
PATVIRTINTA 

Rokiškio mokyklos-darželio 

,,Ąžuoliukas“ direktoriaus 2019 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-338 

 

 

ROKIŠKIO MOKYKLA-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 

 

2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2019–2020  mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas (toliau – Mokyklos 

ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo programos, STEAM  ugdymo krypties,  pradinio 

ugdymo programos ją pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir su šiomis 

programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 
 

2. Ugdymo plano tikslas – tikslingai, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, planuoti ir  

organizuoti ugdymo procesą mokykloje, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti 

asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 
 
 

3. Mokyklos-darželio 2019–2020  mokslo metų pradinio ugdymo planas (toliau – Mokyklos 

ugdymo planas) rengiamas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 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, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 1 priedo „Pradinio ugdymo bendroji 

programa“ (toliau – Bendroji programa) nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi 

pasiekimų, 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. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros 

mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos 

veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokyklos strateginiu planu. 
 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:    

4.1. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje-darželyje vykdomų ugdymo programų 

įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu. 

4.2. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

4.3. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam skiriama ne mažiau kaip 30 

min.. 
 

 

4.4. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 
 

4.5. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje-darželyje vykdomų ugdymo programų 

įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu.  
 

4.6. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 
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4.7.Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant 

gebėjimus ir galias. 

4.8. Integruotas ugdymas – ugdymo/mokymo metodas, pagrįstas mokomųjų dalykų 

jungimu, pagal temas, reiškinių tyrimu, ir analize. Integruotas ugdymas leidžia sudaryti vientisą 

pasaulio vaizdą, susieti dalykinius ir bendruosius gebėjimus – mokinio saviraišką, bendravimo 

įgūdžius, mokėjimą mokytis, kūrybiškumą ir kt.  

4.9. Informatinis ugdymas – procesas, kai formuojamas gebėjimas atpažinti ir formuluoti 

įvairias aplinkos problemas (uždavinius), logiškai organizuoti  ir analizuoti duomenis, pavaizduoti 

juos modeliais, įvertinti problemos išsprendžiamumą ir automatizuoti jos sprendimą,  naudojant 

šiuolaikines technologijas.  

4.10. Projektinė veikla – mokymosi metodas, kuris skatina mokinius mokymąsi sieti su 

tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratintis dirbti grupėje kartus su kitais, sprendžiant 

vieną visiems aktualią problemą, kai sprendžiamos realios problemos. Dažniausiai šis metodas 

peržengia vieno dalyko ribas, nors šiuo metodu galima mokytis ir vieno dalyko.  
 

4.11. Kitos Bendrajame ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  
 

 

II SKYRIUS  

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS  

 

5.  Mokyklos ugdymo planą rengia: 
 

5.1. 2019 m. gegužės 9 d. mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu Nr. V-286 sudaryta darbo 

grupė. Grupės darbui vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
 

5.2. darbo grupė, rengdama 2019–2020 m. m. mokyklos-darželio pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti ugdymo planą, susitarė dėl jo struktūros ir formos, rėmėsi  švietimo stebėsenos 

duomenimis ir rekomendacijomis: nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, mokyklos-darželio įsivertinimo ir išorės vertinimo 

duomenimis.   
 

 

 

6. Mokyklos ugdymo planas, atsiradus teisės aktų pakeitimams, gali būti koreguojamas. 
 

7. Rengiant Mokyklos ugdymo planą Pradinio ugdymo programai įgyvendinti susitarė dėl: 
 

7.1. ugdymo turinio planavimo ir jo įgyvendinimo, integruojamųjų ir prevencinių programų 

įgyvendinimo; 
 

7.2. ugdymosi proceso organizavimo (trukmės, organizavimo formų ir kt.); 
 

7.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo; 
 

7.4. priemonių, padėsiančių mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

bei švietimo pagalbos teikimo; 
 

7.5. švietimo pagalbos teikimo; 
 

7.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo, pažintinės, kultūrinės veiklos 

organizavimo; 
 

7.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymosi poreikiams ir švietimo pagalbai teikti, panaudojimo; 
 

7.8. STEAM strategijų įgyvendinimo;  
 

7.9. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 

organizavimo būdų (atsiskaitomųjų darbų, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, 

savarankiškų darbų ir kt.) ir laikotarpių, didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, 

užduočių, kurios skirtos atlikti namuose, skyrimo;  
 

7.10. kitų mokiniams ir mokyklai ugdymo turiniui įgyvendinti aktualių klausimų. 
 
