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JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS PERNARAVOS SKYRIAUS 

 

 

 

2018-2019  MOKSLO METŲ  PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2018-2019 m.m. Kėdainių rajono savivaldybės Josvainių gimnazijos Pernaravos skyriaus  

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja  

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytų  ir 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. 

2. Skyriaus ugdymo plano tikslai:  

2.1. Įvardinti Ugdymo programos vykdymo principus ir reikalavimus. 

2.2. Sudaryti galimybes kiekvienam ugdytiniui pasiekti geresnių ugdymo(si) rezultatų, mokymuisi 

visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

3. Ugdymo planų uždaviniai: 

3.1. Nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti mokantis pagal pradinio ir 

pagrindinio Ugdymo programas. 

3.2. Aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus. 

3.3. Nustatyti reikalavimus ugdymo procesui skyriuje organizuoti. 

4. Skyriaus ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

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

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

minučių.    

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui  diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai 

telkti.  
Mokyklos  ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.     

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.   

    Kitos Ugdymo   plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme  ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 



 

II. SKYRIAUS  UGDYMO PLANO RENGIMAS 

  5. Skyriaus ugdymo planą  pradinio ir pagrindinio  ugdymo programai įgyvendinti rengia  darbo 

grupė, kuri  vadovaujasi Bendruoju planu, pradinį ir pagrindinį ugdymą ir mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais, demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo 

principais. 

 6. Skyriaus   ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams. 

7. Skyriaus mokytojai priima sprendimus dėl: 

7.1.   Tikslų ir nuostatų, kaip bus formuojamas ir įgyvendinamas mokyklos ugdymo turinys; 

7.2. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių bei kitų programų 

integravimo į ugdymo turinį; 

7.3. Dalykui skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje; 

7.4. Priemonių, kurios bus taikomos numatytiems mokinių rezultatams pasiekti ir gerinti; 

7.5. Ugdymo turinio integravimo; 

7.6. Ugdymo turinio diferencijavimo įgyvendinimo, siūlomų pasirinkti dalykų; 

7.7. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių; 

7.8. Švietimo pagalbos teikimo mokiniui galimybių ir būdų; 

7.9. Neformaliojo švietimo veiklos pasiūlos, organizavimo būdų; 

7.10. Pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti , naudojimo; 

7.11. Bendradarbiavimo būdų su mokinių tėvais ir kitomis įstaigomis, įmonėmis ir pan.; 

8. Atsiradus Ugdymo plane nenumatytiems atvejams, skyrius gali koreguoti jo įgyvendinimą 

ugdymo proceso metu. 

9. Skyriaus ugdymo planas pateikiamas  Josvainių gimnazijos direktoriui iki 2018m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 

PRADINIS UGDYMAS 
 

I. PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

                                                                        

  10. Mokslo metai prasideda 2018m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d. 

  11. Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2019 m. birželio 21 d.  

  12. Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 37 savaitės. Skyriuje mokomasi penkias dienas per 

savaitę. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: 

 Pradžia Pabaiga 

1-asis pusmetis 2018-09-01 2019-01-19 

2-asis pusmetis 2019-01-20 2019-06-05 

 

  13. Mokinių atostogos: 

    13.1.Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 

Atostogos Prasideda Baigiasi Į mokyklą 

Rudens 2018-10-29 2018-11-02 2018 – 11 - 05 

Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 2019 – 01 – 03 

Žiemos 2019-02-18 2019-02-21 2019-  02-  22 

Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 2019–  04 - 29 

Vasaros 2019-06-06 2019-08-31 2019–  09 - 01 

 

      13.2. Mokinių pamokų-petraukų laikas : 

Pamoka             Laikas                                   

Pirma pamoka              8.00 – 8.45 

Antra pamoka              8.55 – 9.40 

Trečia pamoka              9.50 – 10.35 

Ketvirta pamoka              11.05 – 11.50 

Penkta pamoka              12.00 – 12.45  

Šešta pamoka              12.55 -  13.40 

Septinta pamoka              13.45 – 14.30 

 

      13.3. Esant būtinybei, pritarus skyriaus metodinei tarybai, mokinių tėvams ir suderinus su 

Josvainių gimnazijos direktoriumi papildomų atostogų laikas gali  būti koreguojamas. 

