
 

 

 
PATVIRTINTA 
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio 
pagrindinės mokyklos direktoriaus 
2022 m. rugpjūčio 31 d.  
įsakymu Nr. V.2- 

 
 

KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ  

UGDYMO PLANAS 
 

I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos 2022–2023 mokslo metų 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) – mokykloje 
vykdomų programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo 
metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais (toliau – 
Bendrieji ugdymo planai), reglamentuojantis pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, pradinio 
ugdymo individualizuotos programos, pradinio ugdymo programos, ją pritaikius mokiniams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, (toliau – Ugdymo programos), taip pat ir neformaliojo 
vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. 

2. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti Ugdymo programų įgyvendinimo nuostatas ugdymo 
turiniui formuoti ir patraukliam mokiniams ugdymo procesui organizuoti, plėtojant veikimo kartu 
bendradarbiavimo kultūrą, didesnį dėmesį skiriant savivaldumui mokantis, individualios veiklos 
refleksijos tobulinimui. 

3. Ugdymo plano uždaviniai: 
3.1. pateikti gaires mokyklos ugdymo turiniui; 
3.2. nurodyti pamokų skaičių, skirtą Ugdymo programoms įgyvendinti; 
3.3. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką, padedančią mokiniui objektyviai vertinti savo 

gabumus ir polinkius, nustatant sėkmių ir nesėkmių priežastis, atsakingai planuojant karjerą. 
4. Mokykloje įgyvendinamoms Ugdymo programoms vykdyti rengiamas mokyklos Ugdymo 

planas vieneriems mokslo metams.  
 

II SKYRIUS 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 
 

5. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d.  
6. Pradinio ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos, pagrindinio – 185 ugdymo dienos. 
7. Mokiniams skiriamos atostogos:  

Rudens  2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 
Žiemos (Kalėdų) 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 
Žiemos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 
Pavasario (Velykų) 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 
Vasaros (1–4 klasių mokiniams) Nuo 2023 m. birželio 5 d. iki  

2023–2024 mokslo metų pradžios 
Vasaros (5–10 klasių mokiniams) Nuo 2023 m. birželio 15 d. iki  

2023–2024 mokslo metų pradžios  
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8. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: 

I pusmetis 2022 m. rugsėjo 1 d.–2023 m. sausio 31 d. 
II pusmetis 1–4 klasių mokiniams 2023 m. vasario 1 d.–2023 m. birželio 2 d. 
II pusmetis 5–10 klasių mokiniams 2023 m. vasario 1 d.–2023 m. birželio 14 d. 

9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Mokymosi forma – grupinė. 
Mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.  

10. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo 
valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min. Mokyklos vadovas, 
esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo 
proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, mokyklos vadovas 
sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į 
ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Kėdainių rajono savivaldybės vykdomąja 
institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

11. Bendroji programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio kūrimo 
ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, 
aplinkos kūrimo nuostatomis. 

12. Formuojant mokyklos ugdymo turinį atsižvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių mokinių 
pasiekimų tyrimų, pasiekimų vertinimo, taikant nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimų testus 
mokykloje rezultatus ir rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų gerinimo.  

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 
13. Ugdymo turinio planavimo darbo grupė parengia Ugdymo plano projektą, kuris 

suderinamas su Mokyklos taryba, taip pat su Kėdainių rajono savivaldybės tarybos įgaliotu asmeniu. 
Mokyklos Ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios. 2022 m. birželio 23 
d. Mokytojų tarybos protokoliniu nutarimu Nr. 5, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, susitarta dėl 
konkrečios klasės mokomųjų dalykų ir jiems skiriamų pamokų skaičiaus, ugdymo proceso 
organizavimo formos, švietimo pagalbos teikimo, informacinių technologijų naudojimo, 
skaitmeninio turinio kūrimo, informatinio mąstymo ugdymo pradinėse klasėse, neformaliojo vaikų 
švietimo programų pasiūlos ir organizavimo, pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir 
mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo ir priemonių dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų 
COVID-19 pandemijos metu, kompensavimo, kaip konkrečiose klasėse bus įgyvendinamos 
programos, pamokų/dienų skaičiaus, skirto mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai. 

14. Mokyklos veiklą gali pakoreguoti reglamentuojančių dokumentų kaita, todėl mokykla 
pasilieka teisę ugdymo planą keisti. Pamokų skaičius dalykams (Ugdymo programoms įgyvendinti) 
Ugdymo plane numatytas vieneriems metams. Mokykla pasilieka teisę, įgyvendindama Ugdymo 
programą, pamokas per mokslo metus skirstyti kitaip. 