 

8. Mokyklos ugdymo planą mokyklos direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, jo 

projektą suderinęs su mokyklos-darželio taryba bei  Rokiškio r. savivaldybės švietimo, kultūros ir 

sporto skyriumi.  
 

9. Mokyklos ugdymo planas viešai skelbiamas mokyklos interneto svetainėje. 
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III SKYRIUS  

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

    

10. 2019–2020 mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d.. Ugdymo procesas prasideda 

2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. birželio 9 d.. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.  
 

 

11. Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario 

(Velykų) atostogos, kurių bendra trukmė 2019–2020 mokslo metais – 19 dienų.  Į atostogų trukmę 

neįskaičiuotos švenčių ir poilsio dienos.  

12. Mokinių atostogos 2019–2020 mokslo metais: 

 
 

Rudens  2019-10-28 – 2019-10-31     

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

Žiemos 2020-02-17 – 2020-02-21 

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

Vasaros atostogos 2020-06-10 – 2020-08-31 

  

12.1. Pusmečiai: 

 

Pirmas pusmetis Antras pusmetis  

2019-09-02 – 2020-01-31  2020-02-01 – 2020-06-09  

 

12.1. I  klasės mokytoja pasirinko  pamokų ir pertraukų užimtumo  organizavimo modelį: 

  

 Pirmadienis Antradienis -  

penktadienis 

Pertraukų trukmė 

Veikla prieš pamokas 8.00 – 8.30 8.00 – 8.10  

Pasiruošimas pamokoms 8.30 – 8.35 8.10 – 8.15  

1 pamoka 8.35 – 9.10 8.15 – 8.50  

Organizuojamos veiklos 9.10 – 9.15   

Pertrauka 9.15 – 9.30 8.50 – 9.05 15 min 

2 pamoka 9.30 – 10.05 9.05 – 9.40  

Organizuojamos veiklos  9.40 – 9.50  

Lauko pertrauka 10.05 – 10.25 9.50 – 10.10 20 min 

3 pamoka 10.25 – 11.00 10.10 – 10.45  

Organizuojamos veiklos  10.45 – 10.55  

Pietų pertrauka 11.00 – 11.25 10.55 – 11.20 25 min. 

4 pamoka 11.25 – 12.00 11.20 – 11.55  

Pertrauka 12.00 – 12.15 11.55 – 12.10 15 min 

5 pamoka 12.15 – 12.50 12.10 – 12.45  

 

12.1.2. 2-4 klasės: 

  

 Pirmadienis Antradienis -  penktadienis 

Ryto pokalbis  8.00 – 8.30  

Pertrauka  8.30 – 8.40  

1 pamoka  8.40 – 9.25 8.00 – 8.45 
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Pertrauka  9.25 – 9.40 8.45 – 9.00 

2 pamoka  9.40 – 10.25 9.00 – 9.45 

Pertrauka  10.25 – 10.45 9.45 – 10.05 

3 pamoka 11.45- 11.30 10.05 – 10.50 

Pertrauka  11.30 – 11.50 10.50 – 11.10 

4 pamoka  11.50 – 12.35 11.10 – 11.55 

Pertrauka  12.35 – 12.55 11.55 – 12.15 

5 pamoka  12.55 – 13.40 12.15 – 13.00 

 
 
 

13. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. 

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą 

mokiniams vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus 

Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ 

(toliau – Higienos norma), reikalavimus, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir 

organizuojamas kitose erdvėse. 
 

