
 1 

   
      PATVIRTINTA 

                                                   Mažeikių ,,Jievaro“ pagrindinės mokyklos 
                               direktoriaus 
          2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1- 56 
 

MAŽEIKIŲ ,,JIEVARO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
UGDYMO PLANAS  2016 - 2017 M. M. 

 
I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mažeikių ,,Jievaro” pagrindinės mokyklos 2016 – 2017  mokslo metų ugdymo planas 
reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotų  programų, socialinių įgūdžių ugdymo 
ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje.  

Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais  teisės aktais sudaromas  2016 - 2017 
mokslo metų mokyklos ugdymo planas. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459  ,,Dėl 2015 - 2016 ir 
2016 - 2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457 ,,Dėl 2015 - 2016 ir 
2016 - 2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymu  Nr. 
V-614 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V- 457 ,,Dėl 2015 - 2016 ir 
2016 - 2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 
patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. 
įsakymu Nr. V-716 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m.gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-457 ,,Dėl 
2015 - 2016 ir 2016 - 2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo 
planų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

2. Mokyklos ugdymo plano paskirtis -  padėti mokyklai tikslingai, kryptingai, veiksmingai 
planuoti, organizuoti ir įgyvendinti pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo 
individualizuotas programas bei neformaliojo švietimo programas. 

3. Mokyklos ugdymo plano tikslai:  
3.1. Vadovaujantis pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, ugdymo 

turinį formuoti ir ugdymo procesą organizuoti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo galimybes 
pasiektų kuo aukštesnį mokymosi rezultatą, patirtų sėkmę ir įgytų šiuolaikiniam žmogui reikalingas 
kompetencijas(žinias, gebėjimus, nuostatas); 

3.2. ugdymo turinį ir procesą sieti su mokinių patirtimi ir jų gyvenamosios aplinkos 
poreikiais bei ypatumais. 

4. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 
4.1 tobulinti ir modernizuoti ugdymo procesą, taikant IKT ir aktyviuosius ugdymo 

metodus, atskleidžiant kiekvieno mokinio asmeninę pažangą; 
                     4.2.  aktyvinti mokymosi pagalbos teikimą mokiniams; 

4.3.  nustatyti tvarką ir būdus ugdymo turinio pritaikymui pagal mokinių poreikius; 
4.4. ugdyti verslumo ir socialinių įgūdžių gebėjimus, įgyjant praktinių kompetencijų; 
5.  Mokyklos keliami tikslai ir uždaviniai ugdymo programoms įgyvendinti:  
5.1.  saugi,sveika, jauki ir kultūringa mokyklos aplinka; 
5.2.  ugdymo orientacija į vaiko prigimtį, jo poreikius, kūrybines galias ir gebėjimus; 
5.3.  teikiamų paslaugų kokybės garantavimas; 
5.4.  maksimalus mokinių užimtumas ir saviraiškos įvairovės užtikrinimas; 
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6. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 
Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas,vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu. 
Pamoka - pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 
Specialioji pamoka - pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ir įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 
Specialiosios pratybos - švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus; 
Kitos mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
 

II. SKYRIUS  
MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS  

                       
7. Mokykla rengdama  Mokyklos ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių specialiųjų ugdymo 

poreikių įvairovę, mokinių ir jų tėvų (globėjų) pageidavimus, psichologinės pedagoginės tarnybos 
išvadas ir rekomendacijas, turimas mokymo lėšas. 

8. Mokykla 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 ir  2015-2016 ir 2016-2017 mokslo 
metų bendraisiais ugdymo planais. 

