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ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS  BENDRUOMENĖS  SUSITARIMAI 

DĖL  2016-2017 M.M. PROGIMNAZIJOS  UGDYMO  PLANO 

 

 

             Progimnazijos  2016-2017 m. m. ugdymo plane yra įteisinti susitarimai dėl: 

 ugdymo turinio formavimo; 

 dėl valandų ugdymo poreikiams tenkinti;  

 klasių dalijimo į grupes; 

 ugdymo turinio planavimo laikotarpių, struktūros ir kitų su ugdymo turiniu susijusių 

aspektų; didžiausio ugdymo valandų skaičiaus per dieną, patikrinamųjų darbų 

organizavimo, namų darbų skyrimo;  

 dėl neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo ir įgyvendinimo, mokinių 

skaičiaus neformaliojo švietimo užsiėmimų grupėse;  

 mokinių ugdymo (si) pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos; 

 vadovėlių ir kitų mokymo (si) priemonių pasirinkimo, naudojimosi jais principų ir 

tvarkos; 

 švietimo pagalbos mokiniams teikimo; 

 bendrųjų programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

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

individualizuotos programos įgyvendinimo; 

 edukacinių erdvių panaudojimo; 

 prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimo bei jų įgyvendinimo; 

 bendradarbiavimo su mokinių tėvais (tikslų ir formų). 

 

ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

2016–2017 MOKSLO  METŲ  PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS   

BENDRASIS UGDYMO PLANAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 1. 2016-2017 mokslo metų Rokiškio Senamiesčio progimnazijos (toliau- Progimnazijos) 

pradinio ugdymo programos ugdymo planą (toliau tekste - Ugdymo planas) rengė direktoriaus 2016 

m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-120  sudaryta darbo grupė. Ugdymo planas rengiamas vieneriems 

metams. 

 Sudarydama ir įgyvendindama Ugdymo planą, Progimnazija vadovaujasi 2015-2016 ir 2016-

2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459 ir 2015 m. birželio 

17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-634 „Dėl švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-459 „Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų 

pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“; mokymosi formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (Žin., 2012, Nr. 76-3957). 

 2. Progimnazija ugdymo plano projektą suderina su Progimnazijos taryba, Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo skyriaus įgaliotu asmeniu. 

 3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

 

  Ugdymo planas – Progimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu. 

  Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 
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  Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

  Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Ilgalaikis ugdymo planas – pagal pradinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą 

švietimo ir mokslo ministro, mokytojo numatyti mokinių mokymosi pasiekimai, ugdymo turinio 

gairės mokslo metams 

          Individualus ugdymo planas – konkrečiam mokiniui pagal jo poreikius, mokymosi 

galimybes, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas parengtas ugdymo planas. Taikomas 

mokiniui, turinčiam didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

          Ugdymosi valandos – ugdymui skirtas laikas, kurio metu siekiama pradinio ugdymo 

Bendrojoje ir neformaliojo vaikų švietimo programose numatytų tikslų. 

          Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinių žinioms, 

gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne 

mažiau kaip 30 minučių. 

        Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 4. Progimnazija, pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi Bendrosiomis 

programomis, kitais norminiais teisės aktais, 2016 m. standartizuotų ir diagnostinių testų rezultatų 

analize,  strateginiais tikslais, mokinių pasiekimų ir pažangos informacija vertinimo procese, 

Progimnazijos 2016 metų vidaus įsivertinimo duomenimis (Priedas Nr.1), atsižvelgdama į vietos 

bendruomenės poreikius, turimus išteklius.  

 5. 2016-2017 mokslo metų Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ugdymo programos, 

pritaikytos ir individualizuotos programos (mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių), 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje ir 

Laibgalių skyriuje. 

 6. Progimnazijos ugdymo turinio kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės - 

mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis. Su Ugdymo plano 

projektu Progimnazijos bendruomenė supažindinta Mokytojų tarybos 2016 m. gegužės 31 d. 

posėdyje (protokolas Nr. PT-2).Ugdymo plano projektas pristatytas Progimnazijos tarybai 2016-08-

30. 

 7. Į ugdymo turinį integruojamos programos: Žmogaus saugos bendroji programa 

(patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-

1159), sveikatos ugdymo bendroji  programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012-08-31 įsakymu Nr. V-1290), ugdymo karjerai programa, etninės kultūros bendroji 

programa( patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-04-12 įsakymu Nr. V-

651), prevencinė „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa“. 

Tęsiamas „Antro žingsnio“ – socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos 1-4 klasės mokiniams, 

ir „Zipio draugų“- ankstyvosios prevencijos ir socialinio emocinio ugdymo programos 5-7 metų 

vaikams-  programų įgyvendinimas. 

 8. 2015–2016 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano įgyvendinimo 

įvertinimas. 

 2015–2016 mokslo metais ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių 

mokymosi motyvacijos stiprinimui ir kompetencijų ugdymui, skaitymo kokybės gerinimui, pamokos 

kokybės gerinimui, mokytojų bendradarbiavimui, tobulėjimui. Stengtasi maksimaliai tenkinti 

kiekvieno mokinio poreikius, lavinti individualius gebėjimus. 19,3 %  mokinių mokėsi tik 

aukštesniuoju lygiu, 42,7 % mokinių mokėsi aukštesniuoju/pagrindiniu lygiu.  

