
 

 

PATVIRTINTA                                                                        SUDERINTA                                                                                 

Rokiškio Senamiesčio                                                               Mokyklos tarybos                                                                          

Progimnazijos  2019 rugpjūčio 30d.                                         2019-08-30 posėdžio                                                                        

Direktoriaus įsakymu Nr. V- 26                                                    protokoliniu nutarimu                                                                     

                                                                                                   (protokolo Nr. MT-4) 

 

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos  2019-2020 m. 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

1. Rokiškio Senamiesčio progimnazijos ugdymo plano (toliau UP) paskirtis – aprašyti bendruomenės susitartas  Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo 

nuostatas, kuriomis vadovaudamasi mokykla savarankiškai ir tikslingai organizuos pradinį ugdymą 2019/2020 mokslo metais.  

2. UP rengė Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019-05-17 įsakymu Nr. V-173 patvirtinta darbo grupė, kurią sudaro: direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Palma Švarlienė, Kriaunų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Idienė,  pradinių klasių mokytojos 

Rima Jakubkienė, Žydrūnė Jasinevičiūtė, Regina Meliūnienė. 

3. UP parengtas vadovaujantis: 

3.1.  2019-04-15 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-413 patvirtintu 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos bendruoju ugdymo planu (toliau BUP) ; 

3.2.  Rokiškio Senamiesčio progimnazijos  2019-2021 metų  strateginiu planu; 

3.3.  Rokiškio Senamiesčio progimnazijos  metų mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2019 m. duomenimis; 

3.4. Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 2018 metų įsivertinimo duomenimis ir išvadomis; 

3.5.  Rokiškio Senamiesčio progimnazijos veiklos kokybės 2016 metų išorinio vertinimo ataskaita ir rekomendacijomis. 

3.6. Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius epideminę padėtį ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, taip pat oro 

temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Atvykusius tomis 

dienomis į mokyklą mokinius užima klasių mokytojai. Priklausomai nuo atvykusių vaikų skaičiaus,  skiriamos individualios ar grupinės užduotys, mokiniai 

namo išleidžiami atslūgus šalčiui ar atvykus tėvams.   

4. 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Mokslo ir žinių dienai sutapus 

su poilsio diena ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos- rugsėjo 2 d. 

5. Mokiniams 2019–2020 mokslo metais skiriamos atostogos (suderinus su mokyklos taryba ir steigėju): 

 Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos, kurių bendra trukmė 2019–2020 mokslo metais – 19 

ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių ir poilsio dienos. 

Rudens  2019-10-28–2019-10-31     

Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23–2020-01-03     

Žiemos 2020-02-17–2020-02-21 

Pavasario (Velykų) 2020-04-14–2020-04-17      

Suderinus su mokyklos taryba ir Rokiškio rajono savivaldybe, mokyklos direktoriaus įsakymu 2019-05-31 Nr. V- 143 skiriamos vasaros atostogos: 

Vasaros 2020-06-10–2020-08-31     



 

 

6. Rokiškio Senamiesčio progimnazijos bendruomenės susitarimai dėl 2019/2020 mokslo metų UP įgyvendinimo: 

Susitarimų objektas Priimti sprendimai Pastabos, nuorodos į šaltinius/ 

dokumentus 

6.1.Prioritetiniai ugdymo 

tikslai ir uždaviniai, keliami 

2019/2020 mokslo metams 

 ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją; 

 gerinti mokymosi pasiekimus, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos; 

 kurti palankią socialinio emocinio ugdymo bei mokymąsi skatinančią edukacinę 

aplinką; 

 skatinti mokinių, mokytojų, tėvų bei pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimą.  

 

2019-2021 metų strateginis planas   

6.2.Pradinio ugdymo proceso 

organizavimo laikotarpiai 

Pusmečiai: 

I pusmetis - 2019-09-01- 2020-01-19 

II pusmetis - 2020-01-20- 2020-06-09 

Pradinių klasių mokytojų 

metodinės grupės posėdžio 2019-

06-06  protokolas MG-4 

6.3. Pažintinės ir kultūrinės 

veiklos organizavimas. 

