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I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2019–2020 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrajame ugdymo plane (toliau – 

Bendrasis ugdymo planas) reglamentuojamas pradinio ugdymo programos, specializuoto ugdymo 

krypties programų (pradinio ugdymo kartu su muzikos, dailės, menų, sporto ar kitu ugdymu 

programų), pradinio ugdymo programos ją pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, suaugusiųjų pradinio ugdymo programos (toliau – Pradinio ugdymo programa) ir su šiomis 

programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas. 
 

2. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti Pradinio ugdymo programos vykdymo reikalavimus 

ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti mokykloje, kuriais vadovaudamasi 

mokykla, atsižvelgdama į bendruomenės poreikius, planuoja ir organizuoja pradinį ugdymą, 

sudarydama lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi 

visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 
 

3. Mokyklos uždaviniai: 

3.1. organizuoti ugdymo procesą netradicinėje aplinkoje (edukacinės erdvės, išvykos, 

integruotos veiklos), kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę; 

3.2. siekti mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo, įtraukiant kaimo 

bendruomenę, tėvus į mokyklos kultūrinius renginius.  

3.3.  analizuoti kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus. 
 

 

 

4. Lazdijų r. Stebulių mokyklos 2019–2020 mokslo metų priešmokyklinio ir 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 
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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. 
 

5. Bendrajame ugdymo plane vartojamos sąvokos:             
 

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

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

 

5.2. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu;  
 

5.3. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma; 
 

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

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

gebėjimus ir galias; 
 

5.5. 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 

 

6. Rengiant Mokyklos ugdymo planą: 
 

6.1. mokyklos vadovo 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. STEV1-15 sudaryta darbo grupė 

ugdymo plano projektui parengti. Grupės darbui vadovauja mokyklos direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui; 
 

6.2. darbo grupė, rengdama vienų metų Mokyklos ugdymo planą, susitarė dėl jo struktūros ir 

formos; 
 

6.3. mokyklos plano struktūra ir jo dalys neprivalo atitikti Bendrojo ugdymo plano struktūros. 

Mokyklos ugdymo plane nustatomos Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo nuostatos;  
 

6.4. darbo grupė privalo remtis švietimo stebėsenos duomenimis ir rekomendacijomis: 

nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarka, mokyklos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenimis.   
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7. Mokykla rengia priešmokyklinio ir pradinio ugdymo planą.  Mokykla ugdymo organizavimo 

sprendimų kasmet atnaujinti neprivalo, jei jie atitinka Bendrųjų ugdymo planų nuostatas, mokyklos 

išsikeltus ugdymo tikslus ir bendrąjį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus. Mokyklos ugdymo 

plane, pateikiami konkretūs ugdymo turinio įgyvendinimo organizuojant ugdymosi procesą 

mokykloje susitarimai.  
 

8. Rengiant Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo planą 2019-2020 m. m.  programai įgyvendinti 

priimta ar atnaujinta sprendimai dėl: 
 

8.1. integruojamųjų ir prevencinių programų įgyvendinimas integruojant į dalykų turinį ir tai 

numatyti ilgalaikiuose planuose; 
 

          8.2. ugdymosi proceso organizavimo: I-as pusmetis – 2019-09-02 iki 2020-01-24, II-as 

pusmetis 2020-01-27  iki ugdymo proceso pabaigos - 2020-06-09;     
 

8.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas (1 priedas); 
 

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

rezultatų: neformalusis švietimas, konsultacijos, konkursai, olimpiado,s mokomieji – lavinamieji ir 

stalo žaidimai;  
 

8.5. švietimo pagalbos teikimo ( 2 priedas); 
 

8.6. neformaliojo vaikų švietimo ugdymui skiriama 4 valandos, verslumui, etninei kultūrai bei 

informacinių technologijų pradmenims įgyti; 

8.7. pažintinės, kultūrinės veiklos organizavimui skiriamos 5 dienos per metus; 
 

8.8. pamokų, skirtų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti,  neskiriama; 
 

8.9. projektinių darbų rengimo ir vykdymo; 
 

8.10. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 

organizavimo būdų (atsiskaitomųjų darbų, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, 

savarankiškų darbų) ir laikotarpių, didžiausio patikrinamųjų darbų skaičiaus per savaitę, užduočių, 

kurios skirtos atlikti namuose, skyrimo. 
 

 

 

10. Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios, jo projektą 

suderinęs su mokyklos taryba, savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės 

mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu 

(savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos).  
 

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

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

 

12. 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d. 

13. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. 

14. 2019–2020 mokslo metais:  

14.1 mokiniams skiriamos atostogos:  

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      
 

14.2. mokykla, suderinusi su savivaldybės įgaliotu asmeniu, gali keisti žiemos (Kalėdų) ir 

pavasario (Velykų) atostogų datas. 

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

(Velykų) atostogos. Atostogų pradžią ir pabaigą nustato mokyklos direktorius, suderinęs su  

mokyklos taryba ir savivaldybės įgaliotu asmeniu. 

16. Vasaros atostogų pradžią nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba. 

17. Dėl 2019–2020 mokslo metų 5 ugdymo dienų:  

17.1. mokykla dėl 5 ugdymo dienų 2019–2020 mokslo metais nutaria: 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Data 

1. Rudens spalvos Spalio 18 d. 

2. Lazdijų krašto muziejus Gruodžio 13 d. 

3. Migruojančių paukščių prieglobstis (Metelių regioninis 

parkas) 

Kovo 20 d. 

4. Projektas ,,Medžiai“ Birželio 2 d. 

5. Sveikatingumo ir sporto diena 
 

Birželio 5 d. 