9. Organizuojant specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, atsižvelgiama: 
9.1. į mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius; 
9.2. į mokymo formą ir mokymo organizavimo būdą; 
10. Ugdymo turinį formuoja atsižvelgdama į mokinių jau turimą mokymosi ir 

sociakultūrinę patirtį, mokytojų kompetencijas, mokymosi aplinką, turimas mokymo lėšas; 
11. Ugdymo turinio dalį sudaro mokykloje vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, 

kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė veikla (10 mokymosi dienų). Ji organizuojama 
mokyklos pasirinktu laiku. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

12. Ugdymo turinį formuojant ir įgyvendinant priimti sprendimai: (Mokytojų tarybos 2016 
m. rugpjūčio 29 d. Nr. M3-4, Vaikos gerovės komisijos nutarimas 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. U3-5): 

12.1. dalykams įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių: pradinio ugdymo programos 
Bendrųjų planų  24.3 ir  96 punktais, pagrindinio ugdymo programos  Bendrųjų planų 123 ir 7 priedo 6 
punktais, socialinių įgūdžių ugdymo programos 7 priedo 12 punktu, atsižvelgus į mokymo formą ir 
mokymosi proceso organizavimo būdą, koreguoja dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių 
pamokų skaičių (20%- 30%). (Priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6)   

12.2. 1-10 klasėse pasirenka dorinį ugdymą (tikyba/etika), socialinių įgūdžių ugdymo 
klasėse (savarankiškumo ugdymo ir technologinio,socialinio,meninio ugdymo veikla) - namų ūkio 
darbai, buities kultūra, technologijos, dizaino pagrindai, karjeros planavimas, savarankiškumo 
ugdymas, meniniai darbai ir technologijos; 

12.3. mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, skiriamos logopedinės 
pratybos - individualios, pogrupio (2-4 mokiniai) ir grupinės (5-8 mokiniai) (priedas Nr. 7 ); 

12.4. individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriama po 2 pamokas per 
savaitę kiekvienam mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi arba turinčiam vidutinį, sunkų ar labai 
sunkų judesio ir padėties sutrikimą.( priedas Nr. 8); 

12.5. ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokų trukmė 40 
minučių. Sutaupytas pamokos laikas skiriamas mokinių veiklai keisti, pertraukoms organizuoti; 
(Mokyklos vaikos gerovės komisijos nutarimas 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. U3 -5); 



 3 

12.6. specialiųjų  ir lavinamųjų klasių mokytojai rengia ilgalaikius  (metų) pamokų planus 
bei teminius  pamokų planus. Ilgalaikis planas yra privalomas visiems pedagogams. Planavimo 
dokumentai rengiami vadovaujantis ugdymo turinio tvarkos aprašu. (Mokyklos direktoriaus 2015m. 
rugpjūčio 28d. įsakymas Nr.V1-103);  

12.7. lavinamosios klasės mokiniams, turintiems negalią dėl vidutinio, žymaus ar labai 
žymaus intelekto sutrikimo bei turintiems kompleksinių negalių, mokytojas sudaro individualias 
ugdymo programas ir ilgalaikius planus vieneriems mokslo metams (Vaiko gerovės komisijos 2013 m. 
gegužės 29 d. nutarimas Nr. 8); 

12.8. neformaliojo švietimo programos sudaromos vieneriems metams; 
12.9. ilgalaikiai planai ir ugdymo programos aptariamos ir aprobuojamos metodinėse 

grupėse, tvirtinamos mokyklos direktoriaus įsakymu; 
12.10. mokykla, vykdydama formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, atsižvelgusi į 

mokymo lėšas, mokinių poreikius, turimas mokymo (-si) sąlygas ir mokymo priemones, specialiųjų 
ugdymosi poreikių mokinių skaičių grupėje nustato: specialiosiose klasėse - nuo 5 iki 12 mokinių, 
lavinimo klasėse - nuo 5 (vienas kompleksinę negalią turintis tos klasės mokinys prilyginamas dviem 
tos klasės mokiniams) iki 10 mokinių; 

12.11. mokiniai ugdomi pagal individualizuotas bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo 
programas; 

12.12. lavinamosiose klasėse visų dalykų (išskyrus gydomąją kūno kultūrą ir 7-10 klasėse 
- technologijas) moko vienas mokytojas; 

12.13. socialinių įgūdžių ugdymo klasėse visų dalykų (išskyrus fizinę veiklą, technologijas 
ir muziką moko vienas mokytojas). I-II socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniams (mokiniai su 
nežymiu intelekto sutrikimu) ugdomi pagal  mokomuosius dalykus; 
                    13. Mokyklos vaiko gerovės komisijos siūlymu, tėvų (globėjų) pritarimu: (Mokyklos 
vaikos gerovės komisijos 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. U3-5, Mokyklos direktoriaus 2016-08-
29 įsakymas Nr. VI-54): 
                     13.1. atleisti 1-4 specialiųjų klasių mokinius nuo užsienio kalbos mokymosi;  

