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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2016 –2017mokslo metų pradinio  programų  ugdymo planas (toliau – Ugdymo 

planas)  reglamentuoja pradinio  ugdymo programos,  pradinio  ugdymo  individualizuotos 

programos  ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą Rokiškiomokykloje  – 

darţelyje  „Ąţuoliukas“ (toliau – mokykla – darţelis „Ąţuoliukas“).  

2. Ugdymo plano paskirtis – padėti pradinio ugdymo pakopai,   vykdančiai   pradinio 

ugdymo  programą,  pradinio  ugdymo  individualizuotas  programas veiksmingai  planuoti  ir 

organizuoti jų įgyvendinimą.   

3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:    
Kontrolinis darbas – ţinių, gebėjimų, įgūdţių demonstravimas arba mokinių ţinioms, 

gebėjimams, įgūdţiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama 
ne maţiau kaip 30 minučių.  

Ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 
parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu.  

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 
Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta  

įgimtiems 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.  

Trumpalaikis ugdymo planas – savaitei mokytojo numatyti mokinių ugdymosi 
pasiekimai, priemonės ir būdai jų pasiekti.  

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.  
4. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

5. Pradinių klasių ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir 
pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Švietimo 
ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK- 2433 ( Lietuvių kalba - Lietuvių 
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kalbos pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programas 
patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46.  
). Mokyklos – darţelio „Ąţuoliukas“ 2016 – 2017 m. m. ugdymo planu; mokymosi pagal 
formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 
m. birţelio 28 d. Nr. V-1049, atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal mokyklos – darţelio 

,,Ąţuoliukas“ tikslus, mokinių ugdymosi poreikius, turimas lėšas.  
6. 2016-2011 mokslo metų   mokyklos – darţelio ,,Ąţuoliukas“ugdymo planui 

(projektui)  parengti  sudaryta ir  direktoriaus patvirtinta  darbo  grupė  (mokyklos  –  darţelio 

direktoriaus 2016 m. geguţės 20 d., įsakymas Nr. V- 92).  

7. Rengiant 2016-2017 m. m. ugdymo planą (projektą), mokykla – darţelis „Ąţuoliukas“ 

vadovaujasi 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų bendruoju  pradinio ugdymo  programos  
ugdymo planu, patvirtintu 2015 m. birţelio 17 d. įsakymu Nr. V- 634. Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-460, Lietuvos higienos norma HN 21:2011 
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu  
Nr. V-773 (Ţin., 2011, Nr. 103-4858) bei kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės  
aktais,  mokyklos – darţelio „Ąţuoliukas“ 2016  metų   veiklos planu, 4 klasės mokinių 

standartizuotų  testų  rezultatais,  2  klasės  diagnostinio  testo  rezultatais  – 2016  m.  , vidaus 

stebėsenos,  mokinių  pasiekimų  ir  paţangos vertinimo  tvarka,  mokinių pasiekimų tyrimų  
duomenimis (mokyklos – darţelio ,,Ąţuoliukas“, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenyse), 
mokyklos - darţelio ,,Ąţuoliukas“ veiklos įsivertinimo duomenimis.  

8. Mokyklos – darţelio „Ąţuoliukas“ ugdymo planą iki 2016 m. rugpjūčio 30 d. tvirtina 
mokyklos - darţelio ,,Ąţuoliukas“ direktorius, projektą suderinęs su mokyklos – darţelio 
„Ąţuoliukas“ taryba, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos įgaliotu asmeniu.  

9. Mokyklos – darţelio „Ąţuoliukas“ 2016 -2017 m. m. ugdymo plano V – X skyriuose yra 
įteisinti susitarimai dėl:  

9.1. ugdymo turinio formavimo, edukacinių erdvių kūrimo ir panaudojimo; 
9.2. dėl valandų ugdymo poreikiams tenkinti;  
9.3. klasių dalijimo į grupes;  
9.4. ugdymo turinio planavimo laikotarpių, struktūros ir kitų su ugdymo turiniu susijusių 

aspektų; didţiausio ugdymo valandų skaičiaus per dieną, savaitę, patikrinamųjų darbų 
organizavimo, namų darbų skyrimo;  

9.5. dėl neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo ir įgyvendinimo, mokinių 
skaičiaus grupėse;  

9.6. mokinių ugdymo (si) pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarkos; 

9.7. vadovėlių ir kitų mokymo (si)  priemonių  pasirinkimo, naudojimosi jomis principų ir 

tvarkos;  
9.7.bendrosios programos pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

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

programos įgyvendinimo;  
9.8. švietimo pagalbos mokiniui teikimo; 

9.9. prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimo bei jų įgyvendinimo; 

9.10. dėl bendradarbiavimo su mokinių tėvais (tikslų ir formų). 

 

III. 2015-2016 M.M. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO ĮŽVALGOS 

 

10. Atnaujinta teisinė bazė: prevencinių programų integracijos vykdymo tvarka. Pradinio 

ugdymo pakopos mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo atnaujinimas. 
Individualios mokinio paţangos vertinimo ir susitarimų su mokinio tėvais nuostatos.....  

11. 1- 4 mokinių pasiekimų statistika: 
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Mokslo metai Aukštesnysis Pagrindinis Turi patenkinamo Nepatenkinamas 

 lygis lygis lygio įvertinimų lygis 

2015-2016 m.m. 22 proc. 67 proc. 11 proc.  

     

 

11.1. Rajono konkursuose, olimpiadose 4 pradinių klasių mokiniai uţėmė prizines vietas, 
respublikiniame konkurse „ Rašau diktantą 2016“ 4 klasės uţėmė 2 vietą.  

12. Standartizuotų testų (nacionalinio lygmens) vykdymo rezultatai. 4 klasė, 2016 m. . 
12.1.Mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius. Lyginamoji analizė su šalies vidurkiu  

(proc.): 
 

Lygiai Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio 

       paţinimas 
 Šalyje Mokykloje Šalyje Mokykloje Šalyje Mokykloje Šalyje Mokykloje 

Nepasiektas 5,1 0 16,3 0 10,9 0 0,7 0 
patenkinamas         

Patenkinamas 19,1 0 39,2 5,0 31,3 26,3 27,3 0 

Pagrindinis 60,3 50,0 30,1 45,0 38,4 42,1 55,0 25,0 

Aukštesnysis 14,6 50,0 14,5 50,3 19,4 31,6 17,1 75,0 

 

Visų dalykų mokinių pasiekimai orientuoti į pagrindinį arba aukštesnįjį pasiekimų 

lygmenis, aukštesni uţ šalies vidurkį. Pagal surinktų taškų vidurkį kongnityviniai 4 klasės 
mokinių gebėjimai orientuojasi į aukštesniojo lygio šalies vidurkį (pagal visas kongnityvinių 

gebėjimų sritis).  
13. 2016 m. geguţės 31 d. pradinio ugdymo pakopoje dirbo12 mokytojų.  
14. Per 2015 – 2016 m. m. švietimo pagalba buvo teikiama 24 mokiniams. Pagalbą teikė 

specialistai: specialusis pedagogas, logopedas, bendrosios praktikos slaugytoja, 1 pradinių klasių  
mokiniui buvo pritaikomos bendrosios pradinio ugdymo programos pagal Rokiškio rajono 
pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas. Pagal individualizuotą programą buvo mokomas 1 
mokinys.  