  2015 – 2016 m. m. švietimo pagalba buvo teikiama 50-čiai mokinių Progimnazijoje ir 9 

mokiniams Laibgalių skyriuje. Pagalbą teikė specialistai: specialusis pedagogas, logopedas, 

bendrosios praktikos slaugytoja. 18-kai Progimnazijos pradinių klasių mokinių ir 3 Laibgalių 

skyriaus mokiniams buvo pritaikomos (1 Laibgalių skyriaus mokiniui- individualizuota) bendrojo 

pradinio ugdymo programos pagal Rokiškio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas. 2 

mokiniai buvo ugdomi namuose ( vienam iš jų- pritaikoma, 1-individualizuota programa). 
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           Vadovaujantis diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų analize, 2016-06- 07 metodinės 

grupės posėdyje (Protokolas Nr.MG-5) buvo aptartas veiksmų planas rezultatų pagerinimui (priedas 

Nr. 2) 

 

II. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
I. PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

 
 11. 2016–2017 mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 31d.  

 12. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės. Mokykloje 

mokomasi penkias dienas per savaitę. 

 13. Ugdymo organizavimas 2016–2017 mokslo metais: 

 13.1. ugdymo procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. gegužės 30 d.; 

 13.2. Pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokų laikas:  

 

 Pamokų laikas Pertraukų trukmė I klasės pamokų laikas 

1. 8.00 – 8.45 10 min. 8.00-8.35 

2. 8.55 – 9.40 20 min. 8.55-9.30 

3. 10.00 – 10.45 20 min. 10.00-10.35 

4. 11.05 – 11.50 15 min. 11.05-11.40 

5. 12.05 – 12.50 10 min. 12.05-12.40 

6. 13.00 – 13.45   

 

 13.3.  mokslo metai skirstomi pusmečiais: 

 13.3.1. I pusmetis prasideda nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2017 m. sausio 9 d.; 

 13.3.2. II pusmetis prasideda nuo 2017 m. sausio 10 d. ir baigiasi 2017 m. gegužės 30 d.: 

 13.4. ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos (papildomoms atostogoms 

skiriama 10 ugdymosi dienų - Pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos švietimo 

skyriaus 2016 m. birželio 10 d. raštas Nr. SD-78- (23.1.7). ); 

 

 13.5. atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 

Atostogos 2016–2017 mokslo metai  

Rudens  2016-10-31–2016-11-04     

Papildomos atostogos 2016 m. gruodžio 23 d.  

(1 d.) 

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

Papildomos atostogos 2017 m. vasario 13-17 d. (4 d.) 

Papildomos atostogos 2017 m. kovo 13-17 d.  

(5 d.) 

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

Vasaros 2017-05-31–2017-08-31 

 

 14. 8-10  ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriamos kultūrinei (taip pat etninei), 

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

įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių.   
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 14.1. Rokiškio Senamiesčio progimnazijos pradinių klasių veikla: 

 

Eil. 

Nr. 

Data Veikla 

1. 

 

2016 – 09 – 01  Mokslo ir žinių diena 

2. 

 

2016 m. spalio I- II sav. Sveikatos, sporto diena 

3. 

 

2016 m. gruodžio mėn.  Adventinė - Kalėdinė šventė 

4. 2016 m. rugsėjo – 2017 m. 

balandžio  mėn. 

Edukacinė diena Rokiškio krašto muziejuje (arba kituose 

lankytinuose objektuose, muziejuose) 

5. 2017 m. kovo 10 d.  Pilietinis ugdymas.  

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 

6. 

 

2017 m. balandžio mėn. Ekologinis ugdymas „Darom 2017“ 

7. 

 

2017 m. gegužės 30 d. Bendruomenės diena „Susiburkime kartu“ 

8 – 

10. 

Visus metus  Kiekvienai klasei pagal poreikius – edukacijai, 

ekskursijoms, sveikatinimui, tautiškumo programų 

įsisavinimui. 

 

  14.2. Laibgalių skyriaus pradinių klasių veikla: 

           

Eil. Nr. Data Veikla 

 

1. 2016 – 09 – 01  Mokslo ir žinių diena 

 

2. 2016 m. spalio mėn.  Projektas ,,Sveika šeima-sveiki vaikai“ – sporto diena 

,,Sportuoju su šeima“ 

 

3. 2016 m. gruodžio mėn. 18 d. Adventinė - Kalėdinė šventė 

 

4. 2017 m. balandžio mėn. Edukacinė diena Rokiškio krašto muziejuje (arba išvyka į 

kituos lankytinuos objektuos, muziejuos) 

 

5. 2017 m. kovo 10 d.  Pilietinis ugdymas.  

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 

 

6. 2017 m. balandžio mėn. Diena, skirta karjeros ugdymui 

 

7. 2017 m. gegužės 30 d. Mokslo metų užbaigimo diena 

 

8 - 10. Mokslo metų eigoje Kiekvienai klasei pagal poreikius – edukacijai, 

ekskursijoms, sveikatinimui, tautiškumo programų 

įsisavinimui. 

 

 

15. Formaliojo švietimo programų ugdomoji veikla trunka ne ilgiau kaip 5 pamokas. 

Neformaliojo švietimo programos įgyvendinamos, prailginant buvimo mokykloje laiką po pamokų 

viena valanda.    

16. Paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, 

nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo, 



6 
 

                            Rokiškio Senamiesčio progimnazija.  
                          2016-2017 m. m. pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas  

 
 

taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali neatvykti. 

