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KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1.Kazlų Rūdos pradinės mokyklos (toliau tekste – Mokykla) 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo 

metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas (toliau tekste – Ugdymo planas) reglamentuoja 

pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo programos ją pritaikius mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pradinio ugdymo individualizuotos programos, neformaliojo vaikų 

švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. 

 2.Ugdymo plano tikslas ir uždaviniai: 

 Tikslas – atsižvelgiant į Mokyklos strateginius tikslus, bendruomenės poreikius, mokinių 

pasiekimų tyrimų duomenis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatus, Mokyklos 

įsivertinimo duomenis tikslingai bei veiksmingai planuoti ir organizuoti pradinį ugdymą.  

 Uždaviniai: 

 nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo programoms įgyvendinti; 

  vienodą dėmesį skirti visų asmens kompetencijų, numatytų ugdymo programose 

ugdymui(si); 

 diferencijuoti ugdymą ir teikti švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualias kiekvieno 

mokinio galimybes; 

 sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, aktyviam dalyvavimui neformaliajame ugdyme; 

 skatinti sveiką gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą. 

3.Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio 

ugdymo programos bendrajame ugdymo plane, patvirtintame LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V–688, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

 4.Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, Pradinio, pagrindinio ir 

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

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, 

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

ISAK-2433, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą 

ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

 5.Mokykla, rengdama Ugdymo planą, rėmėsi švietimo stebėsenos, tarptautinių (matematikos 

ir gamtos mokslų TIMSS 2019) ir nacionalinių (NMPP 2021 m.) tyrimų duomenimis bei 

rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, 2020 m. Mokyklos 

įsivertinimo duomenimis. 

 6.Ugdymo planą rengė Mokyklos direktoriaus pavaduotojos, laikinai einančios direktoriaus 

pareigas 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-19 sudaryta darbo grupė. 

 7.Ugdymo planas sudarytas dvejiems mokslo metams: 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m.  

 8.Ugdymo plane įteisinti Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl: 



 8.1.prioritetinių ugdymo tikslų ir uždavinių, keliamų dvejiems mokslo metams; 

 8.2.pradinio ugdymo proceso organizavimo laikotarpių ir mokiniams skiriamų atostogų datų; 

 8.3.Bendrajai programai įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų konkrečiai klasei paskirstymo; 

8.4.ugdymo turinio formavimo, mokymosi organizavimo formų; 

 8.5.ugdymo turinio planavimo laikotarpių, struktūros ir kitų su ugdymo turinio planavimu 

susijusių aspektų; 

8.6.edukacinių erdvių kūrimo, panaudojimo ir pritaikymo, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi 

poreikius, keliamus ugdymo tikslus; 

 8.7.Bendrosios programos pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, ir pradinio ugdymo individualizuotos 

programos įgyvendinimo; 

8.8.švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo;  

8.9.ugdymo valandų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, panaudojimo; 

8.10.mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 

organizavimo būdų ir laikotarpių, didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, užduočių, 

kurios skirtos atlikti namuose, skyrimo; 

8.11.mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo;  

 8.12.vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimo, naudojimosi jomis mokykloje 

principų ir tvarkos; 

8.13.pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos (toliau tekste – Pažintinė kultūrinė 

veikla) organizavimo; 

8.14.neformaliojo vaikų švietimo organizavimo, skiriamų ugdymo valandų, mokinių skaičiaus 

grupėse; 

8.15.prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo (integruojant į 

Bendrosios programos dalykus ar vykdant atskiras programas, skiriant joms tikslines ugdymo 

valandas); 

8.16.kitų mokiniams ir mokyklai ugdymo turiniui įgyvendinti aktualių nuostatų. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

 

 9.Mokslo metai: 

 9.1.2021–2022 mokslo metų ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 

m. birželio 9 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos; 

 9.2.2022–2023 mokslo metų ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 

m. birželio 9 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. 

 10.Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. 