13.2. socialinio ugdymo srities dalykus (istorija) mokytis nuo 7 klasės; 
13.3. į biologijos pamokas integruojami fizikos ir chemijos pradmenys; 
13.4.  nuo 5 klasės mokyti vienos užsienio kalbos (anglų); 
13.5.  nuo 7 klasės mokyti antros užsienio kalbos (rusų). 
14.  Užtikrinti  ugdymo nuoseklumą  ir tęstinumą. 
15.   Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus 2013 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VI -

24 sudaryta darbo grupė. 
16.  Ugdymo plane numatyta: 
16.1. dalykui skiriamų pamokų skaičius konkrečioje klasėje (Priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6); 
16.2. sveikatos ugdymo, prevencinės (žalingų įpročių, elgesio ir krizių prevencijos) etninės 

kultūros ugdymo, karjeros ugdymo ir žmogaus saugos  programos integruotos visose klasėse į ugdymo 
turinį(išimtis ugdymo karjerai programa 10kl.): 

• prevencinę programą (alkoholio, tabako, ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimas) į gamtos mokslų dalykų, etikos, pilietiškumo ugdymo programas, klasių 
valandėles, mokyklos projektinę veiklą; 

• sveikatos ugdymo bendrąją programą į gamtos mokslų, technologijos dalykų, kūno 
kultūros programas, klasės valandėles, mokyklos projektinę veiklą; etninės kultūros 
ugdymo programa integruojama: 1-4 klasės į pasaulio pažinimą, dailę, lietuvių kalbą, 
muziką; 5-6 klasės - į etiką, lietuvių kalbą, dailę, muziką; 7-8 klasės - į istoriją, etiką, 
technologijas;  9-10 klasės – į etiką, lietuvių kalbą, dailę, muziką, pilietiškumo 
pagrindus, mokyklos projektinę veiklą, neformalųjį švietimą; 



 4 

• ugdymo karjerai programa į gamtamokslinius dalykus, technologijas, klasės 
auklėjamąją ir mokyklos projektinę veiklą;  

• žmogaus saugos programas  pradinėse klasėse integruoti į pasaulio pažinimo, dailės ir 
technologijų  pamokas;  

• ,,Antro žingsnio” programa 3-4 specialiojoje klasėje integruojama į visų dalykų 
pamokas ir klasės valandėles; 

• etninės kultūros ugdymo programą 1-4 klasėse į lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą, 
dailę, muziką; 5–6 klasės - į etiką, lietuvių kalbą, , dailę, muziką; 7–8 klasės - į istoriją, 
etiką, technologijas, mokyklos projektinę veiklą; 9–10 klasės – į etiką, lietuvių kalbą, 
dailę, pilietiškumo pagrindus, į neformalųjį švietimą;  

• Lavinimo ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse programos integruojamos į pažintinę, 
meninę ir fizinę veiklas; 

16.3. integruotų pamokų apskaita fiksuojama dienyne  - dalyko pamokų turinyje; 
16.4. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka (Tvarka patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 26 d įsakymu Nr. VI-31); 
16.5. adaptacinio laikotarpio specialiosios klasės penktokams trukmė: pirmasis pusmetis. 

Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami; 
16.6. ugdymo procesas pagal  pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo    

programas organizuojamas pusmečiais  
16.6.1. pusmečių datos:  

• I pusmetis  1 - 5 kl. prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi sausio 20 dieną; 
• II pusmetis prasideda sausio 23 dieną ir baigiasi gegužės 30 dieną; 
• I pusmetis 6 - 10 klasėms ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams  

prasideda rugsėjo 1 dieną ir baigiasi sausio 20 dieną. 
• II  pusmetis prasideda sausio 23 dieną ir baigiasi  birželio 2 dieną. 