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos direktorius, suderinęs su 

Progimnazijos taryba, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo 

 

II. BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

  17. Bendroji programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis bendrosiomis 

ugdymo nuostatomis ir principais, didaktinėmis mokinių pasiekimų vertinimo nuostatomis, 

panaudojant ugdymo turinio integravimo galimybes ir laikantis ugdymo aplinkos kūrimo 

reikalavimų. Formuojant mokyklos ugdymo turinį - planuojant mokyklos mokinių pasiekimus, 

numatant ugdymosi tikslus- atsižvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, 

pasiekimų vertinimo taikant standartizuotus testus mokykloje rezultatus  ir rekomendacijas dėl 

mokinių pasiekimų gerinimo, panaudojant turimus MK išteklius. Tai atsispindi nacionalinių 

pasiekimų tyrimų ataskaitose. Rezultatai aptariami ir tolimesnės strategijos numatomos 

individualiuose pokalbiuose su vaikais ir jų tėvais, metodinės grupės posėdžių metu,  pagalbą teikia 

rajono švietimo skyriaus specialistai. 

   18. Pradinio ugdymo programos dalykų ir neformaliojo švietimo pamokos trukmė 1 

klasėje - 35 minutės, 2-4  klasėse - 45 minutės. 

  19. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai 

įgyvendinti mokant kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma): 

  19.1. Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje: 

 

Dalykai\ Klasės 
1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b IŠ 

VISO 

Dorinis ugdymas 

(tikyba, etika) 

1 1/1 1/1 1/1 1 1 1 1/1 8/1* 

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 8 7 7 7 7 7 7 70 

Užsienio (anglų) kalba - - 2/2* 2 2 2 2 2 12/2* 

Matematika 4 4 5 5 5 5 4+1* 4+1* 36+2* 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

Kūno kultūra 3 3 2 2 3 3 3 3 22 

Šokis - - - - - - - - - 

Privalomų ugdymo 

valandų skaičius 

mokiniui 

22 22 23 23 

 

24 24 23+1* 23+1* 184+5* 

Valandos, skiriamos 
mokinių ugdymo (si) 
poreikiams tenkinti 

 

10* 

 

5* 

Neformalusis   švietimas 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 16* 

Mokinių skaičius rugsėjo 

1 dienai 

22 22 22 19 19 13 20 20 157 

 

*- valandos, skirtos  mokinių ugdymo(si) poreikiams  tenkinti, bus naudojamos, atsižvelgiant į 

standartizuotų testų, Progimnazijos vidaus kokybės įsivertinimo rezultatus, skiriant po 1 papildomą 

matematikos pamoką 4-ose klasėse;   

 **-  valandos, skirtos  neformaliam  švietimui, bus naudojamos nuo spalio 1 dienos; 

                     20. Ugdymo turinio planavimas: 
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   20.1. ugdymo turinys planuojamas pagal Metodinės grupės aprobuotas ilgalaikio plano 

formas: 

              20.1.1. ilgalaikiai (metų) planai rengiami ir derinami su direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui iki 2016 m. rugsėjo 1 d.; programos tvirtinamos direktoriaus įsakymu;  

               20.1.2. ilgalaikiai  planai  rengiami metams  vadovaujantis šiomis rekomendacijomis: 

ilgalaikių planų tituliniame lape nurodoma mokykla,   klasė, mokslo metai, mokytojo vardas ir 

pavardė, kvalifikacinė kategorija, sudarymo vieta ir laikas;  

               20.1.3. ilgalaikio plano I dalyje  nurodoma situacijos analizė, pateikiama bendra 

informacija apie klasę: mokinių skaičius, žinios apie šeimas, neformaliojo ugdymo pasirinkimą, 

žinios apie mokinių sveikatą. Parašoma pedagoginė klasės charakteristika. II šio plano dalyje  

nurodomi bendrieji ugdymo uždaviniai. III dalyje - darbo sėkmės kriterijai. IV dalis- lentelė, kur 

nurodomas dalykas, veiklos sritis, pasiekimai (nuostatos, gebėjimai ir supratimas) ir pastabos 

(refleksija). Pabaigoje nurodomas naudotos literatūros sąrašas. 

               20.2. pamokos planas pildomas Dienyne: 

             20.2.1. jame numatoma konkreti tema, mokymosi uždavinys, veikla pamokoje, 

ugdymo(si) pasiekimai, vertinimas ir kita mokytojui ir mokiniui svarbi informacija (metodai, 

priemonės, dalykų ryšiai ar integracija); 

             20.2.3. trumpalaikiai pamokų planai nerašomi, remiamasi mokytojo knygose esančiais 

planais, esant reikalui, jie koreguojami; 

   20.3. klasės auklėtojo veiklos planai tvirtinami direktoriaus iki 2016m. rugsėjo 16 d.  

   20.4. mokytojas ugdymo turinį planuoja Ugdymo plano 12 punkte nurodytam mokymosi 

dienų skaičiui, vadovaudamasis Ugdymo plano 18.1  punkte nurodytu dalyko programai skiriamų 

valandų (pamokų) skaičiumi. 

