 sprendimu: 

21 lentelė. Papildomos atostogos PUG 
 

Atostogos 
2017-2018 m. m. 

prasideda baigiasi 
PUG  2018-01-04 2018-01-05 

2018-02-12 2018-02-15 
2018-04-30 2018-05-04 

 
100. 2018-2019 mokslo metais ugdymo organizavimas priešmokyklinėje grupėje: 

100.1. Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d.  Priešmokyklinio ugdymo 
programos trukmė – 640 valandų. Ugdomoji veikla pradedama 8.30 val. ryto.  

100.2. Ugdymo procesas baigiasi birželio 8 d.  
 
 

101. Rekomenduojamas mokiniams skiriamų atostogų laikas: 
22 lentelė. Atostogos 2018/2019 m. m 

 
 

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

102. Priešmokyklinės grupės vaikams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 
mokymosi dienų atostogos (po 5 mokymosi dienas 2 kartus per mokslo metus), Mokyklos tarybos 
2017-06-22, protokolo Nr. MT – 3 sprendimu: 

23 lentelė. Papildomos atostogos PUG 
 

Atostogos 
2018-2019 m. m. 

prasideda baigiasi 
PUG  2019-01-03 2019-01-07 

2019-03-12 2019-03-15 
2019-04-29 2019-05-03 

 
103. Priešmokyklinės grupės planas rengiamas metams, veikla  planuojama  savaitei.  
104. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas. 
105. Priešmokyklinis ugdymas teikimas vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 

metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis 
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu 
Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 
programas įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bet ne anksčiau, negu jam tais kalendoriniais 
metais sueina 5 metai.  

106. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas, organizuoja ugdomąją veiklą grįsdamas 
žmogiškosiomis, tautinėmis ir pilietinėmis vertybėmis, visų ugdymo dalyvių sąveika, vaiko 
individualybės paisymu, jo įgyjamų patirčių aktualumu ir prasmingumu bei ugdymo ir ugdymosi 
integralumu.  



 

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 2017-2019 m.m. ugdymo planas 

35 

III SKIRSNIS 
PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ, PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 
107. Priešmokyklinio ugdymo kultūrinė pažintinė veikla:  

 
24 lentelė. Priešmokyklinio ugdymo kultūrinė, pažintinė veikla 

Pavadinimas Data Paskirtis Atsakingas 
Integruotas projektas 
“Sveika,  mokykla” 

Rugsėjo 1 d. Pilietiškumo ugdymas Grupių auklėtojos  

Integruotas projektas 
„Greitesni už vėją“ 

Rugsėjo mėn. Sveikatos ir bendrųjų kompetencijų 
ugdymas 

V. Pilkauskienė 

Akcija „Sveikatingumo 
savaitė“ 

Spalio II sav. Sveikatos ir bendrųjų kompetencijų 
ugdymas 

Grupių auklėtojos 

“Sveikos mitybos 
trimestras“ 

Spalio III sav. Sveikatos ir bendrųjų kompetencijų 
ugdymas 

Grupių auklėtojos 

Šiaurės šalių bibliotekų 
savaitė  

Lapkričio mėn. Bendrųjų įgūdžių, socialinės, 
meninės, komunikavimo 
kompetencijos ugdymas 

Križinauskienė  A.  

Integruotas projektas „Po 
sniegu miega pasaka vaikų“ 

Gruodžio mėn. Bendrųjų įgūdžių, socialinės, 
meninės, komunikavimo 
kompetencijos ugdymas 

Karosienė D.  

Mankšta Sausio III sav. Sveikatos ir bendrųjų kompetencijų 
ugdymas 

Grupių auklėtojos 

Meninio skaitymo 
konkursas, skirtas Lietuvos 
Valstybės atkūrimo 100 - 
mečiui. „Žodeliai iš mažų 

širdelių“  

Vasario mėn. Pilietiškumo ir komunikavimo 
kompetencijos ugdymas 

Kučinskaitė L.  