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

15. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos norma 
HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. 
įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo 
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma). 

16. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, per dieną yra ne daugiau kaip 
5 pamokos, pagal pagrindinio ugdymo programą – ne daugiau kaip 7 pamokos.  

17. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai. Penktadienį 
organizuojama mažiau pamokų, neformaliojo švietimo užsiėmimų. 
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18. Užtikrinama, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 
darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami sudarant kontrolinių darbų grafiką, ne vėliau 
kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai nerašomi po ligos, atostogų ar šventinių dienų. Visiems 
mokiniams, išskyrus 1 klasės, skiriamos namų darbų užduotys užtikrinant, kad: 

18.1 atitiktų mokinio galias; 
18.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 
18.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 
18.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 
19. Atsižvelgiant į mokyklos turimas lėšas, visiems mokiniams skiriamas minimalus 

privalomų pamokų skaičius. 
20. Mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, 

savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio 
prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į ugdymo proceso pabaigą. 

21. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko 
mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripažįsta, kad neformaliojo vaikų 
švietimo programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar visų 
pamokų mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra rengiamas. 

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

22. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera su 
keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Mokinių pažanga ir pasiekimai 
vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, 
reglamentuojančiais bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų 
vertinimą, vertinimo rezultatų panaudojimą, Bendrosiomis programomis, Kėdainių r. Surviliškio 
Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklių 12 priedu „Mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo aprašas“ ir 20 priedu „Mokinio individualios pažangos (mokymosi, socialinės, 
asmeninės) fiksavimo, įsivertinimo ir vertinimo aprašas“.  

23. Mokytojas numato mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą vadovaudamasis mokykloje 
priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į klasės 
mokinių mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. Numatydamas 1 klasės mokinių 
pažangos ir pasiekimų vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo mokytojo, 
švietimo pagalbos specialisto, jeigu buvo teikta pagalba, parengtomis rekomendacijomis pradinių 
klasių mokytojui apie vaiko pažangą ir pasiekimus. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, 
planuodami mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, ugdymo 
organizavimą, atsižvelgia į Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo 
apraše pateiktą informaciją. 

24. Mokykla skiria adaptacinį laikotarpį: 
24.1. vieno mėnesio mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo 

programas ir naujai atvykusiems mokiniams; 
24.2. iš užsienio atvykusiems mokiniams. Adaptacijos trukmės laikas nustatomas 

individualiai. 
25. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 
26. Mokykla Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja mokyklos Kėdainių 

rajono savivaldybės tarybos arba mokyklos vadovo sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai 
neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą.  

27. Mokykla apie mokinių pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) 
informuoja mokyklos nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo reikalavimais. 

 



4 
 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 
 

28. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 
aukštesnių pasiekimų, teikia mokymosi pagalbą kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga.  

29. Už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos 
organizavimą  mokykloje atsako už ugdymo kokybės administravimą ir priežiūrą atsakingas asmuo. 

30. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas, siekiant laiku 
pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie atsiradusius 
mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, 
mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su jais sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų 
problemos. Aukščiausius pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir suteikiama 
reikiama mokymosi pagalba. 

31. Mokykla ugdymo procese laiku užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų 
pasiekimų prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones 
(suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.).   

32. Mokymosi pagalba teikiama: 
32.1. pirmiausia pamokoje kaip grįžtamasis ryšys; pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio 

mokymasis, pritaikomos mokymo(si) užduotys, metodikos, rengiamas individualus planas ir kt.; 
32.2. skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas; 
32.3. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams; 
32.4. įtraukiant į vaiko ugdymo procesą mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 
33. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas, dažnumas ir intensyvumas 

priklauso nuo jos reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo bei pagalbos mokiniui specialistų 
rekomendacijų.  

 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 
 

34. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta mokinių asmeninėms, socialinėms, 
edukacinėms kompetencijoms ugdyti per pasirinktą meninę, sportinę, techninės kūrybos ar kitą 
veiklą. 

35. Vykdant neformaliojo vaikų švietimo programas, atsižvelgiama į mokinių poreikius. 
Mokiniams siūloma pasirinkti kuo įvairesnes jų poreikius atitinkančias veiklas (2 priedas). 

36. Veiklos vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti 
neformaliojo vaikų švietimo tikslus. 

37. Neformaliojo vaikų švietimo grupės mokinių skaičius nustatomas pagal turimų mokymo 
lėšų dydį – ne mažiau kaip 8 vaikai grupėje. 

38. Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas vykdomos Kėdainių 
rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

 
SEPTINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 
 

39. Į mokyklos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 
39.1 Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“; 
39.2. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl 
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Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros 
bendrosios programos patvirtinimo“; 

39.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 
įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos programos patvirtinimo“; 

39.4. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“; 

39.5. pagal pradinio ugdymo programą – Žmogaus saugos bendroji programa; 
39.6. informacinių technologijų naudojimas, skaitmeninio turinio kūrimas, informatinio 

mąstymo ugdymas, informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės 
komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma 
informacinių komunikacinių technologijų pradmenų; 

39.7. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 
programos: socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Antras žingsnis“, patyčių prevencijos 
programa OLWEUS – Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS); 

39.8. antikorupcinis ugdymas; 
39.9. profesinis orientavimas. 
40. Programos integruojamos į dalykų ugdymo turinį, įgyvendinamos kaip neformaliojo vaikų 

švietimo veiklų, klasės valandėlių dalis (temos numatomos ilgalaikiuose dalykų, neformaliojo 
ugdymo veiklų, klasės vadovo veiklos planuose) ir kitu mokyklos pasirinktu būdu.  

41. Integruojamos pamokos fiksuojamos elektroniniame dienyne, nurodant integruojamą 
temą dalykui, neformaliajam švietimui, klasės vadovui skirtame apskaitos puslapyje. 

42. Integruotas dalykų mokymas, kai pamokoje dirba du mokytojai, elektroniniame dienyne 
įrašomas tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

43. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, sudaro sąlygas mokiniui 
mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje 
psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį 
reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka 
rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės komisija, kuri 
vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 
V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. 

44. Skatinant mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu antroji ilgoji 
pertrauka skiriama fiziniam aktyvinimui. 

 
AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 
 

45. 7 klasėje pirmą pusmetį 1 pamoka per savaitę skiriama informacinių technologijų 
bendrosios programos kursui, antrą pusmetį – žmogaus saugos bendrosios programos kursui; 8 
klasėje – priešingai: pirmą pusmetį 1 pamoka per savaitę skiriama žmogaus saugos bendrosios 
programos kursui, o antrą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios 
programos kursui.  

46. Intensyvinamas dailės ir technologijų dalykų mokymas 8, 9, 10 klasėse skiriant 2 vieną 
po kitos ugdymo valandas per dieną dalykui mokyti, kas antrą savaitę keičiant dalyką. 

47. Intensyvinant dalykų mokymą, išlaikomas bendras pamokų, skirtų dalykui per dvejus 
metus, skaičius. 
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DEVINTASIS SKIRSNIS 

PRIEMONĖS DĖL MOKINIŲ MOKYMOSI PRARADIMŲ, PATIRTŲ COVID-19 
PANDEMIJOS METU, KOMPENSAVIMO 

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

kompensavimo tikslas – padėti mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams kompensuoti 
mokymosi spragas, teikiant individualias ilgalaikes ir trumpalaikes konsultacijas. 

49. Mokinių mokymosi praradimai, patirti COVID-19 pandemijos metu, kompensuojami 
vykdant 3 priede įvardintas priemones. 

50. Priemonės taikomos, atsižvelgiant į mokinio mokymosi motyvaciją, individualią pažangą 
ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus: 

50.1. mokiniui individualiai; 
50.2. mokiniams mažose grupėse. 
51. Ilgalaikėms konsultacijoms skiriamos pamokos, mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti 

(1, 2 lentelės). 
 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 
MOKINIO INDIVIDUALAUS PLANO IR INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO 

SUDARYMAS 
 

52. Mokinio individualus planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo gebėjimams ir mokymosi 
poreikiams pritaikytas mokymosi planas, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo 
galias pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus, ugdyti(s) asmeninę atsakomybę, gebėjimus, 
įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

53. Mokinio individualus planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant mokytojams, 
mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, 
švietimo pagalbos specialistams ir sudaromas su 5–10 klasių mokiniais vadovaujantis Kėdainių r. 
Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos individualios mokinio pažangos fiksavimo, 
įsivertinimo ir vertinimo aprašo 1 priedu. 

54. Mokinio individualaus ugdymo planas rengiamas: 
54.1. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių pagal Kėdainių švietimo pagalbos 

tarnybos Mokinio individualaus ugdymo plano rekomenduojamą formą; 
54.2. mokiniams, atvykusiems mokytis iš užsienio (4 priedas). 
55. Sudarant individualų planą ir individualaus ugdymo planą, atsižvelgiama į mokykloje 

turimą informaciją apie mokinį ir jo mokymosi pasiekimus, planai yra aiškūs ir suprantami mokiniui 
ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), juose numatomi mokymosi uždaviniai, apibrėžti sėkmės 
kriterijai, mokinio indėlis į mokymąsi, reikalinga mokymosi pagalba. Planai mokykloje nuolat 
peržiūrimi ir koreguojami. 