14. Mokyklos-darželio direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai 

ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Sprendimus dėl 

ugdymo proceso koregavimo, įskaičiavimo/neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių derina su 

mokyklos taryba bei  Rokiškio r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

15. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, 

matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis ugdymas. 
 

16. Bendroji programa įgyvendinama, vadovaujantis joje nustatytomis bendrosiomis ugdymo 

nuostatomis ir principais, didaktinėmis mokinių pasiekimų vertinimo nuostatomis, panaudojant 

ugdymo turinio integravimo galimybes ir laikantis ugdymo aplinkos kūrimo reikalavimų, 

atsižvelgiant į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo rezultatus ir rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų gerinimo, aktualias 

mokyklai. 
 

17. Mokykla-darželis, siekdama, kad ugdymo procesas būtų patrauklus, motyvuojantis, 

prasmingas nutarė 40 proc. ugdymo turinį vykdyti integruotai, pasirenkant įvairias ugdymo proceso 

organizavimo  formas:  

17.1.  netradicines pažintines dienos visos mokyklos mokiniams:  

 

Numatomas renginys Data 

Rugsėjo 1-osios  šventė 2019 m. rugsėjo mėn. 

Karjeros diena. Pasimatuokim mokytojo profesiją.  2019 m.  spalio mėn. 

Jaunojo programuotojo diena  2019 m. spalio mėn. 

Laisvų žaidimų diena  2019 m. gruodžio mėn.  

Mes Lietuvaičiai  2020 m.  sausio, vasario, kovo mėn. 

Mokyklos sveikatingumo ir sporto diena  2020 m. gegužės mėn.  

Mokslo metu pabaigos diena  2020 m. birželio mėn.  

 

17.2. kiekviena klasė organizuoja  ugdymo proceso 2 dienas, kurios skiriamos kultūrinei, 

socialinei, pažintinei veiklai. Rekomenduojama pasinaudoti veikloms iš Kultūros paso;  
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17.3.  20 ugdymo proceso  dienų kiekvienoje klasėje  skiriama STEM  krypties projektams 

vykdyti:   

Integruojanti projekto idėja Laikas Dalyviai 

Komunikacijos  Spalio 7–12 d. (5 

dienos) 

Dalyvaujant  Erasmus+ 

projekto   

„Mažieji mokslininkai stato  ir 

kuria Europą“ šalims 

partnerėms.  

Aš žmogus.  

 

Lapkričio mėn.  

(5 dienos) 

1-4 klasės  

STEAM  atradimai. 

Iššūkis – išlaisvinkime kūrybiškumą.  

Baigiamoji dalis mokinių 

konferencija.  

Balandžio mėn.   

(5 dienos) 

1-4 klasės   

Išmanus  gamtoje.  Gegužės–birželio mėn.  

(5 dienos) 

            1-4 klasės 

 

 

17.4.  mokykloje-darželyje susitarta, kad kiekvienas mokinys  turėtų galimybę įgyti  

asmenines projektų rengimo, vykdymo, pristatymo  patirties. Mokytojai susitarė, kad kiekvienas 

mokinys  pasirenka mokytojo pasiūlytą ar paties sugalvotą temą projektui parengti. Projektų 

organizavimo laikas (2020 m. vasario, kovo mėn.);  

17.5. 30 dienų (150 pamokų) ugdymas organizuojamas integracijos būdu; 

17.6. mokytojai formuodami integralų ugdymo turinį (nesuskaidytą į atskirus dalykus): 

17.6.1. numato integruoto ugdymo laikotarpius, ugdymo sričiai ar dalykui skirdamas 

proporcingą pamokų/ugdymo valandų skaičių, dienos ugdymo proceso pradžią ir pabaigą, 

preliminarų ugdymo veiklų laiką; 

17.6.2. mokytojai pritaikydami integralaus turinio elementus ir integravimo būdus, 

atsižvelgdami į mokinių poreikius ir pageidavimus numato (pasiekimus ir kompetencijas, aktualias 

problemas, temas, iškelia ugdymo tikslus, numato uždavinius);  
 

17.6.3. kurdami integralų ugdymo turinį, mokytojai gali derinti Bendrosios programos ir 

neformaliojo vaikų švietimo programų turinį.  
 