Vandens diena Kovo II sav. Sveikatos ir bendrųjų kompetencijų 
ugdymas 

Grupių auklėtojos 

Integruotas projektas 
„Kūrybinės partnerystės“ 

Kovo IV sav.  Pažintinė, kūrybinė, sportinė, 
praktinė, karjeros planavimas 

Grupių auklėtojos 

Rajoninis ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų meninio 

skaitymo konkursas 
„Žodeliai iš mažų širdelių“ 

Balandžio mėn.  Pilietiškumo ir komunikavimo 
kompetencijos ugdymas 

Kučinskaitė L. 

Motinos dienos minėjimas Gegužės I sav.  Pilietiškumo ir komunikavimo 
kompetencijos ugdymas 

Sudeikytė D.  

“Sveikatiadoj šok ir 
nesustok 

Gegužės II sav. Sveikatos ir bendrųjų kompetencijų 
ugdymas 

Grupių auklėtojos 

Mokslo metų užbaigimo 
šventė, skirta vaikų gynimo 

dienai „Vartai į vasarą“ 

Gegužės IV sav.  Bendrųjų kompetencijų ugdymas Pilkauskienė V.  

 
IV SKIRSNIS 

VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
108. Per 4 savaites nuo programos pradžios atlieka vaikų pirminį pasiekimų vertinimą ir 

aptaria jį su tėvais (globėjais). Iki rugsėjo 21 dienos parengia grupės ugdomosios veikos planą pagal 
patvirtintą priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį.  

109. Įgyvendinus programą, iki 2018 m. birželio 3 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogas 
atlieka vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendaciją pradinių 
klasių mokytojui. 

110. Priešmokyklinės grupės vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas: 
110.1. vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis pagal priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 
rugsėjo 2 d. įsa2.2.    vaiko daroma pažanga vertinama nuolat, pasirenkant vertinimo būdus ir 
metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelius ir veiklos analizę, garso ir 
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vaizdo įrašus ir kt. Vertinimo būdai ir metodai pasirenkami ir taikomi, atsižvelgiant į tai, kas 
vertinama – žinios ir supratimas, gebėjimai, nuostatos ar jų visuma – vaiko kompetencija.  

110.2. kompetencijos įvertinimas grindžiamas ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir informacijos 
iš įvairių šaltinių kaupimu, jos apibendrinimu. Kompetencijos lygis atsiskleidžia, vaikui veikiant 
natūralioje ar tikslingai sukurtoje situacijoje: žaidžiant, bendraujant, dalyvaujant projektiniame 
darbe, per iškylas, ekskursijas ar panašiai 

Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant ankstesnius vaiko 
pasiekimus su dabartiniais. Vaikų pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami. 

110.3. Kasdienė informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama ir fiksuojama vaiko 
pasiekimų apraše, pagal patvirtintą mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d.  įsakymo  Nr. V-
267 aprašą.  

110.4. Vertinamosios išvados (įvertinimai) pateikiamos aprašomuoju būdu – trumpais 
komentarais, nusakančiais, kokios yra stipriosios vaiko pusės, kas jau pasiekta, kokių dar yra spragų 
ir kas siektina. Vertinant vaiko pasiekimus, pažymiai (balai) arba jų pakaitalai (ženklai, simboliai) 
nenaudojami. 

110.5. Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su 
logopedu, dirbusiu su vaiku ir parengia rekomendaciją pradinių klasių mokytojai, mokyklos 
švietimo pagalbos specialistui.  

110.6. Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, esant 
poreikiui, bet ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Pokalbiuose prireikus dalyvauja Vaiko gerovės 
komisijos atstovai, kiti specialistai, administracijos atstovai. 

 
III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

111. Bendrajai pradinio ugdymo programai ir neformaliojo švietimo programoms 
įgyvendinti: 

111.1.  2017-2018 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos 
trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.: 

25 lentelė. Valandos 1-4 kl. 2017/2018 m. m. 
Dalykai 1–2 klasės 3–4 klasės Iš viso skiriama 

ugdymo valandų  
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 68 68 136 
Lietuvių kalba  510 476 986 
Užsienio kalba (anglų) 68 136 204 
Matematika 306 (272*) 306 612 (578*) 
Pasaulio pažinimas 136 136 272 
Dailė ir technologijos 136 136 (102*) 272 (238*) 
Muzika 136 136 272 
Kūno kultūra 170 204 (170*) 374 (340*) 
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) 
poreikiams tenkinti  

68 102 (34*) 170 (102*) 

Iš viso Bendrajai programai įgyvendinti 1598/ 1836* 1700 /1904* 3298/ 3630* 
Neformaliojo švietimo valandos    136 136 272 

111.2. 2018-2019 mokslo metais skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos 
trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min. 

