
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos – darželio 

,,Ąžuoliukas“ direktoriaus 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-129 

  

 

ROKIŠKIO MOKYKLA – DARŽELIS   ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ 

  

2018-2019  MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO   PROGRAMOS   

UGDYMO  PLANAS 

 

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2018-2019    mokslo metų pradinio  programų  ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) 

reglamentuoja  pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo individualizuotos programos ir 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą Rokiškio mokykloje-darželyje   

„Ąžuoliukas“ (toliau – Mokykla – darželis).        

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

ugdymo programą, pradinio ugdymo individualizuotas programas  veiksmingai planuoti ir 

organizuoti jų įgyvendinimą.  

3. 2018-2019 m. m. iškelti tikslai ir uždaviniai padės kiekvienam mokiniui pagal išgales 

pasiekti geriausią mokymosi rezultatą, pastirti ugdymosi sėkmę, įgyti reikalingų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų.   

4.  Ugdymo plane vartojamos sąvokos:             

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. 

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.          

5. Kitos  ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme  ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

II.  UGDYMO PLANO  RENGIMAS 

 

6.   Rengiant 2018-2019 m. m. ugdymo planą (projektą),  mokykla-darželis „Ąžuoliukas“  

vadovaujasi 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo  metų bendruoju pradinio ugdymo programos 

ugdymo planu, patvirtintu 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V- 634.  Lietuvos Respublikos 



 2 

švietimo ir mokslo ministro  įsakymu Nr. V- 442 (toliau – bendrieji ugdymo planai)                                                                                                                                                                                                           

,,Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“  (toliau – Pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ 1 priedo „Pradinio ugdymo bendroji programa (toliau – bendroji programa) 

nuostatomis  dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų. Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu 

Nr. V-01308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, 2016-2018 m. mokyklos – 

darželio „ Ąžuoliukas“ strateginiu planu,  2018  metų   veiklos planu, 2 ir   4 klasės mokinių 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatais, vidaus stebėsenos,  mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo tvarka,  Mokyklos – darželio veiklos įsivertinimo duomenimis.  

7. Ugdymo plano projektą rengė Mokyklos – darželio  direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 

grupė (direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr.. V-95). 

 8. Mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ ugdymo planą iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. tvirtina  

mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorius, projektą suderinęs su mokyklos – darželio 

„Ąžuoliukas“ taryba, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos įgaliotu asmeniu.   

  9. Mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ 2018-2019  m. m. ugdymo plano skyriuose yra 

įteisinti   bendruomenės susitarimai dėl:  

9.1. ugdymo turinio formavimo (integralaus, dalykinio ir (ar) mišraus ugdymo) mokymosi 

organizavimo formų (pamoka, projektinė, kūrybinė veikla ir pan.); 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; didžiausio ugdymo valandų skaičiaus per dieną, savaitę, patikrinamųjų darbų 

organizavimo, namų darbų skyrimo; 

 9.5. dėl neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo ir  įgyvendinimo;  

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

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

tvarkos;  

  9.8.bendrosios programos pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

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

individualizuotos programos įgyvendinimo; 

9.9. 2018-2019 m. m. 15 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei,  

meninei, pažintinei, tiriamajai, praktinei (orientuotai į STEM gebėjimų  tobulinimą),  socialinei, 

prevencinei ir kt. veiklai. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje 

numatytų ugdymo tikslų ir šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių; 

9.10. neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo; 

9.11.  švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui  teikimo; 

9.12. prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimo bei jų įgyvendinimo   (integruojant 

į Bendrosios programos dalykus ar vykdant atskiras programas); 

9.13. dėl bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, kitais teisėtais vaiko atstovais) 

tikslų ir formų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

III. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

2017-2018  M.M. UGDYMO  TURINIO ĮGYVENDINIMO ĮŽVALGOS 
  

 10.  2017-2018 m. m. ugdymo planu buvo siekiama daryti poveikį mokinių pažangai, 

organizuojant šias veiklas: 



 3 

10.1. mokymosi pagalbos teikimo tikslingumas. Mokymosi pagalba buvo 

teikiama mokiniams,  kurie turi mokymosi sunkumų, mokiniams, kurie,  kurį laiką dėl tam tikrų 

priežasčių,  nelankė mokyklos, mokiniams, kuriems reikalinga mokytojo pagalba,  siekiant 

geresnių mokymosi rezultatų. Mokymosi pagalbą teikė: klasių mokytojai (konsultacinių valandų 

metu) pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, spec. pedagogas) už ugdymą atsakingi  

administracijos atstovai.  Įgyvendinant šį uždavinį, atkreiptas dėmesys  į šiuos pamokos 

aspektus: pamokos (ar kitos organizuojamos veiklos)  uždavinio siejimas su gyvenimo praktika, 

įgytų žinių praktinis pritaikymas, informacijos perteikimo mokiniams perteikimo įvairovė, 

pamokos veiklų įsivertinimo organizavimas, rezultatų aptarimas, numatant tolimesnius 

mokymosi žingsnius; 

10.2. netradicinių aplinkų panaudojimo įvairovė ir efektyvumas. Netradicinių aplinkų 

pasirinkimą ir įvairovę lėmė – Erasmus + KA 2  strateginių partnerysčių tarptautinio projekto 

„Mažieji mokslininkai kuria ir stato Europą“  veiklos. Mokytojai išbandė ir dalijosi   pasirinkimo 

ir mokinių  veiklos idėjomis  su strateginiais partneriais. Siekiant efektyvaus ugdymosi 

netradicinėse erdvėse efektyvumo, turėtų būti stiprinama IT technologijų panaudojimas, veiklų ir 

rezultatų refleksijos su mokiniais,  mokinių aktyvinimo aspektai;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 10.3. mokytojai turi pakankamai patirties, kaip  organizuoti sėkmingas integruoto ugdymo 

praktikas, kaip, naudojant inovatyvias ugdymo  formas, įgytas mokinių  žinias pritaikyti realiame 

gyvenime.  Metodinės veiklos metu  pasidalinta patirtimi, kaip įgyvendinti kitokius pamokų 

scenarijus (atsisakant griežtų dalykų  ribų, išbandant įvairios trukmės veiklas). Pripažįstama, jog 

integruotos pamokos (veiklos) reikalauja mokytojų bendradarbiavimo suderinant idėjas, tikslus ir 

uždavinius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11. Mokinių pasiekimai:                                             

 

Mokslo metai Aukštesnysis 

lygis 

Pagrindinis 

lygis 

Turi patenkinamo 

lygio įvertinimų   

Nepatenkinamas 

lygis 

2016-2017 m. m.  

2017-2018 m. m.  

22 proc. 

24 proc. 

67 proc. 

56 proc. 

22  proc. 

20 proc. 

- 

-  

       

Visi  mokiniai pasirengę mokytis aukštesnėje klasėje. 4 klasės mokiniai pasirengę mokytis  

5 klasėje (pagrindinėje  ugdymo pakopoje).  