 

18.  Ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1-4 

klasėse numatomas vadovaujantis  Lietuvos higienos norma HN 21: 2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V- 773 . Ugdymo 

valandos trukmė  1 klasėje – 35 min., 2-4 klasėse – 45 min.. 
 

19.  Ugdymo procesą   organizuojant kita ugdymo organizavimo forma ne mokykloje, bet už 

jos ribų (pvz. muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.) pateikiama  

informacija tėvams elektroniniame  dienyne.  Tokioms veikloms organizuoti kiekvienoje klasėje 

skiriama ne mažiau ugdymo proceso  10 pamokų. 
 

 

20. Ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį) per 

dieną 1 klasėje gali trukti neilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2-4 klasėse – 6 ugdymo valandas.  Į šį 

laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai  skirtas laikas. 

21. Pradinio ugdymo programai, neformalaus švietimo programos įgyvendinti 2019–2020 m. 

m skiriamos ugdymo valandos: 

 

Dalykai Dalyko savaitinių valandų skaičius klasėse 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba etika) 1 1 1 1 

Lietuvių kalba  8 7 7 7 

Anglų kalba  - 2 2 2 
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Matematika  4 5 4 5 

Pasaulio pažinimas  2 2 2 2 

Dailė it technologijos  2 2 2 2 

Muzika  2 2 2 2 

Fizinis ugdymas  3 3 3 3 

Ugdymo valandų skaičius iš viso 22 24 23 24 

Valandos skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

1 1 2 2 

Neformaliojo švietimo valandos  2 2 2 2 

 

22. Ugdymo dalykams klasei 2019–2020 m. m.  skiriamas valandų skaičius: 

 

Dalykai  1 klasė  2 klasė 1-2 klasė  3 klasė  4 klasė 3-4 

klasė 

Viso  

ugdymo 

valandų  

Dorinis 

ugdymas  

( tikyba/ etika)  

35 35 70 35 35 70 140 

Lietuvių kalba  280 245 525 245 245 490 1015 

Užsienio kalba  - 70 70 70 70 140 210 

Matematika  140 175 315 140 175 315 630 

Pasaulio 

pažinimas  

70 70 140 70 70 140 280 

Dailė ir 

technologijos  

70 70 140 70 70 140 280 

Muzika  70 70 140 70 70 140 280 

Fizinis ugdymas  105 105 210 105 105 210 420 

Valandos 

skiriamos 

poreikiams 

tenkinti  

35 35 70 70 70 210 280 

Neformaliojo 

švietimo 

valandos  

70 70 140 70 70 140 280 

 

23. Klasės dalijamos į grupes: 

23.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai, kiti teisėti vaiko atstovai) 

mokiniams yra parinkę tikybą ir etiką: 

 

Mokinių skaičius/ klase Etika Tikyba 

1 klase 7 16 

2 klasė  9 9 

3 klasė  12 10 

4 klasė 5 15 

 

23.2.  užsienio kalbai mokyti 3-4 klasėse, nes šiose klasėse mokama 20 ir daugiau mokinių.  

24. Mokykla mokiniams  siūlo rinktis šiuos neformalaus švietimo programos modulius:  

 

Neformalaus  švietimo 

programa 

Klasės Vadovas 

Mokslo technologijos  1-4 klasės  Loreta Sagaitienė 
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24.1. neformalaus švietimo programas  tvirtina mokyklos direktorius; 

24.2 valandos kiekvienai  programai įgyvendinti skiriamos vieneriems mokslo  metams, 

atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę;  

24.3. neformalaus švietimo veiklų tvarkaraštį įsakymu tvirtina mokyklos direktorius, jis skelbiamas 

internetiniame puslapyje; 

24.4.  neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas nevykdomos; 

24.5.  neformalus švietimas organizuojamas nuo spalio 1 d..  