15. Sprendţiant mokinių elgesio problemas, mokytojai komandoje dirbo su Vaiko teisių 

apsaugos atsakingais darbuotojais, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, Dienos 
centro specialistais. Psichologo pagalba – teikiama 1 mokiniui (elgesio problemoms spręsti), 

psichologo konsultacija buvo teikiama 1 mokinio šeimai.  
16. Paţintinių dienų metu, pradinių klasių mokiniams buvo organizuojamos edukacinės 

veiklos Rokiškio krašto muziejuje, Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios 
bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje Rokiškio policijos komisariate. Kiekviena klasės 

bendruomenė kartu su tėvais organizavo ir vykdė po 2-3 paţintines dienas. Pasirinktos formos: 

edukacinės ekskursijos, bendros paţintinės, sportinės iškylos.  
17. Mokinių meniniai, sportiniai gebėjimai buvo ugdomi pagal 2015-2016 m. m. ugdymo 

plane nurodytas neformaliojo švietimo programas. Dailės studijos vaikai dalyvavo 
respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose. Mokykloje neformalaus švietimo būrelio veiklas 

vykdė 2 laisvieji mokytojai. Sėkmingai įgyvendintos 2 programos: idėjų klubas „ Ţinau kaip ...“,  
„ Tapk pasaulio kūrėju“.  

18. Sėkmingai toliau diegiamas pailgintos dienos grupės modelis 1 klasės mokiniams. Tai 
vienas iš sėkmingos mokinių adaptacijos veiksnių (mokinių paţinimui, bendruomenės poreikių 
tenkinimui).  

19. Vykdyti kvalifikaciniai projektai: Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius 

paprogramės kvalifikacijos tobulinimo projektas mokytojams ir kitam pedagoginiam personalui. 

Sutarties Nr. LLP-COM-KT-2013-LT-00225. Ugdymo plėtotės centro projektas „Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“. Veikla „Naujų 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų paieška ir išbandymas“. Projektas atrinko 200 

mokytojų, kuriems buvo išdalinta 200 elektroninių knygų skaitytuvų. Specialiosios pedagogikos 



4  
ir psichologijos centro vykdomas projektas ,,Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II 

etapas“, finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudţeto lėšomis pagal 2007-

2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą 

gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę ,,Kokybiškos mokymosi psichologinės, 

specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant 

mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą. 2015-2017 metais mokyklos bendruomenė 

vykdo tarptautinį Erasmus plius projektą Nr. 2015-1-LT01-KA219-013409 ,,Children Tell the  
HiStory”  (,,Vaikai  seka  istoriją”),  kuriame  aktyviai  dalyvauja  visų  amţiaus  grupių  vaikai. 

2015/2016 mokslo metų laikotarpiu vaikai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose 

Italijoje, Lenkijoje,  vedė istorijos  pamokas  bendraamţiams  Rokiškio  rajono mokyklose,  
visose klasėse vyko teminiai projektai, kur vaikai nagrinėjo 16-ojo amţiaus renesanso ypatumus, 
susipaţino su istoriniais faktais, Italijos, Lenkijos šalių kultūra, lavino anglų kalbos 
komunikacinius gebėjimus, tarpkultūrinę kompetenciją. 
 

20. Tenkinant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius mokytojams organizuoti 
mokymai dirbant su e-test platforma.  

21. eTwinning portale patalpinti video sveikinimai mokykloms ir pedagogams, paskatino 
uţmegzti partnerystės ryšius su: Lenkijos mokykla Szkola Podstawowa im. Sv Huberta (Mstow, 
Lenkija); Bulgarijos mokykla „Novy Vek“ (Kirilovo, Stara Zagora, Bulgarija). 

 

IV. 2016-2017 M. M. UGDYMO TURINIO TIKSLAI 

 

Veiklos moto: būti mokykla - darţeliu ,,Ąţuoliukas„„, kuris yra įdomaus mokymosi/ ugdymosi ir 
gerų draugų vieta.  

22. Lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimus 
ugdyti per visus mokomuosius dalykus, kitas ugdomąsias veiklas pradinėse klasėse.  

23. Remtis probleminiu tyrinėjimu grįstu ugdymu, sudaryti mokiniams galimybes teoriją 

glaudţiai sieti su praktika (į STEM orientuotas ugdymas).  
24. Teikti kvalifikacinę pagalbą mokytojams dėl visuminio integruoto turinio, medijų ir 

informacinio raštingumo.  
25. Sisteminti, kaupti, analizuoti mokinių paţangos duomenis ugdymo (si) pridėtinei vertei 

nustatyti.  
26. Siekiant tėvų į (si) traukimo į mokinių ugdymą, bendruomenės sutarimu sukurti ir 

įgyvendinti bendruomeniškumu grįstą veiklos modelį: mokinys – mokiniai - tėvai.  
27. Siekti formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermės dėl geresnių mokinių pasiekimų 

(STEM gebėjimų ugdymas).  
28. Tęsti ir plėtoti turimas veiklų sėkmes: 

28.1. Plėtoti  socialinius ir patirtinius mokinių gebėjimus, atviros klasės  principu. 

28.2. Vystyti esamus ir kurti naujus partnerystės ryšius tarptautiniu lygmenyje, kurti naujus 

– rajono ir šalies lygmeniu.  
28.3. Plėtoti vadovų ir mokytojų anglų kalbos gebėjimų plėtrą nuo individualaus mokymosi 

iki komandinio mokymosi mokyklos lygmenyje.  
28.4. Tęsti Erasmus+KA2 tarptautinio dviejų metų projekto „Children Tell the HiStory“ 

vykdymą, integruojant minėtas veiklas į ugdymo turinį. 
 

 

V. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ. 

 

29. Mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2015 m. rugpjūčio 31 d..  
30. Ugdymo procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. geguţės 30 d. 
Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės.  
31. Mokykloje – darţelyje „Ąţuoliukas“ mokoma (si) penkias dienas per savaitę. 
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32. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:   
        

  1 pusmetis 2016-09-01 – 2016-01-31   

  2 pusmetis 2017-02-01 – 2017-05-30   

33. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:   
        

    Prasideda  Baigiasi  

  Rudens atostogos  2016-10-31  2016-11-04  

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

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

  Vasaros  2017-05-31  2017-08-31  
 

34. Papildomoms atostogoms skiriama 10 mokymosi dienų: 
 

 Prasideda Baigiasi 

Papildomos atostogos 2016-12-23 
  

Papildomos atostogos 2017 – 02 – 13 2017 – 02 – 17 
  

   

Papildomos atostogos 2017 – 03 – 13 2017 – 03 – 17 
  

 

(Pagrindas: Rokiškio rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2016  m. birţelio 10 

d. raštas Nr. SD-78- (23.1.7).  
35. Paskelbus ekstremalią situaciją, kuri kelia pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, 

nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio uţkrečiamų ligų 

išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro 

temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar ţemesnei, į mokyklą mokiniai gali neatvykti. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių 

nelaimių, el. dienyne ţymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl...“. Šiais atvejais,  
ugdymo turinys koreguojamas mokyklos – darţelio „Ąţuoliukas“ direktoriaus įsakymo pagrindu, 
informaciją pateikiant mokyklos – darţelio „Ąţuoliukas“ tarybos nariams, viešai internetiniame 
puslapyje www.rokiskioazuoliukas.lt, el. dienynas ,,Tavo Mokykla“.  

36. 10 paţintinių  dienų skiriama: 5 dienos edukaciniams projektams, 2 dienos paţintinėms  
ekskursijoms po Lietuvą, 2 dienos bendruomenės renginiams – mokslo ir ţinių dienos ir mokslo 

metų uţbaigimui įprasminti, 1 diena skirta projektinei “Vaikai seka istoriją” veiklai. Šios dienos 
įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Aukščiau įvardintos veiklos yra formalizuojamos 

mokyklos – darţelio ,,Ąţuoliukas„„ direktoriaus įsakymu, rengiami veiklų planai.  
36.1. 2016–2017 m. m. numatoma organizuoti 3 mini projektus praktiniams vaikų 

gebėjimams  ugdyti, 2  dienas  -   tradiciniams  renginiams,  2-  paţintinėms  ekskursijoms  po 

Lietuvą( jas regia klasių bendruomenės).  