 11.Ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai: 

 

Mokslo metai Pusmečiai 

I pusmetis II pusmetis 

2021–2022 2021-09-01–2022-01-14 2022-01-17–2022-06-09 

2022–2023 2022-09-01–2023-01-13 2023-01-16–2023-06-09 

 

 12.Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos, kurių bendra trukmė 2021–2022 mokslo 

metais – 21, o 2022–2023 mokslo metais – 20 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos 

švenčių ir poilsio dienos. 

 

Atostogos 2021–2022 mokslo metai 2022–2023 mokslo metai 

Rudens 2021-11-03–2021-11-05    2022-10-31–2022-11-04          

Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27–2022-01-07     2022-12-27–2023-01-06           



Žiemos 2022-02-14–2022-02-18        2023-02-13–2023-02-17          

Pavasario (Velykų) 2022-04-19–2022-04-22        2023-04-11–2023-04-14        

 

 13.Vasaros atostogos: 

 13.1.2021–2022 m. m. – 2022 m. birželio 10 d.– rugpjūčio 31 d.; 

 13.2.2022–2023 m. m. – 2023 m. birželio 10 d.– rugpjūčio 31 d. 

 14.Oro temperatūrai esant minus 20°C ar žemesnei mokiniai į Mokyklą gali nevykti. Šios 

dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į Mokyklą 

mokiniams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus 28°C 

ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. 

 15.Mokyklos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Sprendimus dėl 

ugdymo proceso koregavimo, įskaičiavimo/neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių derina su 

Mokyklos taryba, Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. 

         16.Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

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

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

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

remonto darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede. 

17.Mokykla pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso 

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

ugdymui organizuoti. Ugdymo proceso tvarkaraštis, jo keitimai mokiniui, mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams) turi būti žinomi iš anksto. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 

90 min. Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, 

atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių. Mokiniams mokantis asinchroniniu 

būdu, mokytojas asinchroniniam ugdymui skirtą ugdymo proceso laiką skiria mokinių 

konsultacijoms. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai. 

         18.Mokykla įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo 

būdu. Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, taip pat mokiniams, turintiems 

vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų), užtikrinamos sąlygos mokytis mokykloje, jeigu mokykloje nėra aplinkybių, 

kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti 

mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas. 

          19.Atsiradus poreikiui atskirų dalykų (arba dalyko dalies) mokymuisi, mokykla gali 

perskirstyti klases ir sudaryti laikinąsias grupes iš paralelių klasių mokinių arba apjungdama ne 

daugiau nei dviejų gretimų klasių mokinius.  

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

 20.Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, 

matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis ugdymas. 

 21.Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka,  kurios trukmė 1 klasėse – 35 

min., 2–4 klasėse – 45 min. 

 22.Ugdymo procesą organizuojant ne pamoka, o kitomis ugdymo organizavimo formomis – 

kūrybine, tiriamąja, projektine veikla ar kt.: 

 22.1.Ugdomosios veiklos (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų 

turinį) trukmė per dieną gali vykti: 1 klasėje – ilgiau nei 5, 2–4 klasėse – nei 6 ugdymo valandos. Į 

šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas; 

 22.2.Numatomos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui. Visų pertraukų bendras laikas sudaro 

ne mažiau kaip 1 valandą 10 min. per dieną; 



 22.3.ugdymo procesas organizuojamas ne tik Mokykloje, bet ir už jos ribų (muziejuose, 

parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.). 

 23.Pažintinei kultūrinei veiklai per mokslo metus skiriama: 1–2 klasėse - 8–9 dienos (ne 

mažiau 40 pamokų), 3–4 klasėse – 10 d. (ne mažiau 50 pamokų). Šios dienos numatomos 

planuojant bendrus Mokyklos renginius ir klasės vadovo organizuojamas veiklas. Jos 

įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama 

Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų.  

 24.Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis 

įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys. 

 25.Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių ugdymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą pamokų/ugdymo valandų skaičių. 
 