25.  Siūlomos mokiniams NVŠ  laisvųjų mokytojų neformalaus švietimo programos: 

 

Neformalaus švietimo programa Dalyviai Vadovas 

Idėjų klubas  „ Aš žinau kaip  ..“ 1-4 klasės Rima Vanagienė 

Matematikos šalyje              1-4 klasės Arvydas Uldinskas  

 

 
 

26. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje-darželyje atliekama mokinių mokymosi 

krūvio stebėsena.  Vykdoma skiriamų mokiniams namų darbų užduočių stebėsena, kontroliuojama, 

kad mokiniams nebūtų skiriama per dieną daugiau nei vienas kontrolinis darbas. Mokiniams 

informacija  apie kontrolinį darbą pateikiama prieš savaitę.  Kontroliniai darbai po švenčių ir 

atostogų nerašomi.   

26.1. Mokiniams 1-4 klasėse gali būti skiriamos namų darbų užduotys. Mokytojai užtikrina, 

kad jos: 
 

26.1.1. atitiktų  mokinio galias; 
 

26.1.2. naudingos tolesniam mokymuisi; 

26.1.3. nebūtų užduodamos savaitgaliams ir atostogoms;  

26.1.4. dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti; 

26.1.5. mokiniams, kurie neturi sąlygų atlikti užduočių namuose, sudaromos sąlygos jas atlikti 

mokykloje. 

27. Mokykla-darželis užtikrina sisteminę švietimo pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų 

prevenciją, intervenciją ir žemų pasiekimų kompensacines priemones:  

27.1. žemų pasiekimų prevencija (iš anksto numatant probleminius atvejus ir stengiantis jų 

išvengti); 

27.2. intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas pvz, jeigu mokinys praleido  dalį pamokų 

dėl ligos ar kitų priežasčių; kai mokinys nuolat gauna neigiamus kontrolinių darbų įvertinimus ir 

mokinys nedaro pažangos ar pastebimas kitoks pagalbos poreikis); 

27.3. žemų pasiekimų mokiniams tiekiama pagalba pamokų metu, ir po pamokų pvz. jeigu 

mokinys neturi galimybių mokytis namuose. 

28. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo(si) procesą ir/ar teikiama po pamokų. 

Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas 

mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus ir galimas jų 

priežastis informuojami mokyklos-darželio švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, 

kiti teisėti vaiko atstovai), kartu su jais sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų problemos.  

29.  Mokykla-darželis organizuoja gabių vaikų ugdymą: 

29.1. gabiems mokiniams individualizuoja užduotis pamokoje, namų darbų užduotis; 

29.2. skatina juos dalyvauti konkursuose, olimpiadose.  

30. Mokykla-darželis pagal poreikius  sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines 

žinias, ypatingai dalykines kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti 

ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. Mokytojai turi galimybę prireikus 

pasitelkti švietimo pagalbos specialistus (specialiąją pedagogę, psichologę) ugdymo turiniui 

planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius. 
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TREČIASIS  SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

31. Ugdymo sričių/ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    

 

Ugdymo sritis Įgyvendinimas 

Dorinis ugdymas  1.Tėvai (globėjai, kiti teisėti vaiko atstovai) parenka mokiniui vieną iš 

dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės religinės bendruomenės ar 

bendrijos tikybą. 

2. Visose pradinėse klasėse šiais mokslo metais dėstomi du dorinio 

ugdymo dalykai: etika ir tikyba.  

Kalbinis ugdymas  1. Gerinant mokinių skaitymo ir rašymo pasiekimus susitarta  šiuos 

gebėjimus ugdyti per visas dalykų pamokas (teksto suvokimas, kalbinė 

raiška, rašto kultūra).  

2. Visose klasėse organizuoti tyliojo skaitymo bei knygų skaitymo 

veiklas ugdymo  proceso metu,  netradicinėse mokyklos ir artimiausiose  

miesto aplinkose. Pasinaudoti miesto biblioteka, kaip galimybe   ieškant 

aktualių temų, sprendžiant problemas.  