    

Data  Integruoto ugdymo dienos pavadinimas Atsakingas 
   

2016 m. rugsėjo 1 d.  Mokslo metų pradţios šventė. R. Cegelskienė. 
  

Maţojo piliečio valanda „ Vaikai ţemei“.    

  Renginio vieta : Skulptūrų parkas.  

2016 m. spalio 7 d.  Metodinė diena, skirta tarptautinio Erasmus + I.Matelienė. 
  

projekto veikloms „Radvilų istorijos pėdsakai    

  Šiaurės Rytų Aukštaitijoje“.  

2016 m. spalio mėn.  Mini projektas „ Senasis ir naujasis Rokiškis“ Pradinių klasių 
   mokytojai. 

  Dalyviai 1-4 klasių mokiniai. R. Cegelskienė. 
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 2016 m. lapkričio Verslumo ir finansinio raštingumo projektas.  Pradinių klasių 
 mėn. Integruojanti idėja „ Paţink pinigų pasaulį“.   mokytojai. 

   1-4 klasių mokiniai.     

        

 2017 m. kovo mėn. Sveikatos ugdymo projektas.   Pradinių klasių 
   Integruojanti idėja „ Sveika aplinka, sveikas   mokytojai. 

   aš“.   I.Jovarauskienė. 

   1 - 4 klasių mokiniai.     

        

 2017 m. geguţės mėn. Mokslo metų pabaigos šventė.   R.Cegelskienė. 
   1 - 4 klasių mokiniai.     

        

 Pagal pasirinktas Paţintinės ekskursijos po Lietuvą.   Pradinių klasių 
 datas 1 - 4 klasių mokiniai.   mokytojai. 

         

 37. Pamokų ir pertraukų  laikas:     

        

   II – IV klasėms    I klasė 

 1 pamoka  8.00 – 8.45   8.00 – 8.35 

 Pertrauka  8.45 – 8.55   8.35 – 8.55 

 2 pamoka  8. 55 – 9.40   8.55 – 9.30 

 Pertrauka  9.40 – 10.00   9.30 – 10.00 

 3 pamoka  10.00 – 10.45  10.00  – 10.35 

 Pertrauka  10.45 – 11.05  10.35 – 11.05 

 4 pamoka  11.05 – 11.50   11.05 – 11.40 

 Pertrauka  11.50 – 12.00   11.40 – 12.00 

 5 pamoka  12.00 – 12.45   12.00 – 12.35 

 Pertrauka  12.45 – 12.55   12.35 – 12.55 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS 

 

38. Bendrajai programai (ugdymo dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms per 
mokslo metus skiriamos ugdymo valandos 

 

Dalykai 1–2 klasės 3–4 klasės 
Iš viso 

valandomis    

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 64 64 128 

Lietuvių kalba (gimtoji) 480 448 928 

Gimtoji   kalba   (baltarusių,   lenkų,   rusų, 448 448 896 

vokiečių)    

Lietuvių (valstybinė) kalba 224 288 512 

Uţsienio kalba 64 128 192 

Matematika 288 288 576 

Pasaulio paţinimas 128 128 256 

Dailė ir technologijos 128 128 256 

Muzika 128 128 256 



7 

Kūno kultūra 160 192 352 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) 64 96 160 

poreikiams tenkinti    

Iš viso pradinio ugdymo programai įgyvendinti 1504 1600 3104 

Neformaliojo švietimo valandos 128 128 256 

 

39. Ugdymo valandos, skiriamos bendrajai programai įgyvendinti trukmė 1 klasė – 35 
min., 2 – 4 klasėse 45 min..  

40. Mokykla – darţelis „Ąţuoliukas“ bendrosios programos įgyvendinimui pasirinko 
ugdymo dalykams skiriamų pamokų skaičius per savaitę (išlaikant Bendrą pradinio ugdymo  
programos koncentrui per 2 metus) 
 

Eil. Mokymo dalykas 

Nr.  

1. Dorinis ugdymas (etika, tikyba) 

2. Lietuvių kalba 

3. Uţsienio kalba (anglų) 

4. Matematika 

5. Pasaulio paţinimas 

6. Muzika 

7. Kūno kultūra 

 Šokio pamoka 

9. Dailė ir technologijos 

10. Privalomų ugdymo valandų skaičius 

 mokiniui 

10. Valandos, skiriamos mokinių ugdymo 

 (si) poreikiams tenkinti 

13. Mokinių skaičius rugsėjo 1d. 

 
 

 
 

k
la

sė
1

 

2
 

k
la

sė
 

3
k
la

sė
 

4
k
la

s

ė 

1\1 1\1 1 1 

8 7 7 7 

 2 2 2 

4 5 5 4 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

2 2 2 3 

1  1  

2 2 2 2 

22 23 24 23 

-- - - - 

24 25 19 19 
 

 

40.1. Ugdymo valandos, nurodytos Ugdymo plano 38 punkte - ugdymo procesą 
organizuojant grupinio mokymosi forma, kasdieniu organizavimo būdu (vadovaujantis  
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 
formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2012 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. V- 1049).  

42. Klasių dalijimas į grupes. 

42.1. Doriniam ugdymui (etika, tikyba). 

42.1.1. Tėvai (globėjai, juos atstovaujantys asmenys) parinko dorinio ugdymo dalykus taip: 
 

Klasės Tikyba, mokinių skaičius Etika, mokinių skaičius rugsėjo 

 rugsėjo1d. 1 d. 

1 9 15 
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2 16 9 

3 19 - 
   

4 19 - 

   

 

(Pagrindas: mokinių tėvų prašymai. Bylos indekso Nr. 5.20). 
42.2. Uţsienio (anglų) kalba:  
42.2.1. anglų kalbos mokymui 2 klasėje.  
43. Ugdymo procesas mokykloje – darţelyje „Ąţuoliukas“ organizuojamas pamoka bei 

kitomis ugdymo organizavimo formomis (projekto, didaktinio ţaidimo, kūrybinio darbo ar kt.  
ugdymo formomis) suteikiama BUP tikslų siekti formuojant/ kuriant integralų ugdymo turinį: 1 
savaitė per 2 mėnesius. Jo kūrime dalyvauja pradinių klasių mokytojai, dalykų mokytojai, 
neformalaus švietimo mokytojai.  

43.1. Organizuodamas visuminį integralų ugdymo turinį – viena savaitė per du mėnesius, 

mokytojas:        

431.1. numato ugdymo proceso pradţią ir pabaigą, numato ugdymo laiką savaitei: 

        

Dalykai   Ugdymo laikas minutėmis per savaitę Iš viso 
       minučių 

       1–4 klasėse 

   1kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl.  

Dorinis ugdymas ( tikyba arba etika)      170 

Lietuvių kalba       1225 

Uţsienio kalba       360 

Matematika   

770 1035 1080 1035 

770 

Pasaulio paţinimas   340 

Dailė ir technologijos       340 

Muzika       340 

Kūno kultūra/ šokis       475 

Privalomas  mokinio  ugdymo laikas  770 1035 1080 1035 3920 
(minutėmis)        

43.1.2.ilgalaikiuose planuose  numato  integruoto  ugdymo  turinio įgyvendinimą; 

trumpalaikiuose planuose integralaus ugdymo numato turinio elementus, integravimo būdus,  
atsiţvelgdamas į mokinių poreikius ir pageidavimus (numato pasiekimus, aktualias temas, 
kompetencijas, problemas, ugdymo tikslus).  