56. Mokinio vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir balu, taikant 10 balų vertinimo sistemą. 
 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 
MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 
57. Mokykla su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiauja: 
57.1. organizuodama visuotinius ir klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus, šventes; 
57.2. rengdama apklausas raštu; 
57.3. teikdama informaciją elektroniniame dienyne, mokyklos interneto svetainėje; 
57.4. įtraukdama į darbo grupes kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauti planuojant, 

įgyvendinant ugdymo procesą, priimant sprendimus, išsakant mokyklos tobulinimo lūkesčius. 
58. Klasių vadovai, mokytojai mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja: 
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58.1. apie mokinio ugdymosi pažangą tėvai informuojami e. dienyne, žinutėmis, e. paštu, 
telefonu; 

58.2. iškilus sunkumams, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nedelsiant informuojami 
telefonu arba raštu, kad padėtų laiku spręsti problemas, susijusias su vaiko mokymosi pasiekimų 
gerinimu; 

58.3. mokiniui neatvykus į mokyklą, klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) 
telefonu ir aiškinasi priežastis; 

58.4. apie nepatenkinamus metų įvertinimus turinčius mokinius jų tėvus informuoja klasių 
vadovai raštu (pasirašytinai), nurodydami dalykus, iš kurių mokinio gebėjimai vertinami 
nepatenkinamai, supažindina su mokinio atsiskaitymo ir kėlimo į aukštesnę klasę tvarka; 

58.5. kitais klausimais mokyklos nustatyta tvarka (Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio 
pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės: Bendradarbiavimo su mokinių tėvais aprašas, 16 
priedas). 

 
DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 
PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

59. Mokykla, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, 
pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus). Jeigu asmuo 
yra baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą (pradinio ar pagrindinio ugdymo), tačiau neturi 
dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija 
nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems pradinio, pagrindinio 
ugdymo programose. 

60. Mokykla apie atvykusį mokinį informuoja Kėdainių rajono savivaldybės vykdomąją 
instituciją ar jos įgaliotą asmenį ir numato jo mokymąsi, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 
septintuoju skirsniu. 

 
TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS  
 

61. 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 Mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 
aprašu, 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrųjų ugdymo planų 
vienuoliktuoju skirsniu. 

 
KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 
 

62. Mažiausias mokinių skaičius laikinojoje grupėje: 
62.1. technologijų dalykui mokyti 7, 8 klasėse – 7, atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose 

skaičių, kurį nustato Higienos norma („23. Kiekvienam mokiniui mokymo klasėje turi būti skirta ne 
mažiau kaip 1,7 kv. m patalpos ploto, o elektronikos, tekstilės mokymo kabinetuose, gamtos mokslų 
(biologijos, chemijos, fizikos ar bendrajame gamtos mokslų) mokymo kabinete, kuriame atliekami 
tiriamieji darbai (toliau – gamtos mokslų kabinetas), – 2,4 kv. m, konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse, 
mokomojoje virtuvėje – 3 kv. m.“), yra: Technologijų (mergaitėms) kabinete  – 23,1 kv. m.(9 
mokiniai), Technologijų (berniukams) kabinete – 40 kv. m. (12 mokinių, 6 darbastaliai); 

62.2. kitais atvejais – 8. 
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III SKYRIUS 
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
 

63. Ugdymo valandos Bendrajai programai įgyvendinti paskirstomos Bendrosios programos 
ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas per savaitę:  

1 lentelė 

Dalykai 2 klasė 3 klasė 1 klasė 
Jungtinė  

1 ir 4 klasė 
4 klasė 

Iš viso skiriama 
pamokų 
pradinio 
ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas 
(tikyba) 

35 (1) 35 (1) - 35 (1) - 105 (3) 

Lietuvių kalba 245 (7) 245 (7) 35 (1) 245 (7)  770 (22) 

Užsienio kalba 
(anglų) 

70 (2) 70 (2) - - 70 (2) 210 (6) 

Matematika 175 (5) 140 (4) - 140 (4) 35 (1) 490 (14) 

Pasaulio 
pažinimas 

70 (2) 70 (2) - 70 (2) - 210 (6) 

Fizinis ugdymas 105 (3) 105 (3) - 105 (3) - 315 (9) 

Meninis ugdymas:       

Dailė ir 
technologijos 

70 (2) 70 (2) - 70 (2) - 210 (6) 