3. Anglų kalbai mokyti 3-4 klasės dalijamos į grupes, 2 klasė 

nedalijama, nes klasėje – 18 mokinių.  

4. 1-4 klasių mokiniams, norintiems tobulinti anglu kalbos žinias, 

sudaroma galimybė mokykloje dalyvauti neformalaus švietimo 

programose.  

Socialinis ir 

gamtamokslinis 

ugdymas  

1. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skirti ½ pasaulio pažinimo 

dalykui numatyto laiko t. y. 35 pamokos. Iš jų 17 pamokų praktiniams 

gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis. Praktinius darbus organizuoti 

atliekant bandymus mokyklos laboratorijoje, lauko klasėje kieme, darže, 

už mokyklos ribų.  

2. Socialiniams gebėjimams ugdytis skirti 17 pamokų  ugdymo procesą 

organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 

aplinkoje (pvz. lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros 

institucijose ir pan.). 

Matematinis ugdymas  1. Organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios 

programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir 

tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rekomendacijomis, pagal 

galimybes  1 kartą per savaitę naudojamos informacinės komunikacinės 

technologijos, skaitmenines mokomąsias priemones.  

Fizinis ugdymas 1. Mokiniams lankyti ne mažiau kaip 105 fizinio ugdymo  pamokas per 

metus (3 pamokas per savaitę). 

2.  Siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatingumą, 1  fizinio 

ugdymo pamoka organizuojama lauke (bet kokiu oru). Plaukimo 

pamokos   iki 30 pamokų per mokslo metus. 

2. Ugdymo proceso metu   viena pertrauka (20 min.) skirta judriajai 

lauko pertraukai. 

Meninis ugdymas 

(dailė ir technologijos, 

muzika): 

 

1.Technologiniam ugdymui susitarta skirti ne 1/3  t. y 23 pamokas 

technologiniam ugdymui.   

2. Kūrybiniai  projektai vykdomi mokytojo nuožiūra, bet ne rečiau kaip 

1 kartą per pusmetį,  pasitelkiant mokyklos meninio ugdymo mokytojus.  

 

32. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų  programų įgyvendinimas;  
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32.1. į Bendrosios programos turinį integruojama bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

ugdymo integruojamųjų programų – Mokėjimo 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); 

32.2. žmogaus saugos bendroji ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 

programa integruojama į pasaulio pažinimo,  fizinio ugdymo   bei kitų dalykų pamokas;  

32.3. etnines kultūros ugdymas integruojamas į muzikos, fizinio ugdymo  bei kitų dalykų  

pamokas; 

32.4. ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“, 

integruojama į pasaulio pažinimo bei kitų dalykų  pamokas. 

33. Mokykloje-darželyje šiais mokslo metais bus įgyvendinamos ilgalaikės prevencinės 

programos - 1, 2 klasėse „Obuolio draugai“. 3, 4 klasėse -  „Įveikime kartu“. Ji integruojama į 

klasės vadovo veiklas.  

34. Ilgalaikiuose  mokomųjų dalykų planuose mokytojai nurodo integruojamųjų programų 

temas, pasiekimus bei kitą mokytojui aktualią informaciją.   

35. Visose klasėse įgyvendinama Informatikos bendroji programa. Dalykų pamokose 

naudojamos technologines komunikacinės technologijos – nešiojami ir planšetiniai kompiuteriai, 

išmanioji SMART lenta ,Mozabook, skaitmeniniai ištekliai, mokymosi aplinkos, ScratchJr“, 

„Scratch“, „Scootie Go!“, „LEGO robotai“, „Bebro kortelės“, „Informatika be kompiuterio“, 

„Code.org“, „CodeMonkey“. Programavimo ir algoritmavimo įgūdžiams ugdyti naudojamos 

priemones:  programuojamieji konstruktoriai Lego WeDo 2.0, erdvinės lazdelės, programuojamos„ 

Bee Bot“  bei „ Blu Bot“ bitutės ir teminiai takeliai.  Informatinio mąstymo ir gebėjimai naudotis 

šiuolaikinėmis priemonėmis ugdomi  1 kartą per savaitę IT kabinete, klasėse.  
 