 

 26.Minimalus pamokų skaičius pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per metus, 

savaitę: 
 

Dalykai 
  1 klasė 

 
2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš visos skiriama 

pamokų Pradinio 

ugdymo programai 

Dorinis ugdymas (tikyba arba 

etika) 
35 / 1 35 / 1 35 / 1 35 / 1 140 / 4 

Lietuvių kalba ** 280 / 8 245 / 7 245 / 7 245 / 7 1015 / 29 

Užsieni kalba (anglų) 0 70 / 2 70 / 2 70 / 2 210 / 6 

Matematika** 140 / 4 175 / 5 140 / 4 175 / 5 630 / 18 

Pasaulio pažinimas 70 / 2 70 / 2 70 / 2 70 / 2 280 / 8 

Meninis ugdymas: 175 / 5 175/ 5 175 / 5 175 / 5 700 / 20 

             Dailė ir technologijos 70 / 2 70 / 2 70 / 2 70 / 2 280 / 8 

                                   Muzika 70 / 2 70 / 2 70 / 2 70 / 2 280 / 8 

                                       Šokis 35 / 1 35 / 1 35 / 1 35 / 1 140 / 4 

Fizinis ugdymas*** 105 / 3 105 / 3 105 / 3 105 / 3 420 / 12 

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius metams  
770 / 22 840 / 24 805 / 23 840 / 24 3255 / 93 

Pamokos, skiriamos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti  
70 / (2) 105 / (3) 175 / (5) 

Neformalusis švietimas 140 / (4) 140 / (4) 280 / (8) 
Pastaba: 

**Minimalus pamokų skaičius lietuvių kalbai ir matematikai gali būti koreguojamas tarp klasių, atsižvelgiant į 

praėjusiais mokslo metais skirtą pamokų skaičių. 

***Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 27.Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriamos ugdymo valandas per savaitę 

kiekvienai klasei: 

 

                                Klasės                                                                              

Dalykai 

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius  

 

 

 

1a 

 

 

 

1b 

 

 

 

2a  

 

 

 

2b 

 

 

 

2c 

 

 

 

3a  

 

 

 

3b 

 

 

 

3c 

 

 

 

4a  

 

 

 

4b 

 

 

 

4c 

Dorinis ugdymas  

Tikyba / etika 

1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba  8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Užsienio kalba (anglų) - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Matematika  4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

Pasaulio pažinimas  2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 

Dailė ir technologijos  2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Muzika  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



Šokis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Privalomų ugdymo 

valandų skaičius mokiniui 

per savaitę 

23 23 25 25 25 24 

 

24 

 

24 25 25 25 

Valandos, skiriamos 

mokinių ugdymo (si) 

poreikiams tenkinti : 

           

Individualioms ir 

grupinėms matematikos 

konsultacijoms 

     1 1 1    

Iš viso Bendrajai programai 

įgyvendinti valandų 

skaičius 

23 

 

23 

 

25 

 

25 25 

 

25 25 25 25 25 25 

Neformaliojo vaikų 

švietimo valandos 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 28.Pamokų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; 

pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti; valandos neformaliojo vaikų švietimo 

programoms įgyvendinti.  

 29.Valandos, skirtos  mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti naudojamos individualioms ir 

grupinėms matematikos konsultacijoms 3 klasėse, mokymosi pagalbai teikti gabiems mokiniams, 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams. Skiriama 1 

savaitinė pamoka, kurios turinį mokytojas planuoja ir organizuoja atsižvelgdamas į mokinių 

poreikius ir matematikos dalyko programą. 

 30.Planuodamas ugdymo turinį, mokytojas vadovaujasi Pradinio ugdymo Bendrąja programa 

ir atsižvelgia į šiuos aspektus: Mokyklos pradinio ugdymo planą, dalykui ar neformaliojo švietimo 

būreliui skirtų valandų skaičių, prevencines programas, integruotas į Bendrosios programos 

dalykus, Mokyklos prioritetus, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką Mokykloje, 

Mokyklos materialinę bazę, mokinių poreikius, mokymosi motyvaciją ir kt.  