14.  Penkios  ugdymo proceso dienos per mokslo metus  skiriamos kultūrinei (taip pat etninei), 

meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

15. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius 

ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename 

ar keliuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į 

mokyklą mokiniai gali neatvykti. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Skyriaus 

vedėjas, gavęs gimnazijos direktoriaus pritarimą, koreguoja ugdymo proceso trukmę. 

 

 

 

 

 



16.1 Pamokų paskirstymas jungtinėse 1 ir 4 bei 2 ir 3 klasėje: 

 

Dalykai 1 ir 4 jungt.. kl. 2 ir 3 jungt. kl Bendr. 

pam. 

sk. 
1 1 ir 4 4 Iš 

viso 

2 2 ir 3 3 Iš 

viso 

Dorinis ugdymas  1  1  1  1 2 

Lietuvių k. 1 7  8  7  7 15 

Anglų k.   2 2  2  2 4 

Matematika  4  4  5  5 9 

Pasaulio paž.  2  2  2  2 4 

Dailė ir technologijos  2  2  2  2 4 

Muzika  2  2  2  2 4 

Kūno kultūra  3  3  2 1 3 6 

 Privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 

1 21 2 24  23 1 24 48 

Mokyklos nuožiūra 

skiriamos valandos 

- - - - - - - - - 

Neformalusis ugdymas - 1 - 1  1 - 1 2 

Iš viso val/ 1 22 2 25  24 1 25 50 

 

 

17. Pamokų skaičių klasei per savaitę sudaro: minimalus pamokų skaičius mokiniui, valandos, 

skiriamos mokyklos nuožiūra, neformaliojo ugdymo valandos. Privalomą pamokų skaičių sudaro 

minimalus pamokų skaičius mokiniui. 

18.  Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (muziejuose, gamtinėje 

aplinkoje ir pan.), taip pat ir mokyklos dalykiniuose kabinetuose (informatikos, gamtos mokslų ir 

kt.) 

 

 

II. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ   

ĮGYVENDINIMAS 

 

19. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

19.1.  Dorinis ugdymas: 

19.1.1. Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tikybą 

(Romos katalikų); 

19.1.2. Tikybai mokyti sudaromos atskiros grupės tikybai ir etikai. Jeigu trūksta mokinių, grupės 

sudaromos iš gretimų klasių mokinių; 

19.1.3. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą. 

19.2. Kalbinis ugdymas: 

19.2.1. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus skaitymo, 
kalbos vartojimo kompetencijos turi būti ugdomos įgyvendinant matematikos, pasaulio pažinimo, 

muzikos ir kitų dalykų programas: panaudojant mokomąsias užduotis kalbai ir mąstymui ugdyti, 

kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus; 

19.3.  Pirmosios  užsienio (anglų) kalbos mokymas: 

19.3.1. Anglų kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais; 

19.3.2.  Anglų kalbos mokymas privalomas nuo 2 klasės, tam skiriamos 2 pamokos per savaitę.   

19.3.3. Anglų kalbos pradinėse klasėse moko anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją turinti mokytoja, 

išklausiusi darbo su pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą. 



 19.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

19.4.1. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama ½ pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Mokytojas sudaro sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius gebėjimus (iki ¼ 

dalykui skiriamo laiko) natūralioje gamtinėje aplinkoje, gamtos mokslų kabinete. 

19.4.2. Socialiniams gebėjimams ugdyti  kai kurias pamokas organizuoti socialinės, kultūrinės 

aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje: visuomeninėse, kultūros institucijose ir pan. 

19.5. Matematinis ugdymas: 

19.5.1. Organizuojant matematinį ugdymą vadovautis ne tik Bendrosiomis programomis, bet ir 

nacionalinių (standartizuotų matematikos testų)  rezultatais ir rekomendacijomis, pagal galimybes 

naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones.  

19.6. Kūno kultūros ugdymo organizavimas: 

19.6.1.  Kūno kultūrai skiriamos dvi pamokos per savaitę ir  sudaromos sąlygos mokiniams ne 

mažiau kaip vieną valandą per savaitę lankyti sporto būrelį. 

19.6.2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

19.6.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami 

atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą. 

19.7.  Meninio ir technologinio ugdymo organizavimas: 

19.7.1 Technologiniam ugdymui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 1/3 dalykui „Dailė ir 

technologijos“ skiriamo laiko. 