 

18. Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir 

neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose 

vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, taip pat 

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

įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, savivaldybės  įgaliotą asmenį. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR  ĮGYVENDINIMAS 

 

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

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

20. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį, susitaria dėl: 

20.1. ugdymo proceso forma – pamoka; 
 

20.2. mokytojas etninę kultūrą, sveiką gyvenseną, žmogaus saugą, prevencines programas 

integruoja į ugdymo turinį; 
 

 

20.3. mokytojas įgyvendina Bendrojoje programoje numatytus ugdymo(si) pasiekimus, 

kompetencijas, aktualias temos, problemas, iškelia ugdymo tikslus;   
 

20.4.  integruojami keli Bendrosios programos ugdymo dalykai;  
 

20.5. derina Bendrosios programos ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, kurdamas 

integralų pradinio ugdymo turinį; 
 

20.6. planuodamas ugdymo laiką, išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas pamokas, 

nurodytas Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 
 

20.7. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 

klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma; 
 

20.8 ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo forma ( projekto), derina 

Bendrosios programos ugdymo dalykų ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį; 
 

 

20.9. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį) per 

dieną 1 klasėje gali trukti 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas;  
 

 

20.10. ugdymo procesas  organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų ( muziejuose, 

parkuose, miške, prie piliakalnio, bibliotekoje). 
 

21. Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą pamokų / ugdymo valandų skaičių. 

22. Pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai (toliau – pažintinė veikla) per mokslo 

metus skiriama 5 dienos atsižvelgiant į Bendrojoje programoje numatytą turinį, mokinių mokymosi 

poreikius. Pažintinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ši veikla 

organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose:  muziejuose, atviros prieigos centruose, 

virtualiosiose mokymosi aplinkose, bibliotekoje. 
 

23. Užduočių mokiniams į namus neskiriama 1 kl. mokiniams. Skiriant 2-4 kl. mokiniams 

užduotis į namus, užtikrina, kad užduotys: 
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23.1. atitiktų mokinio galias; 
 

23.2. būtų naudingos tolesniam mokymuisi; 
 

23.3. nebūtų užduodamos atostogoms; 
 

23.4. nebūtų skirtos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 
 

 

24. Mokykla organizuoja mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi turimais 

duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą.   
 

25. Mokykla užtikrina sisteminę švietimo pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją, 

intervenciją ir žemų pasiekimų kompensacines priemones. 
 

26. Mokykla, vertindama mokinio pasiekimus ir pažangą, vadovaujasi teisės aktais, 

reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą. 
 

27. Minimalus pamokų skaičius pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per metus:  

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso 

skiriama 

pamokų 

Pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 
35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4) 

Lietuvių kalba ** 280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29) 

Užsienio kalba (anglų) 0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika** 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 630 (18 )  

Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70(2) 280(8) 

Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Fizinis ugdymas*** 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12) 

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius metams  

 

770 (22) 

 

 

840(24) 

 

805(23) 840(24) 3255(93 ) 

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti  

0 0 0 

Neformalusis švietimas 70 (2) 70 (2) 140 (4) 
Pastaba: 

**Minimalus pamokų skaičius lietuvių kalbai ir matematikai gali būti koreguojamas tarp klasių, atsižvelgiant į praėjusiais 

mokslo metais skirtą pamokų skaičių. 

***Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

27.1. Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas per savaitę:  
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         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) 8 7 7 7 29 

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 22 24 23 24 93 

 

28. Mokyklos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų skaičiaus. 
 

29. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams, 

valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 
 

30. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti neskiriamos.  
 

31. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, mokyklos lėšas. Mokiniai renkasi neformaliojo 

vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams. Į neformaliojo vaikų 

švietimo veiklą padėti įsitraukti mokiniams, gyvenantiems nepalankiomis socialinėmis, 

ekonominėmis, kultūrinėmis sąlygomis, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atvykusiems ar 

grįžusiems iš užsienio valstybių. 
 

32. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje – 5 mokiniai pagal turimų mokymo 

lėšų dydį nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba.  

33. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre. 
 

34. Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas nevykdomos.  
 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

35. Mokykloje jungiamos 1/3 klasės – 8 mokinai ir 2/4 klasės – 9 mokiniai, vadovaujantis 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių 

formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tinklo kūrimo 

taisyklės). 
 

36. Atsižvelgiant į Bendrojo ugdymo plano 27 punktą numatyta minimalus skiriamų pamokų 

skaičius. Klasės kontaktinių valandų skaičius per mokslo metus jungtinėms klasėms skiriamas, 

vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

37. 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): 
 

37.1. Bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo dalykus 

ar integruojant ugdymo dalykų turinį. Įgyvendinama visas Bendrosios programos dalykų programas, 

išskyrus fizinio ugdymo programą; 
 

37.2. 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);  
 

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

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

planą; 
 

37.4. mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

(pavienio mokymosi forma), konsultacijoms grupėje skiriama 40 procentų, individualioms 

konsultacijoms – 15 procentų Bendrojo ugdymo plano 27 punkte nustatytų pamokų per metus, o 

mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio mokymosi 

forma), skiriamos Bendrojo ugdymo plano 27 punkte nustatytos pamokos per metus;  
 

37.5. 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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PENKTASIS SKIRSNIS 

IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ASMENŲ, BAIGUSIŲ 

UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO UGDYMO 

PROGRAMOS DALĮ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

38. Mokykla, atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos Pradinio 

ugdymo programos dalį (toliau – tarptautinė pradinio ugdymo programa) ar priešmokyklinio ugdymo 

programos dalį:  
 

38.1. priima mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, susipažinusi su atvykusiųjų asmenų lūkesčiais ir norais dėl 

mokymosi kartu su bendraamžiais (suaugusiųjų – pagal suaugusiųjų pradinio ugdymo programą); 
 

38.2. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina šešeri 

metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo ugdomas 

mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai (globėjai) 

pateikia tai patvirtinančius įrodymus; 
 

38.3. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį Lietuvoje 

pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu; 
 

38.4. informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją 

instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir 

nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą); 
 

38.5. kartu su mokinio tėvais (globėjais) ar teisėtais mokinio atstovais numato atvykusio 

mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam 

tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos: 
 

38.5.1. jei mokykla nustato, kad reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams pašalinti, 

mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame nurodoma, kokia pagalba (atskirų 

ugdomųjų dalykų, lietuvių kalbos ar socialinių kultūrinių kompetencijų ir kt.) ir kaip bus teikiama. 