43.2. Ugdymo procesą organizuojant pamoka ir kitomis ugdymo organizavimo formomis: 
43.2.1 Per dieną organizuojamos ne daugiau, kaip 5 pamokos.  
43.2.2. Ugdymo procesą organizuojant projekto, didaktinio ţaidimo, kūrybinio darbo ar 

kitomis formomis ugdymo procesas turi būti ne ilgesnis, kaip 6 ugdymo valandos per dieną  
(formalus ir neformalus ugdymas). Ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios trukmės 
periodus, bet neilgesnius nei 1 val. 30 min.  

43.2.3.Pagal pradinių klasių mokytojų sprendimus ir sudarytą planą, pradinio ugdymo 

turinį sudaro veiklos, vykdomos uţ mokyklos – darţelio „Ąţuoliukas“ ribų – nemaţiau nei ¼ - 
viena pamoka per mėnesį . Minėta veikla formalizuojama savaitiniuose planuose (TaMo 

dienyte). Informacijos mokyklai pateikiama (registracijos knygoje), vykdoma grįţtamoji 

informacija tėvų bendruomenei. Sėkmingos veiklos reprezentuojamos internetiniame tinklapyje  
www. rokiskioazuoliukas.lt  

44. Informacinių gebėjimų ugdymas integruojamas į pradinio ugdymo mokomuosius 
dalykus (kuriuos numato mokytojas):  

44.1. siekti, kad informacinės komunikacinės technologijos padėtų mokiniams aktyviai 
dirbti, ieškoti informacijos ir naudotis medijomis sprendţiant problemos (uţdavinio) analizės, 
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situacijos vertinimo, paţinties su duomenimis, jų rinkimu ir kaupimu, įskaitant ir kompiuterines 

laikmenas. Būtų supaţindinama ugdymo procese su informacijos atranka, rūšiavimu, rikiavimu, 

įrašymu, informacijos paieška. (spauda, radijo ir televizijos laidos, kino filmai, reklama, 

internetas, muziejai, bibliotekos). Tai padėtų vykstantį procesą grįsti mokymosi paradigma; 

 

44.2. tobulinti mokinių gebėjimus naudotis mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis, 
reflektuoti mokymosi procesą. Siekti, kad mokiniai įgytų esminių darbo kompiuteriu gebėjimų 

tvarkant skaitinę, tekstinę, vaizdo ar animacinę informaciją, įgytų jos vizualizavimo 
(vaizdavimo) ir pristatymo gebėjimus;  

44.3. saugumo, etikos, teisės principai el. erdvėje ugdomi per visas veiklas ir temas: 
apdorojant informaciją pabrėţiami teisės aspektai, naudojantis kompiuterių programomis – 
saugus darbas, socialiniam komunikavimui etikos klausimai;  

44.4 pagal galimybes pereinama prie programavimo t.y. programos kūrimo, naudojant 

ţaidybines programavimo aplinkas;  
44.5. informacinių technologijų naudojimas mokytojo mokinių mokymuisi numatomas 

ilgalaikiuose planuose;  
44.6. informacines komunikacines technologijas mokytojai naudoja: savo veiklos 

planavimui, ruošimuisi pamokoms ir neformaliojo ugdymo uţsiėmimams, mokymo 

diferencijavimui, veiklai pamokos metu, motyvacijos skatinimui, pateikčių ruošimui pamokoms, 

pranešimams, pasisakymams; pagal poreikį ir galimybes taiko el. pratybas;  
44.7. informacines technologijas mokiniai naudoja informacijos paieškai, apdorojimui, 

pateikimui, ruošimuisi pamokoms, ruošimuisi projektiniams darbams;  
44.8. mokykloje mokytojai naudojasi IKT įranga (video kamera, foto aparatas, interaktyvia 

lenta , kompiuteriai, televizorius, kopijavimo aparatas, multimedija, ausinukai – IKT kabinete 
(pagal atskirą tvarkaraštį). Klasėse, pamokų metu - multimedija, demonstracinis ekranas, foto 

aparatas, telefonas , kompiuteris, audio aparatūra, video kamera.  
Mokyklos-darţelio ,,Ąţuoliuko“ direktoriaus įsakymu Nr. V- 119 ,,Dėl mokymo (si) priemonių 
ir vadovėlių pasirinkimo tvarkos“, susitarta naudoti mokymo dalykų vadovėlius, taip: 
 

Vadovėlio pavadinimas  Klasė Mokytojo vardas, 

    pavardė 

A.Kiseliovas, D. Kiseliova „Matematika“, 1,2, 3 knyga. 1 E. Lapienienė 

Makarskaite   – Petkevičienė, V. Vanagirienė „Raktas,   

atrakinantis visas pasaulio paţinimo duris“, 1, 2 knyga.   

E. Velička „Mano muzika“ .     

Lietuvių kalba ( serija Taip ). 1,2,3 knyga    

Rita Ratkevičienė, Zita Tručinskienė „Tikiu ir myliu“. 2 L. Pipinienė. 

Katalikų tikybos vadovėlis 1 klasei.    

E. Marcelionienė, V. Plentaitė „Naujasis šaltinis“, 1,2,  G. Narkūnaitė 

3,4 knyga.     

A. Kiseliovas, D. Kiseliova „Matematika“, 1,2, 3 knyga.   

R. Makarskaite  – Petkevičienė, V. Vanagirienė „Raktas,   

atrakinantis visas pasaulio paţinimo duris“, 1, 2 knyga.   

E. Velička „Mano muzika“ .    A.Karpovienė. 

I.  Staknienė,  R.  Tuinylaitė,  E,  Vizgirdienė „Dailė  ir   

technologijos“.    D.Valskienė. 
Family and Frieds 1 ( Leidėjas Oxford universitetas ).  I. Matelienė 
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Rita Ratkevičienė, Zita Tručinskienė „Tikiu ir myliu“. 3 L. Pipinienė. Katalikų 
tikybos vadovėlis 2 klasei 

 

E. Marcelionienė, V. Plentaitė „ Naujais Šaltinis“, 1, 2, 3, 

4 knyga.  
A. Kiseliovas, D. Kiseliova „Matematika“, 1,2, 3 knyga. 
R. Makarskaite – Petkevičienė, V. Vanagirienė „Raktas,  
atrakinantis visas pasaulio paţinimo duris“, 1, 2 knyga.   

I.  Staknienė,  R.  Tuinylaitė,  E.  Vizgirdienė „Dailė ir  

technologijos“.    

E. Velička „ Mano muzika“.    

Virginija Zvans- Jenny Dooley   I.Matelienė,D.Valskinė 

„ Star Kids 2“.    

Rita Ratkevičienė, Zita Tručinskienė „ Dievas padeda“  
4 

katalikų tikybos vadovėlis 3 klasei   

   

   L.Pipinienė. 

V. Plentaitė  “ Naujas Šaltinis“ 1,2,3,4 knyga.    

A. ir D. Kiseliovai “ Matematikos pasaulyje” 1,2 knyga.  

I.  Staknienė,  R.  Tuinylaitė,  E,  Vizgirdienė „Dailė ir S. Rimša 

technologijos“.    

R. Makarskaitė – Petkevičienė, V. Vanagirienė „Raktas,  

atrakinantis visas pasaulio paţinimo duris“ 1, 2 knyga.   