4  klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo metu vidutiniškai mokiniai surinko taškų: 

matematika – 89,1, skaitymas – 90,1, rašymas  - 86,8, pasaulio pažinimas – 90,2.        

2 klasės mokiniai vidutiniškai  suriktų taškų: matematika – 86,0 proc., skaitymas - 86,4 proc., 

rašymas (teksto kūrimas) - 77,3 proc.,   rašymas (kalbos sandaros pažinimas) – 89,4 proc..                                                                                                                                                                                                                      

12. Rajono konkursuose, olimpiadose  užėmė prizines vietas – 1 vieta rajono matematikų 

olimpiadoje  (3 klasės mokinys), 3 mokiniai pripažinti geriausiais rajono skaitovų konkurse 

„Eilės vaikystei ir Lietuvai“. 

 13. Neformalių užsiėmimų metu mokiniams buvo sudarytos sąlygos geriau pažinti savo 

gebėjimus. Pradinių klasių mokiniai mokykloje lankė 4 neformalaus švietimo  būrelius. Meninių 

gebėjimų ugdymui  - dailės ir muzikos (lankė 20  proc. pradinių klasių mokinių).  Praktinius 

anglų kalbos gebėjimus tobulino 4 klasės mokiniai, matematinį suvokimą  ugdėsi  būrelyje  

„Kelionė po matematikos šalį“ ( lankė  22 proc. ).  

Mokykloje dirbo neformalaus švietimo   laisvasis mokytojas. Veikla -  idėjų klubas „Aš 

žinau kaip...“.   

14. Teigiamų pokyčių dėl mokytojų kompetencijų tobulinimo turėjo  tarptautinių projektų 

veiklos. 2018 m. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo finansuojami (KA101) 

projektas „Penkios pavaros į ateitį“, Erasmus+ KA 2 strateginių partnerysčių tarptautinio 

projekto ,, Mažieji mokslininkai kuria ir stato Europą“.   

15. Per 2017-2018 m. m. švietimo pagalba buvo teikiama 22 mokiniams. Pagalbą teikė  

pagalbos  specialistai: specialusis pedagogas, logopedas.  
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4  pradinių klasių  mokiniams   buvo pritaikomos  Bendrosios pradinio ugdymo  

programos pagal  Rokiškio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas;   

16. Pasitelkiant psichologo pagalbą, atliktas dviejų  klasių mikroklimato tyrimas.  Klasės 

mokytojams  buvo pateiktos išvados bei rekomendacijos dėl priemonių, iškilusioms problemos 

spręsti.  2 šeimoms suteiktos konsultacijos,  dėl   vaiko socialinio emocinio  intelekto 

formavimo.   

 Sprendžiant mokinių elgesio problemas, mokytojai komandoje dirbo su Vaiko teisių 

apsaugos atsakingais darbuotojais, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.  

    

ANTRAS SKIRSNIS  

2018-2019 M. M. UGDYMO TURINIO TIKSLAI 

 

17. Įgyvendinami šie ugdymo turinio tikslai: 

17.1. Įvairiais lygmenimis stebėti, fiksuoti ir  analizuoti individualią mokinio  pažangą. 

17.2. Stiprinti Į  STEAM  gebėjimų  plėtrą   orientuotą ugdymą; 

17.2.1. parengti programas ir garantuoti veiksmingą jų  vykdymą.  Mokslo technologijų 

modulių: verslumas ir finansinis raštingumas, programavimas ir inžinerija, gamtamokslinis 

ugdymas. 

17.2.2. Ugdyti STEAM  gebėjimus per kitas  neformalaus  švietimo veiklas.   

18. Optimizuoti edukacines erdves, kurios orientuotos į technologinės srities stiprinimą.  

   

TREČIAS SKIRSNIS  

                                    PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ. 

       

19. Mokslo metai  ir ugdymo procesas prasideda 2018  m. rugsėjo 1  d., baigiasi 2019 m.  

birželio 7  d..  Ugdymo proceso trukmė – 175. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas 

vykdomas pagal 1 priedą.  

         20. Mokykloje – darželyje „Ąžuoliukas“  mokoma (si) penkias dienas per savaitę.   

         21. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:  

 

          

 

 

22. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

23. Paskelbus ekstremalią situaciją, kuri kelia pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, 

nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamų ligų 

išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro 

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

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

nelaimių, el. dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl...“. Šiais atvejais,  

ugdymo turinys koreguojamas  mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus įsakymo 

pagrindu, informaciją pateikiant mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ tarybos nariams, viešai 

internetiniame puslapyje www.rokiskioazuoliukas.lt,  el. dienynas.    

 

1 pusmetis 2018-09-03 – 2019-01-31 

2 pusmetis 2019-02-01 – 2019-06-07 

 Prasideda Baigiasi 

Rudens atostogos 2018-10-29 2018-11-02  

Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 

Žiemos  2019-02-18 2019-02-22 

Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 

Vasaros  2019-06-10 2019-08-31 
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KETVIRTAS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  NUOSTATOS 

 

24. Ugdymo turinys turi sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui sukurti vertybių sistemą ir 

pasiekti asmeninės brandos, įgyti šiuolaikinėje visuomenėje būtinų kompetencijų, sudaromų 

žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų visumą (siekiama ugdyti komandinis darbas, lyderystė,  

skaitmeninis raštingumas, raštingumas,  inovatyvumas ir kūrybiškumas, mokėjimas mokytis, 

emocinis intelektas).   

25. Ugdymo turinys turi  būti diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas 

mokinių gebėjimų lygiui. 

26. Įgyvendinant pradinio ugdymo programą, sudaromos sąlygos mokiniui ugdytis 

psichologiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku pastebėti ir stabdyti smurto ir 

patyčių apraiškas. Kryptingai taikant  prevencines programas. Įgyvendinamos  mokinių 

sveikatinimo priemonės: kiekvieną dieną antroji pertrauka skiriama fiziškai aktyviai veiklai,  

kryptingai ugdomos sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo  kompetencijos.  

27. 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) 70 70 140 

Lietuvių kalba (gimtoji) 525 490 1015 

Užsienio kalba (anglų) 70 140 192 

Matematika 315 315 630 

Pasaulio pažinimas 140 140 280 

Dailė ir technologijos 140 140 280 

Muzika 140 140 280 

Kūno kultūra 175 210 385 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) 

poreikiams tenkinti  

70 105 175 

Iš viso pradinio ugdymo programai įgyvendinti 1645 1750 3395 

Neformaliojo švietimo valandos  140 140 280 

 

28. Ugdymo valandos, skiriamos bendrajai programai įgyvendinti trukmė 1 klasė – 35 

min., 2 – 4  klasėse 45 min..  

29.  Ugdymo valandos, nurodytos  ugdymo procesą organizuojant grupinio mokymosi 

forma,  kasdieniu organizavimo būdu. 

30. Mokykla – darželis „Ąžuoliukas“ bendrosios programos įgyvendinimui  ugdymo 

valandos skiriamos taip: 

Eil.  

Nr.         