Individualiame ugdymo plane gali būti numatytas pamokų skaičiaus perskirstymas tarp atskirų 

dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 27 punkte; 
 

38.5.2. numato mokinio apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos pagalbos 

formas ir būdus; mokyklos, mokinio ir tėvų įsipareigojimus. Pagalbos teikimas gali būti numatomas 

kelerių metų laikotarpiui; 
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38.5.3. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais) ar teisėtais mokinio atstovais ir 

teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 
 

38.5.4. prireikus, pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui 

sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 
 

38. 5.5. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, atliepiančias besimokančiojo poreikius. 

39. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, savivaldybėje 

nesusidarius nemokančių lietuvių kalbos mokinių išlyginamajai klasei ar laikinajai (mobiliajai) 

grupei, mokykla sudaro sąlygas intensyviai tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus, organizuodama 

papildomą, individualų lietuvių  kalbos mokymą, skirdama pamokų iš mokinio ugdymosi poreikiams 

tenkinti skiriamų pamokų. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienų metų (išimtiniais atvejais 

ir ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas keleriems (2–4) metams. 
 

40. Suaugusių užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir 

dirbti Lietuvos Respublikoje, ir jų vaikų ugdymas išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose 

laikinosiose grupėse organizuojamas vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, 

atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo 

išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl 

Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos 

Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose 

grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
 

41. Lietuvių kalbos mokoma vadovaujantis Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų 

grupių lietuvių kalbos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 

m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1216 „Dėl Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių 

lietuvių kalbos programos patvirtinimo“. 
 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

42. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    
 

42.1. Dorinis ugdymas:   
 

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

religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  
 

42.1.2. mokykloje, kuri negali užtikrinti mokinių ar jų tėvų (globėjų) pageidaujamos tradicinės 

religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos mokymo, mokiniui įskaitomas tikybos mokymas 
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sekmadieninėje mokykloje ar kitoje tikybos mokymo grupėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo 31 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju mokykla nustato mokymosi 

pasiekimų įskaitymo tvarką;    
 

42.1.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą.  
 

42.2. Kalbinis ugdymas: 
 

45.2.1. lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis;  
 

42.2.2. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio  ugdymo bendrąją  programą, skiriant Bendrojo 

ugdymo plano 27 punkte nurodytas pamokas; 
 

 

42.2.3. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
 

42.2.3.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais Pradinio ugdymo 

programos metais.  
 

42.2.3.2. mokykla siūlo ne mažiau kaip vieną kalbą iš trijų Europos kalbų (anglų, prancūzų, 

vokiečių) (toliau – užsienio kalba). 
 

42.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  
 

42.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Vieną ketvirtąją dalykui skiriamo laiko ugdymas turėtų vykti tyrinėjimams palankioje 

aplinkoje, natūralioje gamtinėje (parke, miške, prie vandens telkinio) aplinkoje;   
 

42.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti vieną ketvirtąją pasaulio pažinimo dalyko laiko skirti 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

(lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ). 
 

42.4. Fizinis ugdymas: 
 

42.4.1.  sudarytos sąlygos mokiniams lankyti ne mažiau kaip 105 fizinio ugdymo  pamokas per 

metus (3 pamokas per savaitę); 
 

42.4.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 
 

 

42.4.2.1. mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 
 

42.4.2.2. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje; 
 

42.4.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu   

organizuojama judrioji pertrauka.  
 

42.5. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika):  
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42.5.1. technologiniam ugdymui skiriama viena trečioji dailės ir technologijų dalykui skiriamo 

laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 
 

 

 

43. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 
 

43.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:  
 

43.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, 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“). Jos yra integruotos į Bendrosios programos 

turinį; 
 

43.1.2. žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa; 
 

43.1.3. prevencinė programa ,,Kurkime saugią mokyklą“; 
 

43.1.4. etninės kultūros ugdymas; 
 

43.1.5. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės 

technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma informacinių 

komunikacinių technologijų pradmenų per neformaliojo švietimo veiklą ,,Kodėlčiukas“. 
 

43.2. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

viena neformaliojo švietimo pamoka ,,Verslumo pradmenys“ 2-4 klasėje. 
 

44. Mokytojas numato ugdymo dalykus, į kuriuos integruojamas Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Žmogaus saugos bendrosios, etninės kultūros ugdymo, 

prevencinių, informacinių komunikacinių technologijų ugdymo turinys ir tai numatoma ilgalaikiuose 

planuose. 
 

45. Mokykla, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės, mokinių ugdymosi poreikius, Bendrojo 

ugdymo plano 47.1.4 papunktyje  etninei kultūrai ugdyti skiriama neformaliojo  švietimo ,,Iš močiutės 

skrynios“, ,,Suk suk ratelį“ po 1 val. veikla. 
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IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

46. 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“ 

(2 priedas). 
 

47. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro 

individualų ugdymo planą, kuriame nurodomos bendrosios programos, pritaikytos ar 

individualizuotos programos, įgyvendinamos pagal Bendrojo ugdymo plano 27 ir 65 punktus, 

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

48. 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“. 
 

49. Mokykloje nesant švietimo pagalbos specialisto (psichologo), kiekvienam mokiniui, kuriam 

pedagoginė psichologinė tarnyba rekomendavo psichologo konsultacijas, mokyklos vaiko gerovės 

komisija rekomenduoja pagalbos kreiptis į VŠĮ ,,Lazdijų švietimo centrą“. 
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50. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, formuojamas 

ugdymo turinys (integralus ar pagal dalykus), parenkamos mokymosi organizavimo formos (pamoka, 

projektinė veikla ), pritaikomos ugdymosi erdvės, parenkamos ugdymui skirtos specialiosios 

mokymo priemonės.  
 