16.7. mokinių mokymosi krūvio reguliavimas: namų darbai neskiriami, tęstinis žinių 
įtvirtinimas vyksta popamokinėje veikloje; 

 16.8. mokinių aprūpinimo mokymo priemonėmis: vadovėliais ir pratybų sąsiuviniais 
mokinius aprūpina mokykla. 

16.9 socialinė veikla vykdoma nuo 5 klasės. Jai skiriama per mokslo metus 5 pamokų 
trukmės veikla ir  organizuojama ugdymo proceso metu: mokiniai socialinę veiklą atlieka tvarkydami 
klasės, mokyklos aplinką, padėdami klasės draugui, auklėtojui ar mokytojui, dalyvaudami klasės 
veikloje, kultūriniuose, sportiniuose renginiuose, socialinės paramos akcijose; 

16.10. socialinės veiklos apskaitą vykdo klasės vadovas; 
16.11. socialinė veikla fiksuojama klasės dienyne. 
17. Mokykla rengia vienų metų vieną ugdymo planą visoms programoms (pradinio 

ugdymo,  pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo) įgyvendinti. 
18. Ugdymo plano projektas derinamas su mokyklos taryba. 
19. Ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki 2016 m. rugsėjo 1 d. 

           
III. SKYRIUS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 
 

20. Mokyklos mokytojų taryba (Mokytojų tarybos 2016 m. rugpjūčio 29 d. Nr. M3-4) 
siekdama mažinti mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, nutarė į ugdymo 
turinį integruoti:  

20.1. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinę 
programą, sveikatos ugdymo programą visose klasėse į gamtos mokslo, etikos, pilietiškumo ugdymo, 
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technologijų, kūno kultūros pamokas, klasės valandėles, mokyklos projektinę veiklą, neformalųjį 
švietimą; 

20.2  sveikatos ugdymo bendrąją programą į gamtos mokslų, technologijos dalykų, kūno 
kultūros programas, klasės valandėles, mokyklos projektinę veiklą; etninės kultūros ugdymo programa 
integruojama: 1-4 klasės į pasaulio pažinimą, dailę, lietuvių kalbą, muziką; 5-6 klasės - į etiką, lietuvių 
kalbą, dailę, muziką; 7-8 klasės - į istoriją, etiką, technologijas;  9-10 klasės – į etiką, lietuvių kalbą, 
dailę, muziką, pilietiškumo pagrindus, mokyklos projektinę veiklą, neformalųjį švietimą 

20.3. etninės kultūros ugdymo programą 1-4 klasėse į lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą, 
dailę, muziką; 5–6 klasės - į etiką, lietuvių kalbą, , dailę, muziką; 7–8 klasės - į istoriją, etiką, 
technologijas, mokyklos projektinę veiklą; 9–10 klasės – į etiką, lietuvių kalbą, dailę, pilietiškumo 
pagrindus, į neformalųjį švietimą;  

20.4 karjeros ugdymo programą visose 1-9 klasėse į gamtos mokslų dalykus, 
technologijas, klasės auklėjamąją ir mokyklos projektinę veiklą;  

  20.5. Lavinimo ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse programos integruojamos į pažintinę, 
meninę ir fizinę veiklas; 

20.6. integravimo būdai: integruoti projektai, integruotos mokinių išvykos, suderintos 
temos ir užduotys skirtingų dalykų pamokose; 
   

IV. SKYRIUS 
SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE 

 
21. Mokykla, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo 

programas:  vadovaujasi: 
21.1 Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 
21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
(toliau – Higienos norma);  

21.2. sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir 
mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje 
aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos 
reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį. 

22. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ugdymo bendroji programa, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-
1290 „Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“, ir priimtas  sprendimas dėl jos 
įgyvendinimo būdų (integruoti į kitų dalykų turinį, įgyvendinti per neformaliojo švietimo ir projektines  
veiklas).  

23. Mokykla planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo 
ir stiprinimo renginius. 

24. Mokykloje sudarytos  sąlygos  mokiniui kasdien turėti fiziškai aktyvią pertrauką tarp 
pamokų, ne trumpesnę kaip 25 min. ( pertrauka po 3-čios pamokos). 
 