Muzika 70 (2) 70 (2) - 70 (2) - 210 (6) 

Šokis 35 (1) 35 (1) - 35 (1) - 105 (3) 

Iš viso privalomų 
pamokų skaičius 
metams  

875 (25) 840 (24) 35 (1) 770 (22) 105 (3) 2625 (75) 

Pamokų, skiriamų 
mokinių 
ugdymosi 
poreikiams 
tenkinti,  
skaičius 

35 (1)   35 (1)  70 (2) 

Neformalusis 
vaikų švietimas 

122,5 (3,5) 122,5 (3,5) 
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Maksimalus 
klasės 
kontaktinių 
valandų skaičius 
per mokslo metus 

945 (27) 980 (28) 1155 (33) 3080 (88) 

Pažintinė, 
kultūrinė, meninė, 
kūrybinė veikla 

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai per mokslo metus skiriama po 50 
ugdymo valandų kiekvienai klasei (po 10 ugdymo dienų, iš jų 4 dienos dirbamos 
savaitgaliais), ji integruojama į ugdymo turinį. 

64. Valandų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skaičius gali būti koreguojamas ugdymo 
proceso metu, įvertinus mokinių ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo 
prioritetus, spręstinas ugdymo problemas ir turimų mokymo lėšų dydį.  

65. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, pažintinė, kultūrinė, meninė, 
kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos 
dalis, jai skiriama 50 ugdymo valandų (10 ugdymo dienų) per mokslo metus. Veikla siejama ne tik 
su mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik 
mokykloje, bet ir kitose aplinkose (1 priedas). 

66. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis, 
įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys. 

67. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (pvz., muziejuose, 
parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).  

68. Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 
pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo metams 
skirtą ugdymo valandų skaičių.  

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

69. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo 
bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo 
programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vykdymą.  

70. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinį, pasilieka teisę 
iki 10 procentų perskirstyti dalykui mokyti skiriamų pamokų skaičių tarp keleto dalykų ar visų. 
Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi 
pagalbai teikti skiriamos ugdymo proceso metu atsižvelgiant į mokyklos turimas lėšas, panaudojamos 
mokymo(si) pasiekimams gerinti: ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms, mokinio 
pasirinktiems dalykams ar dalykų moduliams mokytis, diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti, 
projektinei ir kitai veiklai. 

71. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, pažintinė kultūrinė veikla 
bei socialinė-pilietinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis: 

71.1. pažintinei kultūrinei veiklai skiriamos 60 ugdymo valandos (10 ugdymo dienų) per 
mokslo metus. (1 priedas); 

71.2. socialinei-pilietinei veiklai skiriama 10 ugdymo valandų per mokslo metus. Mokiniams 
suteikiama galimybė atlikti ją savarankiškai arba grupelėmis; 

71.3. pažintinė kultūrinė veikla, socialinė-pilietinė veikla fiksuojama el. dienyne. Mokiniai 
veiklos, vykdomos už mokyklos ribų, įrodymus kaupia patys Mokinio veiklos pase. 

72. Ugdymo valandos Bendrajai programai įgyvendinti paskirstomos Bendrosios programos 
ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas per savaitę:  

2 lentelė 
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                             Klasė 
 
 
 
 
Ugdymo sritys  
ir dalykai  

5 6 7 8 

Pagrindi-
nio 

ugdymo 
progra-
mos I 
dalyje 
(5–8 

klasė) 

9 / 
gim-
nazi-
jos I 
klasė 

10 / 
gimna-
zijos II 
klasė 

Pagrindi-
nio 

ugdymo 
progra-
moje (iš 

viso) 

Dorinis ugdymas   
Dorinis ugdymas 
(tikyba)  

37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 (4) 37 (1) 37 (1) 222 (6) 

Kalbos   
Lietuvių kalba ir 
literatūra  

185 
(5) 

185 
(5) 

185 
(5) 

185 
(5) 

740 (20) 148 (4) 185 (5) 1073 (29) 

Anglų kalba (1-oji) 
111 
(3) 

111 
(3) 

111 
(3) 

111 
(3) 

444 (12) 111 (3) 111 (3) 666 (18) 

Rusų kalba (2-oji) –  74 (2) 74 (2) 74 (2) 222 (6) 74 (2) 74 (2) 370 (10) 
Matematika ir 
informacinės 
 technologijos  

 

Matematika 
148 
(4) 

148 
(4) 

148 
(4) 

148 
(4) 

592 (16) 148 (4) 148 (4) 888 (24) 

Informacinės 
technologijos 

37 (1) 37 (1) 
18,5 
(0,5) 