  

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

36. 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, 

Nuosekliojo mokymosi pagal Bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir Bendrąja programa. 

37. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis Rokiškio mokyklos – 

darželio  mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. 
 

38. 2019–2020 m. m. 1-4 kl. mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami elektroniniame 

dienyne. 

39. Planuodamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo (švietimo pagalbos specialisto, jeigu buvo teikta pagalba), 

parengtomis rekomendacijomis pradinių klasių mokytojui apie vaiko pasiekimus. 

40. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis ugdomasis, 

diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas: 
 

40.1 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, esamus pasiekimus ar nesėkmes; 
 

40.2 diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą 

padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes; 
 

40.3 apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas lygiais fiksuojamas elektroniniame dienyne. 
(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, 

įrašoma „nepatenkinamas“; 
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40.4 mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo programą, II pusmečio mokymosi 

pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. Jei pasibaigus ugdymo procesui skirtos užduotys suteikia 

mokiniui, kurio mokymosi pasiekimai mokantis pagal dalyko programą fiksuoti nepatenkinamu 

metiniu įvertinimu, galimybę pasiekti ne žemesnį kaip patenkinamas mokymosi pasiekimų lygį, 

nustatytą bendrosiose programose (toliau – papildomas darbas), tai papildomo darbo įvertinimas 

laikomas metiniu. 

41. Planuodamas ugdymo turinį, mokytojas planuoja ir mokinių pažangos vertinimą, 

siedamas jį su mokymo(si) tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. 

42. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniams suprantamais 

kriterijais. Mokytojas vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais rugsėjo pirmą savaitę, informuoja 

tėvus (globėjus, kitus teisėtus vaiko atstovus). 

43. Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. 

44.  Dorinio ugdymo pasiekimai vertinami nurodant padarytą ar nepadarytą pažangą „p.p“ 

arba „n.p.“. 
 

45. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems rekomenduota mokytis pagal 

pritaikytas programas, ugdymo rezultatai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus 

pasiekimus. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje elektroninio  dienyno skiltyje, įrašant “p.p.” arba 

“n.p.”  
 

46. Mokytojas naudoja  vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas: naudojamas VIP 

įrankis elektroniniame  dienyne, individualus pasiekimų aplankus bei kiti mokytojo pasirinkti  

įrankiai.  Apie pasirinktus būdus mokytojas supažindina mokinio tėvus per pirmąjį mokslo metų 

susirinkimą. 
 

 

47. Baigus 1-4 kl. mokiniams kasmet į bylas įsegama mokinio pasiekimų ataskaita iš 

elektroninio dienyno.  

48. Baigus pradinio ugdymo programą išduodamas Pradinio ugdymo Išsilavinimo 

pažymėjimas bei rengiamas mokinio bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas. Šie dokumentai 

perduodami mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą. 

 

AŠTUNTASIS  SKIRSNIS 
 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

 49. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas namie 

organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir 

namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašas): 
 

 49.1. bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo 

dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį, išskyrus fizinio ugdymo programą; 
 

 49.2. mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, kitais teisėtais vaiko atstovais) ir 

atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio 

ugdymo namie planą (pritaiko Bendrąją programą, numato ugdomųjų veiklų tvarkaraštį);  
 

 49.3. mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. Šios ugdymo pamokos įrašomos į mokinio individualų 

ugdymo planą; 
 

 49.4. namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) 

mokomam mokiniui 1–3 klasėse skiriama 315 metinių  ( 9 savaitinės) pamokų Bendrosios 

programos ugdymo dalykams įgyvendinti; 4 klasėse – 385 metinės (11 savaitinių) pamokos.  
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IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

50. Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, kuriems reikalinga 

pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba 

švietimo pagalbos tarnybos, mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  
 

51. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir 

specialioji) teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 „Dėl 

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

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

patvirtintu 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 švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-

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

patvirtinimo“. 
 