20  Į Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį integruojama: 

20.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų integruojamųjų    Mokėjimo 

mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo,  Gyvenimo įgūdžių 

integruojamųjų programų pagrindai; 

20.2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668); 

20.3. Sveikos gyvensenos ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu  Nr. V- 1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347); 

20.4.  Etninės kultūros ugdymas; 

20.5.Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės 

technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių 

komunikacinių technologijų pradmenų. 

 

 

 

III. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

21. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta 

Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo 

rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa. 

22. Mokytojas planuoja  mokinių mokymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis mokykloje 

priimtais susitarimais  dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į 

klasės mokinių mokymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes.  Planuodamas 1-os klasės mokinių 

pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis 

rekomendacijomis – išvada apie vaiko pasiekimus (jei mokinys lankė priešmokyklinio ugdymo 

grupę). 

23. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas: 



23.1. Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui 

informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t.y. parašant komentarą) apie jo mokymosi 

eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes; 

23.2. Diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus paprastai 

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti 

esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes; 

23.2.1. Atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo  metodai: praktinės kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, 

testai. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas. 

23.2.2. Informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) 

mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat 

nenaudojami pažymių pakaitalai (raidės, ženklai, simboliai, ir pan.); 

23.2.3. Mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas (pvz.: vertinimo 

aplanką, vertinimo aprašą, pasiekimų knygelę ar kt.) 

23.3. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo programos 

pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per mokykloje nustatytą 

laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų 

lygių požymius ir įrašomi: 

23.3.1. EDUKA  dienyne  1 -  4  klasėse; 

23.3.1.1. Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

23.3.1.2. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyse, nurodoma padaryta ar 

nepadaryta pažanga: „p.p.“ arba „n.p.“; 

23.3.1.3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“; 

23.4. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis 

pagal pagrindinio ugdymo programą. 

 

IV. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

24. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių 

asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. 

25. Neformaliajam švietimui 1 – 4 klasėse numatoma 2 neformaliojo ugdymo valandos per savaitę 

(1 ir 4 kl. -1 val., 2 ir 3 kl. – 1val.).  

26. 1 – 4 kl. mokytojai mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje.  

27. Mokykloje sudaromos sąlygos( skiriamos patalpos) Josvainių laisvalaikio centro Pernaravos 

skyriaus darbuotojams vesti teatrinio meno užsiėmimus mokiniams. 

28. Mokinių skaičių neformaliojo ugdymo grupėje – 8 mokiniai.  

29. Neformaliojo ugdymo valandos naudojamos pagal paskirtį. 

 

 

 

 

 

 



V. UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

30. Sudaromos dvi jungtinės klasės: 1 ir 4 kl. bei 2 ir 3 kl. 

31. Jungtiniam 1 – 2 klasės ir 3 – 4 kl. komplektui skiriama ne daugiau po 25 savaitines valandas ( į 

tą skaičių įeina 2 neformaliojo ugdymo valandos). 

 

VI. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 

32.   Organizuojant specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, atsižvelgiama į šių mokinių ugdymosi 

poreikių pobūdį, lygį (nedideli, vidutiniai), galimai jas sukėlusias priežastis (negalias, sutrikimus, 

aplinkos veiksnius) ir vadovaujasi 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 (Žin., 2011, Nr. 122-5771). 

33. Specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti Bendrąją programą pritaiko arba individualizuoja 

mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius ir galimai juos sukėlusiais priežastis 

(sutrikimus, negalias, aplinkos veiksnius), skyriaus Vaiko gerovės komisijos, specialiojo pedagogo, 

Kėdainių r. pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas. 

34. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal Bendrąją programą arba  specialiųjų poreikių 

mokiniui pritaikytą Bendrąją programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis 

mokyklos ugdymo plano   21-23   punkto nuostatomis. 

35. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą specialiųjų poreikių mokiniui pritaikytą Bendrąją 

programą, mokymosi pasiekimai vertinami pagal šiose programose numatytus pasiekimus , 

fiksuojami vadovaujantis Ugdymo plano 23.3.1.3 punktu. 