51. Organizuodama mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymą, mokykla atsižvelgia į: 
 

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

labai dideli);            
 

51.2. mokymo(si) formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  
 

51.3. mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje.  
 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

52. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamas individualus ugdymo planas, 

siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, pripažįstant ir 

plėtojant jo gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą.  
 

53. Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą: 
 

53.1. pritaiko Bendrąjį ugdymo planą iki 20 procentų koreguodama dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 
 

53.2. numato specialiąsias pamokas; 
 

53.3. teikia mokymosi pagalbą, padedančią įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 
 

53.4. mažinti minimalų privalomą pamokų skaičių iki 9 procentų Bendrojo ugdymo planų 27 

punkte nurodytų pamokų skaičių per metus, didinant neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičių, 

besimokantiems pagal Pradinio ugdymo individualizuotą programą; 
 

53.5. per mokslo metus gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai 

skiriamų pamokų skaičių; 
 

 

 

54. Mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, mokykla skiria: 
 

54.1. specialiųjų pamokų tarčiai, kalbai ir klausai lavinti; 
 

54.2. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse ne mažiau kaip 35 pamokas per metus 

(1 per savaitę); 
 

54.3. žymių ar labai žymių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiam mokiniui, bendraujančiam 

alternatyvios komunikacijos būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos ugdymą integruoti į 
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komunikacinės, pažintinės veiklos ir į lietuvių kalbos pamokas, pratybas. Pratybų ir lietuvių kalbos 

pamokų turinys turi derėti. Mokinys per lietuvių kalbos pamokas gauna mokytojo padėjėjo pagalbą 

bei gali lankyti specialiojo pedagogo pratybas.  

 
 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMAS NAMIE 

 

55. 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: 
 

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

pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 
 

55.2. rekomenduojama 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau per savaitę) skirti lietuvių 

kalbai mokyti mokyklose, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba;          
 

55.3. 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; 
 

55.4. mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, rekomenduojama 35 ir daugiau pamokų 

per metus (1 ir daugiau per savaitę) skirti gydomajai mankštai.  
 

 

KETVIRTASIS SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS 

 

56. 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. Lazdijų r. Stebulių mokyklos Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymu V1-

47(1). 

57. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 

d. Nr. įsakymu V-779 ir Priešmokyklinio ugdymo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK -1015. 

             58. Priešmokyklinės grupės ugdymosi II modelis, 4 valandos. 
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             59. Programos įgyvendinimo trukmė 175 dienos. 

             60. Priešmokyklinės grupės veiklos planas: 

 

Veiklos kryptys Skiriamas laikas per savaitę 

Komunikacinės, meninės, pažintinės, socialinės ir 

sveikatos saugojimo kompetencijų ugdymas 

                           20 val. 

 

 

61. Priešmokyklinės grupės veikla yra vientisas procesas. Ji neskaidoma į atskiras 

kompetencijas ir vyksta integruotai. 

SUDERINTA                                                                 

Lazdijų r. Stebulių mokyklos tarybos                                                                                                                    

2019 m. birželio 28 d.                                             

protokoliniu nutarimu Nr. 3                                           

SUDERINTA  

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. 

specialistas, laikinai einantis skyriaus vedėjo 

pareigas 

Dalius Mockevičius 

2019-08-30 

 

PRIEDAI 
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      Ugdymo plano  

                1 priedas 

 

                PATVIRTINTA 

                Lazdijų r. Stebulių  mokyklos 

                direktoriaus 2019 m. birželio 27  d.  

                įsakymu Nr. STEV1-22 

 

 

LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO APRAŠAS 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) 

parengtas vadovaujantis Ugdymo programų aprašu, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 

aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, mokyklos  

susitarimais. Aprašas dera su mokyklos keliamais ugdymo tikslais, ugdymo proceso organizavimu ir 

yra mokyklos ugdymo turinio dalis. 

2. Aprašu remiamasi rengiant ir atnaujinant mokyklos vertinimo dokumentus. 

3. Apraše aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, bendrieji vertinimo principai ir nuostatos, 

vertinimas ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos 

analizė, informavimas. 

4. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

Vertinimas - nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo, 

interpretavimo ir apibendrinimo procesas. 

Įvertinimas - vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir 

padarytą pažangą. 

Įsivertinimas - paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus. 

Vertinimo informacija - įvairiais būdais iš įvairių šaltinių surinkta informacija apie mokinio 

mokymosi patirtį, jo pasiekimus ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas). 

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, 

kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip 

mokiniai išmoko tam tikrą dalyko programos dalį. 

Vertinimo tipai ( klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį): 
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Diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

Formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo  siekiama 

operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo 

galimybes,  numatant mokymosi perspektyvą,  pastiprinant daromą pažangą. Formuojamasis 

vertinimas skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas,  sudaro 

galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti.  

Apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

Norminis vertinimas – vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus, 

taikomas per egzaminus. 

Kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai (pvz., standartai), su 

kuriais lyginami mokinio pasiekimai. 

Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 

Formalusis vertinimas –  vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas 

joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas.  

Neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma (ženklais,  simboliais, 

individualiomis pastabomis ir kt.).  

Kaupiamasis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus 

kaupimas.  

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Vertinimo tikslai: 

5.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; 

5.2. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

5.3. nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.   

6. Vertinimo uždaviniai: 

          6.1. padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

               6.2. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus; 
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6.3. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius 

tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; 

6.4. nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti 

mokiniams pagalbą. 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

7. Vertinimo nuostatos: 

        7.1. vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsniais, psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais; 

         7.2. vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: mokinių žinios, jų taikymas, 

supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, bendrieji gebėjimai. 