Mokymo dalykas  

 

 1
k
la

sė
 

 

2
 k

la
sė

 

3
k

la
sė

 

 

4
k

la
sė

 

   

  

 

  

1.  Dorinis ugdymas (etika, tikyba)  1/1  1/1  1/1  1  

2.   Lietuvių kalba  8  7  7  7  

3.  Užsienio kalba (anglų)   2  2  3  
      

4.  Matematika  4  5  5  4  
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31. Pamokų ir pertraukų laikas; 

pirmadienį ir ketvirtadienį 30 min. skiriama ryto valandai su klasės mokytoju. 

 

 1 klasė 2- 4  klasė 

Ryto pokalbis  8.00-8.30   

Pertrauka  8.30-8.40   

1 pamoka  8.40-9.15  8.40-9.25 

Pertrauka  9.15-9.30 9.25-9.40 

2 pamoka  9.30-10.05 9.40-10.25 

Pertrauka ( lauko pertrauka) 10.05-10.25 10.25-10.45 

3 pamoka  10.25-11.10  10.45-11.30 

Pertrauka  11.10-11.30 11.30-11.50 

4 pamoka  11.30-12.05  11.50-12.35 

Pertauka  12.05-12.25 12.35-12.55 

5 pamoka  12.25-13.00 12.55-13.40 

   

 

Antradienis, trečiadienis, penktadienis:  

 

 1 klasė  2-4 klasė  

 1 pamoka  8.00-8.35  8.00-8.45 

Pertrauka  8.35-8.50  8.45-9.00 

2 pamoka  8.50-9.25  9.00-9.45 

Pertrauka ( lauko 

pertrauka)  

9.25-9.45  9.45-10.05 

3 pamoka  9.45-10.20  10.05 – 10.50  

Pertrauka  10.20-10.40 10.50- 11.10 

4 pamoka  10.40-11.15  11.10 – 11.55 

Pertrauka  11.15 – 11.35  11.55- 12.15  

5 pamoka  11.35 – 12.10  12.15 – 13.00 

 

32. Valandos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti skiriamos: 

5.  Pasaulio pažinimas  2  2  2  2  

6.  Muzika  2  2  2  2  

7.  Kūno kultūra  3  2  3  3  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
     

9.  Dailė ir technologijos  2  2  2  2  

10.  Privalomų ugdymo valandų  skaičius 

mokiniui 
22  23  24  24  

10.  Valandos, skiriamos mokinių ugdymo  

(si) poreikiams tenkinti    

   1   

13.  Mokinių skaičius rugsėjo 1d.  19  

 

25  22  23  
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ketvirtoje klasėje - 1 valanda anglų kalbai. 

33. Individualiam darbui su mokiniu (-iais), kuriam (-iems) reikalinga specialioji 

pedagoginė pagalba (nedidinant mokiniui privalomų ugdymo valandų skaičiaus per savaitę, kai 

vienu metu dirba mokytojas ir specialusis pedagogas). 

34. Individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (pvz., gabiems 

mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi 

pasiekimams). Skiriama 1 val. per savaitę.  

35. 15 pažintinių  dienų skiriama kultūrinei, pažintinei, sportinei, praktinei ir kitai veiklai.  

šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Įvardintos veiklos yra  formalizuojamos 

mokyklos – darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ direktoriaus  įsakymu, rengiami veiklų planai. 

Organizuodami  pažintines veiklas mokytojai sudaro galimybes  mokytis už mokyklos ribų, 

tobulinti kompetencijas,  ugdytis vertybines nuostatas. Šios  veiklos yra ugdymo proceso dalis, ja 

siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų ir šios dienos įskaičiuojamos į 

ugdymosi dienų skaičių 

 

             Data Integruoto ugdymo dienos pavadinimas Atsakingas 

 2018  m. rugsėjo 1 d.  Mokslo metų pradžios šventė 

  
R. Cegelskienė 

2018 m. rugsėjo mėn. Integruotos dienos  R. Cegelskienė  

2018 m. spalio mėn.  Jaunųjų programuotojų diena  L. Sagaitienė 

2018 m.. gruodžio mėn. Visybinio integravimo dienos, pasirenkant 

aktualią temą. Prioritetas – informatikos 

gebėjimų  tobulinimas  

L. Sagaitienė,  

pradinių klasių 

mokytojai 

2019 sausio 3 d.    Pokštai, siurprizai, naujametinės nuotaikos Pradinių klasių 

mokytojai 

2019 m. vasario mėn. Nepriklausomybės atkūrimo diena I.Jovarauskienė 

2019 m. kovo mėn. Žemės diena  I.Jovarauskienė 

2019 m. gegužės mėn. Sporto diena  R. Jasinevičienė 

2019 m. 2 pusmetis  

 

5 d.  STEM gebėjimų stiprinimui, pagal 

Erasmus +  projekto veikla. 
R.Cegelskienė 

Pagal individualius 

pasirinkimus 

2 klasės bendruomenės dienos 

,,Mažosios kelionės po Lietuvą“ 
Pradinių klasių 

mokytojai 

 

36. Klasių dalijimas į grupes.  

36.1. Doriniam ugdymui (etika, tikyba). 

36.1.1. Tėvai (globėjai, kiti teisėti vaiko atstovai) parinko dorinio ugdymo dalykus taip:   

    

Klasės Tikyba, mokinių skaičius 

rugsėjo 1 d. 

Etika, mokinių skaičius rugsėjo 1 d. 

            1 10 9 

            2 10 15 

            3 15 7 

            4 23 -  

  

37. Užsienio  (anglų) kalba:  

37.1.1. anglų kalbos mokymui 2, 3, 4   klasėje.  
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38. Ugdymo procesas mokykloje – darželyje „Ąžuoliukas“  organizuojamas 

pamoka bei kitomis ugdymo organizavimo formomis (projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio 

darbo ar kt.   ugdymo formomis) suteikiama Bendrosios ugdymo programos   tikslų.   

 

PENKTAS SKIRSNIS 

INTEGRALAUS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS 

 

39. Bendrosios programos tikslų gali būti siekiama ugdymo turinį formuojant pagal 

dalykus arba integravus atskirų ar visų ugdymo dalykų programas. 

40. Formuojant/ kuriant  integralų ugdymo turinį.  Jo kūrime dalyvauja komandos: pradinių 

klasių mokytojai, dalykų mokytojai, neformalaus švietimo mokytojai, už ugdymą atsakinga 

administracija. Bendradarbiavimo principu formuojamas ugdymo turinys (uždavinių, metodų, 

žinių, gebėjimų, patirčių prasme), numatomi siektini rezultatai.  