36.  Specialiąją pagalbą teikia klasės arba dalyko mokytojas pamokų metu klasėje.  

37. Mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, besimokantiems pagal pritaikytą Bendrąją 

pradinio ugdymo programą, ugdymo planai rengiami: 

37.1. Vadovaujantis mokyklos ugdymo plano 16.2. punkte dalyko programoms įgyvendinti 

nurodytu savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti keičiamas iki 15 proc.; 

37.2. Mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą ir kompleksinių sutrikimų, kurių derinio 

dalis yra nežymus intelekto sutrikimas, pagalba pamokoje ar po pamokų individualiai teikia klasės 

(dalyko) mokytojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGRINDINIS UGDYMAS 
 

I. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

I. PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

39. Ugdymo organizavimas 2018 – 2019 m.m.: 

39.1  Ugdymo proceso trukmė: 

 

 

 

Klasė Ugdymo proceso 

pradžia 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis 

5 09-01 06 -21                         37 

6 – 8 ir 9 09-01 06 - 21                         37 

 

39.2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

39.3. Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Nustatoma 

tokia pusmečių trukmė: 

      Klasė                      1 pusmetis                     2 pusmetis 

prasideda baigiasi prasideda baigiasi 

5 09 - 01 01-25 01 - 26 06 - 21 

6 – 8 ir 9  09 - 01 01- 25 01 - 26 06 – 21 

 

39.4. Mokinių atostogos numatomos: 

Atostogos Prasideda Baigiasi Į mokyklą 

Rudens 2018– 10 - 29 2018– 11 – 02 2018 – 11 - 05 

Žiemos (Kalėdų) 2018 – 12 - 27 2019 – 01 – 02 2019– 01 -  03 

Žiemos atostogos  2019 – 02 - 18 2019– 02 - 21 2019 – 02 - 22 

Pavasario (Velykų) 2019 – 04 - 23 2019 – 04– 26 2019 – 04 - 29 

Vasaros: 5-9 kl. 

 

2019 – 06 – 25 

 

2019 – 08 – 31 

 

2019 – 09 – 01 

 

 

39.4.1. Esant būtinybei, papildomų atostogų laikas,  gali būti koreguojamas. 

40. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, 

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

skiriamos  5   mokymosi dienos, organizuojamos skyriaus pasirinktu laiku (pagal atskirą planą). 

41. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 5 klasių mokiniai, 

esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6 – 9 kl. mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į 

mokymosi dienų skaičių. 

 

II. SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE 

42. Sudaromos sąlygos mokiniams ugdytis psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje 

aplinkoje, nedelsiant stabdomos patyčių ir smurto apraiškos, užtikrinamas higienos reikalavimus 

neviršijantis mokymosi krūvis. 

43. Planuojami ir organizuojami sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginiai. 

44. Sudaromos sąlygos aktyviai fizinei veiklai mokykloje pertraukų metu. 

 



III. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

45. Ugdymo diferencijavimas – tai yra ugdymo tikslų, uždavinių mokymo ir mokymosi turinio, 

metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymas mokinių skirtybėms. Jo 

tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis.  

46. Mokytojai, siekdami geriau pritaikyti mokymo ir mokymosi  turinį skirtingų poreikių 

mokiniams ir padėti jiems pasiekti kuo geresnius rezultatus, dalyko turinį diferencijuoja toje pačioje 

pamokoje, skiriant atitinkamas individualias ir grupines užduotis. 

47. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip mokiniams 

sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų ir priima sprendimus dėl 

tolesnio ugdymo diferencijavimo. 

 

IV. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

48. Mokytojai integruoja kai kurias kelių dalykų temas ar problemas. 

49. Integruotoje pamokoje siekiama dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų. 

50. Skyrius analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų. 

 

 

V. MOKINIŲ PAŽANGOS IR  

 PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

51.  Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis 

programomis ir Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos 

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

Nr. 35-1150), skyriaus susitarimais. 

52. Skyriuje naudojamas formuojamasis vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra 

pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti. 

53. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai, kaip to reikalauja 

dalyko mokymosi logika ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas 

apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra vertinamos 

pažymiais. Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą 

informaciją. Diagnostinio vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir 

poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. 

54. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangą ir  pasiekimams vertinti 

taikoma 10 balų vertinimo sistema.  

55. Norint  padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų: 

55.1.  Siekiama , kad  toje pačioje klasėje, būtų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo dermė, 

vertinimo metu sukauptos informacijos dermė; 

55.2. Kartu su mokinių tėvais (globėjais) aptariama mokinių daromą pažanga, mokymosi 

pasiekimai. 