          31. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, mokyklos lėšas. Mokiniai renkasi neformaliojo 

vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams.  

          32. Mokinių skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį 

nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. Neformaliojo vaikų švietimo programose 

dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

 33.Ugdymo sričių/ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

 33.1.Dorinis ugdymas: 

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

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

(globėjų) parašytą prašymą. 

 33.2.Kalbinis ugdymas: 

 33.2.1.lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis; 

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

sporto ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio ugdymo Bendrąją programą, skiriant Ugdymo 

plano 22 punkte nurodytas pamokas; 

 33.2.3.pirmosios užsienio-anglų kalbos mokymas: 

 33.2.3.1.pirmosios užsienio kalbos (anglų) mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio 

ugdymo programos metais; 



 33.2.3.2.užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę. 

 33.3.Socialinis gamtamokslinis ugdymas: 

 33.3.1.gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė (35 pamokos) pasaulio pažinimo 

dalykui skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis 

praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl vieną ketvirtąją (8–9 pamokos) dalykui skiriamo laiko 

ugdymas vyks tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie 

vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose; 

 33.3.2.socialiniams gebėjimams ugdytis ne mažiau viena ketvirtoji (17 pamokų) pasaulio 

pažinimo dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuoti socialinės, kultūrinės aplinkos 

pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose 

ir pan.). Sprendimas organizuoti ugdymo procesą kitose edukacinėse erdvėse paliekamas klasės 

mokytojui drauge su tėvų bendruomene, atsižvelgiant į klasės bendruomenės poreikius, turimus 

išteklius ir galimybes. 

 33.5.Fizinis ugdymas: 

 33.5.1.ne mažiau kaip 105 pamokos per metus (3 pamokos per savaitę), skiriamos fiziniam 

ugdymui; 

 33.5.2.specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

 33.5.2.1.mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis 

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas, 

 33.5.2.2.tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne Mokykloje; 

 33.5.3.siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 

organizuojamos judriosios pertraukos, rytinės mankštos ir fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos. 

 33.6.Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis): 

 33.6.1.dailės ir technologijų dalyko ugdymui skiriama 70 pamokų per metus, iš kurių ne 

mažiau kaip vienas trečdalis (23 pamokos) laiko skiriamas technologiniam ugdymui; 

          33.6.2.muzikos dalyko ugdymui skiriama 70 pamokų per metus, 

 33.6.3.šokio dalyko ugdymui skiriama 35 pamokos per metus; 

 33.6.4.atsižvelgiant į mokinių meninio ugdymo poreikius, Mokykloje siūloma lankyti 

neformaliojo vaikų švietimo meninės krypties būrelius. 

         33.7.Informacinės technologijos: 

         33.7.1.skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos; 

33.7.2. integruotai ar atskira pamoka (jas skiriant iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams 

tenkinti) ugdomas mokinių informacinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir atsakingo šiuolaikinių 

technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, skaitmeninio turinio 

kūrimo. 

 34.Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas.  

 Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį ir auklėjamąją veiklą integruojama: 

 34.1.bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 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 integruojamos į Bendrosios programos turinį; 

 34.2.Prevencinės programos: 

 34.2.1.Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios 

programos patvirtinimo“; 

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

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



 34.2.3. 1-4 klasėse įgyvendinama, pasirinkta prevencinė programa „Gyvenimo įgūdžių 

ugdymas“ (pradinės klasės). 

 34.3. Mokytojas Ilgalaikiuose, Klasės vadovo veiklos planuose numato ugdymo dalykus, į 

kuriuos integruojamas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Žmogaus 

saugos bendrosios ir mokyklos pasirinktų prevencinių programų, ugdymo turinys. 