26 lentelė. Valandos 1-4 kl. 2018/2019 m. m. 
Dalykai 1–2 klasės 3–4 klasės Iš viso skiriama 

ugdymo valandų  
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 70 70 140 
Lietuvių kalba  525 490 1015 
Užsienio kalba (anglų) 70 140 210 
Matematika 315 (280*) 315 630 (595*) 
Pasaulio pažinimas 140 140 280 
Dailė ir technologijos 140 140 (105*) 280 (245*) 
Muzika 140 140 280 
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Kūno kultūra 175 210 (175*) 385 (350*) 
Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) 
poreikiams tenkinti  

70 (35*) 105 (70*) 175 (105*) 

Iš viso Bendrajai programai įgyvendinti 1645 / 1855* 1750 /1995* 3395/ 3850* 
Neformaliojo švietimo valandos    140 140 280 

 
112. Bendrosios pradinio ugdymo programos ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas 

per savaitę: 
27 lentelė. Bendros valandos per savaitę 

Dalykai 

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius 

1 
klasė 2 klasė 3  

klasės 4 klasė 
Pradinio ugdymo 

programa  
(1–4 klasės) 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 4 
Lietuvių kalba  8 7 7 7 29 
Užsienio kalba (anglų)  2 2 2 6 
Matematika 4 5 5 4 18  

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 
Dailė ir technologijos  2 2 2 2 8  
Muzika 2 2 2 2 8 
Kūno kultūra 2 2 2 2 8 
Šokis  1  1 1 3 
Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui 22 

 
 23  24 

 
23   90 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) 
poreikiams tenkinti   

 1 
(šokiui) 

  1 

Iš viso:  96  
 

PIRMAS SKIRSNIS 
BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 
           

113. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    
113.1. Dorinis ugdymas:   

113.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 
tikybą; 

113.1.2. nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis, sudaroma laikinoji 
grupė iš kelių klasių mokinių; 

113.1.3. siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą 
rekomenduojama rinktis dvejiems mokslo metams (1-2, 3-4  klasėms). Dorinio ugdymo dalyką 
mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų (globėjų) parašytą prašymą.  

113.2. Kalbinis ugdymas: 
113.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, 

kalbėjimo ir klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias 
veiklas (pvz., naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, 
kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus); 

113.3. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
113.3.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio 

ugdymo programos metais;  
113.3.2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų Europos kalbų 

(anglų, latvių); 
113.3.3.  užsienio kalbai mokyti 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę. 
113.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  
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113.4.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo 
dalykui skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis 
praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (1/4) dalykui skiriamo laiko ugdymas turėtų vykti 
tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio 
ar pan.) aplinkoje, laboratorijose;   

113.4.2. socialiniams gebėjimams ugdytis (1/4) dalį pasaulio pažinimo dalyko laiko 
skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 
aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

113.5. Matematinis ugdymas:  
113.5.1. organizuojant matematinį ugdymą rekomenduojama vadovautis ne tik 

Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių 
pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, pagal galimybes naudoti informacines komunikacines 
technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones. 

113.6. Kūno kultūra: 
113.6.1. viena kūno kultūros pamoka per savaitę skiriama šokiui; 
113.6.2. 2 kl. trečia pamoka skiriama šokiui iš mokyklos nuožiūra skiriamų pamokų; 
113.6.3. Mokytojų tarybos sprendimu 2017-06-22 Nr. PT-6  2 ir 4 kl. kūno kultūros ir 

šokio pamokos jungiamos kartu. 
113.7. Meninis ugdymas: 

113.7.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dailės ir technologijų 
dalykui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 22, 23 punktuose; 

113.7.2. įgyvendinama šokio programa, skiriant 1 ugdymo valandą iš kūno kultūros 
dalykui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 23.3 papunktyje skiriamų ugdymo 
valandų per savaitę; 

113.7.3. Mokytojų tarybos sprendimu 2017-06-22 Nr. PT-6 2 ir 4 kl. dailės ir 
technologijų pamokos jungiamos kartu. 

114. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:  
114.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:  

114.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų 
programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, 
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 
programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. 
įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 
priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir 
vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį; 

114.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa įgyvendinama pasaulio pažinimo 
pamokų metu, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa įgyvendinama 
dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, kūno kultūros ir klasių valandėlių pamokų 
metu.  