55.3. Informuojami mokinių tėvus (globėjus) apie mokinių mokymosi  pažangą ir pasiekimus  

nustatyta tvarka; 

55.4. Numatomi būdai ir galimybes mokinių, jų tėvų  (globėjų) pageidavimu peržiūrėti gautus 

pasiekimų įvertinimus. 

56.  Dailės, muzikos, kūno kultūros, technologijų  mokymosi pasiekimai vertinami pažymiais.  

57. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose 

vertinti įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“. 



58. Mokinių dorinio ugdymo, žmogaus saugos,  pasirenkamųjų dalykų, pasiekimus vertinti įrašu 

„įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

 

VI. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

59. Skyriaus vedėjas organizuoja mokyklos veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimu: 

59.1.Organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir 

mokymosi krūvio optimizavimo klausimus; 

59.2. Užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. 

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

kontroliniai darbai po ligos, atostogų ar šventinių dienų. 

60. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, didesnis už 

minimalų privalomų pamokų skaičių  minimalus pamokų skaičius skiriamas suderinus su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais). 

61. Mokiniams negali būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną.  

 

VII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

62.  Atsižvelgiant į neformaliojo švietimo ypatumus ir mokyklos galimybes: 

62.1. Veikla vykdoma saugiose aplinkose, kurios padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus; 

62.2. Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti skirti valandas, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, 

periodiškumą, trukmę. Valandos nustatytos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai. 

62.3. Mokiniams siūloma pasirinkti jų poreikius atitinkančias veiklas, skatinamas  moksleivių 

užimtumas. 

63. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertinami ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo 

švietimo poreikiai, prireikus jie tikslinami mokslo metų pradžioje ir atsižvelgus į juos siūlomos 

neformaliojo švietimo programos. 

64.  Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip  8  mokiniai. 

 

 

IX. LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

65.    Ugdymo turiniui įgyvendinti klasė į grupes dalijama: 

65.1. Doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai pasirinkę tikybą ir etiką ( galimi jungimai 

su kitomis klasėmis grupei sudaryti).  

 

X.MOKYMOSI PASIEKIMŲ DERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

66. Mokinių pasiekimai stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi 

sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami klasės auklėtoja, mokinio tėvai 

(globėjai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo. 

67. Mokymosi pagalba turi būti suteikiama laiku ir atitikti mokinio mokymosi galias.  

68. Stiprinama mokinių mokymosi  motyvacija siekti mokymosi tikslų, daugiau dėmesio skiriama 

formuojam vertinimui.   

69. Mokymosi pagalba  integruojama į mokymosi procesą. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia 

suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt. 

70. Mokymosi pagalbos dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui. Mokiniui 

pagalba suteikiama, pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose programose numatytų  



konkretaus dalyko pasiekimų, taip pat po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir 

pan. 

 

XI. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

71. Mokinių tėvai (globėjai) nuolat informuojami apie mokinių mokymąsi, mokymosi pasiekimus, 

iškilusias problemas, mokymosi pagalbos teikimą. 

72.  Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai konsultuoja ir skatina mokinių tėvus: 

72.1. Sukurti mokiniams tinkamą edukacinę aplinką namuose; 

72.2  Motyvuoti vaiką mokytis; 

72.2. Sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose. 

 

 

II. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 
I. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, 

tvirtinamu švietimo ir mokslo ministro, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr.99-3848) (toliau – pagrindinio ugdymo bendrosios programos). 

74. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama mokyklos ugdymo turinį, 

užtikrina Pagrindinio ugdymo bendrajai ugdymo programai įgyvendinti minimalų skiriamų pamokų 

skaičių per savaitę. 

75. Mokykla nustato ir skiria 1 mėn. adaptacinį laikotarpį naujai atvykusiems mokiniams ir 5 klasės 

mokiniams. Adaptaciniu laikotarpiu  mokinių pažanga  ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

76. Socialinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis, siejama su 

pilietiškumo ugdymu, bendruomenės tradicijomis. Socialinė veikla siejama su darbine, ekologine, 

socialine ir kita veikla. Per metus jai skiriamos 5 pamokos. Veiklos pobūdį gali rinktis ir pats 

mokinys. 