8. Vertinimo principai: 

8.1. tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį); 

8.2. atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs 

vertinimo kriterijai); 

8.3. objektyvumas  (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo,  remiamasi  standartais); 

8.4. informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma tai, ką mokinys 

jau išmoko, kur yra spragos, kaip jas ištaisyti). 

 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

9. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. 

10. Metodinėse grupėse aptariamos, suderinami ir aprobuojami dalyko vertinimo aprašai, 

sudarytos pagal mokinių amžiaus grupes ar mokymosi pakopas. 

11. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir 

numato bendrus vertinimo būdus, užduotis, kriterijus. 

12. Mokiniams, kurie mokosi pagal individualias programas, individualiuosiuose planuose arba 

kitoje pasiruošimo pamokai medžiagoje numatomas individualus vertinimas. 

13. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi pasiekimus, vertinimo užduotys, atsiskaitymo laikas gali 

būti koreguojami.  

 

V. MOKINIO VERTINIMAS PAMOKOJE 
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14. Pradinio ugdymo mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Mokinių 

pasiekimai fiksuojami įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis), pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje.  

15. Adaptaciniu (mėnesio) laikotarpiu 5 ir 9  klasės mokiniams bei naujai atvykusiems pažymiai 

nerašomi.  

16. 5-10 kl. mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema: 

10-puikiai, 9-labai gerai, 8-gerai, 7-pakankamai gerai, 6-patenkinamai, 5-pakankamai 

patenkinamai, 4-silpnai, 3-blogai, 2-labai blogai, 1-nieko neatsakė, neatliko užduoties. 

17. Dėl mokinių pasiekimų mokantis meninės raiškos, ekonomikos, dailės, muzikos, kūno 

kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pasirenkamųjų 

dalykų ir modulių vertinimo sprendimą kiekvienais mokslo metais priima mokytojų taryba. 

18. Mokiniui, pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, pusmečio ar metinių 

pažymių stulpelyje rašoma “atl”. 

19. Integruotai ugdomų bendrojo lavinimo klasėse mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vertinimas individualizuojamas. 

20. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindžiamas jų mokymosi eigos 

stebėjimu:  

20.1. pirmosios dvi rugsėjo mėnesio savaitės skiriamos adaptacijai, taikomas formuojamasis ir 

kaupiamasis vertinimas; 

20.2. kaupiamieji įvertinimai konvertuojami į pažymius, kurių negali būti daugiau kaip vienas 

trečdalis visų per pusmetį gautų pažymių. 

21. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinami pagal metodinėse 

grupėse aprobuotais dalyko vertinimo aprašais, mokytojo individualią vertinimo metodiką. 

22. Baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį, rekomenduojama 

rašyti atsiskaitomąjį darbą. 

23. Kontroliniai  ir kiti atsiskaitomieji darbai ir jų vertinimas: 

23.1 Kontrolinis darbas skiriamas baigus didesnės apimties temą. Jis gali trukti 30-90 

minučių. Apie kontrolinį darbą mokiniams pranešama prieš savaitę. Rekomenduojama sudarant 

kontrolinio darbo užduotis laikytis eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių eiti prie sunkesnių, kad 

kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes užduotis ir gauti atitinkamą įvertinimą. 

23.2 Savarankiškas darbas gali trukti iki 30 minučių. Mokiniai gali naudotis mokytojo 

nurodytomis mokymo priemonėmis. Savarankiško darbo tikslas – sužinoti, kaip mokinys geba 

pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis. 
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23.3. Apklausos raštu ar žodžiu tikslas – greitas mokinio ar klasės žinių patikrinimas. 

Užduotys turi būti konkrečios, trumpos, aiškios. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, 

testas, diktantas. 

23.4. Laboratoriniai (praktiniai) darbai ugdo mokinių praktinius gebėjimus: teorinės žinios 

pritaikomos praktiškai. Paprastai visi klasės mokiniai atlieka tą patį darbą su vienodais prietaisais. 

Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą problemą (išmatuoti, 

apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, braižyti brėžinius, formuluoti išvadas). 

23.5. Kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai, fiksuodami 

elektroninio dienyno kontrolinių darbų skyriuje, skirtame mokytojams ir mokiniams. 

23.6. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Mokiniams turi 

būti aišku, ką jie turi mokėti, ką pasiekti ir kaip bus vertinama. Prieš vykdant kontrolinį darbą, 

skiriamas laikas išeitai medžiagai pakartoti, įtvirtinti.  

23.7. Kontrolinio darbo užduotys parenkamos įvairios, nelabai sunkios, kad kiekvienas 

mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes ir gauti teigiamą įvertinimą. Rekomenduojama 

užduotis pateikti taip, kad būtų nurodytas kiekvienos užduoties ar klausimo įvertinimas balais.  

23.8. Mokiniams per dieną gali būti skiriama ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.  

Kontroliniams darbams rekomenduojama skirti darbingiausias savaitės dienas ir laiką – antrą, trečią 

pamokas antradieniais ir trečiadieniais. Nerekomenduojama kontrolinių darbų rašyti pirmadieniais ir 

penktadieniais.  

23.9. Per 2 mėnesių adaptacinį laikotarpį 5 ir 9 klasės mokinių pasiekimai netikrinami 

kontroliniais darbais. Mokinių ugdymo(si) pasiekimų aiškinimuisi taikomi individualūs mokinių 

pažinimo metodai. 

23.10. Kontroliniai darbai ištaisomi per dvi savaites, jų rezultatai surašomi į elektroninį 

dienyną. Gavęs nepatenkinamą/netenkinantį įvertinimą mokinys gali kreiptis į mokytoją dėl 

pakartotino kontrolinio darbo rašymo. Kontrolinį darbą, pageidaujant mokiniams, privaloma 

perrašyti, jei daugiau kaip 50% mokinių už jį gavo nepatenkinamą įvertinimą. Pirmojo kontrolinio 

darbo rezultatų neįrašyti į elektroninį dienyną.  