40.1. Organizuodamas  integralų ugdymo turinį mokytojai:  

40.1.1. numato ugdymo proceso  pradžią ir pabaigą, numato ugdymo laiką savaitei (pagal 

punktą  40.1) 

 

Dalykai Ugdymo laikas minutėmis per savaitę Iš viso 

minučių 1–4 

klasėse 

Dorinis ugdymas ( tikyba arba etika) 770 1080 1080 1080 170 

Lietuvių kalba 1225 

Užsienio kalba 360 

Matematika 770 

Pasaulio pažinimas 340 

Dailė ir technologijos 340 

Muzika 340 

Kūno kultūra/ šokis 475 

Privalomas mokinio ugdymo laikas 

(minutėmis) 

770 1080 1080 1080 4010 

 

40.1.2. teminiuose  planuose numato integruoto ugdymo turinio įgyvendinimą: numato 

integracinius/ jungiamuosius ugdymo turinio elementus. Jais gali būti: numatyti ugdymo (si) 

pasiekimai, kompetencijos, aktualios temos, problemos, iškelti ugdymo tikslai; 

 40.1.3. gali pasirinkti įvairius ugdymo turinio integravimo būdus, kai integruojami visi ar 

keli Bendrosios programos ugdymo dalykai;  

40.1.4. jei numatoma  integruotai dirbti dieną t.y.  integruoti dvi ar daugiau pamokų, 

pakanka  pažymėti el.  dienyne -  integruotos pamokos.  Pamokos aprašyme pateikti (pamokos 

uždavinį, pagrindinės pamokos dalies aprašymą, rezultatą). 

40.2. Ugdymo procesas,  organizuojant  pamoka ir kitomis ugdymo organizavimo 

formomis, gali vykti  ne tik mokykloje, bet ir kitose įvairiose edukacinėse erdvėse (pvz., 

muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.). 

40.2.1. Ugdymo procesą organizuojant projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo ar 

kitomis formomis,  ugdymo procesas turi būti ne ilgesnis, kaip 6 ugdymo valandos per dieną 

(formalus ir neformalus ugdymas) 2-4 klasėse, 1 klasėje-5 ugdymo valandos.  Ugdymo procesas 

gali būti skirstomas į įvairios trukmės periodus, bet neilgesnius nei  90  min.. 

         40.3. Informacinių gebėjimų ugdymas integruojamas į pradinio ugdymo mokomuosius 

dalykus (kuriuos numato mokytojas): 

40.3.1. siekti, kad  informacinės komunikacinės technologijos padėtų mokiniams aktyviai 

dirbti, ieškoti informacijos, spręsti problemas, padėtų pamokoje vykstantį procesą grįsti 

mokymosi paradigma – ugdymo procese, tobulinti gebėjimus naudotis mokomosiomis 

kompiuterinėmis priemonėmis, reflektuoti mokymosi procesą;  
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40.3.2. informacinių technologijų naudojimas mokytojo darbe ir mokinio 

mokymuisi numatomas ilgalaikiuose planuose; 

40.3.3. informacines komunikacines technologijas mokytojai naudoja: savo veiklos 

planavimui, ruošimuisi pamokoms ir neformaliojo ugdymo užsiėmimams, mokymo 

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

pranešimams, pasisakymams; 

40.3.4. mokykloje mokytojai naudojasi IKT įranga   ir veda pamokas IT kabinete pagal 

atskirą tvarkaraštį. Klasėse pamokų metu  naudojama  multimedija, demonstracinis ekranas, foto 

aparatas, telefonas,  kompiuteris, audio aparatūra, video kamera.  

41. Susitarta naudoti  mokymo dalykų vadovėlius, taip: 

 

Vadovėlio pavadinimas Klasė Mokytojo vardas, 

pavardė 

Matematika ( serija Taip ) 1,2, 3 knyga.  

Makarskaite  – Petkevičienė, V. Vanagirienė  „Raktas, 

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

E. Velička „Mano muzika“ . 

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

Rita Ratkevičienė, Zita Tručinskienė „Tikiu ir myliu“. 

Katalikų tikybos vadovėlis 1 klasei. 

 

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

„Matematika ( serija Taip)    1,2, 3 knyga.  

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

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

 E. Velička „Mano muzika“ . 

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

technologijos“.  

Rita Ratkevičienė, Zita Tručinskienė „Tikiu ir myliu“. 

Katalikų tikybos vadovėlis 2 klasei 

 

Matematika ( serija Taip ) 1,2, 3 knyga.  

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

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

atrakinantis visas pasaulio pažinimo duris“ 1, 2 knyga.  

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

technologijos“.  

 E. Velička „ Mano muzika“.  

Rita Ratkevičienė, Zita Tručinskienė „ Dievas padeda“ 

katalikų tikybos vadovėlis 3 klasei 

 

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 

technologijos“.  

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

atrakinantis visas pasaulio pažinimo duris“ 1, 2 knyga.  

Virginija Zvans- Jenny Dooley „ Star Kids 3“.  

E. Velička „ Mano muzika“.  

 Daiva Širvinskytė, Danutė Uoginienė „Dievas su mumis“ 

katalikų tikybos vadovėlis.  

Naujasis testamentas  (  pasirinktinai ) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
4 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ilona Matiekuvienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigitas Rimša  

 

 

 

 

 

 

Edita Lapienienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrė Narkūnaitė  

 



 10 

42. Dėl pratybų  sąsiuvinių  naudojimo , pagal mokytojų rekomendacijas, susitariama 

klasės tėvų bendruomenėje.  

43. klasės vadovo planas rengiamas mėnesiui elektroniniame  Eduka dienyne.  

44. Pradinio ugdymo turinio planavimas: 

44.1. ugdymo turinys planuojamas pagal  2018-2019 mokslo metų ugdymo plano 

nuostatas,  mokyklos – darželio ,,Ąžuoliukas“ pradinio ugdymo turinio veiklos tikslus, 

uždavinius, Bendroje   pradinio ugdymo programoje  numatytas nuostatas, pasiekimus; 

44.2. ilgalaikis  ugdymo  planas atitinkamai klasei rengiamas   iki 2018  m. rugsėjo 12  d.; 

44.3. ilgalaikis ugdymo planas  yra   suderinamas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir 

teikiamas tvirtinti  mokyklos – darželio „Ąžuoliuko“ direktoriui; 

44.4. ilgalaikiai ugdymo planai rengiami pagal reikalavimus,  dėl kurių susitarta pradinio 

ugdymo mokytojų metodinėje grupėje (mokyklos – darželio ,,Ąžuoliukas“ metodinės grupės 

protokolas,  2018 m.  rugpjūčio 26 d. Nr. 1-4 ). 

44.5. Ilgalaikis ugdymo planas yra sudaromas pagal tokią  plano struktūrą: 

44.5.1. 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 );  

44.5.2. siektini ugdymo turinio bendrieji tikslai ir uždaviniai turi būti susiję su dalyko, 

bendrųjų kompetencijų ugdymu pagal pradinio ugdymo Bendrąsias programas, mokyklos 

darželio ,,Ąžuoliukas“  2018-2019 m. m. ugdymo turinio   nurodytais tikslais. Pateikiami 

diferencijavimo būdai, kuriuos taikys mokytojas, fiksuojamas mokinio pasiekimų ir pažangos 

vertinimas. Numatomi integraciniai ryšiai (integruojamųjų programų įgyvendinimas ir  

informatikos gebėjimų   ugdymas, antrame arba  ketvirtame skyriuje pasirinktinai);    

44.5. 3. sėkmės kriterijai; 

44.5. 4. ugdymo dalykų pasiekimai planuojami pagal lentelę:   

Dalykas Veiklos sritis  Pasiekimai ( nuostatos, gebėjimai, 

supratimas – pagal BP) 

Pastabos, refleksija  

  

 

  

 

45. Pamokos planų struktūrą savo nuožiūra pasirenka kiekvienas mokytojas individualiai.        

46.  Mokytojas atsako už pradinio ugdymo programos įgyvendinimą, mokinių pasiekimus 

ir pažangą.  