                    20.5. klasės valandėlėms skiriama viena iš klasės auklėtojui skiriamų valandų. Klasės 

valandėlių tvarkaraštis- priedas Nr.3 

   21. Klasės dalijamos į grupes : 

   21.1. doriniam ugdymui, kai tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra 

parinkę tikybą ir etiką (žr.19.1 punktą); 

   21.2. užsienio kalbai mokyti 2a klasėje, kadangi joje yra 22 mokiniai; 

  22. Laikinosios grupės iš kelių klasių mokinių  sudaromos: 

  22.1. doriniam ugdymui (etikai ) mokyti  jungtinėje 1a, 2a, 2b,4b klasių grupėje, kurioje 

susidaro  11 mokinių ; 

  22.2. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti logopedinių pratybų metu; 

  22.3 minimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje yra 8. Mokinių skaičius 

laikinojoje grupėje negali būti didesnis, nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

             23. 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%), jaunimo centre (3%) ir kitur, atsižvelgiant į ugdymo turinį ir mokymosi 

uždavinius. Apie mokymąsi kitose aplinkose informuojami mokiniai, progimnazijos administracija ir 

mokinių tėvai (tuo atveju, kai 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. 

  24. Vadovaujantis Mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V- 119 

,,Dėl mokymo (si) priemonių ir vadovėlių pasirinkimo tvarkos“, mokymo dalykų vadovėlių 

naudojimo susitarimai - Priede Nr.4. 

  25. Sprendimą dėl pratybų sąsiuvinių naudojimo klasės mokytojai priima kartu su 

mokinių tėvais. 

 

III. BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

           26.  Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    
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    26.1. Dorinis ugdymas:   

     26.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą : 

 

Klasė 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b Iš viso 

Tikyba 22 18 20 17 19 13 20 12 143 

Etika 1 3 2 2 - - - 6 14 

 

     26.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal 

tėvų (globėjų) parašytą prašymą.  

     26.2. Kalbinis ugdymas: 

     26.2.1  Pagal naują lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą (Pradinio 

ugdymo lietuvių kalbos ir pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos, 

patvirtintos 2016 m. sausio 25 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-46) 1 ir 3 klasėje  bus 

pradedama dirbti nuo 2016 m. rugsėjo 1d.  

     26.2.2  siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo 

ir klausymo gebėjimai 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); atsižvelgiant į standartizuotų testų analizę, parenkant įvairius ugdymo 

turinio integravimo būdus, metodus, bendradarbiaujant mokytojams.  

    26.3 Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

    26.3.1 pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; šiais mokslo metais visi mokiniai pasirinko anglų kalbą;  

    26.3.2. užsienio kalbai mokyti visose Senamiesčio progimnazijos 2–4 klasėse skiriama 

po 2 ugdymo valandas per savaitę.  Laibgalių skyriaus 3 klasėje skiriamos 2 pamokos, 2 ir 4 klasėse 

anglų kalbos praktinių kalbinių mokinių gebėjimų ugdymui skiriamos 3 pamokos, po vieną pamoką 

skiriant iš valandų, skirtų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti.  

               27. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas: 

               27.1. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip 

ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų. Mokykloje 

yra įrengta ,,peliukų“ klasė, kiekvienoje klasėje yra kompiuteris, projektorius, prieiga prie interneto; 

            27.2. informacinių gebėjimų ugdymas integruojamas į pradinio ugdymo mokomuosius 

dalykus, kuriuos numato mokytojas;  

            27.3. informacinės komunikacinės technologijos padeda mokiniams aktyviai dirbti, 

ieškoti informacijos, spręsti problemas; 

           27.4. informacines komunikacines technologijas mokytojai naudoja: savo veiklos 

planavimui, ruošimuisi pamokoms ir neformaliojo švietimo užsiėmimams, Dienyno pildymui, 

mokymo(si) diferencijavimui, veiklai pamokos metu, motyvacijos skatinimui, pateikčių ruošimui 

pamokoms, pranešimams, pasisakymams;  

           27.5. informacines technologijas mokiniai naudoja informacijos paieškai, apdorojimui, 

pateikimui, pamokų ruošimui, ruošimuisi projektiniams darbams, konkursams;  

         27.6.  Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas įgyvendinamas vadovaujantis Bendrojo 

ugdymo plano rekomendacijomis. 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.  

       27.6.1. 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; 
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          27.6.2. socialiniams gebėjimams ugdytis  dalis pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., 

lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

   27.7. Vykdant bendradarbiavimą su Rokiškio J. Tūbelio progimnazija, 4-ose klasėse  

balandžio mėnesį bus vykdomas bendras gamtamokslinis projektas (pagal atskirai patvirtintą planą). 

         27.8. Progimnazijoje kasmet organizuojama rajoninė Mažųjų gamtininkų olimpiada. 

   28. 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, Standartizuotų testų rezultatais ir užduotimis. Ugdant gabius matematikai 

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

   28.1. 1 valanda iš mokyklos nuožiūra skiriamų pamokų , remiantis diagnostinių testų 

rezultatais ir tėvų pageidavimu, bus skiriama matematikos konsultacijoms ketvirtose klasėse.  

   29. Kūno kultūra mokykloje įgyvendinama vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 39.5 

punktais. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės  mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su 

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

                   29.1. Turinti visiems mokslo metams atleidimą nuo kūno kultūros pamokų 2b klasės 

mokinė raštišku tėvų prašymu pirmoje kūno kultūros pamokoje pirmadienį ir penktoje -trečiadienį 

nedalyvauja( priedas Nr.6). 

   29.2. Laibgalių skyriuje, atsižvelgiant į bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir 

galimybes, įgyvendinama šokio programa, skiriant vieną ugdymo valandą iš kūno kultūrai skiriamų 

pamokų 1,3,4 klasėms ir 1 valanda 2 klasėje iš valandų, skirtų mokinių ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti.  