114.1.3. Olweus prevencinė programa įgyvendinama 3 ir 4 kl. Klasių valandėlių 
metu.  „Antro žingsnio“ programa įgyvendinama 2 klasėje klasių valandėlių metu. 

114.1.4. etninės kultūros ugdymas integruojamas į gimtosios kalbos, muzikos, dailės 
ir technologijų, šokio pamokas; 

113.1.5. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės 
komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė; 

114.1.6. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos 
patvirtinimo“ įgyvendinama klasių valandėlių metu.  
 

IV SKYRIUS 
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 



 

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 2017-2019 m.m. ugdymo planas 

39 

PIRMAS SKIRSNIS 
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
115. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 
Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 
vykdymą.  

116. Mokinimas, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 
ir naujai atvykusiems mokiniams, skiriamas mėnesio adaptacinis laikotarpis. Dalį ugdymo proceso 
mokslo metų pradžioje siūloma organizuoti ne pamokų forma. Per adaptacinį laikotarpį 
rekomenduojama mokinių pažangos ir pasiekimų pažymiais nevertinti. 
 

ANTRAS SKIRSNIS 
MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 
117. Mokykloje  rūpinamasi kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymu 

per visų dalykų pamokas:  
117.1. mokiniai skatinami savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir 

raštu per visų dalykų pamokas; 
117.2. visų dalykų mokytojai susitaria dėl veiksmingų metodų mokinių kalbėjimo, 

skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų tobulinimui; 
117.3. vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie kalbos 

mokėjimą, nurodomi privalumai ir taisytini bei tobulintini dalykai;  
117.4. siekiama ugdyti kalbinę atsakomybę, kalbinę raišką, suvokiant tai kaip vieną iš 

prisistatymo viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą. 
118. Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš ugdymo sričių.  
119. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir 

tikyba), kalbos (lietuvių gimtoji kalba, užsienio kalbos), matematika, gamtamokslinis ugdymas 
(biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, 
ekonomika ir verslumas, psichologija), meninis ugdymas (dailė, muzika, šokis, teatras), 
informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 
įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, etninė kultūra ir kt.).  

120. Ugdymo sričių įgyvendinimas: 
120.1. Dorinis ugdymas: 

120.1.1. Dorinio ugdymo dalyką (tikybą ar etiką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai 
(globėjai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats.  

120.1.2 Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą 
rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10 klasėms).  

120.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 
120.2.1. siūlo mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio 

ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos išlyginti 
mokymosi spragas konsultaciniame ugdymo centre (KUC);  

120.2.2. integruojamas lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų laisvės kovų istorijos 
kursas: 5-9 klasėse po 2 val., 10 klasėje – 8 val. per metus.  

120.3. Užsienio kalbos. 
120.3.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokyti pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos.  
120.3.2. Antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai) mokiniui 

iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją 
užsienio kalbą: latvių, rusų k.  

120.3.3 Rekomendacijas dėl užsienio kalbų lygio pasirinkimo pateikiama užsienio 
kalbų mokytojas rugsėjo pirmą savaitę el. dienyne.  
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120.3.4. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, mokykla dalyvauja užsienio kalbų 
pasiekimų patikrinime centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais 
(pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

120.4. Matematika.  
120.4.1. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti rekomenduojama 

naudotis problemų sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, 
Nacionalinio egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo 
konkurso užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, visiems 
mokiniams kelti aukštus mokymosi lūkesčius; 

120.4.2. Ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesą labiau 
individualizuoti, diferencijuoti, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikti įvairesnių, įdomesnių, 
įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduočių, naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ 
užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais; 

120.5. Informacinės technologijos. 
120.5.1. 7-8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos. 7 klasėje pirmą pusmetį pamokos 

skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 procentų metinių 
pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai (kiti 50 procentų 
pamokų), integravus informacines technologijas į numatyto dalyko pamokas. 8 klasėje – atvirkščiai: 
pirmą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai (apie 50 procentų metinių pamokų), o 
antrą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 
procentų pamokų). 