23.11. Kontrolinių darbų rezultatai aptariami klasėje, numatomi būdai mokymosi spragoms 

šalinti. 

23.12. Paskutinę pusmečio savaitę kontroliniai darbai neorganizuojami. 

23.13. Mokiniai, nerašę kontrolinio darbo, praleidę pamokas, atsiskaito sutartu, patogiu 

mokytojui ir mokiniui laiku, bet ne vėliau kaip per dvi savaites. Įvertinimas fiksuojamas atsiskaitymo 

dieną. Jei mokinys neatsiskaito, įrašomas „1“. 

24. Projektiniai darbai vertinami paisant metodinių rekomendacijų „Dėl projektų vykdymo 

tvarkos“. 



24 
 

 

25. Pusmečio rezultatas išvedamas iš visų mokinio pažangos įvertinimų pagal aritmetinį 

vidurkį, metinis rezultatas išvedamas iš visų pažymių aritmetinio vidurkio. 

25.1. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio įvertinimą, negali būti 

išvedamas patenkinamas to dalyko metinis įvertinimas. 

25.2. Dorinio ugdymo, pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos dalykų žinios vertinamos įskaita 

(įskaityta arba neįskaityta). 

25.3. Kitais atvejais metinis įvertinimas vedamas pagal pavyzdinę lentelę mokinio naudai: 

I pusmetis II pusmetis Metinis Komentaras 

7 7 7 - 

7 5 6 - 

5 7 6 - 

6 7 7 Mokinys padarė 

pažangą 

7 6 7 - 

Įskaityta Įskaityta Įskaityta - 

Neįskaityta Įskaityta Įskaityta - 

Įskaityta Neįskaityta Įskaityta - 

 

VI. ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS. VERTINIMO INFORMACIJOS ANALIZĖ  

 

26.  Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pagal Nuosekliojo mokymosi  bendrojo ugdymo 

programos tvarkos aprašą. 

         27. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), ir 

apibendrinamasis vertinimas 4 klasėje ( aprašas). Pradinių klasių mokinių pažanga ir pasiekimai 

pažymiais nevertinami.  

         28. Pusmečio mokinių pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne (toliau –Dienynas), 

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1459 (Žin., 2009, Nr. 16-3541):  

         28.1. pradinių klasių mokinių pasiekimai fiksuojami įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį 

(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje 

programoje; 

          28.2 dorinio ugdymo (tikybos) vertinama įrašant ,,padaryta pažanga” arba ,,nepadaryta 

pažanga”. 

29. Dviejų mėnesių adaptaciniu laikotarpiu 5 ir 9 klasės mokiniams bei naujai atvykusiems  

pažymiai nerašomi. 5 ir 9 klasės bei naujai atvykusiems mokiniams (po adaptacinio laikotarpio) 

mokinių kontrolinės užduotys, savarankiški, kūrybiniai ir kt. darbai vertinami pažymiu, kuris 

įrašomas į dienyną.  
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30. 5 ir 9 klasės bei naujai atvykusių mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatai aptariami po 

adaptacinio periodo, dalyvaujant klasės auklėtojai ir dalykų mokytojams. 

okslo metai besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą skirstomi pusmečiais. 

32. Pusmečių ir metiniai mokinių įvertinimai fiksuojami pažangumo suvestinėse. 

33. Mokinių pasiekimai kas mėnesį aptariami klasės susirinkime (atsakingas klasės auklėtojas). 

34. Ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus organizuojamas mokinių pasiekimų aptarimas 

su visais klasėje dėstančiais mokytojais (atsakingas klasės auklėtojas). 

35. Mokymosi pasiekimai nuolat stebimi ir, esant reikalui, VG komisijoje, klasės auklėtojų, 

dalyko mokytojų, tėvų, mokyklos vadovų pasitarimuose aptariami. 

36. Metodinėse grupėse analizuojami nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų, pusmečių 

ir metiniai rezultatai bei pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų įvertinimai. Priimami sprendimai 

dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo, išteklių 

panaudojimo veiksmingumo, ugdymo tikslų realumo. 

 

VII. INFORMAVIMAS 

 

        37. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąjį mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo aprašą, dalyko vertinimo metodiką, o kiekvienos pamokos pradžioje - ir 

konkrečius mokymosi uždavinius, užduotis, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo laiką.  

         38. Apie mokymosi pasiekimus tėvai informuojami reguliariai: 

         38.1. klasių auklėtojai surašytus įvertinimus išspausdina kas mėnesį 2 egzemplioriais ir duoda 

tėvams pasirašyti, kurių vieną su parašu mokinys grąžina klasės auklėtojui, kuris yra segamas į 

segtuvą; 

         38.2. atsiradus mokymosi problemoms, tėvai informuojami įvairiais būdais: lankantis namuose, 

skambinant, rašant laiškus, komentarus, pastabas, elektroninius laiškus; 

         38.3. klasių auklėtojai kiekvieno mėnesio pabaigoje informuoja tėvus apie mokinių daromą 

pažangą ir pasiekimus;  

         38.4. klasių auklėtojai ne rečiau kaip 2 kartus per pusmetį organizuoja tėvų susirinkimus, esant 

reikalui, kviečia į juos dalykų mokytojus. 
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        Ugdymo plano 

                                                                2 priedas 

 

                  PATVIRTINTA 

                  Lazdijų r. Stebulių  mokyklos 

                  direktoriaus 2019 m. birželio 27 d.  

                  įsakymu Nr. STEV1-22 

 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Švietimo pagalbos teikimo mokykloje tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos 

aprašu) nustato socialinės pedagoginės pagalbos (toliau vadinama – Pagalba) teikimo mokiniams 

tikslus, uždavinius, principus, formas, rūšis, gavėjus, teikėjus ir organizavimą. 