   30. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis) įgyvendinamas 

vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 39.6 punktais.  Mokiniai, besimokantys pagal formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas (pvz., dailės, muzikos, sporto), bendru sutarimu su mokinių 

tėvais neatleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jie 

dalyvauja visose pamokose kartu su visa klase. 

   31. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų programų integravimas į ugdymo turinį. 

Integruojamos temos (Priedas Nr.5) nurodomos pamokų planuose Dienyne : 

   31.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:  

   31.1.1 bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo 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. įsakymo Nr. ISAK-2433 

“Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patirtinimo“ 11 priedas „Bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). 

   31.1.2. 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“, ir Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo 

bendrosios programos patvirtinimo“; 

   31.1.3. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa integruojama į dalykų pamokas, klasės valandėles bei organizuojamus renginius; 

   31.1.4. ugdymo karjerai programa integruojama į dalykų pamokas, klasės valandėles bei 

organizuojamus renginius; 

             31.1.5. etninės kultūros ugdymas numatytas ilgalaikiuose planuose ir integruojamas į 

pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos, dailės ir technologijų, kūno kultūros mokomuosius 

dalykus bei klasės vadovo veiklą. 

   31.1.6. pradinių klasių mokytojai apie temos išdėstymą įrašo klasės elektroniniame 

dienyne (prie dalyko, prie klasės auklėtojo veiklos); 

   32. Klasės vadovo darbui yra skiriamos valandos pagal 2016 - 2017 m. m. mokytojų 

tarifikaciją. 

    33. Namų darbai prieš šventes ir atostogas neskiriami. 
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    34. Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą: 

    34.1. Tėvai - lygiateisiai bendruomenės nariai; 

    34.2. Mokyklos atmosfera grindžiama mokyklos personalo  ir tėvų abipuse pagarba, 

savitarpio supratimu ir bendradarbiavimu, siekiu dalytis atsakomybe už vaikų ugdymą. 

    34.3. Tėvų savanoriška veikla mokykloje (tėvai įtraukiami į edukacines veiklas pasaulio 

pažinimo, dailės ir technologijų, kūno kultūros pamokų metu). 

    34.4. Tėvų įtraukimas į sprendimų priėmimą mokyklos lygmeniu: suteikiama teisė 

tėvams dalyvauti priimant sprendimus mokyklos valdyme: balsavimo teisė, svarstant svarbias tėvams 

ir jų vaikams mokyklos veiklos sritis (mokyklos taryba, klasių tėvų susirinkimai, www.iqesonline.lt ). 

            34.5 Tėvai-aktyvūs mokinių karjeros ugdymo pagalbininkai. Pagal galimybes vaikai 

lankosi tėvų darbovietėse, susipažįsta su jų darbo specifika. Tėvai klasėse pristato apie savo profesiją, 

tuo sudomindami vaikus.  

   34.6. Mokykloje organizuojamas tėvų pedagoginis, psichologinis švietimas. Vyksta 

susitikimai su pedagoginės pagalbos specialistais, visuomenės sveikatos biuro darbuotojais ir kt. 

Aktualūs straipsniai tėvams talpinami mokyklos svetainėje. 

  

IV. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

  35. Mokykloje  susitarta dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo: 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, bendrojo 

ugdymo plano 42-44 punktais. Mokyklos 1-4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, 

patvirtinta 2013-06-13 d. įsakymu Nr. V-198. 

            35.1. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis 

mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, 

atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. 

             35. 2. Planuodamas 1-os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta 

su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko 

pasiekimus (jei mokinys lankė priešmokyklinio ugdymo grupę). Adaptacijos periodo trukmė pirmos 

klasės mokiniams – vienas mėnuo. Tuo laikotarpiu mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami tik 

formuojamuoju vertinimu,  skiriamas didelis dėmesys mokinių pažinimui, taikomi ugdymo metodai 

(grupių, projekto ir pan.), atskleidžiantys mokinio galimybes, charakterio ypatumus, pomėgius ir kt. 

Vėliau , vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas. skiriamas didelis dėmesys mokinių pažinimui, taikomi ugdymo 

metodai (grupių, projekto ir pan.), atskleidžiantys mokinio galimybes, charakterio ypatumus, 

pomėgius ir kt. 

  35.3. Vertinant 2-4 klasių mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, 

diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas; 

   35.4. Informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių 

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

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

  35.5. Tėvai apie mokinių pasiekimus ir pažangą informuojami bendruose klasės 

susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose su mokytojais, informacija raštu (TAMO, „Mokinio 

knygelėje“, pastabos ar rekomendacijos po mokinių darbais, mokyklos interneto tinklalapyje), 

informacija telefonu. 

  35.6. Mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas. 

          35.7. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per mokykloje 

pusmetį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių 

požymius ir įrašomi: 

  35.7.1. elektroniniame dienyne: 

  35.7.1.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse 

įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, 
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aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“ (pagal 

pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje); 

  35.7.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje Dienyno skiltyje, nurodoma 

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

  35.7.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 

padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „p. p.“ arba „n. 

p.“;               

                   35.7.1.4. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokiniams, ugdomiems pagal pradinio 

ugdymo pritaikytą programą, Dienyne mokytojos detalizuoja, esant reikalui (jei šių mokinių veikla ar 

namų darbai skirsis nuo visų vaikų klasės veiklos ar skiriamų namų darbų).  

