
                                                                                                        PATVIRTINTA 

      Rietavo sav. Tverų gimnazijos 

      direktoriaus  2017 m. rugpjūčio 31 d.                        

                                                                                                        įsakymu Nr. V-118 

 

TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS 

2017-2018 IR 2018 – 2019 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Ugdymo planą parengė  arbo grupė (Rietavo sav. Tverų gimnazijos direktoriaus 2017 m. 

birţelio 6 d. įsakymas Nr. V-98 „Dėl darbo grupės ugdymo planui parengti“). 

  2. 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus ugdymo 

planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birţelio 2 d.  

įsakymu Nr. V-446 patvirtintais 2017-2018 ir 2018-2019 metų pradinio, įsakymu Nr. V-442 pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais bei mokyklos strateginiu planu.  

3. Mokyklos ugdymo planas reglamentuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytų, individualizuotų ir neformaliojo vaikų 

švietimo programų įgyvendinimą mokykloje.  

4. Rengiant ugdymo planą vadovaujamasi ugdymo proceso stebėsenos išvadomis, mokinių 

pasiekimų ir paţangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, Nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų, PUPP rezultatų suvestine, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis, 

atsiţvelgiama į tėvų pastebėjimus. 

5. Ugdymo plano projektas parengtas iki 2017 m. birţelio 14 d., su juo supaţindinta 

mokyklos bendruomenė mokytojų taryboje 2017 m. birţelio 20 d. protokolo Nr. 5. 

  6. Mokykla ugdymo plano projektą suderino su skyriaus mokytojų taryba, Gimnazijos 

taryba, Tverų gimnazijos direktoriumi ir Rietavo savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto 

skyriumi. 

  7. Ugdymo plano tikslai:  

7.1. veiksmingai planuoti ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas 

besimokantysis pasiektų ugdymo (si) sėkmę ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų; 

7.2. sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualios paţangos augimui; 

7.3. nustatyti minimalų pamokų skaičių, ugdymo programoms įgyvendinti. 

  8. 2017-2018 mokslo metų veiklos prioritetas: 

  8.1. Ugdymo kokybė. 

 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

 Rengiant mokyklos ugdymo planą susitarta dėl: 

 Mokyklos ugdymo plano tikslų, nuostatų, principų; 

 Vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ypatumų; 

 Ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos; 

 Dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje, uţtikrinant Bendrosiose 

programose numatytus mokinių mokymosi pasiekimus; 

 Ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias integruojamąsias programas, nurodytas 

Bendrųjų ugdymo planuose, numatoma integruoti į mokyklos ugdymo turinį ir numatyti integravimo 

būdą; 
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 Mokiniui siūlomų dalykų modulių, atsiţvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir šių dienų 

aktualijas; 

 Paţintinės ir kultūrinės, projektinės veiklos organizavimo; 

 Mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose; 

 Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą; 

 Mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimo būdų ir laikotarpių; 

 Reikalavimų mokinio individualiam ugdymo planui sudaryti; 

 Numatomų priemonių ir būdų mokinių pasiekimams gerinti; mokymosi pagalbos teikimo 

mokiniams, turintiems ţemus mokymosi pasiekimus ir kt.; 

 Pamokų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo; 

 Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų; minimalaus grupės dydţio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti; 

 Dalykų mokymo intensyvinimo. 

 Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų ir būdų; 

 Bendradarbiavimo su įstaigomis, įmonėmis ar asociacijomis tikslų ir būdų; 

 Ugdymo turiniui įgyvendinti aktualių nuostatų. 

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

  9. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai: 

                 9.1. 2017-2018 m. m.: 

 

Klasė 
Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 

IUG, 1-4 

5-8, I 

05-31 

06-15 

34 sav., 170 dienų 

36 sav., 181 diena 

                  

               9.1.1. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

  Pirmas pusmetis IUG, 1 ir 8, I klasėms: rugsėjo 1 d. – sausio 24 d., 

Antras pusmetis: 5-8, I kl. sausio 25 d. - birţelio 15 d., IUG, 1-4 kl.-  sausio 25 d. - geguţės 

31 d.  

9.2. 2018-2019 m. m. 

  9.2.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:   

                    

Klasė 
Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 

IUG, 1-4 

5-8, I 

06-05 

06-21 

35 sav.,  175 dienos 

37 sav., 185 dienos 

 

  9.2.2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.  Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

  Pirmas  pusmetis IUG, 1 ir 8, I klasėms: rugsėjo 1 d. – sausio 25 d., 

Antras pusmetis: 5-8, I kl. sausio 26 d.- birţelio 21 d., PUG, 1-4 kl. -  sausio 26 d. – birţelio 

5 d. 