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

su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko 

pasiekimus (jeigu mokinys lankė priešmokyklinę ugdymo  grupę).                     

48. Mokinių mokymosi krūviui reguliuoti taikomos šios priemonės: 

48.1. susitarta, kad mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. 

49. Mokykla užtikrina, kad namų darbai : 

49.1. atitiktų mokinio galias;  

49.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tarnautų 

tolimesniam mokymuisi;  

49.3. nebūtų užduodami atostogoms;  

49.4. mokiniai, kurie negali namuose atlikti namų darbų (socialinės, ekonominės sąlygos) 

sudaromos sąlygos juos atlikti pailgintos dienos grupėje.  

50. Mokymosi pagalbai skiriamos  trumpalaikės konsultacijos. Apie teikiamą mokymosi 

pagalbą konsultacijų metu mokytojai  informuoja tėvus.  
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51. Susitarta, kad einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį 

pagal pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius,  išlaikant mokslo metams skirtą ugdymo valandų 

skaičių.  

  

ŠEŠTAS SKIRSNIS 

          BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ,          

                                INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

52. Ugdymo dalykų programų įgyvendinimas.  

52.1 Dorinis ugdymas:  

52.1.1. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais, 

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

52.2. Kalbinis ugdymas:  

52.2.1. lietuvių kalba: 

52.2.2. lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimus 

ugdyti per visus mokomuosius dalykus, kitas ugdomąsias veiklas pradinėse klasėse. 

52.3. Užsienio kalbos mokymas:   

52.3.1.vadovaujantis tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų)  prašymais  2, 3, 4 klasėse  

mokoma  anglų kalbos; 

52.3.2. anglų kalbos mokymo organizavimas pagal klases ir grupes: 

 

Klasės  Mokinių skaičius Grupių skaičius 

2 25 2 

3 23 2 

4 22 2 

 

 52.3.3..1anglų kalbos moko mokytojai turintys užsienio kalbos mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją ir išklausę darbo su pradinių klasių didaktikos kursą. 

52.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

52.4.1. pasaulio pažinimo  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 ) turėtų vykti 

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

telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose.   El. dienyne mokytojas nurodo, kur vyks pamoka, 

jeigu reikalinga pagalba kreipiasi į mokyklos – darželio direktorių.  Organizuodamas šias veiklas 

mokytojas gali jungti kelias pasaulio pažinimo pamokas;  

52.4.2. socialiniams gebėjimams ugdytis rekomenduojama dalį (1/4) pasaulio pažinimo 

dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

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

pan.). 

52.5. Matematika: 

52.5.1.  organizuojant matematinį ugdymą rekomenduojama vadovautis ne tik Bendrosios 

programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių bei tarptautinių mokinių pasiekimų 

tyrimų rekomendacijomis, naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines 

mokomąsias priemones; 

52.5.2. ugdant gabius matematikai mokinius, naudojamasi konkurso „ Kengūra“ 

užduotimis ir kitais šaltiniais.  

52.6.  Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika); 

52.6.1. technologiniam ugdymui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 1/3 dailės ir 

technologijų dalykui skiriamo laiko; 

 52.6.2. atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir  galimybes 

mokykloje. 
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52.7. Kūno kultūra: 

52.7.1.  1,3, 4  klasėje   1 kūno kultūros  pamoka skiriama sveikos gyvensenos formavimui;  

52.7.2. 20 val. per metus 1- 4  klasėse skiriamos mokytis plaukti ( pagal sutartį su Rokiškio 

baseino direktoriumi); 

52.7.3. kūno kultūros pamokos lauke organizuojamos rugsėjo, spalio, balandžio, gegužės 

mėnesiais. Lauke,  esant ne žemesnei kaip minus 8 laipsniai C.  Sporto salėje  užsiėmimai vyksta 

J. Tumo – Vaižganto  gimnazijoje. Mokiniai turi vilkėti tinkamą aprangą ir sportinę avalynę. 

53.  Į Bendrosios programos  pradinio ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

53.1. 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. įsakymu 

Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 

priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti 

ir vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį. 

53.2. Žmogaus saugos bendroji programa, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa.   

53.3. 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. 

53.4. Į klasės vadovo veiklą pagal susitarimus klasių bendruomenėse,  integruojamos šios 

ilgalaikės prevencinės programos: 

53.5.  2.3   klasėse į klasės vadovo veiklą integruojama socialinių – emocinių  įgūdžių 

ugdymo programa ,,Antras žingsnis“; 

          54. Mokykloje patyčių stebėsena, prevencija ir intervencija vykdoma remiantis šiais 

principais: 

54.1. į patyčias reaguojama nepriklausomai nuo jų turinio ir formos;  

54.2. kiekvienas mokyklos administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos 

specialistas ar kitas darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie patyčias, turi reaguoti ir stabdyti;  

54.3. visais įtariamų ar realių patyčių atvejais kiekvienas mokyklos administracijos 

atstovas, mokytojas ar švietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas, 

įsikišdamas į patyčias nutraukia bet kokius  įtarimą keliančius veiksmus ir primena „ 5 pirštų“ 

taisyklę,  mokiniu,  kuris tyčiojasi,  mokyklos nuostatas ir elgesio taisykles. Esant pagalbos 

reikalingumui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis( tėvus, greitoji pagalba ir pan.).  

 55. Etninės kultūros ugdymas  integruojamas mokomuosius dalykus bei klasės vadovo 

veiklą. 

SEPTINTAS SKIRSNIS   

           MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

56. 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. 

57. Mokytojas numato mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą vadovaudamasis 

mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, 

atsižvelgdamas į klasės mokinių mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes.  

58. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, 

diagnostinis, apibendrinamasis  vertinimas: 

58.1. formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu 

teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) 

apie jo mokymosi eigą, pasiekimus ar nesėkmes; 

58.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant nustatyti esamą 
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padėtį: kokie yra mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga, numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes: 

58.2.1.  atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslas), gali būti taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai darbai, testai ir kt. Per dieną neturėtų būti 

atliekamas daugiau kaip vienas diagnostinis darbas; 

58.2.2. informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių 

atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams, kitiems teisėtiems vaiko atstovams ) teikiama 

trumpais komentarais, lygiai nenurodomi; 

58.2.3. kognityvinių gebėjimų vertinimas ( remiamasi diagnostinio ( kontrolinių darbų, 

testų ir kt. vertinimo darbų ) tarptautinių  ir nacionalinių  mokinių pasiekimų tyrimų  ir 

patikrinimų) atliekamas  taikant tris dėmenis: 

58.2.4. žinios ir supratimas. Vertinant faktines žinias tikrinama, kaip mokiniai įsimena, 

atpažįsta, apibrėžia, nusako, iliustruoja pvz.  pasirenka priemones  ir kt.; 

58.2.5. žinių taikymo gebėjimus, kurie apima įvairių situacijų supratimą ir žinių 

panaudojimą problemoms spręsti. Vertinami mokinių gebėjimai palyginti, klasifikuoti, susieti, 

priešpriešinti interpretuoti, rasti sprendimus, supratingai paaiškinti  ir kt.; 

58.2. 6. aukštesnieji mąstymo gebėjimai išryškėja sprendžiant problemas, kuriant 

paaiškinimus, darant išvadas, priimant sprendimus, perkeliant įgytas žinias į naujas situacijas. 

Vertinami gebėjimai analizuoti, apibendrinti, interpretuoti, integruoti žinias, numatyti, 

prognozuoti, sudaryti, sukurti, formuluoti išvadas, apibendrinti informaciją ir pritaikyti naujomis 

situacijomis, kritiškai vertinti, argumentuoti, reflektuoti; 

58.3. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir 

pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant 

mokinio per ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje pradinio ugdymo  

programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius, ir įrašomi: (patenkinamas, 

pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma 

„nepatenkinamas“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
59. Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno  skiltyje, nurodoma padaryta 

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

60. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą programą ir 

nesiekiančių įgyti pradinio išsilavinimo, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės 

mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje el. dienyno skiltyje, įrašant 

„p.p“ arba „n.p.“. 

61. 2, 4 klasės mokiniai dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. 

Rezultatai aptariami individualių pokalbių metu, kuriuose dalyvautų mokinys, tėvai ir mokytojai 

bei suplanuojamas  tolesnis  mokymąsis  (pokalbiuose, dalyvaujant mokiniui, tėvams, 

mokiniams  aptariami  mokymosi  uždaviniai, suplanuojamas  mokymąsis, pagalbos teikimo 

priemones ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

62. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis 

pagal pagrindinio  ugdymo programą.  

63. Adaptacijos periodo trukmė pirmos klasės mokiniams – vienas mėnuo. Tuo laikotarpiu 

mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami tik formuojamuoju vertinimu. 

AŠTUNTAS SKIRSNIS 

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA. 

 

64..  Tėvų (globėjai, kiti teisėti vaiko atstovai) ir mokyklos bendradarbiavimo tikslas – 

prasmingas mokinių, jų tėvų, mokytojų  bendradarbiavimas siekiant aukštesnės ugdymo 

kokybės, kiekvieno vaiko pažangos, visapusiškos asmenybės ugdymo, skatinant nuoseklų ir 

veiksmingą šeimos dalyvavimą mokyklos veikloje, padedant šeimai įveikti mokinio mokymosi ir 

socializacijos sunkumus.  

65. Bendradarbiavimo formos:  
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65.1 mokyklos internetinis puslapis www. rokiskioazuoliukas.lt. Skelbiami 

mokyklos dokumentai, pateikiama informacija apie organizuojamus renginius, vykdomus 

projektus, mokinių pasiekimus olimpiadose, varžybose, konkursuose, specialistų konsultacijos, 

neformalaus švietimo užsiėmimai;  

65.2. elektroninis dienynas: pateikiamos informacinio pobūdžio žinutės, aktualios 

individualios informacijos apie vaiko mokymąsi ir elgesį,  

65.3. tėvų susirinkimai ne mažiau 2 k. per mokslo metus (esant poreikiui dažniau).  Per 

klasės susirinkimus aptariami klasės tikslai, uždaviniai, renginiai, mokinių mokymosi pasiekimai 

ir kitos aktualios mokymosi ir elgesio problemos. Esant reikalui, kviečiami mokyklos 

administracijos atstovai, dalykų mokytojai, pagalbos specialistai.  

65.4. tėvų  (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų)  pedagoginis švietimas, konsultacijos.  

Tėvai  (globėjai, kiti teisėti vaiko atstovai) skatinami sukurti mokiniams tinkamą edukacinę 

aplinką namuose; savo pagrįstais lūkesčiais motyvuoti vaiką mokytis; padėti vaikams mokytis 

namuose; sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose; 

65.5. bendradarbiavimas ugdant (atvirų durų dienos,  tėvai savanoriai),  

65.6. pedagoginė konsultacija.  

66. Mokinių tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų) dalyvavimas  pokalbiuose tėvai – 

mokinys – mokytoja,   aptariant  ir priimant sprendimus dėl individualios  mokinio pažangos 

gerinimo ( rugsėjo, vasario,  gegužės mėn. ).   

 67.  Mokinių tėvai (globėjai, kiti teisėti vaiko atstovai) ir  mokykla  nuolat 

bendradarbiauja tarpusavyje planuodami, įgyvendindami ugdymo procesą ir priimdami 

sprendimus: mokinių tėvai dalyvauja  veiklos kokybės įsivertinimo, dorinio ugdymo,   švietimo 

pagalbos organizavimo apklausose,  projektinėje veikloje, renginiuose, šventėse, ekskursijose, 

mokinių tėvų susirinkimuose.  

         

DEVINTAS SKIRSNIS 

 NEFORMALUS ŠVIETIMAS 

 

68. Neformalus vaikų švietimas įgyvendinamas vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ar 

savivaldybių biudžetinių finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, 

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

1214. Gali būti rengiamos ir siūlomos neformaliojo švietimo ugdymo programos (moduliai ) 

69. mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus dėl mokinių pasiekimų gerinimo ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymo, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir siūlo mokiniams rinktis 

neformaliojo švietimo programas 

70. Susitarimai dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo: 

70.1. mokiniai neformaliojo švietimo programas renkasi laisvai. Jos yra  neprivalomos; 

70.2. neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos atsižvelgiant į  mokinių poreikius, 

mokyklos tikslus, numatomus ugdymo prioritetus dėl mokinių pasiekimų gerinimo ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymo; 

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

nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos – darželio  taryba;  

70.4.  mokyklos – darželio neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu  

nevykdomos; 

70.5. mokiniai, lankantys mokyklos – darželio ,,Ąžuoliukas“ neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus,  laisvai pasirenka jų lankymo laikotarpius. Neformalųjį vaikų švietimą 

rekomenduojama organizuoti ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, numatyti veiklų intensyvumą, 

periodiškumą, trukmę; 

70.6. neformalaus švietimo  veikla ir valandų paskirstymas: 
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Eil.  

Nr.  