Sprendimas dėl 10 ugdymo 

dienų 2019-2020 m.m.  

 

10 ugdymo dienų skiriama pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai, ekskursijoms 

ir edukacinėms programoms mokytojų nuožiūra: 

1. Mokslo metų pradžios šventė (rugsėjo 2 d.) 

2. Kalėdinis renginys (gruodžio 20 d.) 

3. Lietuvos Nepriklausomybės šventei skirta diena (vasario 14 d.). 

4. Mokslo metų užbaigimo diena (birželio 9 d.) 

5. 2-3 dienos skiriamos ekskursijoms, edukacinėms programoms. 

6. 2-3 dienas mokytojas pasirenka savo nuožiūra. 

Pažintinė veikla yra sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ši veikla organizuojama ne 

tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiose 

mokymosi aplinkose ir kt. 

Pradinių klasių mokytojų 

metodinės grupės posėdžio 2019-

06-06  protokolas MG-4 

Mokyklos tarybos 2019-06-14 

protokolas Nr. 2 

 

6.4.Programai įgyvendinti 

skiriamų ugdymo valandų 

paskirstymas 

Bendrosios programos ugdymo dalykams ugdymo valandos per savaitę skiriamos, 

vadovaujantis BUP 27 punktu. 

Valandų paskirstymo lentelė 

(Priedas Nr.1) 

 

Mokyklos tarybos 2019-06-14 

protokolas Nr. 2 

6.5.Dorinio ugdymo 

programų įgyvendinimas 

Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų 

tikybą. Etikai mokyti sudaroma laikinoji grupė iš 1-4 klasių mokinių. 

Dorinį ugdymą lankančių mokinių 

pasiskirstymo 2019/20 m.m. 

lentelė (Priedas Nr.2) 

6.6.Kalbinis ugdymas Pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos 

metais; šiais mokslo metais visi mokiniai pasirinko anglų kalbą. Užsienio kalbai mokyti 

visose Senamiesčio progimnazijos 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę.  Visos klasės (2a, 2b, 3a, 3b, 4a ), kuriose yra daugiau nei 21 mokinys, dalijamos į 

Valandų paskirstymo lentelė 

(Priedas Nr.1) 



 

grupes. 

6.7.Socialinis ir 

gamtamokslinis ugdymas 

 1. Socialinės veiklos organizavimas numatytas klasių auklėtojų darbo planuose ir 

organizuojamas vadovaujantis ŠMM rekomendacijomis. Socialinė veikla skirta praktinių 

piliečio gebėjimų ugdymui. Socialinės veiklos metu galima dalyvauti aplinkos tvarkymo 

darbuose ar kitose socialinėse akcijose.  

 2. Pasaulio pažinimo pamokų metu ugdomi mokinių gamtamoksliniai gebėjimai. 

Įgyvendinamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius 

gebėjimus, todėl dalis dalykui skiriamo laiko skiriama ugdymo organizavimui  

tyrinėjimams palankioje, natūralioje gamtinėje (pvz., miške, prie vandens telkinio ar pan.) 

aplinkoje; 

3. Socialiniams gebėjimams ugdytis ne mažiau kaip 25%  pasaulio pažinimo dalyko laiko 

skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

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

ir pan.). 

4. Mokykla dalyvauja respublikiniame Sveikatiados projekte. 

BUP  38.3 punktas 

Pradinių klasių metodinės grupės 

metų veiklos planas 

6.8.Matematinis ugdymas 1. Matematinis ugdymas įgyvendinamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 39.4 

punktais. Organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų 

tyrimų rekomendacijomis, NMPP rezultatais ir užduotimis. Ugdant gabius matematikai 

mokinius, naudojamasi konkurso „Kengūra“ užduotimis ir kitais papildomais šaltiniais. 

 

Valandų paskirstymo lentelė 

(Priedas Nr.1) 

Mokytojų metodinės  grupės  

2019-06-06 

protokolas Nr. MG-4 

6.9.Fizinis ugdymas 1. Fizinis ugdymas mokykloje įgyvendinama vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 27 

punktu. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės  mokiniai dalyvauja ugdymo 

veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo 

rekomendacijas.  