             35.7.1.5. įrašas „atleista“ rašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją 

ir mokyklos vadovo įsakymą. 

             35.7.1.6. įrašas „neatestuota“ – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti. 

  35.8. Baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas (priedas Nr.7), jo kopija perduodama mokyklai, 

kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

            

 

V. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

        36. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą 

pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms 

ugdyti:   

       36.1. mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų 

mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir 

atsižvelgdama į juos siūlo neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo 

programos rengiamos atsižvelgiant į Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų     

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Žin., 2004, Nr. 98-

3663; 2011, Nr. 88-4219); 

              36.2.  neformalusis švietimas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, 

numatant veiklos pobūdį, labiausiai atitinkantį veiklos intensyvumą, periodiškumą, trukmę, 

išlaikant klasei Bendrojo ugdymo plano 20 punkte numatytą valandų skaičių per metus; 

                      36.3. mokiniams neformaliojo švietimo programos yra neprivalomos, laisvai 

pasirenkamos; 

               36.4. mokiniai, lankantys neformaliojo ugdymo užsiėmimus, laisvai pasirenka jų 

lankymo laikotarpius; 

    37. neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą 

pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti: 

    37.1. mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį 

nustato mokyklos vadovas, suderinęs su Mokyklos taryba.  Minimalus mokinių, lankančių 

neformaliojo švietimo grupę, skaičius Senamiesčio progimnazijoje– 12, Laibgalių skyriuje – 8 

mokiniai; 

   37.2. neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos 

savivaldybės nustatyta tvarka; 

   37.3. neformalus švietimas  Laibgalių skyriuje pradedamas organizuoti  nuo 2016 m 

spalio 1 dienos; 

37.4. neformalaus švietimo veikla vykdoma pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą 

tvarkaraštį;  

37.5.Senamiesčio progimnazijoje, esant Mokinio Krepšelio lėšų trūkumui ir didelei 

NVŠ programų pasiūlai, Progimnazijos tarybai pritarus, 2016/2017 m.m. nutarta skirti 1 

 valandą sporto būreliui. Mokslo metų eigoje -  pagal poreikį ir galimybes. 
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VI. IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ASMENŲ, BAIGUSIŲ 

UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO UGDYMO 

PROGRAMOS DALĮ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

  38. Išvykstančių Lietuvos Respublikos piliečių, asmenų, baigusių užsienio valstybės ar 

tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo programos dalį, ugdymo organizavimas vadovaujantis 

Bendrojo ugdymo plano 52-54 punktais.  

   38.1.Apie atvykusius į Progimnaziją užsienyje gyvenusius vaikus direktorius informuoja 

gimnazijos savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotą asmenį. 

  38.2. Progimnazija, priimdama mokinį, baigusį tarptautinę bendrojo ugdymo programą 

ar jos dalį, pripažįsta mokinio mokymosi rezultatus ir juos įskaito (pagal pateiktus dokumentus). Tuo 

atveju, jei asmuo yra baigęs tarptautinę bendrojo pradinio ugdymo programą tačiau neturi 

dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi 

pasiekimams, numatytiems Pradinio ugdymo bendrosiose programose. 

   38.3.Vaiko gerovės komisija parengia atvykusio mokinio integracijos į bendruomenę 

planą, išanalizuoja, kokia pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai, prireikus parengia mokinio 

individualų ugdymo planą:  

  38.4. skiriamas 3 mėn. adaptacinis laikotarpis; per adaptacinį laikotarpį fiksuojama 

mokinio daroma pažanga;  

                   38.5. 1 b klasės mokytojai skiriama 0,5 valandos per savaitę individualioms 

konsultacijoms su iš užsienio grįžusia mokine iš mokyklos nuožiūra skiriamų valandų spalio ir 

lapkričio mėnesiams (priedas Nr.8). 

  38.6. jei atvykęs mokinys yra pajėgus per adaptacinį laikotarpį pasiekti patenkinamą 

pradinio ugdymo lietuvių kalbos programos pasiekimų lygį, skiriamas individualus lietuvių kalbos 

mokymasis ir švietimo pagalba;  

  38.7. jei atvykęs mokinys visai nemoka lietuvių kalbos arba per numatytą adaptacinį 

laikotarpį nepasiekia pagal sudarytą individualią programą numatyto patenkinamo pradinio ugdymo 

lietuvių kalbos programos pasiekimų lygio, gimnazija, suderinusi su tėvais, mokiniui siūlo mokytis 

viena klase žemiau, nei jis turėtų pagal baigtą užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio 

ugdymo programą, ir informuoja apie galimybę ugdytis išlyginamojoje mobiliojoje grupėje;  

  38.8.  pavaduotojas ugdymui numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu 

mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias 

veiklas ugdymo programų skirtumams likviduoti;  

  38.9. klasės vadovas pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui 

sklandžiai įsitraukti į progimnazijos bendruomenės gyvenimą; siūlo neformaliojo vaikų švietimo 

veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis;  

  38.10. dalykų mokytojai numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą 

per adaptacinį laikotarpį. 

 

VII. UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE LAIBGALIŲ SKYRIUJE 

 

     39. Ugdymas jungtinėse klasėse organizuojamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo 

plano 55-56 punktais. 

              40. Jungiamos 1 ir 3, 2 ir 4 jungtinės klasės.1 ir 3 klasėse mokosi 8 mokiniai, 2 ir 4 

klasėse mokosi 13 mokinių. 