 35.Vadovėliais ir mokymo priemonėmis aprūpinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310 „Dėl bendrojo ugdymo 

dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais 

tvarkos aprašu“: 

 35.1.vadovėliai parenkami vadovaujantis tęstinumo principu ir Bendrojo ugdymo dalykų 

vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų baze. 1–4 klasėse ugdymo procese naudosime 

serijos „Taip“  (lietuvių kalbos ir matematikos). Pasaulio pažinimo pamokose 1-2 klasėse 

naudosime serijos  „Taip“ vadovėlius, 3-4 klasėse – serijos „Šok“ vadovėlius „Gilė“. Muzikos 

pamokose 1-4 klasėse serijos „Šok“ vadovėlį  „Vieversys“  ir anglų kalbos „Yummy  English“ 

vadovėlius; 

 35.2.mokymo priemonių parinkimas ir paskirstymas vykdomas Mokyklos metodinės grupės 

narių susitarimu. 

 36.Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonės: 

 36.1.maksimalus pamokų/ ugdymo(si) valandų skaičius: 1 kl. – 23 val., 2 kl. – 25 val., 3 kl. – 

25 val., 4 kl. – 25 val.; 

 36.2.pasiekimų patikrinamųjų darbų organizavimas: 

 36.2.1.kontroliniai darbai organizuojami 1–4 klasėje baigus dalyko temą ar skyrių. 

Mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį 

darbą mokiniai ir jų tėvai informuojami elektroniniame dienyne ne vėliau kaip prieš tris dienas. 

Darbai neorganizuojami po atostogų ar šventinių dienų; 

 36.2.2.gali būti skiriami 2–4 patikrinamieji darbai per savaitę, kurie trunka iki 20 min.  

 36.3.namų darbų skyrimo organizavimas: 

 36.3.1.atostogų laikotarpiu mokiniams namų darbai neskiriami; 

 36.3.2.namų darbų skyrimą 1–4 klasių mokiniams mokytojai derina tarpusavyje, 

bendradarbiaujant su tėvais:  

 36.3.3.rekomenduojama  per dieną skirti namų darbų: 

 1 klasėje – iki 20 min.;  

 2 klasėje – iki 30 min.; 

 3 klasėje – iki 1 val.;  

 4 klasėje – iki 1,5 val.     

 36.3.4.namų darbai privalo atitikti mokinio galias ir būti naudingi tolesniam mokymuisi. 

 36.4.Mokiniams, kuriems iškyla sunkumų tinkamai įvykdyti užduotis, skirtas atlikti namuose, 

dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, rekomenduojami dienos centrai, pailgintos 

dienos grupė.  

 37.Mokykla organizuoja mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi turimais 

duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą.   

 38.Mokiniai, besimokantys dailės, muzikos mokyklose, sportinės krypties neformaliojo 

švietimo įstaigose ir baigusieji jas, neatleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių 

pamokų lankymo. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

       MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

 39.Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo  ministro  patvirtintais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  bendrojo  ugdymo  programose 

dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo rezultatų panaudojimą, ir 

Bendrąja programa bei Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Kazlų Rūdos pradinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-23. 

 



PENKTASIS SKIRSNIS 

 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 40.Neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms 

kompetencijoms ugdyti per pasirinktą meninę, sportinę, techninės kūrybos ar kitą veiklą, kuri 

padeda atsiskleisti mokinių pomėgiams ir talentams.   
 41.Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo vaikų švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje. Mokiniai gali 

rinktis dailės, muzikinio, informacinių technologijų, matematinio, gamtos pažinimo, ekologinio, 

sportinio, šokių, pilietinio, kalbinio ugdymo neformaliojo vaikų švietimo krypčių programas. 

 42.Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, numatant 

veiklų intensyvumą, periodiškumą, trukmę. 

 43.Neformaliojo vaikų švietimo grupę sudaro ne mažiau kaip 10 mokinių.  

 44.Siekiant užtikrinti vaikų užimtumą ir turiningą laisvalaikį, į neformaliojo vaikų švietimo veiklą 

įtraukiami mokiniai, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis, ekonominėmis, kultūrinėmis sąlygomis, 

turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gyvenantys kaimo vietovėse. 