V. SKYRIUS 
PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 
I. UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

 
25.  Ugdymo organizavimas 1-5 klasėse: 
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25.1. 2016 - 2017 mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. 
rugpjūčio 31 d.; 

25.2. ugdymo procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. gegužės 30 d.; 
25.3. vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 32 savaitės. Mokykloje mokomasi  5  

dienas per savaitę; 
25.4 ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos rudens, žiemos, pavasario ir papildomos 

atostogos:  
25.4.1 Atostogų trukmė 2016 –  2017 mokslo metais:  

 
Atostogos  Prasideda  Baigiasi  

Rudens  2016-10-31  2016-11-04  

Žiemos (Kalėdų)  2016-12-27  2017-01-06  

Pavasario (Velykų)  2017-04-10  2017-04-14 

Vasaros 2017-05-31  2017-08-31  

   

 
25.4.2.  Papildomoms atostogoms skiriama 10 mokymosi dienų. 
25.4.3. Papildomos atostogos 2016-2017 mokslo metais  organizuojamos:  

 
Atostogos prasideda  Atostogos baigiasi  

2017-02-17 2017-02-24 
 2017-04-18 2017-04-21 

 
25.5. 1-4 klasėse 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat 

etninei),  meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Ši veikla 
yra  ugdymo proceso dalis, ja siekiama pradinio ugdymo programoje numatytų ugdymo tikslų. 
   

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 
Mokslo ir žinių diena 2016 m. rugsėjo 1 d. 1-4 klasių mokytojos 
Saugaus eismo diena 2016 m. spalio 13 d. 1-4 klasių mokytojos 
Tarptautinė tolerancijos diena 2016 m. spalio 16 d. 1-4 klasių mokytojos 
Kalėdinė šventė 2016 m. gruodžio 22 d. 1-4  klasių mokytojos 
,,Iš liaudies lobių skrynios“ 2017 m. sausio19 d. 1-4 klasių mokytojos  
Užgavėnių diena 2017 m. vasario 28 d. 1-4 klasių mokytojos 
40-ties paukščių diena 2017 m. kovo 16 d. 1-4 klasių mokytojos 
Vaikiškos knygos diena  
,,Atverkim pasakai duris“ 

2017 m. balandžio 6 d. 1-4 klasių mokytojos 

Motinos diena ,,Skrybėlaitė mamai“ 2017 m. gegužės 4 d. 1-4 klasių mokytojos 
Šeimos diena 2017 m. gegužės 30 d. 1-4 klasių mokytojos 

 
25.6. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, 

nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo 
viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 
laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo 
dienų skaičių. Mokyklos direktorius prima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus 
sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją 
(Mažeikių rajono savivaldybės švietimo skyrių). 
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26. Ugdymo organizavimas 6-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėse: 
26.1. 2016–2017 mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 

31 d.; 
 26.2  Ugdymo procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. birželio 2 d.; 
26.3. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 34 savaitės. Mokykloje mokomasi  

5 dienas per savaitę; 
26.4. Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: rudens, žiemos ir pavasario: 
26.4.1. Atostogų trukmė 2016–2017 mokslo metais:  
 

Atostogos  Prasideda  Baigiasi  

Rudens  2016-10-31  2016-11-04  

Žiemos (Kalėdų)  2016-12-27 2017-01-06 

Žiemos 2017- 02-17 2017-02-17  
Pavasario (Velykų)  2017-04-10  2017-04 -14  

Vasaros  2017-06-05  2017 -08-31  

 
 26.4.2. penktų klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos:  
                       

Atostogos prasideda  Atostogos baigiasi  

2017-02-17 2017-02-24 
 2017-04-18 2017-04-21 

 
26.5.  Ugdymo  procese  pažintinei ir kultūrinei  veiklai  organizuoti skiriama  30  pamokų 

Ji organizuojama 2017m. gegužės 29 - birželio 2 dienomis (5 dienos) 12 val. skirti pažintinei, 
kultūrinei veiklai per mokslo metus pagal sudarytą planą. 