 

II. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

77. Dorinis ugdymas. 

77.1. Dorinį ugdymą tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o nuo 14 m.  

mokiniai pasirenka patys vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba etiką. 

78.. Lietuvių kalba. 

78.1. Lietuvių kalbos ugdymu rūpinamasi per visų dalykų pamokas, mokiniai skatinami rišliai ir 

taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, kreipiamas dėmesys į kalbos nuoseklumą, logiškumą. 

78.2.   7-8 klasių mokiniai mokosi etnokultūros (pasirenkamasis dalykas). 

79. Užsienio kalbos.   

79.1..1. Anglų k. mokomasi  kaip pirmosios, jau pradėtos mokyti pagal pradinio ugdymo programą, 
užsienio kalbos. 

79.3. Antrosios užsienio kalbos  mokymas privalomas nuo 6 klasės. Kalbą parenka tėvai. 

80. Matematika.  

80.1. Remiamasi   nacionalinių tyrimų (standartizuotų testų) rezultatais, naudojamasi NEC 

parengtomis matematinio raštingumo užduotimis, numatoma pagalba mokiniams, kurių mokymosi 

pasiekimai žemi.  

80.2. Pamokose naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios 

priemonės. 



81. Informacinės technologijos. 

81.1.  7 klasėje informacinėms technologijoms skiriama viena valanda per metus. 

82.. Socialiniai mokslai. 

82.1. Mokymas per socialinių mokslų pamokas  grindžiamas diskusijomis, mokymusi 

bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant informacines komunikacines 

technologijas. 

82.2. Siekiant gerinti Pernaravos ir jos apylinkių, Kėdainių rajono  ir Lietuvos valstybės pažinimą 

kai kurias istorijos ir geografijos pamokos organizuojamos netradicinėse aplinkose (pramonės 

centruose, lankytinose vietose, muziejuose, gamtinėje aplinkoje). 

83. Gamtos mokslai. 

83.1. Remiamasi standartizuotų testų rezultatais, tobulinami gamtos reiškinių, procesų, objektų 

tyrimo įgūdžiai 

83.2. Mokymas per gamtos mokslų pamokas grindžiamas diskusijomis, mokymusi 

bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant informacines komunikacines 

technologijas. 

83.3. Apie trečdalį pamokų skiriamos eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Atliekant 

laboratorinius, tiriamuosius ir eksperimentinius darbus. 

84. Technologijos. 

84.1. 5-9 klasėse mokiniai  kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp : 

mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

85. Kūno kultūra. 

85.1. Kūno kultūrai 5 klasėje skirti 3 val. per savaitę, 6 – 9 klasėse skirti 2 val. per savaitę, 6-9 

klasių   mokiniams sudaromos sąlygos sporto būreliuose lankyti jų pomėgius atitinkančius 

užsiėmimus. Mokinių, lankančių šiuos užsiėmimus, apskaitą tvarko kūno kultūros mokytojas 

neformaliojo ugdymo dienynuose. 

85.2. Specialiosios medicininės  fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

atsižvelgiant į savijautą. 

85.3. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami 

atsižvelgiant į ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama  pratimų, galinčių  skatinti 

ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių, mokytojas taiko 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes gydytojų 

rekomendacijas. 

85.4. Mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, kūno 

kultūros mokytojai, užtikrinę mokinių saugumą, siūlo kitą veiklą: stalo žaidimus, šaškes, 

šachmatus, veiklą informaciniame centre, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan. 

86. Žmogaus sauga. 

 86.  Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis 

Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. liepos 18 d.  įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668).  

87. Etninės kultūros ugdymas. Vadovaujamasi Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-651(Žin., 2012, Nr. 46-2252). 

 

 

 

 

 

 

 



PAMOKŲ PASKIRSTYMAS JUNGTINĖJE 5-6 KL. 