  9.3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

  9.4. Pamokos pradedamos 8.30 valandą. Pamokų laikas:  

  1 pamoka: 8.30 – 9.15; 

  2 pamoka: 9.20 – 10.05; 

  3 pamoka: 10.10 – 10.55; 

  4 pamoka: 11.10 – 11.55; 
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  5 pamoka: 12.15– 13.00; 

  6 pamoka: 13.05 –13.50; 

  7 pamoka: 13.55 – 14.40; 

  9.5. Mokykloje skiriama po 3 pamokų 15 min. pertrauka IUG ir 1-4 kl. mokiniams pietų 

pertrauka, o 5-8, I kl. mokiniams judrioji pertrauka, po 4 pamokų 20 min. pietų pertrauka 5-8 ir I kl. 

mokiniams. Judrioji pertrauka po 4 pamokų- 20 minučių PUG ir 1-4 kl. mokiniams. Likusios pertraukos 

po 5 minutes.  

  9.6. Mokinių atostogų trukmė: 

 

2017-2018 m. m. 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2017-10-30 2017-11-03 

Ţiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03 

Ţiemos atostogos 2018-02-19 2018-02-23 

Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06 

Vasaros 5-8, I klasėms 

              IUG,1-4 klasėms 

2018-06-17 

2018-06-01 

2018-08-31 

2018-08-31 

 

2018-2019 m. m. 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2018-10-29 2018-11-02 

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

Ţiemos atostogos 2019-02-18 2019-02-21 

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

Vasaros 5-8, I klasėms 

              IUG,1-4 klasėms 

2019-06-22 

2019-06-06 

2019-08-31 

2019-08-31 

 

  9.7. 10 -ies ugdymo  dienų organizavimas: 

 

2017-2018 m. m. 

 

IUG – 23 val. 

1 klasė – 23 val. 

2 klasė – 23 val. 

3 klasė – 23 val. 

4 klasė – 23 val. 

5 klasė – 30 val. 

6 klasė – 30 val. 

7 klasė – 30 val. 

8 klasė – 30 val. 

I klasė – 30 val. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Data Valandų 

sk. 

Dalyviai 

1. Mokslo ir ţinių diena 2017-09-01 2 IUG, 1-8, I klasės 

2. Sveikatingumo diena 2017 m. rugsėjis 2 IUG, 1-4 kl. 

3. Konferencija „Judėk, kad 

būtum sveikas“ 

2017 m. spalis 3 IUG, 1-4 kl. 

4. Šiaurės šalių skaitymai 2017 m. gruodis 4 IUG, 1-4 kl. 
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5. „Mano Lietuva“ (Proto mūšis) 2018 m. vasaris 5 IUG, 1-4 kl. 

6. Poezijos pavasaris 2018 m. kovas 2 IUG, 1-4 kl. 

7. Tyrinėjimų diena 2018 m. kovas 5 IUG, 1-4 kl. 

8. Lietuvių kalbos diena „Mylėk 

gimtą ţodį“ 

2017-10-26 3 5-8, I klasės 

9. Tautos paveldo tradicijų 

puoselėjimo diena 

2017-11-20 

 

2  

5-8, I klasės 

10. Kalėdų belaukiant 2017-12-21 5 5-8, I klasės 

11. Diena skirta Lietuvos 

šimtmečiui „Maţoj širdelėj 

visa Lietuva“ 

2018-02-15 2  

5-8, I klasės 

12. Saugaus eismo diena 2018-04-12 2 5-8, I klasės 

13. Šeimos diena 2018-05-04 2 5-8, I klasės 

14. Mokinių meninės raiškos diena 2018-06-01 

2018-01-18 

2 5-8, I klasės 

 

15. Sveikatingumo ir sporto diena 

 

2018-06-06 4 5-8, I klasės 

 

16. Paţintinės išvykos „Paţink 

savo kraštą“ 

2018-06-14 

 

6 5-8, I klasės 

 

            

2018-2019 m. m. 

 

IUG – 12 val. 

1 klasė – 12 val. 

2 klasė – 12 val. 

3 klasė – 12 val. 

4 klasė – 12 val. 

5 klasė – 34 val. 

6 klasė – 34 val. 

7 klasė – 34 val. 

8 klasė – 34 val. 

I klasė – 34 val. 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Data Valandų 

sk. 