18,5 
(0,5) 

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

Gamtamokslinis 
ugdymas  

 

Gamta ir žmogus 74 (2) 74 (2) – 148 (4) – 148 (4) 
Biologija – 74 (2) 37 (1) 111 (3) 74 (2) 37 (1) 222 (6) 
Chemija –  74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 222 (6) 

Fizika – 37 (1) 74 (2) 111 (3) 74 (2) 74 (2) 259 (7) 

Socialinis ugdymas   

Istorija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 296 (8) 74 (2) 74 (2) 444 (12) 

Pilietiškumo pagrindai  – – – 37 (1) 37 (1) 74 (2) 

Socialinė-pilietinė 
veikla 

10 10 10 10 40 10 10 60 

Geografija – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 222 (6) 37 (1) 74 (2) 333 (9) 
Ekonomika ir 
verslumas 

– – – 37 (1) – 37 (1) 

Meninis ugdymas   
Dailė 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 (4) 37 (1) 37 (1) 222 (6) 
Muzika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 (4) 37 (1) 37 (1) 222 (6) 
Technologijos, fizinis 
ugdymas, žmogaus 
sauga 

 

Technologijos (...) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (1) 259 (7) 
55,5 
(1,5) 

37 (1) 351,5 (9,5) 

Fizinis ugdymas 
111 
(3) 

111 
(3) 

111 
(3) 

111 
(3) 

444 (12) 74 (2) 74 (2) 592 (16) 

Žmogaus sauga 37 (1) – 
18,5 
(0,5) 

18,5 
(0,5) 

74 (2) 
18,5 
(0,5) 

– 92,5 (2,5) 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ ĮGYVENDINIMAS, MOKYMOSI 
PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMAS 

 
73. Ugdymo sričių/ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 
73.1. dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. 1–4 klasėse dorinio ugdymo dalyką 
mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų (globėjų) parašytą prašymą. Siekiant 
užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems 
metams 5–6, 7–8, 9–10 klasėse. Nesusidarius mokinių grupei etikai mokytis (nebuvo pageidaujančių) 
ir tėvams pritarus, visi mokiniai mokomi tikybos. 

73.2. Lietuvių kalba ir literatūra: 
73.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

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

73.2.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 
bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas 
skiriant konsultacijas; 

73.2.3. į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą 10 klasėje integruojamas 
pilietiškumo pagrindų mokymas, laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų. 

73.3. Užsienio kalbos: 
73.3.1. pirmosios užsienio kalbos (anglų) mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio 

ugdymo programos metais; 
73.3.2. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 
73.3.3. antrosios užsienio kalbos (rusų) mokoma(si) nuo 6 klasės; 
73.3.4. pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas; 

Iš viso privalomų 
pamokų skaičius 
metams 

962 
(26) 

1073 
(29) 

1110 
(30) 

1147 
(31) 

4292 
(116) 

1184 
(32) 

1147 
(31) 

6623 (179) 

Projektinė veikla      
17,5 
(0,5) 

17,5 
(0,5) 

37 (1) 

Pamokų, skiriamų 
mokinių ugdymosi 
poreikiams tenkinti, 
mokymosi pagalbai 
teikti, skaičius 

444 (12) 444 (12) 518 (14) 
962 
(26) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
 

18,5 
(0,5) 

 
18,5 
(0,5) 

 
37 
(1) 

Neformalusis vaikų 
švietimas 

148 (4) 148 (4) 55,5 (1,5) 203,5 (5,5) 

Maksimalus klasės 
kontaktinių valandų 
skaičius per mokslo 
metus 

1110 
(30) 

1184 
(32) 

1369 
(37) 

1406 
(38) 

5069 
(137) 

1369 
(37) 

1406 
(38) 

7844  
(212) 

         

Pažintinė, kultūrinė, 
meninė, kūrybinė veikla 

Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai per mokslo metus skiriama po 
60 ugdymo valandas (po 10 ugdymo dienų, iš jų 6 dienos dirbamos 
savaitgaliais) kiekvienai klasei, ji integruojama į ugdymo turinį. 
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73.3.5. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 
patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 
duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

73.4. Matematika: 
73.4.1. organizuojant matematinį ugdymą rekomenduojama vadovautis ne tik Bendrosios 

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

73.5. Informacinės technologijos: 
73.5.1. 7 klasėje pirmą pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios 

programos kursui (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų 
mokoma integruotai su kitais dalykais (kiti 50 procentų pamokų); 8 klasėje – priešingai: pirmą 
pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą 
pusmetį pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 procentų 
pamokų);  

73.5.2. dalyko mokytojui turint pakankamai skaitmeninio raštingumo kompetencijų, nėra 
būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai; 

73.5.3. 9 klasės informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis. 10 klasės 
informacinių technologijų kursą sudaro Tinklalapių kūrimo pradmenų modulis (pagal mokinių 
pasirinkimą).  