 2. Pagalba – tai mokyklos darbuotojų (socialinių pedagogų, klasės vadovų, mokytojų ir 

administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti 

padidinti švietimo veiksmingumą. 

 3. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Specialiojo 

ugdymo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais 

ir šiuo Tvarkos aprašu. 

 

II. PAGALBOS TEIKIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI, 

FORMOS IR RŪŠYS 

 

 4. Pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti 

veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko 

socializacijai ir pilietinei brandai. 

 5. Pagalbos teikimo uždaviniai: 

 5.1. Šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti; 

 5.2. Sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius; 

 5.3. Kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą 

pagal jų protines ir fizines galias; 

 5.4. Padėti mokiniui adaptuotis mokykloje; 

 5.5. Teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas. 

 6. Pagalbos teikimo principai: 

 6.1. Lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas Pagalbos prieinamumas; 

 6.2. Visuotinumas – Pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia; 
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 6.3. Kompleksiškumas – Pagalba teikiama visiems pagal poreikį kartu su kitomis švietimo 

sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, 

specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.); 

 6.4. Veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamai ir laiku priimtais 

sprendimais; 

 6.5. Individualumas – Pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio problemas. 

 7. Pagalbos teikimo formos: 

 7.1. Individualus darbas su mokiniu – parama krizių metu, socialinių ir pedagoginių 

mokinio problemų sprendimas; 

 7.2. Darbas su grupe – socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas; ugdymo dalyvių 

tarpusavio santykių reguliavimas; palaikymo ar savipagalbos grupių organizavimas; 

 7.3. Darbas su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą – pagalba sprendžiant 

problemas, trukdančias vaiko ugdymosi procesui, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos 

bendradarbiavimo stiprinimas; 

 7.4. Darbas su mokyklos bendruomene – saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas, 

savivaldos aktyvinimas, darbas su mokytojais, mokyklos administracija; 

 7.5. Darbas su vietos bendruomene – ryšių tarp vietos bendruomenės ir mokyklos 

palaikymas; savanorių ir bendruomenės įtraukimas į informacinės, psichologinės, specialiosios 

pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą; 

 7.6. Darbas su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine 

psichologine tarnyba, policija, savivaldybės ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigomis, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.) siekiant  užtikrinti Pagalbos 

veiksmingumą ar kuriant socialinių pedagoginių problemų prevencijos sistemą. 

 8. Pagalbos teikimo rūšys: 

 8.1. Konsultavimas – mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas, siekiant padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, 

padedant mokytis ir naujai elgtis; 

 8.2. Tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio mokinio ar mokinių ugdymosi 

sunkumams analizė; 

 8.3. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių formavimas – gebėjimų priimti sprendimus ir spręsti 

problemas ugdymas, mokymas kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis 

visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas; 

 8.4. Elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas; 

 8.5. Nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija; 
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 8.6. Išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje paieškai; Pagalbos tinklo vaikui 

ir jo šeimai kūrimas; projektų inicijavimas, kūrimas bei įgyvendinimas; mokyklos savivaldos 

aktyvinimas; tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas; 

 8.7. Pagalbos komandos telkimas mokykloje, siekiant veiksmingai spręsti problemas 

vaiko labui. 

 

III. PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI IR ORGANIZAVIMAS 

 

 9. Pagalbos gavėjai yra mokyklos mokiniai. 

 10. Pagalbos teikėjai yra mokykla. 

 11. Mokyklos vadovas ir jo įgaliotas asmuo yra atsakingas už Pagalbos teikimą. 

 12. Mokykla, teikdama Pagalbą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), vaiko 

teisių apsaugos tarnyba, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos 

ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene. 

 13. Socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje vykdo socialinis pedagogas, klasės vadovas, 

mokytojas, administracija ir kiti darbuotojai: 

 13.1. Klasės vadovas ir mokytojas teikia Pagalbą savo klasės ar grupės vaikams; 

 13.2. Mokyklos administracija užtikrina Pagalbos teikimą mokykloje ir už jos ribų; 

 13.3. Mokyklos administracija kasmet iki gruodžio 1 d. Lazdijų rajono savivaldybės 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atsakingam specialistui teikia ataskaitą apie Pagalbos teikimo 

įgyvendinimą mokykloje. 

 14. Mokykla, siekdama užtikrinti Pagalbos teikimo veiksmingumą, sudaro sutartis su 

sveikatos, policijos, socialinėmis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis su 

vaikais bendruomenėje, savivaldybėje ar kitose vietovėse, dėl Pagalbos teikimo gimnazijoje ir už jos 

ribų. 

 

 

 

IV. PAGALBOS FINANSAVIMAS 

 

 15. Pagalba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų 

bei kitų šaltinių. 

 

__________________________________________ 
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       Ugdymo plano  

                 3 priedas 

 

                 PATVIRTINTA 

                 Lazdijų r. Stebulių  mokyklos 

                 direktoriaus 2019 m. birželio 27  d.  

                 įsakymu Nr. STEV1-22 

  

LAZDIJŲ R. STEBULIŲ MOKYKLOS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO 

POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiojo ugdymo įstatymu, 

Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795  ir 

sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintais tvarkų aprašais: „Specialiojo 

ugdymo skyrimo tvarkos“, „Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarkos“, VšĮ Lazdijų 

švietimo centro (toliau – VšĮ LŠC) rekomendacijomis ir reglamentuoja specialiųjų poreikių mokinių 

atpažinimą bei jų poreikių tenkinimą Lazdijų r. Stebulių mokykloje.  

  

II. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ NUSTATYMAS, SPECIALIOJO 

UGDYMOSI IR ŠVIETIMO PAGALBOS SKYRIMAS  

  

2. Organizuojant ugdymo procesą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, rezultatai 

vertinami, atsižvelgiant į pritaikytos Bendrosios  ir individualizuotos  programos įsisavinimą. 