120.5.2. Informacinės technologijos integruojamos ne mažiau kaip 9 val. 7 ir  8 kl.ir 
ne mažiau 16 val. 9 ir 10 kl.: 

28 lentelė. Informacinių technologijų integravimas  
Dalykas Integruotai vedamų 

pamokų skaičius 7 ir 8 kl.  
Integruotai vedamų 

pamokų skaičius 9 ir 10 kl. 

7 kl.  8 kl.  9 kl. – 10 kl.  
 

Dorinis ugdymas (etika, tikyba) 1 val.  1 val.  2 val.  
Kalbos (lietuvių, anglų, rusų) 3 val.  3 val.  6 val.  
Matematika 1 val.  1 val.  2 val. 
Gamtamokslis ugdymas (Gamta ir žmogus, biologija, 
fizika, chemija) 

1 val.  1 val.  2 val. 

Socialinis ugdymas (istorija, pilietiškumo pagrindai, 
geografija), ekonomika ir verslumas)  

1 val.  1 val.  2 val. 

Meninis ir technologinis ugdymas (muzika, dailė, 
technologijos)  

1 val.  1 val.  2 val. 

Iš viso:  9 val. 9 val. 16 val. 
120.5.3. 9-10 kl. mokiniams informacinių technologijų programai įgyvendinti 

teikiami pasirenkamieji tinklalapių kūrimo, kompiuterinės leidybos pradmenų moduliai, vieną iš jų 
mokiniai pasirenka iki rugsėjo 1 d.  

120.6. Gamtamokslinis ugdymas.   
120.6.1. mokymąsi per gamtos mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais, dialogais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir 
panaudojant informacines komunikacines technologijas;  

120.6.2. 30–40 procentų pamokų skiriama gerinti mokinių eksperimentinius ir 
praktinius įgūdžius.  

120.6.3. Mokytojų tarybos sprendimu 2017-06-22 Nr. PT-6 nuo 2017/2018 m.m. 5 
kl. Pradedama įgyvendinti integruota gamtos mokslų programa.  

120.7. Technologijos.  
120.7.1.Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį 

(5-8 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 
konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 
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120.7.2. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 
antrąją dalį (9 kl.), technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto 
technologijų kurso. 

120.7.2.1. Integruota technologijų programa 9 kl. – 17 val: 
1) Įvadas. Lietuvos ūkio šakos informaciniuose šaltiniuose. Lietuvos ūko šakų 

pažinimas. Sritys. Bendra Lietuvos ūkio šakų sistema, 2 val.  
2) Informacijos rinkimas: informacijos paieška internete, spausdintiniuose 

šaltiniuose, organizuojant ekskursijas. Atskirų Lietuvos ūkio šakų raida, 2 val.  
3) Išvyka į Darbo biržą, 2 val.  
4) Išvyka po Biržų rajono kaimo turizmo sodybas, verslo įmones, 4 val.  
5) Integruotas projektinis darbas. Gilesnis pasirinktos Lietuvos ūkio šakos 

pažinimas : maketas, grafinis projekto procesų planas, 5 val.  
6) Projekto pristatymas, 2 val.  

120.7.3. Baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir polinkius 
mokiniai renkasi vieną iš privalomų technologijų programų: mitybos arba tekstilės, konstrukcinių 
medžiagų arba elektronikos. Pasirinktą ugdymo programą mokiniai gali  keisti tik baigę programą; 

119.7.4. technologijų mokymui 9-10 klasėse sudaromos dvi mobilios grupės. Kursas 
intensyvinamas 9-10 kl. II pusmetį po 2 val.  

120.8. Socialinis ugdymas. 
120.8.1. Mokymasis per socialinio ugdymo dalykų pamokas grindžiamas tiriamojo 

pobūdžio metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir 
panaudojant informacines komunikacines technologijas. 