Virginija Zvans- Jenny Dooley „ Star Kids 3“.   I.Matelienė, 

E. Velička „ Mano muzika“.   E.Lapienienė, 

Daiva Širvinskytė, Danutė Uoginienė „Dievas su mumis“  

katalikų tikybos vadovėlis.    

Naujasis testamentas ( pasirinktinai )   L.Pipinienė. 
 
 
 

 

51. Dėl pratybų sąsiuvinių naudojimo pagal mokytojų rekomendacijas ir susitarimus klasės 
tėvų bendruomenėje.  

52. Klasės vadovo darbui yra skiriamos 4 valandos pagal 2016- 2017 m. m. mokytojų 
tarifikaciją. Veikla yra fiksuojama el. dienyne ,,Tavo Mokykla“. Sudaromas klasės vadovo  
veiklos planas (klasės valandėlėms). Dokumentacijos tvarkymui  skirti 2 val. per savaitę.  

53. Pradinio ugdymo turinio planavimas:    

53.1.  ugdymo  turinys  planuojamas  pagal 2016-2017  mokslo  metų  ugdymo plano 

nuostatas,    mokyklos  –  darţelio  ,,Ąţuoliukas“ pradinio  ugdymo turinio  veiklos tikslus, 

uţdavinius (ugdymo plano IV skyrius);     
53.2. ilgalaikis ugdymo planas atitinkamai klasei rengiamas iki 2016 m. rugsėjo 12 d.; 
53.3. ilgalaikis ugdymo planas yra suderinamas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir  

teikiamas tvirtinti mokyklos – darţelio „Ąţuoliukas“ direktoriui;  
53.4. ilgalaikiai ugdymo planai rengiami pagal reikalavimus dėl kurių susitarta pradinio 

ugdymo mokytojų metodinėje grupėje (mokyklos – darţelio ,,Ąţuoliukas“ metodinės grupės 
protokolas, Nr. 5-2, 2016 m. rugsėjo 10 d.).  

53.5. Ilgalaikis ugdymo planas yra sudaromas pagal tokią plano struktūrą:  
53.5.1. situacijos analizė. Bendroji informacija (mokinių skaičius klasėje, berniukų, 

mergaičių, santykis, mokymosi sąlygos, raidos sutrikimai, reikalingos švietimo pagalbos ir kt.), 

trumpa klasės charakteristika (turima patirtis, gebėjimai, mokymosi ypatumai, psichologiniai 

ypatumai, motyvacija, nuostatos ir kita svarbi tai klasei informacija (2 kl. diagnostinio testo 

rezultatai , mokinių pasiekimų gerinimo priemonės, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų); 
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53.5.2. siektini ugdymo turinio bendrieji tikslai ir uţdaviniai turi būti susiję su dalyko, 

bendrųjų kompetencijų ugdymu pagal pradinio ugdymo Bendrąsias programas, mokyklos 

darţelio ,,Ąţuoliukas“ 2015-2016 m. m. ugdymo plano V skyriuje nurodytais tikslais. 
 
Pateikiami diferencijavimo būdai, kuriuos taikys mokytojas, fiksuojamas mokinio pasiekimų ir 

paţangos vertinimas. Numatomi integraciniai ryšiai (integruojamųjų programų įgyvendinimas ir 
 
IKT ugdymas, antrame arba ketvirtame skyriuje pasirinktinai; 

53.5.3. sėkmės kriterijai; 
 

53.6. ugdymo dalykų pasiekimai planuojami pagal lentelę: 

 

Dalykas Veiklos sritis Pasiekimai ( nuostatos, gebėjimai, Pastabos, refleksija 

  supratimas – pagal BP)  

    

 

54. Pamokos planų struktūrą savo nuoţiūra pasirenka kiekvienas mokytojas individualiai. 

55. Mokytojas atsako uţ pradinio ugdymo programos įgyvendinimą, mokinių pasiekimus 

ir paţangą.  
56. Planuodamas 1-os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipaţįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko 
pasiekimus (jeigu mokinys lankė priešmokyklinę ugdymo grupę).  

57. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ir vykdo mokinių mokymo (si) krūvio 
bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę.  

58. Namų darbų (3-4 klasės) skyrimo tikslai: 

58.1. pakartoti pamokos medţiagą; 

58.2. tobulinti mokėjimus, įgūdţius, formuoti kompetencijas. 

59. Namų darbų (3-4 klasės) skyrimo principai:  
59.1. namų darbų uţduotys atitinka mokinių turimus gebėjimus, konkrečios, 

diferencijuojamos, savo turiniu ir forma siejasi su išeita pamokos medţiaga.  
59.2. Namų darbai prieš šventes ir atostogas neskiriami.  
60. Susitarta, kad mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.  
61. Apie vykdomus patikros testus mokiniai informuojami prieš savaitę.  
62. Susitarta, kad einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, išlaikant mokslo metams skirtą ugdymo valandų 
skaičių.  

63. Pertraukų tarp pamokų metu, pradinių klasių mokytojai siūlo ir organizuoja 

mokiniams veiklas pagal susitarimą su mokiniais, atsiţvelgiant į jų psichologinę emocinę 

savijautą. Rekomenduojama kurti ,,Ramybės saleles„„ su groţinio literatūros kūrinio skaitiniais, 

ţaisti šaškėmis, šachmatais, kitus ţaidimus , vieną kartą į savaitę organizuoti filmukų perţiūras ir 

kitas veiklas pagal susitarimus: mokytojas - mokinys. Mokykloje antroji pertrauka – judrioji 

pertrauka, Ją organizuoja – mokytojai, tėvai savanoriai, mokyklos kūno kultūros mokytojai. 

 

VI. BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ,  
INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

63. Ugdymo dalykų programų įgyvendinimas. 

64. Dorinis ugdymas:  
64.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais, 

vadovaujantis tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymais.  
65. Kalbinis ugdymas. 

65.1. Lietuvių kalba. 
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65.2. Lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimus 

ugdyti per visus mokomuosius dalykus, kitas ugdomąsias veiklas pradinėse klasėse.  
65.3. Lietuvių kalbos vartojimo kompetencijas ugdyti per įvairias socialines veiklas, 

neformalųjį švietimą.  
66. Pirmosios uţsienio kalbos mokymas.  
66.1. Vadovaujantis tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymais 2, 3, 4 klasėse 

mokoma anglų kalbos.  
66.2. Anglų kalbos mokymo organizavimas pagal klases ir grupes: 

 

Klasės Mokinių skaičius Grupių skaičius 
 

2 25 2 

3 19 1 
   

4 19 1 

 

66.2.1. anglų kalbos moko mokytojai turintys uţsienio kalbos mokytojo kvalifikacinę 
kategoriją ir išklausę darbo su pradinių klasių didaktikos kursą ( bylos ind. Nr. 3.11).  

67. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  
67.1. pasaulio paţinimo dalykui skiriamų (2 val. per savaitę) gamtamoksliniams 

gebėjimams ugdyti mokytojai privalo skirti ½ pamokų per mokslo metus. Iš jų praktiniams 

gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti mokytojai ¼ (t.y. viena pamoka per mėnesį) savaitės 

planuose el. dienyne „Tavo mokykla“. mokytojas nurodo, kur vyks pamoka, jeigu reikalinga 

pagalba kreipiasi į mokyklos – darţelio direktorių. Organizuodamas šias veiklas mokytojas gali 

jungti kelias pasaulio paţinimo pamokas, jas fiksuojant trumpalaikiame plane (el. dienyne ,,Tavo 

Mokykla“); pamokos turėtų būti organizuojamos natūralioje gamtinėje aplinkoje, tyrinėjimams 

palankioje aplinkoje. Pamokos - išvykos registruojamos išvykų ţurnale pas pavaduotoją; 

 

67.2. socialiniams gebėjimams ugdytis nemaţiau nei ¼ (viena pamoka per mėnesį) 

pasaulio paţinimo pamokų organizuoti socialinės, kultūrinės aplinkos paţinimui palankioje 

aplinkoje. Šias veiklas mokytojai suplanuoja trumpalaikiuose planuose el. dienyne ,,Tavo 

Mokykla“. Privalu lankytis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose, Rokiškio krašto 

muziejaus edukacinėse programose – pamokos uţ mokyklos ribų registruojamos išvykų ţurnale;  
67.3. siekti, kad iki 45 proc. 4 klasės mokinių, kartą per mėnesį, mokydamiesi gamtos 

mokslų naudotųsi kompiuteriu;  
67.4. skatinti, veiksmingą bendravimo formą - gamtos tyrinėjimams, dalyvaujant 

bendruose projektuose, kuriuose aktyviai įsijungia mokiniai, mokytojai, tėvai.  
68. Matematika:  
68.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimą 
rekomendacijomis, Standartizuotų testų rezultatais ir uţduotimis. Siekti, kad iki 35proc. 4 klasės 

mokinių, kartą per mėnesį, mokydamiesi matematikos naudotųsi kompiuteriu;  
68.2. ugdant gabius matematikai mokinius, naudojamasi konkurso „Kengūra“ uţduotimis 

ir kitais šaltiniais.  
69. Prevencinių programų integravimas įgyvendinimas, vadovaujasi tvarka patvirtinta 

mokyklos – darţelio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-153.  
69.1. Į pradinio ugdymo Bendrosios programos mokomųjų dalykų turinį, neformalų vaikų 

švietimą, klasės vadovo veiklą integruojami Mokinių mokėjimo mokytis, Komunikavimo, 

Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdţių ugdymo programų pradmenys; 

Integraciniais/ jungiamaisiais ugdymo turinio elementais gali būti Bendroje programoje numatyti 

pasiekimai, kompetencijos, aktualios temos, problemos, mokytojo iškelti ugdymo tikslai. Laikas 

ugdymo dalykams planuojamas pagal ugdymo dalykams skirtą lentelę. 
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69.2. Pasirinktos programos integruojamos taikant šiuos principus ir būdus:  
kiekvieno dalyko mokymas savo tematika siejamas su pasirinktomis programomis,  
organizuojami renginiai bei akcijos, vedamos integruotos pamokos, vykdomi projektai, klasių 
valandėlės.  

70. Į klasės vadovo veiklą pagal susitarimus klasių bendruomenėse, integruojamos šios 
prevencinės programos:  

70.1. 1, 4 klasėse į klasės vadovo veiklą integruojama socialinių – emocinių įgūdţių 
ugdymo programa ,,Antras ţingsnis“.  

71. 2, 3   klasėseintegruojama   „Ţmogaus saugos bendroji programa“   patvirtinta  
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V- 1159 
(Ţin., 2012 m. Nr. 89 - 4668).  

72. Sveikatos ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V- 1290 (Ţin., 2012, Nr. 105- 5347) integruojama  
į kūno kultūros dalyką.  

73. Etninės kultūros ugdymas numatytas ilgalaikiuose, numatomi pasiekimai el.TaMo 
dienyte, integruojamas į pasaulio paţinimo, lietuvių kalbos, matematikos, dailės ir technologijų, 
kūno kultūros mokomuosius dalykus bei klasės vadovo veiklą. 

 

VII. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

74. Mokinių pasiekimai ir paţanga vertinami vadovaujantis Mokinių paţangos ir 

pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2004 m. 
vasario įsakymu NR. ISAK – 256, mokyklos „Ąţuoliukas“ 1-4 klasių mokinių paţangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-150.  
75. 2015-2016 m. m. tikslo - sisteminti, kaupti, analizuoti mokinių paţangos duomenis 

ugdymo (si) pridėtinei vertei nustatyti, įgyvendinimui, vadovaujamasi mokyklos „Ąţuoliukas“ 1-
4 klasių mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-150.  
76. Mokyklos el. dienyne „Tavo Mokykla“:  
76.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis („patenkinamas“, „pagrindinis“, 

„aukštesnysis“). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma ,,nepatenkinamas“. 

Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, antrojo pusmečio įvertinimas 

laikomas metiniu. Jei pasibaigus ugdymo procesui skirtos uţduotys suteikia mokiniui, kurio 

mokymosi pasiekimai mokantis pagal dalyko programą fiksuoti nepatenkinamu metiniu 

įvertinimu, galimybę pasiekti ne ţemesnį kaip patenkinamas mokymosi pasiekimų lygį, tai 

papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu;  
76.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma 

padaryta arba nepadaryta paţanga: „p.p.“ arba „n.p.“;  
76.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą programą ir 

nesiekiančių įgyti pradinio išsilavinimo, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės 
mokinių padaryta arba nepadaryta paţanga fiksuojama atitinkamoje el. dienyno skiltyje, įrašant 

„p.p“ arba „n.p.“.  
77. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir paţangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis 
pagal pagrindinio ugdymo programą.  

78. Adaptacijos periodo trukmė pirmos klasės mokiniams – vienas mėnuo. Tuo laikotarpiu 
mokinių pasiekimai ir paţanga vertinami tik formuojamuoju vertinimu. 

 

VIII. BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA. 

 

79. Mokinių tėvams (globėjams, juos atstovaujantiems asmenims) informacija, susijusi su 
vykdoma švietimo politika, mokyklos – darţelio ,,Ąţuoliukas„„ 2015-2016m.m. tikslais ir 
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uţdaviniais teikiama:  el. dienyne, bendruose tėvų susirinkimuose, klasės tėvų 
susirinkimuose,   viešuose  mokyklos-  darţelio ,,Ąţuoliukas„„,  klasės  stenduose, ,,Ąţuoliuko“ 

televizijoje„„, internetinėje svetainėje www.rokiskioazuoliukas.lt  

80. Bendradarbiavimo formos: tėvų susirinkimai, tėvų    pedagoginis švietimas,  
mokymai, mokinių lankymas, esant poreikiui, bendradarbiavimas ugdant (atvirų durų dienos, 
tėvai savanoriai), pedagoginė konsultacija (rekomenduojamos virtualioje erdvėje).  

81. Mokinių tėvų susirinkimai organizuojami: bendri mokinių tėvų susirinkimai - 2 kartus 
per metus, klasių mokinių tėvų susirinkimai pagal poreikį (2 susirinkimai per metus privalomi).  

82. Mokinių tėvų (globėjų, juos atstovaujančių asmenų) informavimas apie vaikų 

mokymąsi ir lankomumą: pasibaigus pusmečiui, klasių mokytojai teikia individualią informaciją 

apie pusmečio lankomumo ir paţangumo rezultatus, vykdant informacinius pokalbius su 

mokinio šeima. Pagal poreikį dalyvauja ir mokinys. Bendra informacija teikiama klasės tėvų 

susirinkime. Bendra mokyklos - darţelio ,,Ąţuoliukas“ pradinio ugdymo pakopos mokinių 

paţangos ir pasiekimų informacinė analizė teikiama bendruose tėvų susirinkimuose.  
83. Mokinių tėvai (globėjai, juos atstovaujantys asmenys) ir mokykla nuolat 

bendradarbiauja tarpusavyje planuodami, įgyvendindami ugdymo procesą ir priimdami 

sprendimus: mokinių tėvai (globėjai, juos atstovaujantys asmenys) dalyvauja veiklos kokybės 

įsivertinimo, mokinių krūvio, dorinio ugdymo, švietimo pagalbos organizavimo apklausose, 

savivaldos, ugdymo plano (projekto) rengimo darbo grupėse, projektinėje veikloje, renginiuose, 

šventėse, ekskursijose, mokinių tėvų (globėjų, juos atstovaujančių asmenų) susirinkimuose, 

atvirų durų dienose.  
84. Mokykla įgyvendindama pradinio ugdymo programą konsultuoja mokinių tėvus 

(globėjus, juos atstovaujančius asmenis) ir skatina juos: sukurti mokiniams tinkamą edukacinę 
aplinką namuose; savo pagrįstais lūkesčiais motyvuoti vaiką mokytis; padėti vaikams mokytis 

namuose; sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose 

 

IX. NEFORMALUS ŠVIETIMAS 

 

85. Neformalus vaikų švietimas įgyvendinamas vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ar 
savivaldybių biudţetinių finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-
1214.  

86. Neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendini naudojamas valandų skaičius, 
numatytas mokyklos – darţelio „Ąţuoliukas“ ugdymo plane.  

87. Susitarimai dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo: 

87.1. mokiniai neformaliojo švietimo programas renkasi laisvai. Jos yra neprivalomos;  
87.2. neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos atsiţvelgiant į mokinių poreikius, 

mokyklos tikslus;  
87.3. minimalus mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo grupę, skaičius - 10 (mokyklos 

– darţelio ,,Ąţuoliukas“  direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-145);  
87.4. mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu 

nevykdomos pagal neformalaus švietimo tvarkaraštį;  
87.5. mokiniai, lankantys mokyklos – darţelio ,,Ąţuoliukas“ neformaliojo ugdymo 

uţsiėmimus laisvai pasirenka jų lankymo laikotarpius;  
87.6. neformalaus švietimo  veikla ir valandų paskirstymas: 

 

Eil. Neformalaus ugdymo Paskirtis pagal ugdomas Val. Mokytojo vardas, 

Nr. programos kompetencijas skaičius pavardė 

 pavadinimas     

  Meninė raiška   

1. Dailės studija Asmeninių dailinių 1 Ţ. Vaičiūnas 
  gebėjimų ugdymui   

2. Muzikosstudija„Iš Meninės kompetencijos 2 A. Karpovienė 
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 vaikystės kiemo“  ir  muzikinių gebėjimų    

   ugdymas     

   Kalbinis ugdymas    

3. Nerk į anglų kalbą  Praktiniam kalbos 1 I.Matelienė  

 4 kl.  gebėjimų plėtrai    

        

   Sportas     

4. Maţasis futboliukas  Sportinių gebėjimų 1   

   plėtrai   V. Savickas  
      

 Patirtinio, gamtamokslinis ugdymas   

 Kelionė po matematikos  Matematinio suvokimo 2 A.  Uldinskas  

 šalį.  plėtrai     

       

88. Neformalaus   švietimo veikla vykdoma pagal mokyklos - darţelio ,,Ąţuoliukas„„ 

direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. 

 

X. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

89. Specialioji pedagoginė pagalba mokykloje teikiama vadovaujantis Mokinių, turinčių 
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 ir Rokiškio 
darţelio – mokyklos „Ąţuoliukas“ vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo reglamentu, 

patvirtintu 2012 m. rugsėjo 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-16.  
90. 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.  

91. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių turintiems mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją 
programą pritaiko (individualizuoja ar pritaiko) klasės ar dalyko mokytojas, atsiţvelgdamas į 

mokinių ugdymo (si) poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos vaiko gerovės 
komisijos išvadas, rekomendacijas, mokykloje dirbančių specialaus ugdymo pagalbos specialistų  
(specialaus pedagogo, logopedo) rekomendacijas.  

92. Pritaikant ar individualizuojant bendrąsias programas mokytojus konsultuoja bei teikia 
pagalbą specialusis pedagogas, logopedas. Esant reikalui pagalbą teikia pedagoginės, 
psichologinės pagalbos tarnybos specialistai.  

93. Organizuodama specialiųjų ugdymo (si) poreikių turinčių mokinių ugdymą, mokykla 
atsiţvelgia į:  

93.1. mokinių specialiuosius ugdymo (si) poreikius ir sutrikimus, kurie nurodyti 
pedagoginės, psichologinės tarnybos ar vaiko gerovės komisijos išvadose apie specialiųjų 
ugdymosi poreikių įvertinimą bei rekomendacijas;  

93.2. į mokiniui rekomenduotą pritaikytą ar individualizuotą pradinio ugdymo bendrąją 

programą; 

93.3. į turimas mokymo lėšas ir turimus specialistus; 

93.4. į turimą ugdymosi aplinką. 

94. Mokykla, sudarydama ugdymo planą specialiųjų poreikių, mokiniui, vadovaujasi: 

94.1. bendrajame  ugdymo  plane  pradinio  ugdymo  programoms  įgyvendinti  skiriamų 

valandų skaičiumi, nurodytu bendrojo plano punktuose;  
94.2. taiko pagalbos mokiniui specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo) pagalbą; 
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94.3. 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;  

94.4.  intensyvindama  pagalbą, vadovaudamasi  mokyklos  vaiko  gerovės komisijos  ar  
pedagoginės tarnybos rekomendacijomis, gali nustatytam laikotarpiui skirti papildomų mokytojo 
padėjėjo, specialiojo pedagogo, logopedų uţsiėmimų.  

95. 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.  
96. Specialiojo pedagogo ir mokytojo padėjėjo pagalba mokiniams, mokamiems visiško 

integravimo būdu, teikiama pamokų metu pagal sudarytą tvarkaraštį, logopedinės pratybos 
vykdomos pagal tvarkaraštį ne pamokų metu. 

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS 

PAGALBOS, SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

97. Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, 
teikiamos vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis tvarkomis:  

97.1. 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. balandţio 
11 d. įsakymu Nr. V-579.  

97.2. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu mokyklos – darţelio ,,Ąţuoliukas“ direktoriaus 2012 m. gruodţio 27 d. 
įsakymu Nr. V-33;  

97.3. 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 - darţelio direktoriaus 2012 m. gruodţio 27 
d. įsakymu Nr. V-33;  

97.4. socialinė pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Bendraisiais socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2004 m. birţelio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941, Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus įsakymu  
Nr. V – 33.  

98. Mokiniui, turinčiam vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalbą teikia 
specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas.  

99. Mokykla susitarė dėl švietimo pagalbos (psichologinės, specialiosios pedagoginės, 
socialinės pedagoginės) teikimo galimybių ir būdų.  

100. 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).  
101. Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis - didinti asmens, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.  
102. Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, kitiems 

teisėtiems vaiko atstovams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, uţtikrinant jo saugumą 
mokykloje bei joje adaptuotis.  

103. Švietimo pagalbos teikimo būdai mokykloje - darţelyje ,,Ąţuoliukas“ vykdomi, 
vadovaujantis pareiginiais nuostatais (bylos ind. Nr.1.14), Vaiko gerovės komisijos tvarka, 
mokyklos - darţelio ,,Ąţuoliukas“ nuostatais (bylos ind. Nr. 1.14). 
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Pagalbą Psichologinė pagalba Specialioji pedagoginė Socialinė  pedagoginė 

teikia      pagalba       pagalba     

Mokytojai Individualiai  dirba  su Individualiai dirba su Individualiai dirba su 
 mokiniais,   turinčiais mokiniais,   turinčiais mokiniais,  turinčiais 

 mokymosi  sunkumų, mokymosi  sunkumų, elgesio, bendravimo bei 

 bendravimo,  elgesio bendravimo ir  elgesio socialinių   problemų 

 problemų, bei jų tėvais. problemų,   socialinių šeimoje. Teikia  pagalbą 
 Vykdo  reikalingą problemų  šeimoje.  Teikia šių  mokinių tėvams. 

 prevenciją.   Vykdo pagalbą šių  mokinių Ugdo mokinių gyvenimo 

 mokinių,  tėvų švietimą tėvams.  Vykdo edukacinę įgūdţius.   Vykdo 

 vaiko   raidos veiklą  klasėje,  neišskiria mokinių, tėvų švietimą 

 psichologijos  probleminių   mokinių, vaiko raidos, socialinės 

 klausimais.    vykdo mokinių,  tėvų psichologijos klausimais. 