73.6. Gamtos mokslai:  
73.6.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis pagal pradinio ugdymo programą skiriama 1/2 

pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios 
sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (1/4) dalykui skiriamo laiko 
ugdymas turėtų vykti tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, 
prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose; 

73.6.2. per gamtos mokslų dalykų pamokas mokomasi tiriant, dėmesį skiriant 
gamtamoksliniams tyrimams: stebėjimui, analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui, įvairioms 
praktinėms veikloms. Ugdymo procese mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti komandoje, 
derinami įvairūs ugdymo metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau dėmesio skirti 
gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime; 

73.6.3. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti pagal pagrindinio ugdymo 
programą skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. 

73.7. Technologijos: 
73.7.1. mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse) kiekvienoje klasėje mokomi 18,5 savaičių mitybos ir tekstilės, 18,5 savaičių – konstrukcinių 
medžiagų ir elektronikos technologijų programų; 

73.7.2. baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokiniai pagal savo interesus ir 
polinkius pasirenka vieną iš privalomų technologijų programų – mitybos, tekstilės. Mokiniams, 
pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, technologijų dalykas 
prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Baigus 9 klasę, mokiniai gali 
keisti pasirinktą technologijų programą į konstrukcinių medžiagų, elektronikos arba gaminių dizaino 
ir technologijų. 

73.8. Socialiniai mokslai: 
73.8.1. socialiniams gebėjimams ugdytis pagal pradinio ugdymo programą dalį (1/4) pasaulio 

pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 
palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.); 

73.8.2. siekiant gerinti gimtojo krašto (Kėdainių rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir 
Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, dalis istorijos ir geografijos pamokų 
organizuojama netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos 
institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose), naudojamasi virtualiosiomis mokymosi 
aplinkomis; 
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73.8.3. laisvės kovų istorijai mokyti 10 klasėje skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, 
integruojant temas į istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros ir pilietiškumo pagrindų pamokas; 

73.8.4. 5–6 klasės kursas pradedamas dėstyti nuo Europos istorijos epizodų;  
73.8.5. pilietiškumo ugdymo pagrindų 9–10 klasėse įgyjama per dalyko pamokas, skiriant 

vieną valandą per savaitę, taip pat dalyvaujant projektuose, pilietiškumo akcijose; 
73.5.6. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos: 

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, 
nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokios kaip: nacionalinio saugumo samprata ir 
sistema Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos 
politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos 
nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių 
teisės aktai, ir kitos panašios temos. 

73.9. Fizinis ugdymas: 
73.9.1. mokiniams sudaromos sąlygos ne mažiau kaip 1 valandą per savaitę lankyti aktyvaus 

judėjimo pratybas mokykloje (mokiniai gali papildomai rinktis neformaliojo švietimo veiklą (sporto 
būrelių užsiėmimus); 

73.9.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo 
veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir 
atsižvelgiant į savijautą; 

73.9.3. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 
siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, 
konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 

73.10. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, dailė, muzika, šokis):  
73.10.1. technologiniam ugdymui pagal pradinio ugdymo programą skiriama ne mažiau kaip 

1/3 dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko; 
73.10.2. šokio programa pagal pradinio ugdymo programą įgyvendinama kaip atskiras 

dalykas; 
73.10.3. menų dalykų mokymą galima organizuoti ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, 

netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt. 
74. Projektinės veiklos įgyvendinimas 9–10 klasėse: 
74.1. 9–10 klasių mokiniai per mokslo metus atlieka kartu su mokytoju ar mokytojų grupe 

pasirinktą projektinį darbą, kurį pristato projektinės dienos „Mokomųjų dalykų, neformaliojo 
švietimo projektų pristatymas-konferencija“ metu; 

74.2. projektinė veikla integruojama į ugdymo turinį.  
 

IV SKYRIUS  
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

75. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja, 
vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 
Nr. V-1795 „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ ir kitomis bendrųjų ugdymo planų nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo 
programų įgyvendinimą) ir atsižvelgia į: 

75.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 
75.2. formaliojo švietimo programą; 
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75.3. specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, švietimo pagalbos specialistų, 
mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų 
rekomendacijas; 

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

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 

76. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia 
individualų ugdymo planą pagal Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos Mokinio individualaus 
ugdymo plano rekomenduojamą formą. 