          52. Specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą pritaiko (ar 

individualizuoja) mokytojas atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius,  Vaiko gerovės 

komisijos (toliau – VGK), specialiojo pedagogo rekomendacijas. Programos šiems mokiniams 

rašomos kiekvienam pusmečiui, su jomis supažindinami mokinių tėvai. Pusmečiui pasibaigus 

įrašomos mokytojo pastabos dėl mokinio pažangos ir numatomų tolimesnių ugdymo tikslų.  

          53. VGK sudarydama specialiųjų poreikių ugdymosi turinčio mokinio individualų ugdymo 

planą turi išlaikyti Bendrajame ugdymo plane nurodytą minimalų mokinio pamokų skaičių pradinio 

ugdymo programai įgyvendinti. Mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, besimokantiems pagal 

pradinio ugdymo individualizuotą programą ar pritaikytą Bendrąją programą, kurių ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis Ugdymo planu, VGK sprendimu, gali 1-2 pamokomis sumažinti 

minimalų mokinio privalomų pamokų skaičių, padidinti neformaliojo švietimo valandų skaičių.  

          54. Specialioji pedagoginė pagalba, specialieji užsiėmimai mokiniams vyksta per pamokas 

(pagal atskirą su klasės  mokytoju suderintą tvarkaraštį), o logopedo pagalba kitu, su mokiniu 

suderintu, laiku.   

          55. VGK tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu (sutikimu) mokiniams teikia 

psichologo, logopedo,  individualią pagalbą, konsultuoja mokinių tėvus.  

          56. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pagalbą teikia specialusis pedagogas, 

logopedas, psichologas. 

 
 

ANTRASIS SKIRSNIS  

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
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57.  Mokykla-darželis kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

rengiamas individualus ugdymo planas, kuriame nurodomos bendrosios ir pritaikytos programos, 

švietimo pagalbos teikimas, specialiosios pratybos ir pamokos bei teikiama kitų specialistų pagalba.  

58.  Individualus planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galias  ir mokymosi pasiekimus 

pritaikytas ugdymo  planas,  padedantis siekti aukštesnių mokymosi pasiekimų, prisiimant asmeninę 

atsakomybę, įgyjant reikiamas kompetencijas, išsikeliant realius ir įgyvendinamus tikslus.  

59. Mokinio individualus planas įgyvendinamas bendradarbiaujant mokytojams, mokiniui, 

tėvams ir švietimo pagalbos specialistams.  

60. Mokinio individualus planas turi būti periodiškai peržiūrimas ir koreguojamas.  
 

61. Mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, esant vidutiniams ir nedideliems 

ugdymosi poreikiams, mokykla-darželis skiria logopedo pagalbą: 
 

61.1. individualioms ir grupinėms pratyboms 1-4 klasėse ne mažiau kaip 35 pamokas per 

metus (1 pamoka  per savaitę). 

62.  Mokyklos-darželio Vaiko gerovės komisija,  atsižvelgdama į kiekvieno  reikmes, gali 

keisti individualių ir grupinių pratybų skaičių, intensyvinti specialiąją ir švietimo pagalbą.   
 

         
 

TREČIASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

UGDYMAS NAMIE 

 

       63. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal mokyklos vaiko 

gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų 

rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui, vadovaudamasi 

Bendrojo ugdymo plano 37 punktu: 
 

       63.1. galima skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau per savaitę) specialiosioms 

pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 
 

 

        63.2. mokiniui, turinčiam vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, pagal Pradinio 

ugdymo individualizuotą programą, skiriant 280 pamokų per metus (8 per savaitę), iš jų ne mažiau 

kaip 35 pamokas per metus (1 per savaitę) galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiajai 

pedagoginei pagalbai teikti. 

 
 

 

______________________________________ 
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