120.8.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto (Biržų rajono, Nemunėlio Radviliškio ir kt.) 
ir Lietuvos valstybės pažinimą, istorijos ir geografijos mokymas organizuojamas netradicinėse 
aplinkose: Latvelių girininkijoje, Biržų girioje, Biržų muziejuje „Sėla“, Biržų „Regioniniame 
parke“ ir pan...  

120.8.3. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 pamokų, integruojant temas į 
istorijos, ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  

120.8.4. Pilietiškumo pagrindų mokymui 10 klasėje skiriama 68 val. (2 savaitinės 
pamokos). 9 klasėje pilietiškumo pagrindų mokymui valandų neskiriama.    

120.8.5. 5 kl. istorijos kursas pradedamas dėstyti nuo Lietuvos istorijos.  
120.8.6. Į 10 kl. pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama: Lietuvos 

ir pasaulio realijos, kurios nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, 
nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos: nacionalinio saugumo samprata ir sistema 
Lietuvos Respublikoje; 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 kt.  

120. 9.Kūno kultūra.  
120.9.1. Kūno kultūrai 5 klasėje skiriamos 3 valandos. 6 kl. – 2 val. 
120.9.2. 7-10 klasėse kūno kultūrai skiriamos 2 valandos per savaitę, visiems 

mokiniams yra sudarytos sąlygos papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo 
pratybas (tinklinio, šokio, krepšinio, sportinių žaidimų) per neformaliojo švietimo veiklą 
mokykloje.  

120.9.3. Kūno kultūrai mokyti 2017-06-22 mokytojų tarybos sprendimu PT-6 7 ir 8 
klasės jungiamos bei 9 ir 10 kl. Jungiamos kartu.   

120.9.4. Mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ar laikinai 
dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą bibliotekoje, socialinę veiklą, 
konsultacijas ir pan.).  

121. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 
mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2017–
2018, 2018–2019 mokslo metais: 
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29 lentelė. Pagrindinio ugdymo programai skiriamų pamokų skaičius  

            Klasė 
 
 
Ugdymo sritys/ 
Dalykai   

5 6 7 8 

Pagrindinio 
ugdymo 
programos I 
dalyje 
(5–8 klasė) 

9 klasė 10 klasė 

Pagrindinio 
ugdymo 
programoje (iš 
viso) 

Dorinis ugdymas  
Dorinis ugdymas (tikyba 
arba etika) 1;1 1;1 4 1;1 6 

Kalbos   
Lietuvių kalba ir literatūra  5;5 5;5 20 4;5 29 
Užsienio kalba (1-oji) 
(anglų)  3;3 3;3 12 3;3 18 

Užsienio kalba (2-oji) 
(rusų) 0;2 2;2 6 2;2 10 

Matematika ir informacinės 
 technologijos   

Matematika 4;4 4;4 16 3,5; 3,5 23 
Informacinės technologijos 1;1 0,5;0,5 3 1;1 5 

Gamtamokslinis ugdymas   
Gamta ir žmogus 2;2 - 4 - 4 

Biologija - 2;1 3 2;1 
 6 

Chemija - 0;2 2 2;2  6 

Fizika - 1;2 3 2;2 7 

Socialinis ugdymas   

Istorija 2;2 2;2 8 2;2 12 

Pilietiškumo pagrindai  - - - 0;2 2 

Socialinė – pilietinė veikla 10,10 10,10 40 10,10 60 

Geografija 0;2 2;2 6 2;1 9 

Ekonomika ir verslumas - - - 1;0 1 
Meninis ugdymas   
Dailė 1;1 1;1 4 1;1 6 
Muzika 1;1 1;1 4 1;1 6 
Technologijos, kūno 
kultūra , žmogaus sauga  

Technologijos 2;2 2;1 
 7 1,5; 1 9,5 

Kūno kultūra 3;2 2;2 9 2;2 13 
Žmogaus sauga 1;0 0,5;0,5 2 0; 0,5 2,5 
Pasirenkamieji 
dalykai/dalykų moduliai      

Minimalus pamokų 
skaičius mokiniui per 
savaitę 
 

 
 

26 
 
 

28  29 30  
113 31 31 

 
175 

 

Pažintinė ir kultūrinė veikla  
 

Integruojama į ugdymo turinį 
 

 
 
 

 
5–8 klasėse 

 
9–10 klasėse  

Pamokų, skirtų mokinio 
ugdymo poreikiams 
tenkinti, mokymosi 
pagalbai teikti, skaičius per 
savaitę 
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Neformalusis  vaikų 
švietimas (valandų. 
skaičius per savaitę) 

8;  5;  13;  

 
V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
PIRMAS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

122. Mokykla, rengdama mokyklos ir mokinio individualųjį ugdymo planą, sudaro sąlygas 
mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą 
ir būtiną švietimo pagalbą.  

123. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 
vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 
įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir šio skyriaus nuostatomis (jei šiame skyriuje nereglamentuojama, 
mokykla vadovaujasi kitomis Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo 
programų įgyvendinimą) ir atsižvelgia į: 

123.1. formaliojo švietimo programą; 
123.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 
123.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo 

pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo 
pagalbos tarnybų rekomendacijas; 

123.4. mokyklos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir 
švietimo pagalbos lėšos). 

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 

124. Individualus ugdymo planas rengiamas: 
124.1. atsižvelgiant į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės 

psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo programą, ugdymo formą ir 
mokymo organizavimo būdą; 

124.2. mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu ar savarankišku mokymo proceso organizavimo 
būdu; 

124.3. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 
mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios švietimo 
pagalbos. 

125. Pritaikant bendrąjį mokyklos ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio 
ugdymosi reikmėms, galima: 

125.1. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos 
užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir 
kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, 
bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 

125.2. mokyti tik vienos užsienio kalbos (išimtiniais atvejais – iš viso nemokyti); 
125.3. besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio 

ugdymo programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais 
mokinio interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis 
veiklomis; 
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125.4. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 
įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 124 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima 
siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, skirtas esminėms 
srities dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 

125.5. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių 
sutrikimų, į kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą). Užsienio 
kalbų pamokų laikas gali būti skiriamas lietuvių, lietuvių gestų kalbai mokyti; 

125.6. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 
125.7. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų 

(išskyrus lengvus); 
125.8. vietoj šiame punkte nurodytų dalykų mokinys gali rinktis kitus individualaus 

ugdymo plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar 
specialiąją pedagoginę pagalbą. 

126.  Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus 
ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktuose dalykų 
programoms įgyvendinti nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 
20 procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti mažinamas ar 
didinamas 1 ar 2 pamokomis. 

127. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo 
planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktais. Ugdymo plane 
specialiosios pamokos skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti: 

127.1. specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriama po 2 pamokas trims mokiniams 
per savaitę, 9–10 klasėse – po 0,5 pamokos mokinio kalbai ir komunikacijai lavinti; 

127.2. Judesio ir padėties sutrikimų turinčiam mokiniui mokyklos ar individualus 
ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 ir 143 punktais. Ugdymo 
plane pamokos turėtų būti skiriamos gydomajai kūno kultūrai, sensomotorikai lavinti, naudojimosi 
kompiuteriu įgūdžiams formuoti, komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

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

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 
ugdymo planų 44–55 punktų nuostatomis. 

129. 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).  

130. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą arba 
Socialinių įgūdžių ugdymo programą, mokymosi pasiekimai vertinami pažymiais, (susitarta 
Mokytojų tarybos posėdis 2017-06-22, PT-6).  

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 
TEIKIMAS 

 
131. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 
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132. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi 
teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir 
mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

133. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 
133.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-
1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

133.2. 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; 

134. Specialioji pagalba: 
134.1. teikiama vadovaujantis 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 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus 
aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

134. 2. teikiama ugdymo proceso metu. 
 

PENKTASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 
135. 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.  

136. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie 
mokykla skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 107–110 ir 124, 143 punktais, 1 ar 
2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms. 

137. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokyti 
namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę:  

137.1. mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 107–110 
punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 
pratyboms; 

137.2. turinčiam judesio ir padėties sutrikimų rekomenduojama 1–2 valandas per savaitę skirti 
gydomajai mankštai; 

137.3. besimokančiam tautinės mažumos kalba, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ir 
ugdomam namie, lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti gali būti skiriamos papildomos 1–2 valandos 
per savaitę.  

_____________________________________ 
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