 Pagal poreikį bendrauja švietimą vaiko  raidos, Padeda kurti saugią 

 su PPT specialistais, pedagoginės psichologijos mokymo ir mokymosi 

 Vaiko   gerovės klausimais. Pagal poreikį aplinką, Atlieka tyrimus, 

 komisija.    bendrauja su  pagalbos anketines   apklausas 

      specialistais  mokykloje, mokymosi, bendravimo. 

      PPT specialistais.   Elgesio,  lankomumo 

             problemoms nustatyti bei 

             prieţastims išsiaiškinti. 

             Pagal poreikį bendrauja 

             su  socialinę pagalbą 

             teikiančiomis   

             tarnybomis.    

Direktoriaus Surenka informaciją bei Surenka informaciją bei Surenka informaciją bei 

pavaduotojas suinteresuotus asmenis suinteresuotus  asmenis suinteresuotus asmenis 

 (mokinius,   tėvus, (mokinius,    tėvus, (mokinius,  tėvus, 

 mokytojus, specialistus) mokytojus, specialistus) ir mokytojus, specialistus) 

 ir sprendţia, kokios sprendţia,    kokios ir sprendţia, kokios 

 pagalbos   mokiniui pedagoginės   pagalbos socialinės pedagoginės 

 reikia,  informuoja mokiniu reikia, informuoja pagalbos mokiniui reikia, 

 pagalbos   mokiniui pagalbos    mokiniui informuoja  pagalbos 

 specialistus,   specialistus, koordinuoja mokiniui  specialistus, 

 koordinuoja  pagalbos pagalbos    mokiniui koordinuoja  pagalbos 

 mokiniui  specialistų specialistų  darbą mokinio mokiniui  specialistų 

 darbą   mokinio problemai sprendimui.  darbą mokinio problemos 

 problemos sprendimui, Pagal     poreikį sprendimui. Pagal poreikį 

 nukreipia mokinius PPT bendradarbiauja su PPT bendradarbiauja su PPT 

 psichologo    tarnyba,     kitomis tarnyba,   kitomis 

 konsultacijai.  institucijomis.     institucijomis.   

Logopedas      Veda  specialiąsias Pagal    poreikį 
      pratybas ir pratybas kalbos individualiai dirba su 

      ir  komunikacijos specialiųjų  poreikių 

      sutrikimams    šalinti. mokiniais,  turinčiais 

      Vertina mokinių, turinčių socialinių problemų, bei 

      specialiųjų  ugdymosi mokinių tėvais.   

      poreikių,  pasiekimus,        

      išbraukia  mokinius,        

      kuriems pašalintas kalbos        

      ar   kitas komunikacijos        
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    sutrikimas, iš mokinių,     

    kuriems teikiama logopedo     

    pagalba,  sąrašų ir stebi     

    juos du  mėnesius,     

    dalyvauja Vaiko gerovės     

    komisijos    darbe,     

    bendradarbiauja    su     

    mokinių  tėvais,  kitais     

    specialistais, mokytojais  ,     

    juos   konsultuoja,     

    supaţindina mokytojus su     

    pagalbos   specialiųjų     

    poreikių    mokiniams     

    teikimo  būdais, kaupia     

    duomenis  apie  šiuos     

    mokinius.           

Spec.    Atlieka     mokinių Pagal  poreikį 
pedagogas    pedagoginį  vertinimą, individualiai dirba su 

    nustato  mokinių ţinių, specialiųjų poreikių 

    mokėjimų,   įgūdţių, mokiniais, turinčiais 

    gebėjimų  lygį ir  jų socialinių  problemų, bei 

    atitikimą    ugdymo mokinių tėvais.  

    programoms bei įvertina     

    paţangą   mokykloje,     

    bendradarbiauja    su     

    mokytojais,  specialiųjų     

    poreikių  mokinių tėvais,     

    PPT  specialistais, numato     

    ugdymo     tikslus,     

    uţdavinius, jų pasiekimo     

    būdus ir metodus, padeda     

    specialiųjų   poreikių     

    mokiniams  įsisavinti     

    ugdymo turinį ir lavina jų     

    sutrikusias  funkcijas,     

    pataria mokytojams, kaip     

    pritaikyti   specialiųjų     

    poreikių    mokiniams     

    mokomąją medţiagą ir     

    mokymo priemones, kaip     

    pritaikyti      ir     

    individualizuoti         

    Bendrąsias  programas.     

    Dalyvauja Vaiko gerovės     

    komisijos darbe.        

Bendrosios Šviečia  mokyklos Rengia ir vykdo sveikos Individualiai ar  grupėse 
praktikos bendruomenę vaiko gyvensenos   ugdymo dirba su mokiniais, 

slaugytoja raidos psichologijos, projektus.       stokojančiais higienos, 

 pedagoginės ir         sveikos  gyvensenos 

 socialinės           įgūdţių.  Skleidţia 

 psichologijos,          informaciją apie mokinių 

 psichologinių problemų         sveikatos problemas.  

 prevencijos klausimais.             
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Vaiko      Nagrinėja   mokinių Vertina  mokyklos 
gerovės      nesėkmingo mokymosi ugdymosi aplinką, vaikų 

komisija      prieţastis, imasi veiksmų, saugumą, analizuoja 

      padedančių  sėkmingai vaikų  ugdymosi 

      mokytis. Atlieka mokinių, poreikius, problemas ir jų 

      turinčių  specialiųjų prieţastis,  nustato 

      ugdymosi   poreikių, švietimo  pagalbos 

      pirminį  įvertinimą.  Teikia priemonių prioritetus, 

      rekomendacijas  kryptis, teikimo formas 

      mokytojams, tėvams  dėl Teikia  informaciją 

      specialiojo ugdymo  būdų, tėvams dėl socialinės 

      metodų  pritaikymo. paramos  mokiniams 

      Organizuoja ir koordinuoja teikimo.    

      ugdymo   programų     

      pritaikymą. Siūlo  tėvams     

      vaiko  specialiuosius     

      ugdymosi   poreikius     

      įvertinti PPT.      

Mokytojų  Sudaro sąlygas bei Analizuoja  ir vertina Analizuoja ir vertina 
taryba  nukreipia  PPT mokinių   ugdymosi socialinio konteksto įtaką 

  psichologo   rezultatus,   daromą mokinių  ugdymosi 

  konsultacijoms.   paţangą. Svarsto darbo su rezultatams.   

  Vykdo mokinių tėvų nemotyvuotais   mokiniais     

  švietimo  organizavimą problemas.   Rūpinasi     

  vaiko   raidos gabiųjų ir specialiųjų     

  psichologijos   poreikių mokinių ugdymu.     

  klausimais. Sudaro Analizuoja  mokymosi     

  sąlygas bendradarbiauti kokybės  klausimus.     

  su suinteresuotomis Analizuoja   teikiamos     

  institucijomis.   pedagoginės  ir     

      specialiosios  pagalbos     

      mokiniui kokybę.     
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