2. Atsižvelgiant į bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir galimybes, įgyvendinama 

šokio programa, skiriant 1b klasėje vieną ugdymo valandą iš fiziniam ugdymui skiriamų 

pamokų, fiziniam ugdymui skiriamos 2 pamokos. 

Valandų paskirstymo lentelė 

(Priedas Nr.1) 

 

 

Mokytojų metodinės  grupės  

2019-06-06 

protokolas Nr. MG-4 

6.10. Meninis ugdymas  Mokiniai, kurie lanko neformaliojo vaikų švietimo programas, bendru mokyklos ir 

mokinių tėvų susitarimu, nesant galimybių užtikrinti mokinių saugumui laisvų pamokų 

metu, nuo privalomųjų dalykų neatleidžiami. 

 Atsižvelgiant į bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir galimybes, įgyvendinama 

šokio programa, skiriant 1b klasėje vieną ugdymo valandą iš fiziniam ugdymui skiriamų 

pamokų. 

Mokytojų metodinės  grupės  

2019-06-06 

protokolas Nr. MG-4 

6.11.Kaip bus įgyvendinamas  

ugdymo turinys 

Kiekvienas mokytojas metų eigoje organizuoja kelių dalykų integruotas pamokas, į 

pamokas integruojama IKT, vykdomi trumpalaikiai projektai. Vykdoma ugdymo proceso 

stebėsena (ne rečiau kaip kartą per mėnesį stebimos mokytojų pamokos, fiksuojami 

Mokytojų ilgalaikiai planai 

Mokyklos tarybos 2019-06-14 

protokolas Nr. 2 



 

dalykų ryšių ir integracijos pavyzdžiai). 

Skiltyje „Integracija“ konkrečiai nurodoma dalykinė integracija: su kokiu dalyku, 

programa ir aspektu integruojama, įvardijama organizuojamos veiklos (integruotos 

pamokos, projekto) tema/pavadinimas.  Integruojamų pamokų turinys įrašomas abiejų 

dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose elektroniniame dienyne: fiksuojama pagrindinės 

pamokos tema ir klasės darbas bei integruotos pamokos aprašymas.      

Konkrečias integruojamų programų temas mokytojai pasirenka ir fiksuoja savo dalyko 

ilgalaikiuose planuose (mokslo metų eigoje koreguojama), elektroniniame dienyne, klasės 

vadovai – veiklos planuose ir elektroninio dienyno skiltyje „Klasių veiklos“, pasirenkant 

atitinkamą veiklos rūšį. Metodinių grupių posėdžiuose (ne mažiau kaip du kartus per 

mokslo metus) aptariama, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio 

integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų 

rezultatų. 

 

Mokytojų metodinės  grupės  

2019-06-06 

protokolas Nr. MG-4 

 

 

6.12. Ugdymo turinio 

planavimas. Ilgalaikių ir 

trumpalaikių planų struktūros  

Ugdymo turinys planuojamas pagal Metodinės grupės aprobuotą ilgalaikio plano 

struktūrą. Ilgalaikiai planai derinami su direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki 2019-09-02. 

Trumpalaikiai pamokų planai nerašomi, remiamasi mokytojo knygose esančiais planais, 

esant reikalui, jie koreguojami. Neformaliojo švietimo programos tvirtinamos direktoriaus 

įsakymu.  