77. Individualiam ugdymo planui įgyvendinti sudaromi individualūs tvarkaraščiai, kurie dera 
su klasės, kurioje mokinys mokosi, tvarkaraščiu, ir užtikrina, kad mokinys gaus ugdymą ir švietimo 
pagalbą tokia apimtimi, kokią nustato Bendrieji ugdymo planai ir rekomenduoja mokiniui pedagoginė 
psichologinė ar švietimo pagalbos tarnyba; 

78. Individualaus ugdymo plano įgyvendinimo stebėsena vykdoma nuolat, mokinio 
pasiekimai ir pažanga aptariama Vaiko gerovės komisijoje kartą per mėnesį. 

79. Mokykla, 43 ir 52 punktuose nurodytų pradinio, pagrindinio ugdymo dalykų programoms 
įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiaus nekeičia. 

80. Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas 
vadovaujantis 43 ir 52 punktais: 

80.1. bendroje klasėje skiriant mokytojo padėjėją; 
80.2. rekomenduojama mokiniui turėti pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą, 

prireikus naudojant sieneles / širmas, skirtas dėmesiui koncentruoti ugdymo proceso metu, triukšmui 
mažinti. Įrengiama kiek įmanoma labiau nuo triukšmo izoliuota erdvė klasėje ar už klasės ribų, 
kurioje įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiam mokiniui būtų sudaromos galimybės pertraukai 
veiklos metu ar esant emocinio nestabilumo būklei; 

80.3. mokytojams bendradarbiaujant su švietimo pagalbos specialistais, gaunant nuolatinę 
pagalbą ir paramą taikyti elgesio vertinimo instrumentus netinkamo elgesio priežastims nustatyti bei 
reikalingų įgūdžių ugdymo strategijoms parinkti. 

81. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 
gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  
 

TREČIASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

82. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 
pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus 
individualios pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais 
pasiekimais, aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais 
specialistais, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip 
bus mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, 
kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).  

83. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 
individualizuotą programą, mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama dienyne įrašant 
,,p. p.“ arba ,,n. p.“. 

84. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokymosi 
pasiekimų vertinimo būdai ir periodiškumas numatomi individualiuose ugdymo planuose, 
atsižvelgiant į mokinio galias, numatomą pažangą, aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, 
rūpintojais). 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS  
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 
 

85. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatomas 
individualiame ugdymo plane. 

86. Švietimo pagalba teikiama: 
86.1. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui; 
86.2. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažomis grupelėmis (2–4 mokiniai). 

 
PENKTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  
MOKYMAS NAMIE 

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

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal mokyklos vaiko gerovės 
komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų 
rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui, vadovaudamasi 
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų 
ugdymo planų 147-149 punktais. 

 
V SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 
EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI 
IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ 

UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO 
PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 
88. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu (toliau – 
ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 
organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, 
vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai 
stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis 
mokymo būdas). 

89. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 
89.1. minus 20 °C ar žemesnė – jungtinės grupės, 1–5 klasių mokiniams; 
89.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 
89.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 
90. Mokyklos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių 
ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, gali priimti 
sprendimus:  

90.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  
90.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 
90.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 
90.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 
90.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  
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90.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje 
nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 
proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 
elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas mokyklos direktoriaus sprendimu gali būti laikinai 
stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos 
direktorius sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Kėdainių rajono savivaldybės taryba 
ar jos įgaliotu asmeniu; 

90.3. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo 
procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokyklos 
direktorius sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi pagal 
formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 
organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 
aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
nustatyta tvarka. 

91. Mokyklos direktoriaus sprendimu ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu mokymo 
būdu mokykla: 

91.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, 
atsižvelgdama į mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui 
organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;  

91.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 
V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“; 

91.3. 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;  

91.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

91.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo procesui 
numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20 
procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.; 

91.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 
mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 
skiriamas pamokas;  

91.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 
mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

91.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl 
užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių 
stebėsenos ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės 
nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių; 

91.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;  
91.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 
bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo 
procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama 
mokyklos tinklalapyje;  

91.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto 
ugdymo proceso organizavimo; 
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91.12. numato, kaip, esant poreikiui, dalį – ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo 
būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

91.13. atskirų dalykų (arba dalyko dalies) mokymuisi gali perskirstyti klases ir sudaryti 
laikinąsias grupes iš paralelių klasių mokinių arba apjungdama ne daugiau nei dviejų gretimų klasių 
mokinius. 

 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d. 
posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 11 
 
SUDERINTA 
 