                     40.1. Muzikos ir  tikybos pamokoms jungiamos 1 ir 2 klasės (12 mokinių), 3 ir 4 klasės 

(9 mokiniai). 

                    40.2.  Anglų kalbos pamokoms jungiamos 2 ir 4 klasės (13 mokinių) klasės, 2 ir 3 

klasės (10 mokinių). 

              41. Atsižvelgiant į Bendrojo ugdymo plano 24.3 papunktyje numatytą skiriamų valandų 

skaičių, Progimnazijos tarybos pritarimu, jungtiniam pradinių klasių komplektui  skiriama 30 valandų 

per savaitę .Valandos, skirtos  neformaliajam švietimui  ir valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti,  įeina į bendrą valandų skaičių, skiriamą vienam jungtinės klasės komplektui.    
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   42. Laibgalių skyriuje, atsižvelgiant į bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir 

galimybes, įgyvendinama šokio programa, skiriant vieną ugdymo valandą iš kūno kultūrai skiriamų 

pamokų 1,3,4 klasėms ir 1 valanda 2 klasėje iš valandų, skirtų ugdymosi poreikiams tenkinti. 

43. Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriuje: 

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 2      3       4   1–4 klasės 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 4 

Kalbos:      

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7 7 29 

Užsienio kalba (anglų)  2+1* 2 2+1* 6+2* 

Matematika 4 5 5  4+1* 18+1* 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Kūno kultūra/šokis      2/1    2/1*    2/1      2/1 8/3+1* 

Skirta valandų      22 23+2*   24       23+1* 92+3* 

Neformalusis švietimas 2**           2**       4** 

Mokinių skaičius klasėse 5 7     4    7       23 

 

        *-  valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams  tenkinti      

       **- valandos, skirtos neformaliam  ugdymui tenkinti, bus naudojamos nuo spalio 1 dienos 

 

 44. Neformaliojo švietimo programos: 

 

PROGRAMA VAL. SK. MOKYTOJA 

Dramos būrelis  1 D. Mineikienė 

,,Vokalo studija“ 1 G. Kepenienė 

 

45. Jungtinių klasių pamokų  paskirstymas Laibgalių skyriuje : 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykai 

Jungtinės 

pamokos 
Nejungtinės pamokos 

1/3 2/4 1 2    3 4  

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1     

Kalbos:       

Lietuvių kalba (gimtoji) 3/4 3/4 5 4 3 3 

Užsienio kalba (anglų) 0/1 1/2 - 2 1 1 

Matematika 3/4 4/4 1 1 1 1 

Pasaulio pažinimas 2/2 1/0 - 1 - 2 

Dailė ir technologijos  2 2     

Muzika 2 2     

Kūno kultūra 2 2     

Šokis 2 2     
Mokinių skaičius klasėse 13 8 5 7 3 7 

Neformalusis švietimas          2     
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Pamokų laikas : 

 

 Pamokų laikas Pertraukų trukmė I klasės pamokų laikas 

1. 8.00 – 8.45 10 min. 8.00 - 8.35 

2. 8.55 – 9.40 25 min. 8.55 - 9.30 

3. 10.05 – 10.50 10 min. 10.05 - 10.35 

4. 11.00 – 11.45 20 min. 11.00 - 11.35 

5. 12.05 – 12.50 10 min. 12.05 - 12.40 

6. 13.00 – 13.45   

 

 

  VIII. MOKINIŲ MOKYMO NAMIE MOKYMAS 

 

  46. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 

57-58.4 punktais.   

  47. Namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomam 3 b klasės  

mokiniui 1–3 klasėse skiriama 9 savaitinės ugdymo valandos (pagal atskirai sudarytą ugdymo 

planą). Tikybos pamokas mokinys lankys su visa klase.  Dalį ugdymo laiko  gydytojo leidimu 

mokinys lankys mokykloje, dalį pamokų mokytoja ves mokinio namuose (priedas Nr. 9). 

 

III. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 
I. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  48. Mokykla, ugdydama specialiųjų poreikių mokinius, vadovaujasi Bendrojo ugdymo 

plano 70-74 punktais. 

             49. Rokiškio rajono Pedagoginei psichologinei tarnybai (toliau – rajono pedagoginė 

psichologinė tarnyba) įvertinus specialiųjų poreikių mokinių gebėjimus, pasitarus su jų tėvais 

(globėjais, kitais teisėtais vaiko atstovais), šie mokiniai ugdomi pagal atitinkamos klasės ugdymo 

planą arba pagal individualų ugdymo planą.  

             50. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių turintiems mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją 

programą individualizuoja ar pritaiko klasės ar dalyko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių ugdymo 

(si) poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos vaiko gerovės komisijos išvadas, 

rekomendacijas, mokykloje dirbančių specialaus ugdymo pagalbos specialistų (specialaus pedagogo, 

logopedo) rekomendacijas.  

             51. Pritaikant ar individualizuojant bendrąsias programas mokytojus konsultuoja bei 

teikia pagalbą specialusis pedagogas, logopedas. Esant reikalui pagalbą teikia pedagoginės, 

psichologinės pagalbos tarnybos specialistai. per mokslo metus mokyklos vaiko gerovės komisijai ar 

pedagoginei psichologinei tarnybai įvertinus ir rekomendavus gali keisti specialiųjų pamokų, 

pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių;  

  52. Intensyvindama pagalbą, vadovaudamasi mokyklos vaiko gerovės komisijos ar 

pedagoginės tarnybos rekomendacijomis, gali nustatytam laikotarpiui skirti papildomų specialiojo 

pedagogo, logopedų užsiėmimų. 