Mokytojų metodinės grupės 2019-

06-06 protokolas Nr. MG-4  

6.13. Edukacinių erdvių 

kūrimas, panaudojimas ir 

pritaikymas, atsižvelgiant į 

keliamus ugdymo tikslus 

Ugdymo procesas organizuojamas pamokos ir kitomis ugdymo organizavimo formomis: 

projekto, kūrybinio darbo ir kt. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir 

už jos ribų: muziejuje (5%), artimiausioje gamtinėje aplinkoje (15% ), bibliotekoje (10 

%), kultūros centre (3%), knygyne (3% ) ir kitur, atsižvelgiant į ugdymo turinį ir 

mokymosi uždavinius. Apie mokymąsi kitose aplinkose informuojami mokiniai, 

progimnazijos administracija ir mokinių tėvai (tuo atveju, jei ugdymas vyks ne  

progimnazijos teritorijoje). Išvykstant iš mokyklos būtini saugaus elgesio instruktažai ir 

direktoriaus įsakymas. Užtikrinant saugų vaikų elgesį, progimnazijoje vadovaujamasi 

mokymosi sutarties, progimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ir klasės bendruomenės 

nuostatomis. 

Mokytojų ilgalaikiai planai. 

Ekskursijų, kitų išvykų 

organizavimo tvarkos aprašas  

6.14. Švietimo pagalbos 

teikimas ir mokinių 

pasiekimų gerinimas. 

Ugdymo diferencijavimas 

Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje 2019/2020 m.m. ugdomi  52 pradinių klasių 

mokiniai (priedas Nr.8), turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl 

išskirtinių gabumų). Švietimo pagalba teikiama vadovaujantis Senamiesčio progimnazijos 

švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašu. 

Diferencijuojant ugdymą, mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių pasiekimus, motyvaciją, 

parenka ugdymo turinį, užduotis, metodus, priemones, tempą, teikia mokymosi pagalbą 

pamokoje diferencijuodamas ugdymo procesą pamokoje (pritaiko mokymosi užduotis, 

metodikas ir pan.). Vadovaujamasi metodinės grupės posėdyje priimtais nutarimais dėl 

diferencijavimo. Ugdymo diferencijavimas gali būti taikomas mokiniui individuliai ar 

mokinių grupei pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, skirtingoms mokymo 

2016-10-03 įsakymu  Nr. V-175 

patvirtintu Senamiesčio 

progimnazijos švietimo pagalbos 

teikimo tvarkos aprašas 

 

Direktoriaus 2019-09-04 įsakymu 

Nr. V-??? patvirtintas švietimo 

pagalbos gavėjų sąrašas 

 

BUP 4 skyrius  



 

strategijoms įgyvendinti ar tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių 

darbai).  

 

 

 

 

6.15. Ugdymo valandų 

panaudojimas mokinių 

ugdymo poreikiams tenkinti 

Mokinių ugdymo poreikiams tenkinti Senamiesčio progimnazijoje naudojamos:  

po 1 valandą visoms 1-4 klasėms skiriama individualioms ir grupinėms konsultacijoms, 

mokymosi pagalbai teikti; 

2 valandos – anglų kalbos individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi 

pagalbai teikti 2-4 klasių mokiniams; 

Mokytojų metodinės grupės 2019-

06-06 protokolas Nr. MG-4 

 

Mokyklos tarybos 2019-06-14 

protokolas Nr. 2 

6.16. Klasių dalijimas į 

grupes 

Klasės dalijamos į grupes anglų kalbos pamokoms: 2a (12 /12); 2b (11/11);  3a (10/11), 3b 

(12/11), 4a (12/12) .  

Sudaroma dorinio ugdymo (etikos) visų pradinių klasių laikina 11 mokinių jungtinė 1-4 

klasių mokinių grupė. 

 

Mokytojų metodinės grupės 2019-

06-06 protokolas Nr. MG-4 

 

Mokyklos tarybos 2019-06-14 

protokolas Nr. 2 

6.17. Klasių jungimas Kriaunų skyriuje sudaromi du klasių komplektai.  Jungiamos 2 ir 4 klasės. 1 ir 3 klasės.  

Kiekvienam jungtinės klasės komplektui skiriama 30 valandų (tame tarpe - 2 neformaliojo 

švietimo valandos ir 2 valandos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti).   

BUP 35, 36  punktai 

Jungtinių klasių mokinių krūvio 

paskirstymo lentelė (Priedas Nr.3) 

6.18.Mokinių mokymosi 

krūvio reguliavimas. Namų 

darbų skyrimas. 

