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ĮSAKYMAS 

DĖL LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. 
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MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2019 m. rugsėjo    d. Nr. STEV1- 

Stebuliai 
 

Vadovaudamasi 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 ,,Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ ir 2019–2020 ir 

2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 ,,Dėl 2019-

2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“: 

 1. P a k e i č i u Lazdijų r. Stebulių mokyklos 2019–2020 mokslo metų priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo programų ugdymo planą, patvirtintą Lazdijų rajono Stebulių mokyklos direktoriaus 

2019 metų rugpjūčio 30 dienos įsakymo Nr. STEV-24 „Dėl Lazdijų r. Stebulių mokyklos 2019 - 2020 

mokslo metų priešmokyklinio ir pradinio, pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų 

patvirtinimo“: 

1.1. pakeičiu 27.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„27.1 Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas per savaitę:  

         Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

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

pradinio ugdymo 

programa (1–4 

klasės) 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 4 

Lietuvių kalba (gimtoji) 9 8 8 8 33 

Užsienio kalba (anglų) - 2 2 2 6 

Matematika 4 5 4 5 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 



Kūno kultūra 3 3 3 3 12 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui  
22 24 23 24 93 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo 

(si) poreikiams tenkinti   

- - - - - 

Iš viso 23 25 24 25 97 

 

1.2. pakeičiu 8.4 papunktį ir išdėstau taip: 

 ,,8.4 priemonės, padėsiančios mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos rezultatų: neformalusis švietimas: 1/3 kl. ,,Žaidimų šalis“ 1 val., 2/4 kl. ,,Galvosūkių 

labirintai“ 1 val.,  konsultacijos, konkursai, olimpiados, mokomieji – lavinamieji ir stalo žaidimai“. 

  2. P a k e i č i u Lazdijų r. Stebulių mokyklos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo 

programos  ugdymo planą, patvirtintą Lazdijų rajono Stebulių mokyklos direktoriaus 2019 metų 

rugpjūčio 30 dienos įsakymo Nr. STEV-24 „Dėl Lazdijų r. Stebulių mokyklos 2019 - 2020 mokslo 

metų priešmokyklinio ir pradinio, pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“: 

  2.1. pakeičiu 19.2. papunktį ir išdėstau taip: 

 „19.2 Valandos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui. Neformaliojo vaikų švietimo 

programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre. ,,Jaunasis pasienietis“ 7/8 kl. 1 

val.( viso 2 val.),  ,,Valančiukai“ 5/6 kl. 2 val. (viso 2 val.) 

2.2. pakeičiu 63.2.1. papunktį ir išdėstau taip: 

,,63.2.1 mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas pašalinti mokymosi spragas 

(skiria konsultacijas). O jungtinei  5/6 kl. skiriama 1 val. ( viso 6 val.), 7/8 jungtinei kl. skiriama 1 

val. ( viso 6 val.)“ 

2.3. pakeičiu 63.4.4 papunktį ir išdėstau taip:  

,,63.4.4. Ugdant gabius matematikai mokinius ugdymo procesas labiau individualizuojamas, 

diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikiama įvairesnių, įdomesnių, įvairaus 

sunkumo ir sudėtingumo užduočių, naudojant  nacionalinių olimpiadų, konkursų „Kengūra“, 

,,Kings“, ,,Olympis“  užduotis, skiriant 7/8 kl. 1 val. ( viso 5 val.) Mokiniai skatinami dalyvauti 

olimpiadose, konkursuose.“ 

2.4. pakeičiu 63.5.1 papunktį ir išdėstau taip:  

„63.5.1. Informacinės technologijos 7–8 klasėse skiriamos 35 val. (70 val.) per metus.“   
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