3. Mokyklos direktorius: 

3.1. sudaro vaiko gerovės komisiją (toliau – VGK); 

3.2. tvirtina mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi, poreikių sąrašus ir jiems parengtas 

programas. 

4. Vaiko gerovės komisija savo veiklą grindžia mokyklos VGK nuostatais. 

5. Klasės mokomojo dalyko mokytojas: 

5.1. ugdymo procese mokinį stebi, vertina pasiekimus ir nustatęs ugdymosi sunkumus pildo1a 

formą; 

5.2. informuoja tėvus ir VGK apie vaiko mokymosi sunkumus; 

5.3. kartu su specialiuoju pedagogu parengia pritaikytas Bendrąsias ir individualizuotas 

programas; 
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5.4. ugdo mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, vadovaudamasis VšĮ LŠC 

rekomenduotais ugdymo metodais ir būdais;  

5.5. vertina realius mokinio pasiekimus pagal jam pritaikytą programą;  

5.6. kaupia mokinių piešinius, rašto darbus, atlieka klaidų analizę; 

5.7. dalyvauja VGK posėdžiuose; 

5.8. dalyvauja mokinio specialiųjų poreikių atpažinimo tyrime. 

6. Mokomojo dalyko mokytojas: 

6.1. dalyvauja VGK veikloje; 

6.2. supažindina tėvus su vaiko specialiaisiais poreikiais ir  konsultuoja; 

6.3. padeda mokytojams parengti individualias ugdymo  programas; 

7. Kasmet VšĮ LŠC pateikia: 

7.1. konsultuotų mokinių sąrašą ; 

7.2. duomenis apie mokinius, ugdomus pagal pritaikytą ir individualizuotą programas; 

7.3. duomenis apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikimus. 

8. Mokyklos logopedas: 

8.1. gavęs tėvų sutikimą, tiria ir įvertina mokinių kalbą; 

8.2. pildo mokinių kalbos korteles (6 formą); 

8.3. kaupia mokinių rašto darbus su klaidų analize; 

8.4. kasmet rugsėjo mėnesį parengia mokinių, kurie turi kalbėjimo ir kalbos, sutrikimų sąrašą; 

8.5. komplektuoja mokinių grupes įvairiems sutrikimams šalinti ir dirba individualiai; 

8.6. supažindina mokinio tėvus, klasės mokytojus su kalbos sutrikimu, korekcinio darbo eiga, 

pratybų tvarkaraščiu; 

8.7. organizuoja  pratybas. Jei mokinys nelanko jam skirtų pratybų, informuoja tėvus ir klasės 

mokytoją. Mokinio  tėvams  atsisakius  logopedo pagalbos reikalauja  iš tėvų  raštiško patvirtinimo; 

8.8. dalyvauja kartu su  mokiniu,  vykdant specialiųjų poreikių atpažinimo tyrimą ir  pateikia 

reikalingus dokumentus bei kalbos kortelę;  

8.9. fiksuoja mokinio pasiekimus,  pildo kalbos kortelę; 

8.10. ištaisęs  kalbos sutrikimus, apie korekcinio darbo rezultatus informuoja tėvus; 

8.11. kasmet iki birželio 20 d. pateikia ataskaitą apie  kalbos korekciją. 

9. Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems 

intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės 

raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, 

kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą(toliau – specialiųjų poreikių mokiniai). 

          10. Specialiojo pedagogo funkcijos: 

          10.1. atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, 
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gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje  mokinio namuose; 

         10.2. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios 

pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų 

pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir 

juos taiko; 

      10.3. rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas 

(tik dirbantis mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas), veiklos 

ataskaitą; 

     10.4. padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo 

kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų 

poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; 

     10.5. pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą 

ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas (dirbantis mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo programas), pritaikytas  ir individualizuotas bendrąsias programas; 

     10.6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais; 

     10.7. naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių 

mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį; 

     10.8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; 

     10.9. dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje; 

     10.10. taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves; 

     10.11. šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą 

požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius. 

11. Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, 

bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis 

ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, 

kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. 

12. Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis: 

12.1. pagarbos – kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos; 

12.2. atvirumo – kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą; 

12.3. tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę 

priklausomybę; 
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12.4. unikalumo – kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas; 

12.5. vaiko kaip asmenybės vertinimas; 

12.6. nesmerkimo ir neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas; 

12.7. empatijos – kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti; 

12.8. priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, kokį 

nori jį matyti socialinis pedagogas; 

12.9. konfidencialumo – vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik 

socialiniam pedagogui prieinamoje vietoje ir gali būti pateikiama kitiems tiktai gavus tėvų arba teisėtų 

globėjų sutikimą ir būtina laikytis paslapties apie vaiko problemas išlaikymo principų; 

12.10. neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas; 

12.11. pasitikėjimo – socialinis pedagogas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku. 

13. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, 

pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. 

14. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais 

(pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo 

alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos, 

mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo 

prevencines programas. 

15. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir 

psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, 

poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą. 

16. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos 

administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. 

Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, 

lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį–pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, 

saugią darbo aplinką. 

17. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi 

gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams. 

18. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-

pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. 

19. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš 

kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. 

20. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. 

21. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis 

organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. 
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22. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose. 

23. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu. 

24. Pagal poreikį lanko vaikus jų namuose su  klasės auklėtoju. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

25. Kasmet iki spalio 15 d. išvykusių ir kalbos sutrikimus ištaisiusių mokinių kalbos korteles 

atiduoda saugoti į mokyklos archyvą. 

26. Mokiniui išvykstant iš mokyklos, specialiojo ugdymo dokumentai gali būti perduodami 

kitai ugdymo įstaigai, tik raštiškai tėvams sutikus.  

______________________________ 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