26.6.  Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti  5 klasių 
mokiniai, esant  25  laipsnių šalčio ar žemesnei – 6-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniai. 
Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 
                                                    

VI. SKYRIUS 
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS, TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

INFORMAVIMAS 
 

                   27. Mokinio, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio individualizuotas programas ir 
socialinių įgūdžių ugdymo programą pasiekimai vertinami pagal šiose programose numatytus 
pasiekimus; (Mokytojų tarybos 2016 m. rugpjūčio 29 d. Nr. M3-4) 
                27.1.1-4 klasėse mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, 
pasiekimai fiksuojami aprašomuoju būdu, o mokinių padaryta arba  nepadaryta pažanga fiksuojama 
atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „p. p.“ arba „n. p.“. Informacija fiksuojama mokinio ugdymosi 
pasiekimų apraše, kas pusmetį  teikiama tėvams (globėjams); 

27.2. 5-10 lavinamųjų ir I-III socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių,(vidutinio, 
žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo) ugdomų pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 
programą ir socialinių įgūdžių ugdymo programą, pasiekimai fiksuojami aprašomuoju būdu, mokinių 
padaryta arba  nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje dienyno skiltyje, įrašant „įskaityta“ arba 
„neįskaityta“ ir kas pusmetį teikiama tėvams (globėjams, rūpintojams).  

27.3. vertinimas lavinimo ir socialinių įgūdžių klasėse atliekamas I pusmečio ir mokslo 
metų pabaigoje, pildant mokinio ugdymosi pasiekimų aprašą. (Vaiko gerovės komisijos posėdžio 2013 
m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 8). 
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27.4.  5 specialiojoje klasėje mokiniai  I pusmetį pažymiais nevertinami.  
28. Dorinio ugdymo, žmogaus saugos, kūno kultūros (fizinės veiklos), dailės, muzikos, 

ekonomikos, anglų kalbos, ugdymo karjerai, savarankiškumo ugdymo, buities kultūros, dizaino 
pagrindų, pilietiškumo ugdymo  mokymosi pasiekimus įvertinti įrašu ,,įskaityta” arba  ,,neįskaityta”. 

29. Mokinių, (nežymaus intelekto sutrikimo) besimokančių pagal individualizuotas 
pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo 
sistema, išskyrus atvejus, numatytus mokyklos ugdymo plano 28  punkte. 

30. Klasių dienynus dalykų mokytojai užpildo  kiekvieną pamoką: užrašo pamokos temą ir 
datą, raide „n“ žymi nedalyvaujančius pamokoje mokinius, raide „p“ – pavėlavusius ir įrašo gautus 
pamokoje vertinimus. 

31. Už 1-4 klasių, 5-10 klasių, I-III SĮU klasių dienynų tvarkymą atsakingi klasių vadovai 
ir mokytojai dalykininkai. 

32. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie vaikų ugdymo(si) poreikius, pažangą, lankomumą ir 
elgesį informuojami per tėvų susirinkimus, pažymių (5-10 spec. kl.) knygelėse. 

33. Moksleivių daromą pažangą ar ugdymosi sunkumus mokytojas reguliariai aptaria su 
tėvais  ir pačiais moksleiviais  individualių susitikimų metu (pagal poreikį) ar tėvų susirinkimų metu. 

 
VII. SKYRIUS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMAS 
 

34. Specialiąją pedagoginę pagalbą mokykla teikia švietimo ir mokslo ministro nustatyta 
tvarka. 

35. Mokiniui, turinčiam didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių specialiąją 
pedagoginę pagalbą teikia specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, logopedas, judesio ir padėties 
korekcijos pedagogas, mokytojo padėjėjas. Psichologinę pagalbą teikia psichologas.  
   36.Specialioji pedagoginė pagalba teikiama ugdymo proceso metu ir pasibaigus ugdymo 
procesui, vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228; 

36.1 Vaiko gerovės komisijos nutarimu (Mokyklos vaikos gerovės komisijos 2016 m. 
rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. U-5) mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, 
skiriamos logopedinės pratybos - individualios, pogrupio (2-4 mokiniai) ir grupinės (5-8 mokiniai) 
(priedas Nr. 7) 

 36.2. individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriama po 2 pamokas per 
savaitę kiekvienam mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi arba turinčiam vidutinį, sunkų ar labai 
sunkų judesio ir padėties sutrikimą (priedas Nr. 8) 
  37. Specialioji pagalba teikiama mokytojo padėjėjo ugdymo proceso metu, vadovaujantis 
Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro  2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229. 
 