 45.Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas vykdomos Kazlų Rūdos 

savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

 

                                                          ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL   

                                              PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

          46.Esant poreikiui, mokymosi pagalbai gali būti skiriamos trumpalaikės ir/arba ilgalaikės 

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

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

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

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

daromą pažangą.  

          47.Mokymosi pagalba ugdymo procese turi būti teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji 

reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui:  

         47.1.dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

        47.2.gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

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

        47.4.jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ugdymo 

bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

        47.5.jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis;  

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

sritimi; 

        47.7.patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

        47.8.kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

        48.Mokykla ugdymo procese privalo laiku užtikrinti sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: 

žemų pasiekimų prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines 

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

        49.Mokykla paskiria asmenį, atsakingą už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 
 

 
 

50.Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

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



51.Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

52.Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus 

ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį.  

53.Mokiniams, kurie mokosi namie: 

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

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

53.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę) Pradinio 

ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti;  

53.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę).  

 

 

                                                        AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

54.Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio, 

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

tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

54.1.sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir/ar grįžusiųjų į Lietuvą 

pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą;  

54.2.priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 

d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

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

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

metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo ugdomas 

mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai (globėjai) 

pateikia tai patvirtinančius dokumentus; 

54.4.vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį Lietuvos 

Respublikoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priima mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą;  

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

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

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

įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją 

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

nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą); 

54.7.prieš pradedant mokiniui mokytis mokykloje, mokyklos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas 

už mokinių, baigusių tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, mokymosi koordinavimą, 

kartu su mokinio būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria 

poreikį tam tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos, numato tolesnio mokymosi 

perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį:  

54.7.1.sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į jo mokymosi pasiekimus. 

Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, 

numatytų Bendrųjų ugdymo planų 75, 109, 129 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti 

dalies dalykų, esant aukštesniems šių dalykų pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir 

šių dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai mokyti; 

54.7.2.numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos pagalbos 

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



Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama stebėti mokinių individualią pažangą, pasiekimus. Į 

mokinio adaptacijos procesų valdymą turi būti įtraukta mokyklos vaiko gerovės komisija. 

Kiekvieno mokinio adaptacijos trukmės laikas individualus, mokykla konstatuoja adaptacijos laiko 

pabaigą, atsižvelgdama į tai, kaip mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik 

formuojamasis vertinimas. 

55.Mokykla, organizuodama atvykusio ar grįžusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal tarptautinę 

bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

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

teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą ir gauna grįžtamąją informaciją; 

55.2.konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo;  

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

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

55.4.numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

56.Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla gali organizuoti: 

56.1.lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (išlyginamosiose klasėse, grupėse ar kitomis 

formomis), kartu užtikrindama, kad kitų dalykų jis mokytųsi kartu su bendraamžiais; 

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

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

56.3.mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikdama reikiamą 

mokymosi ir kitą švietimo pagalbą; 

56.4.mokymąsi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). 

 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS 

 

 57.Mokykla, rengdama Ugdymo planą, 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 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 58.Mokykla švietimo pagalbą mokiniui (specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, 

psichologinę ir specialiąją) teikia įgyvendindama Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau tekste 

– PPT) ar Mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, atsižvelgdama į:  

 58.1.mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir 

labai dideli);      

 58.2.Mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje;       

 58.3.Mokyklos galimybes (specialistų komandą, ugdymo(si) aplinkas, turimas mokymo ir 

švietimo pagalbos lėšas, mokymo priemones). 

 59.Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

 59.1.ugdymo proceso metu, atsižvelgiant į mokinio galias ir keliamus ugdymo(si) tikslus; 

 59.2.specialiųjų pratybų forma: individualių, mažoms grupelėms (2–5 mokiniai). 