Neformalaus ugdymo 

programos 

pavadinimas 

Paskirtis pagal ugdomas 

kompetencijas 

Val. 

skaičius 

Mokytojo vardas, 

pavardė 

Informatikos, inžinerijos, matematiniams gebėjimams ugdyti 

1.  Mokslo technologijų 

modulis 

1-4 klasėms  4 Loreta Sagaitienė  

     

Asmeninių meninių gebėjimų ugdymui  

2.  Dailės būrelis  1-4 klasės  2 Žilvinas 

Vaičiūnas  

Muzikinių gebėjimų ugdymui  

3.  

  

Iš vaikystės kiemo  1-3 klasės 1 A. Trasykė 

Kalbiniams gebėjimams ugdyti 

4. l

l

l

l 

Little Chatterbox 

(pirmieji anglų kalbos 

įgūdžiai). 

 

1 klasė 1 Loreta Sagaitienė 

 

 71. Neformalaus  švietimo  veikla vykdoma pagal mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ 

direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį.  

 

VI. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS, 

ATSIRANDANČIŲ DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) 

UGDYMO   ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMAS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

72. 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. 

73. Mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių, į mokyklą priimamas bendra tvarka 

prieš tai tėvus informavus apie specialiosios pagalbos teikimo galimybes mokykloje. 

74. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, 

formuojamas ugdymo turinys (integralus ar pagal dalykus), parenkamos mokymosi 

organizavimo formos (pamoka, projektinė veikla ar pan.), pritaikomos ugdymosi erdvės, 

parenkamos ugdymui skirtos techninės pagalbos priemonės ir specialiosios mokymo priemonės. 

75. Organizuojant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, teikiama 

logopedo pagalba vidutinių ir nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, 

skiriamos specialiosios pamokos tarčiai, kalbai lavinti;  

 76.  mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, individualioms ir grupinėms 

specialiosioms logopedo pratyboms 1–4 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę.  

77. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokykla 

atsižvelgia į: 

77.1. reikmes, atsirandančias dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų arba nepalankių aplinkos 

veiksnių;  

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

labai dideli); 

77.3. mokymosi formą ir mokymosi proceso organizavimo būdą (ar mokinys ugdomas 

bendrojo ugdymo mokyklos klasėje, ar namie);  

77.4. ugdymo programą:  Bendrąją  pradinio ugdymo  pritaikytą  ar individualizuotą, 

mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;  
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77.5. turintiems nežymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas rengiamas: 

programoms įgyvendinti nurodytu savaitinių ugdymo valandų skaičiumi, kuris gali būti 

keičiamas iki 15 procentų. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

78. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Lietuvos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 patvirtintu „Dėl mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos“.  

79. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga 

nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) 

prašymu namie mokomi pagal Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam 

reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, 

ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams 

pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836.  

80. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos 

pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namie planą (pritaiko 

Bendrąją programą, numato ugdomųjų veiklų tvarkaraštį); Bendroji programa įgyvendinama, 

ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį. 

Rekomenduojama įgyvendinti visas Bendrosios programos dalykų programas, išskyrus kūno 

kultūros programą. 

81. Mokinys gydytojo leidimu dalį ugdymo valandų / pamokų gali lankyti mokykloje. Šios 

ugdymo  pamokos įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. 

82. Namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomam mokiniui 1–3 

klasėse skiriamos 9 savaitinės ugdymo valandos Bendrosios programos ugdymo dalykams 

įgyvendinti; 4 klasėse – 11 ugdymo valandų. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TREČIAS SKIRSNIS 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS, 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

83 Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, 

teikiamos vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis tvarkomis. 

84. 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.  

85. Mokyklos vaiko gerovės  komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu mokyklos – darželio „ Ąžuoliukas“ direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymu   Nr. V- 67. 

86. 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, 97.4. socialinė pedagoginė pagalba teikiama 

vadovaujantis Bendraisiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatais, patvirtintais 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos 18 švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 

V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos 

aprašo patvirtinimo“.  .  
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87. Mokykla susitarė dėl švietimo pagalbos (psichologinės, specialiosios 

pedagoginės, socialinės pedagoginės) teikimo galimybių ir būdų.  

88.  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).  

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

ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.  

90. 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.  

91. Švietimo pagalbos teikimo  būdai mokykloje - darželyje ,,Ąžuoliukas“ vykdomi, 

vadovaujantis pareiginiais nuostatais. 
Pagalbą 

teikia  
Psichologinė pagalba  Specialioji pedagoginė 

pagalba 

Socialinė pedagoginė 

pagalba  

Moky 

tojai 

Individualiai dirba su 

mokiniais, turinčiais 

mokymosi sunkumų, 

bendravimo, elgesio 

problemų, bei jų tėvais. 

Vykdo reikalingą 

prevenciją. Vykdo 

mokinių, tėvų švietimą 

vaiko raidos 

psichologijos klausimais.  

Pagal poreikį bendrauja 

su PPT specialistais, 

Vaiko gerovės komisija.  

Individualiai dirba su 

mokiniais, turinčiais 

mokymosi sunkumų, 

bendravimo ir elgesio 

problemų, socialinių 

problemų šeimoje. Teikia 

pagalbą šių mokinių 

tėvams. Vykdo edukacinę 

veiklą klasėje, neišskiria 

probleminių mokinių, 

vykdo mokinių, tėvų 

švietimą vaiko raidos, 

pedagoginės psichologijos 

klausimais. Pagal poreikį 

bendrauja su pagalbos 

specialistais mokykloje, 

PPT specialistais.  

Individualiai dirba su 

mokiniais, turinčiais 

elgesio, bendravimo  bei 

socialinių problemų 

šeimoje. Teikia pagalbą 

šių mokinių tėvams. 

Ugdo mokinių gyvenimo 

įgūdžius. Vykdo 

mokinių, tėvų švietimą 

vaiko raidos, socialinės 

psichologijos klausimais. 

Padeda kurti saugią 

mokymo ir mokymosi 

aplinką, Atlieka tyrimus, 

anketines apklausas 

mokymosi, bendravimo. 

Elgesio, lankomumo 

problemoms nustatyti 

bei priežastims 

išsiaiškinti. Pagal poreikį 

bendrauja su socialinę 

pagalbą teikiančiomis 

tarnybomis.  

Direkto

riaus 

pavadu

otojas  

Surenka informaciją bei 

suinteresuotus asmenis 

(mokinius, tėvus, 

mokytojus, specialistus) 

ir sprendžia, kokios 

pagalbos mokiniui reikia, 

informuoja pagalbos 

mokiniui specialistus, 

koordinuoja pagalbos 

mokiniui specialistų 

darbą mokinio problemos 

sprendimui, nukreipia 

mokinius PPT  

psichologo konsultacijai.  

Surenka informaciją bei 

suinteresuotus asmenis 

(mokinius, tėvus, 

mokytojus, specialistus) ir 

sprendžia, kokios 

pedagoginės pagalbos 

mokiniu reikia, informuoja 

pagalbos mokiniui 

specialistus, koordinuoja 

pagalbos mokiniui 

specialistų darbą mokinio 

problemai sprendimui.  