VIII. SKYRIUS 
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 
 38. Mokiniams per dieną gali būti skiriamas tik vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį 
darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš 2 dienas. Nevykdomi kontroliniai darbai po 
atostogų ar šventinių dienų; 
 38.1. mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, 
skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius; 
 38.2 per dieną neturi būti daugiau kaip 7 pamokos;  



 9 

 38.3. mokykloje vyksta žinių valanda, kurios metu mokiniai įtvirtina įgytas žinias ir 
kompetencijas, skaito knygas, žaidžia stalo žaidimus. 

 
IX. SKYRIUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 
 
  39. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo veiklas mokiniai renkasi pagal poreikius, 
mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti, jos yra 
neprivalomos.  
  40. Neformaliojo vaikų švietimo veikla įrašoma į atskirą, iki rugsėjo 1 dienos sudarytą, 
neformaliojo švietimo tvarkaraštį.. 
  41. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 6 
mokiniai. 
  42.Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių 
neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgusi į juos 
siūlo neformaliojo švietimo programas. 
  43. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami, užsiėmimai fiksuojami neformaliojo  
švietimo dienynuose. 
 44. Neformalusis švietimas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, 
numatomas veiklos pobūdis, veiklos intensyvumas, periodiškumas ir trukmė. 

45. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos 1 mokslo metams. 
 

X. SKYRIUS 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 
46.1. Įgyvendinant pradinio ugdymo programą jungiamos 3 ir 4 klasės: 

• 3-4 specialioji jungtinė klasė; 
   46.2 Įgyvendinant pagrindinio ir socialinių įgūdžių  ugdymo programas, jungiamos 2 
klasės,  
• 6-7- lavinamoji jungtinė klasė; 
• 5-6 specialioji jungtinė klasė; 
• 7-8 specialioji jungtinė klasė; 
• 8-9 lavinamoji jungtinė klasė; 
• 9-10 specialioji jungtinė klasė; 
• I – II socialinių įgūdžių ugdymo klasė. 

 47. Jungtinės klasės ugdymo planą mokykla rengia pagal Bendruosiuose ugdymo 
planuose pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bei socialinių įgūdžių ugdymo programų jungtinei 
klasei nustatytą savaitinių pamokų skaičių: 

• 3-4 specialioji jungtinė klasė -   24 pamokos 
• 6-7- lavinamoji jungtinė klasė - 26 pamokos 
• 5-6 specialioji jungtinė klasė -  28 pamokos 
• 7-8 specialioji jungtinė klasė -  30 pamokų 
• 8-9 lavinamoji jungtinė klasė -  26 pamokos 
• 9-10 specialioji jungtinė klasė - 31 pamoka 
• I –II socialinių įgūdžių ugdymo klasė - 27 pamokos 

48. Jungtiniam 3-4 specialiosios klasės komplektui skiriamos 26 savaitinės pamokos 
(Mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. VI-55). 
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49. Jungtinėse klasėse, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, pamokų skaičius 
atskiriems dalykams nedidinamas. 

50.  Kiekvienam pradinio, pagrindinio ugdymo programos I dalies  jungtiniam klasės 
komplektui ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių komplektui skiriama po 2 neformaliojo švietimo 
valandas, 9-10 specialiosios klasės komplektui skiriamos 3 neformaliojo švietimo valandos. 