 

 

Dalykai 5 kl. 5-6 kl. 6 kl. Iš viso 

Dorinis ugdymas  1  (37)  1  (34) 

Lietuvių kalba 2   ( 74) 3   (111) 2  ( 74 ) 7,5 (251) 

Anglų kalba  3   (111)  3  (102) 

Rusų kalba   2  (74) 2  (68) 

Matematika 1   (37) 3  (111) 1  (37) 5  (168) 

Informacinės technologijos  1  (37)  1  (34) 

Gamta ir žmogus  2  (74)  2  (68) 

Istorija  2  (74)  2  (68) 

Geografija   2  (74) 2  (68) 

Dailė  1(37)  1  (34) 

Muzika  1(37)  1  (34) 

Technologijos  2(74)  2  (68) 

Kūno kultūra 1  (37) 2 (74)  3  (100) 

Žmogaus sauga     

Iš viso: 4   (128) 21 (795) 7  (259) 33 (1182) 

Neformalusis ugdymas  1  1 

 

90. Jungtinėje klasėje, kurioje mokosi 7 ir 8 kl. mokiniai, skiriamos 36 pamokos. ( 2016 – 2017 

m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų BUP, 17 sk. 105 p.) .  

 

 

PAMOKŲ PASKIRSTYMAS JUNGTINĖJE 7-8 KL. 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 7 klasė 7-8 klasės 8 klasė Pamokų 

skaičius 7-8 

kl. 

1. Dorinis ugdymas  1  (37)  1  (37) 

2. Lietuvių k. 1  (37)  4  (148) 1  (37) 6  (222) 

3. Anglų k.  3  (111)  3  (111) 

4. Rusų k.  2  (74)  2  (74) 

5. Matematika 1  (37) 3  (111) 1  (37)   5  (185) 

6. Informac. technolog. 1  (37)   1  (37) 

7. Biologija 1  (37) 1  (37)  2  (74) 

8. Chemija   2  (74) 2  (74) 

9. Fizika  1  (37) 1  (37) 2  (74) 

10. Istorija  2  (74)  2  (74) 

11. Geografija  2  (74)  2 (74) 

12. Dailė  1  (37)  1  (37) 

13. Muzika  1  (37)  1  (37) 

14. Technologijos 1  (37) 1  (37)  2  (74) 

15. Kūno kultūra  2  (74)  2  (74) 

16. Žmogaus sauga     

17. Etnokultūra     

 Iš viso pamokų 5  (185) 2 (888) 5  (222) 34  (1295) 

 Neformalusis šviet.  1  1 



PAMOKŲ PASKIRSTYMAS 9 KL. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 9 klasė 

1. Dorinis ugdymas 1 ( 37 ) 

2. Lietuvių k. 4 ( 148 ) 

3. Anglų k. 3 ( 111 ) 

4. Rusų k. 2 ( 74 ) 

5. Matematika 3 ( 111 ) 

6. Informac. technolog. 1 ( 37 ) 

7. Biologija 2 ( 74 ) 

8. Chemija 2 (74 ) 

9. Fizika 2 ( 74 ) 

10. Istorija 2 ( 74 ) 

11. Geografija 2 ( 74 ) 

12. Dailė 1  ( 37 ) 

13. Muzika 1 ( 37 ) 

14. Technologijos 1 ( 37 ) 

15. Kūno kultūra 2 ( 74 ) 

   

17. Pilietiškumo pagrindai 1 ( 37 ) 

18.  Ekonomika ir verslumas 1 ( 37 ) 

 Iš viso pamokų 1129 

 Neformalusis šviet. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

91. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymui dalykų mokytojai, atsižvelgdami į mokinio gebėjimus ir 

galias, specialiojo pedagogo ir pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, pritaiko arba 

individualizuoja Bendrąsias programas. Sudarant ir įgyvendinant individualizuotas ir pritaikomas  

programas pagalbą teikia specialioji pedagogė. 

92. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal bendrąją programą ar  specialiųjų poreikių 

mokiniui pritaikytą bendrąją programą , mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal 

Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis mokyklos ugdymo plano 51 -58 

punktais. 

93. Mokinio, kuris mokosi pagal mokytojo parengtą individualizuotą specialiesiems ugdymosi 

poreikiams pritaikytą Pagrindinio ugdymo bendrąją programą, mokymosi pažanga  ir pasiekimai 

vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus. 

94. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis mokyklos specialiosios pagalbos teikimo 

tvarkos aprašu.  Dalykų mokytojai teikia individualią pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams 

pamokoje arba ,esant reikalui, po pamokų. 

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                            SUDERINTA 

Josvainių gimnazijos                                                 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

tarybos pirmininkas                                                   švietimo skyriaus vedėjas 

Vaidas Grišinas                                                         Julius Lukoševičius 

 

2018-08-31                                                               2018-08-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