 59.3.specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui teikia: 

 59.3.1.logopedas – mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų ir kuriems 

nustatyti skaitymo ir rašymo sutrikimai, skiriama ne mažiau kaip 1 grupinės, individualios 

logopedinės pratybos per savaitę; 

 59.3.2.specialusis pedagogas – ne mažiau kaip 1 lietuvių kalbos ir matematikos bei kitų 

dalykų (pagal poreikį) specialiosios pratybos per savaitę. 

 60.Individualių ir grupinių pratybų grafikai sudaromi ir tvirtinami iki rugsėjo 15 d. 



 61.Per mokslo metus Mokyklos vaiko gerovės komisijai ar PPT įvertinus ir rekomendavus, 

galima keisti pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių. 

 62.Specialiosios pagalbos (mokytojo padėjėjo) organizavimas: 

 62.1.mokytojo padėjėjo pagalba teikiama nedidelių, vidutinių, didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdymo proceso metu (pamokų, pertraukų, 

popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu); 

 62.2.mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar mokinių grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, 

savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis 

ugdymui skirtomis priemonėmis. 

 63.Psichologinė pagalba teikiama pamokų ir ne pamokų metu pagal poreikį. Teikiamos 

pagalbos formos: konsultavimas, įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių 

vertinimą, mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, švietimas 

(mokinių, tėvų, mokytojų), psichologinių problemų prevencija ir tiriamoji veikla. 

 64.Socialinė pedagoginė pagalba teikiama pamokų ir ne pamokų metu pagal poreikį šiose 

srityse: 

 64.1.konsultavimas – mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), siekiant 

padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, padedant mokytis ir 

kitaip elgtis; 

 64.2.tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio mokinio(-ių) ugdymosi sunkumams nustatyti 

analizė; 

 64.3.socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – mokymas priimti sprendimus ir spręsti 

problemas, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, skatinimas pažinti save, laikytis visuomenei 

priimtinų elgesio normų, valdyti emocijas, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir kt; 

 64.4.elgesio korekcija – socialiai priimtino elgesio modeliavimas; 

 64.5.nusikalstamumo, Mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių veiksmų prevencija. 

 65.Specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo), mokytojo 

padėjėjo pagalba derinama tarpusavyje. 

 66.Specialiųjų poreikių mokiniui padarius pažangą ir pasiekus Bendrųjų ugdymo planų 

pradinio ugdymo programose numatytą pasiekimų lygį, raštu kreipiamasi į PPT dėl specialiojo 

ugdymosi nutraukimo. 

 
 

ANTRASIS SKIRSNIS  

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

67.Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro 

individualų ugdymo planą, kuriame nurodomos: 

 programa (Bendroji, Pritaikyta ar Individualizuota);  

 švietimo pagalbos teikimas;  

 specialiosios pratybos ir pamokos; 

 kitų specialistų teikiama pagalba. 

68.Individualų ugdymo planą sudaro klasės mokytojas, bendradarbiaudamas su mokiniu, 

mokinio tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais ir kitoms institucijomis, kurios 

kviečiamos esant poreikiui kaip konsultantai. 

69.Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų 

ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant jo gebėjimus ir galias. 
 

70.Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą: 
 

70.1.pritaiko Bendrąjį ugdymo planą iki 20 procentų koreguodama dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Ugdymo plano 22 punkte; 

70.2.numato specialiąsias pamokas, galinčias ugdyti mokinių raštingumą, suteikti bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas; 
 

 

70.3.teikia mokymosi pagalbą, padedančią įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 
 

 
 



 70.4.užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi tęstinumą ir 

nuoseklumą. 
 

 

71.Mokiniui, kuris mokosi pagal Pradinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo planas 

sudaromas atsižvelgiant į PPT rekomendacijas, mokinio intelektines galias (sutrikimo lygį): 

71.1.ugdymo veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į kitų 

ugdyme ir švietimo pagalbos teikime dalyvaujančių specialistų rekomendacijas; 

 71.2.1–2 pamokomis gali būti mažinamas privalomų pamokų skaičius per savaitę, didinant 

neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičių. 

 

__________________________ 
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