 
XI. SKYRIUS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKYMAS NAMIE 
 
 51. Dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių mokinių mokymo namie ugdymo turinys formuojamas parenkant ugdymo sritis, 
pritaikant dalykų programas pagal šių mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir atsižvelgiant į 
gydytojų rekomendacijas. 
  52. Mokyklos direktorius priima sprendimą skirti mokymą namuose ir įformina įsakymu. 
Klasės dienyne prie mokinio pavardės visų dalykų puslapiuose rašoma: „Mokosi namie“. 
 53. Vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti namie skiriamos 8 valandos per savaitę (Priedas Nr. 9). 
 54. Ugdymas organizuojamas atskiromis veiklos sritimis: komunikacinės, pažintinės, 
orientacinės, meninės ir darbinės. Mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, mokymui namie 
rekomenduojama 1-2 valandas skirti gydomajai mankštai. 
 55. Mokinį namie ugdo specialusis pedagogas, kuris, atsižvelgdamas į individualius 
kiekvieno vaiko gebėjimus ir specialiuosius ugdymosi poreikius, kartu su tėvais (globėjais) 
individualiai pritaiko mokiniui bendrąją pagrindinio ugdymo programą, lavina jo gebėjimus bei 
įgūdžius, konsultuoja tėvus. 

 
XII. SKYRIUS 

UGDYMO SRIČIŲ  MOKYMO ORGANIZAVIMAS 
        

Dorinis ugdymas. 

56. Dorinio ugdymo dalyką (tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai 
(globėjai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą 
ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams. 

57. Minimalus mokinių skaičius grupėje dorinio ugdymo pamokose – 5 mokiniai. Grupės 
sudaromos jungiant klases. 

                  Užsienio kalbos.  
  58. Mokyklos vaiko gerovės komisijos siūlymu, Mokyklos tarybos, pritarimu: 
(Mokyklos vaikos gerovės komisijos 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. U3-5, Mokyklos tarybos 
nutarimas 2016-08-29, protokolas Nr. M4-6.) 

 58.1. 1-4 spec. klasių mokiniai nesimoko užsienio kalbos; 
 58.2. nuo 5 spec. klasės mokosi vienos užsienio kalbos (anglų k.) 

  58.3. nuo 7 klasės mokiniai mokosi antros užsienio kalbos; (Mokyklos direktoriaus 2016 
m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. VI-54). 

Kūno kultūra 

59. Dėl mažo mokinių skaičiaus klasės į grupes nedalijamos. Pamokos vyksta berniukams 
ir mergaitės kartu. 

60.  1-10 lavinamųjų  klasių mokiniams skiriamos  2 gydomosios kūno kultūros pamokos. 
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 61. Specialiųjų klasių mokiniams pagal ligų pobūdį sudaryta 10 mokinių grupė ir 
skiriamos 2 gydomosios kūno kultūros  pamokos. Kūno kultūros pamokose šie mokiniai dalyvauja, bet 
pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojų rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą. 

62. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės lavinamųjų klasių mokiniai 
dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems   skiriami pagal gydytojo 
rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą. 

63. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 
skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 
skatinti ligų paūmėjimą. 

64. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai 
dėl ligos, pasiūlo kitą veiklą (pvz: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą bibliotekoje informatikos 
kabinete ir pan.).  
 Technologijos. 

65. Technologijų pamokoms minimalus moksleivių skaičius grupėje – 5 mokiniai. Grupės 
komplektuojamos iš paralelinių specialiųjų klasių mokinių. Berniukai ir mergaitės mokomi atskirai. 
2016 - 2017 m. m.  sudaromos 2 mergaičių ir 3 berniukų grupės.                          

66. Technologijų pamokose mergaitės mokomos namų ūkio darbų, berniukai, stalystės ir 
tinkavimo – dažymo darbų. 

67.  Nuo 5 specialiosios klasės  technologijų pamokoms skiriamos 6  savaitinės pamokos.  
   Žmogaus sauga.  

68. Organizuojama vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąją programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl 
žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“, Priešgaisrinės saugos mokymo programa 
bendrojo lavinimo mokykloje, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 
rugpjūčio 6 d.  įsakymu Nr. V-1192/1V-594 „Dėl priešgaisrinės saugos mokymo programos bendrojo 
lavinimo mokykloms patvirtinimo“ pakeitimo: 

68.1. Pradinėse klasėse ir 5-10 lav. klasėse žmogaus sauga integruojama į technologijos, 
pasaulio pažinimo ir dailės pamokas; 

68.2.  5-10 spec. klasėse žiūrėti priedas Nr. 3. 
 
 
 
                                                                                                             Ugdymo planą rengė darbo grupė 
         
                                                                                                                                  Edita Buračienė 
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