   53. Pagalbos mokiniui specialistai dirba pagal sudarytą ir mokyklos direktoriaus 

patvirtintą tvarkaraštį. Esant poreikiui (padidėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius, 

išauga ar išnyksta intensyvios pagalbos mokiniui poreikis) pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojo 

padėjėjo tvarkaraščiai tikslinami ir koreguojami.  

  54. Specialiojo pedagogo  pagalba mokiniams, mokamiems visiško integravimo būdu, 

teikiama pamokų metu pagal sudarytą tvarkaraštį, tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo 

pratybos vykdomos pagal tvarkaraštį per lietuvių kalbos pamokas ar po pamokų.  

  55. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos ar 

švietimo pagalbos tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų) pritarimu mokiniai, turintys vidutinių, didelių ir 
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labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gali: 

  55.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis užsienio kalbos (dėl kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimo, įvairiapusių raidos ir mokymosi sutrikimų turintis 3b klasės mokinys, turintis specialiųjų 

ugdymosi poreikių)  (priedas Nr. 10); 

        55.2. nesimokyti muzikos ar ją keisti kitu, menines kompetencijas ugdančiu, dalyku 

(turintys klausos sutrikimą);  

        55.3. vietoje Bendrojo ugdymo plano 76.1, 76.2, 76.3 papunkčiuose nurodytų dalykų 

mokykla tenkins mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, organizuodama specialiąsias pamokas, 

teikdama papildomą mokytojo pagalbą, siūlydama kitus dalykus, galinčius ugdyti mokinių 

raštingumą, suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėsiančias būti savarankiškesniems, 

ugdytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (priedas Nr.11).   

       56. Bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi Bendrojo ugdymo 

plano keitimai, susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami Progimnazijos vadovo 

įsakymu. 

      57. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

vertinami vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 42–44 punktų nuostatomis.   

 

 

II. ŠVIETIMO PAGALBOS (PSICHOLOGINĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS) TEIKIMAS 
 

 

   58. Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, 

teikiamos vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis tvarkomis: 

   58.1. psichologinė pagalba teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu 

Nr. 1215, 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. 

 58.2. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašu. 

 58.3. specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės 

pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1228, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos - darželio direktoriaus 2012 m. gruodžio 27 d. 

įsakymu Nr. V-33; 

 59. Mokiniui, turinčiam vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalbą teikia 

specialusis pedagogas, logopedas. 

 60. Mokykla susitarė dėl švietimo pagalbos (psichologinės, specialiosios pedagoginės, 

socialinės pedagoginės) teikimo galimybių ir būdų: 

 61. Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos 

sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje 

kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai 

bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, kitais teisėtais vaiko atstovais). 

 62. Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis - didinti asmens, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. 

 63. Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, kitiems 

teisėtiems vaiko atstovams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinant jo saugumą 

mokykloje bei joje adaptuotis. 

 64. Švietimo pagalbos teikimo būdai Mokykloje  vykdomi, vadovaujantis švietimo teikimo 

pagalbos specialistų pareiginiais nuostatais,  Vaiko gerovės komisijos darbo tvarka, Mokyklos 

nuostatais. 
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III. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMAS NAMIE 

 
 65. Dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių mokymo namie ugdymo turinys formuojamas, parenkant ugdymo sritis, 

pritaikant dalykų programas pagal šių mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir atsižvelgiant į 

gydytojų rekomendacijas. 

 66. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie vykdomas, 

vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 83- 86.3 punktais. 

 

IV.MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ IR BESIMOKANČIŲ  

PAGAL BENDRĄJĄ PROGRAMĄ, UGDYMAS 

 

 67. Mokiniams, kurie mokosi pagal Bendrąją programą, ją pritaikius, ugdymo planas 

sudaromas, vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 23, 24 punktuose dalykų programoms įgyvendinti 

nurodytu ugdymo valandų skaičiumi. 

  

V. MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTĄ 

PROGRAMĄ, UGDYMAS 

 

 68. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo 

planas sudaromas, atsižvelgiant į mokinio galias, mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą ir 

klasės paskirtį. 

           69 Mokinių, kurie mokosi pagal PPT rekomenduotą pritaikytą ar individualizuotą programą, 

ugdymosi pasiekimai ir vertinimo kriterijai aptariami Vaiko gerovės komisijos posėdžių, individualių 

pokalbių su mokinių tėvais metu. 

 70. Mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas rengiamas: 

 70.1. vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 23, 24 punktuose dalykų programoms 

įgyvendinti nurodytu savaitinių ugdymo valandų skaičiumi, kuris gali būti keičiamas iki 15 procentų;  

 71. Ugdymo veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į 

mokinio poreikius, sveikatos būklę, kitų, ugdyme ir švietimo pagalbos teikime dalyvaujančių 

specialistų, rekomendacijas.  

 
     

___________________________ 
 

SUDERINTA                                                                                SUDERINTA 

Mokyklos tarybos     Rokiškio rajono savivaldybės 

2016-08-30 posėdžio    švietimo skyriaus 

protokoliniu nutarimu     vyriausioji specialistė 

(protokolo Nr. MT-4)    Rita Gagiškienė 

 

 

 

 

 