Pagal poreikį 

bendradarbiauja su  PPT 

tarnyba, kitomis 

Surenka informaciją bei 

suinteresuotus asmenis 

(mokinius, tėvus, 

mokytojus, specialistus) 

ir sprendžia, kokios 

socialinės pedagoginės 

pagalbos mokiniui 

reikia, informuoja 

pagalbos mokiniui 

specialistus, koordinuoja 

pagalbos mokiniui 

specialistų darbą 

mokinio problemos 

sprendimui. Pagal 

poreikį bendradarbiauja 
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institucijomis. su  PPT tarnyba, kitomis 

institucijomis. 

Logope

das 

 Veda specialiąsias 

pratybas ir pratybas kalbos 

ir komunikacijos 

sutrikimams šalinti. 

Vertina mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasiekimus, 

išbraukia mokinius, 

kuriems pašalintas kalbos 

ar kitas komunikacijos 

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, 

supažindina mokytojus su 

pagalbos specialiųjų 

poreikių mokiniams 

teikimo būdais, kaupia 

duomenis apie šiuos 

mokinius. 

Pagal poreikį 

individualiai dirba su 

specialiųjų poreikių 

mokiniais, turinčiais 

socialinių problemų, bei 

mokinių tėvais. 

Spec. 

pedago

gas  

 Atlieka mokinių 

pedagoginį vertinimą, 

nustato mokinių žinių, 

mokėjimų, įgūdžių, 

gebėjimų lygį ir jų 

atitikimą ugdymo 

programoms bei įvertina 

pažangą mokykloje, 

bendradarbiauja su 

mokytojais, specialiųjų 

poreikių mokinių tėvais, 

PPT specialistais, numato 

ugdymo tikslus, 

uždavinius, 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 medžiagą ir 

mokymo priemones, kaip 

pritaikyti ir 

Pagal poreikį 

individualiai dirba su 

specialiųjų poreikių 

mokiniais, turinčiais 

socialinių problemų, bei 

mokinių tėvais. 
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individualizuoti 

Bendrąsias programas. 

Dalyvauja Vaiko gerovės 

komisijos darbe. 

Vaiko  

gerov 

ės  

komisi 

ja  

 Nagrinėja mokinių 

nesėkmingo mokymosi 

priežastis, imasi veiksmų, 

padedančių sėkmingai 

mokytis. Atlieka mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

pirminį įvertinimą. Teikia 

rekomendacijas 

mokytojams, tėvams dėl 

specialiojo ugdymo būdų, 

metodų pritaikymo. 

Organizuoja ir koordinuoja 

ugdymo programų 

pritaikymą. Siūlo tėvams 

vaiko specialiuosius 

ugdymosi poreikius 

įvertinti PPT. 

Vertina mokyklos 

ugdymosi aplinką, vaikų 

saugumą, analizuoja 

vaikų ugdymosi 

poreikius, problemas ir 

jų priežastis, nustato 

švietimo pagalbos 

priemonių prioritetus, 

kryptis, teikimo formas 

Teikia informaciją 

tėvams dėl socialinės 

paramos mokiniams 

teikimo. 

Moky- 

tojų  

taryba  

Sudaro sąlygas bei 

nukreipia PPT 

psichologo 

konsultacijoms.  

Vykdo mokinių tėvų 

švietimo organizavimą 

vaiko raidos 

psichologijos klausimais. 

Sudaro sąlygas 

bendradarbiauti su 

suinteresuotomis 

institucijomis. 

Analizuoja ir vertina 

mokinių ugdymosi 

rezultatus, daromą 

pažangą. Svarsto darbo su 

nemotyvuotais mokiniais 

problemas. Rūpinasi 

gabiųjų ir specialiųjų 

poreikių mokinių ugdymu. 

Analizuoja mokymosi 

kokybės klausimus. 

Analizuoja teikiamos 

pedagoginės ir 

specialiosios pagalbos 

mokiniui kokybę. 

Analizuoja ir vertina 

socialinio konteksto 

įtaką mokinių ugdymosi 

rezultatams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Rokiškio mokyklos-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

tarybos 2018 m. birželio 15  d. protokolu Nr. 1 
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2018-2019  mokslo metų 

pradinio ugdymo 

programos  ugdymo plano 

1 priedas 

 
 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 2018-2019 M.M. 

 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 

m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (Žin., 2013, Nr. 122-6236) (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V- 674 redakcija). 

2. Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinama ,,Priešmokyklinio ugdymo bendroji 

programa“ patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. 

įsakymu Nr. 779. 

3. Priešmokyklinėje grupėje dirba: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jovita Šukienė - 36 

val. per savaitę; muzikos mokytoja Aurelija Trasykė, meninio ugdymo mokytojas Žilvinas 

Vaičiūnas, mokslo technologijų mokytoja Loreta Sagaitienė, judesio korekcijos mokytoja Rasa 

Jasinevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Violeta Jermolajeva. 

4. Priešmokyklinėje grupėje su vaikais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, dirba 

logopedas. 

5. Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos įgyvendinimo 

trukmė – 175 ugdymo dienos. 

6. Ugdymo proceso trukmė nuo 2018-09-01 iki 2019-06-07. 

Darbo režimas – penkiadienis, darbo valandos nuo 7.00 – 17.30 val.  

7.  Priešmokyklinėje grupėje atostogos skiriamos: 
 
 

Rudens 

 

2018-10-27–2018-11-02 

 Žiemos (Kalėdų) 

 

2018-12-27–2019-01-02 

 Žiemos 

 

2019-02-18–2019-02-22 

 Pavasario (Velykų) 

 

2019-04-23–2019-04-26 

 Vasaros 

 

2019-06-07-2019-08-31 

  

8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas: 

8.1. parengia grupės ugdomosios veiklos ilgalaikį  planą.  

8.2. organizuoja ugdomąją veiklą pagal parengtą  savaitės planą,   individualizuoja 

ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į  grupės  ir individualius vaikų poreikius. 

9. Priešmokyklinio ugdymo siekis - vaiko socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir 

meninė kompetencijos, kurios ugdomos integruotai ir neskaidomos į atskiras sritis/dalykus. 

Ugdymo procesas yra vientisas. 

10. Vaikų  pažangą  ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas: 

10.1. vaikų pažangą programos įgyvendinimo laikotarpiu vertina nuolat, laisvai 

pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus; 

10.2 vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas kartu su specialistu (logopedu), individualiai dirbusiu su vaiku (jei grupėje 

tokių vaikų yra);  

10.3. pasiekimus fiksuoja tam skirtame Vaiko pasiekimų apraše ir elektroniniame dienyne 

„ Mūsų darželis“; 

10.4. vaikų pasiekimų įvertinimą atlieka ugdomųjų metų pradžioje  (rugsėjo mėn.) ir 

pabaigoje (gegužės mėn.). Per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradžios atlieka 

grupės vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą; 
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10.5. įgyvendinus programą, atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia 

laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui; 

10.6. supažindina tėvus su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie 

vaiko daromą pažangą. 

 
___________________________________ 

 