Patikrinamieji darbai vykdomi baigus mokomojo dalyko temą, skyrių. Baigiantis mokslo 

metams, vykdomi NMPP ir diagnostiniai testai. Diagnostinio vertinimo informacija  

panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir 

mokymosi tikslus.  

Namų darbai atitinka mokinio galias, naudingi tolesniam mokymuisi. Namų darbai  prieš 

šventes ir atostogas neskiriami. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, 

skirtų atlikti namuose, dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos 

sąlygos jas atlikti mokykloje (galimybė lankyti pailgintos darbo dienos grupę arba 

,,Gelbėkit vaikus“ dienos centrą ,,Vaivorykštė“). 

Mokytojų ilgalaikiai planai 

 

Mokytojų metodinės grupės 2019-

06-06 protokolas Nr. MG-4 

6.19.Ugdymo turinio 

įgyvendinimo stebėsena 

Ugdymo turinio stebėsena vykdoma, vadovaujantis pedagoginės priežiūros planu. 2019-

2020 m.m. pagrindinis uždavinys – mokinių asmeninės pažangos matavimas ir ugdymo 

turinio integravimas. Kiekvienas mokytojas praves ne mažiau kaip 1 atvirą pamoką  

(veiklą) kolegoms. 

2019 m Pedagoginės priežiūros 

planas, patvirtintas 2018-12-30 

direktoriaus įsakymu V-108 

(Priedas Nr. 4) 

Stebėtų pamokų (veiklų) 

protokolai. 

Mokytojų savianalizės anketos 

6.20.Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo metodika 

ir tvarka 

Mokykla, vertindama mokinio pasiekimus ir pažangą, vadovaujasi teisės aktais, 

reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami, vadovaujantis Senamiesčio progimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 

 Mokyklos direktoriaus  2016-12-

30 įsakymu patvirtintas mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas ( Priedas Nr.5) 



 

6.21.Vadovėlių ir kitų 

mokymo(si) priemonių 

pasirinkimas 

Pradinių klasių mokinių ugdymo procese naudojami serijos ,,ŠOK“, ,,TAIP” ir kt.  

vadovėliai. Pasirenkant vadovėlius, vadovaujamasi Mokyklos direktoriaus įsakymu ,,Dėl 

mokymo(si) priemonių ir vadovėlių pasirinkimo tvarkos“. Vadovėliai, iš kurių 

mokoma(si), nurodomi mokytojų ilgalaikių planų prieduose. 

Direktoriaus 2016-02-20 

įsakymas Nr. V-119  

Mokyklos tarybos 2019-06-14 

protokolas Nr. 2 

6.22.Neformaliojo vaikų 

švietimo organizavimas 

Vaikų neformalusis švietimas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus. Senamiesčio progimnazijoje 

mažiausias vaikų skaičius -12.  

Mokykloje veikia NVŠ sporto, šachmatų, dailės, keramikos ir anglų kalbos būreliai. 

Mokytojų metodinės grupės 2019-

06-06  protokolas Nr. MG-4 

Mokyklos tarybos 2019-06-14 

protokolas Nr. 2 

6.23.Prevencinių ir kitų 

ugdymo programų 

pasirinkimas ir jų 

įgyvendinimas  

Mokytojai, formuodami klasės mokinių ugdymo turinį, numato ugdymo dalykus, į kuriuos 

bus integruojamos prevencinės ir kitos programos.  

Mokytojų ilgalaikiai planai. 

Integruojamų programų sąrašas   

(Priedas Nr. 6) 

6.24.Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais (globėjais) 

Su mokinių tėvais bendradarbiaujama, vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtinta 

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka. 

Direktoriaus 2015-09-11 

įsakymas Nr. V-135 

(Priedas Nr. 7) 

6.25.Kiti mokyklos 

bendruomenės susitarimai 

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių adaptacinis laikotarpis - rugsėjo - spalio 

mėnesiai. 

1 klasės mokinių adaptacinis laikotarpis –  rugsėjo- lapkričio mėnesiai. 

Mokytojų metodinės grupės 2019-

06-06  protokolas Nr. MG-4 

 

 

 