Dalyviai 

1. Mokslo ir ţinių diena 2018 -09 -01 2 IUG, 1-4 kl., 5-8, I-II 

klasės 

2. Svečiuose „Rudenėlis“ 2018 m. rugsėjis 2 IUG, 1-4 kl. 

3. Edukacinė išvyka į Rietavo 

ţirgyną 

2018 m. spalis 3 IUG, 1-4 kl. 

4. Ekonomiškumo pamokos 2019 m. sausis 2 IUG, 1-4 kl. 

5. Edukacinė išvyka į Jusių 

ekologinį ūkį 

2019 m. geguţė 3 IUG, 1-4 kl. 

6. Kalbų diena 2018 m. spalis 2 5-8, I-II klasės 

7. Sporto diena 2018 m. lapkritis 4 5-8, I-II klasės 

8. Kalėdų belaukiant 2018 gruodis 6 5-8, I –II klasės 

9. Konferencija,, Iš Lietuvos 

istorijos‘‘ 

2019 vasaris 2  

5-8, I-II klasės 

10. Saugaus eismo diena 2019 kovas 3 5-8, I-II klasės 

11. Šeimos diena 2019 balandis 3 5-8, I-II klasės 

12. Talentų diena 2019 geguţė 2 5-8, I-II klasė 

13. Sveikatingumo ir sporto diena 2019 geguţė 4 5-8, I-II klasės 
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14. Paţintinės išvykos „Paţink 

savo kraštą“  

2019 birţelis 6 5-8, I-II klasės 

 

 

  9.8. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar ţemesnei temperatūrai pamokos 

nevyksta. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių, dienynuose ţymimos datos ir parašoma 

„Pamokos nevyko dėl šalčio“. 

  9.9. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, 

mokykla priima sprendimą dėl ugdymo proceso koregavimo. 

 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

  10. Ugdymo turinys mokykloje planuojamas ir detalizuojamas pagal dalyko programai 

skiriamą valandų (pamokų) skaičių ir nurodytam mokymosi dienų skaičiui. 

  10.1. Dalykų programoms skiriamų valandų skaičius gali būti didinamas arba maţinamas 

(iki 10 procentų), nedidinant mokiniui numatytų savaitinių pamokų skaičiaus. 

  10.2. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių 

ugdymosi poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis pradinio, pagrindinio ir vidurio ugdymo programų 

aprašais, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46 įsakymu „Dėl švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų 

programų patvirtinimo“ pakeitimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 ,,Dėl geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo‘.‘ 

10.3 Dalykų mokytojai rengia ilgalaikius planus  ir juos derina su kuruojančiu vadovu.  

Planai laikomi kabinete. Planų forma aptarta mokytojų tarybos posėdyje 2017 m. birţelio 20 d. protokolo 

Nr. 5.  

Eil. 

Nr. 

Tema Gebėjimai Valandų sk. Integracija Pastabos 

      

 

  10.4. Pamokų trumpalaikius planus  rengia tik jauni specialistai iki (3 metų pedagoginio 

darbo staţo ) ir mokytojai dėl kurių darbo buvo gauta tėvų skundų.  

  10.5. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, kuriems nėra parengtų Bendrųjų programų, 

neformaliojo vaikų švietimo programas rengia dalykų mokytojai pagal Mokytojų taryboje  2017 m. 

birţelio 20 d. protokolo Nr. 5 patvirtintą formą. Planus pateikti iki rugsėjo 10 d. 

  10.6. Dalykų ilgalaikiai planai, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, neformaliojo 

ugdymo programos aptariamos metodinėse grupėse iki rugsėjo  5 dienos. Metodinių grupių teikimu 

pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo vaikų švietimo programas tvirtina mokyklos 

direktorius. 

  10.7. Klasių vadovų veiklos planus rengia klasių vadovai, pagal Mokytojų taryboje 

patvirtintą 2017 m. birţelio 20 d. protokolo Nr. 5 formą metams, aptaria klasių vadovų metodinėje 

grupėje ir pateikia iki rugsėjo 10 d.  direktoriui tvirtinti. Jungtinių klasių vadovai rengia vieną bendrą 

jungtinei klasei veiklos planą. 

 

Metų 

mėnuo 

Darbas 

su klase 

(klasės 

valandė-

lės) 

Darbas su 

klasės 

mo-

kytojais 

ir kitais 

mokyk-

los dar-

buotojais 

Individu

alus 

darbas 

su mo-

kiniais 

Bendra-

vimas ir 

bendra-

darbiavi

mas su 

mokinių 

tėvais  

Ugdy-

mas 

karjerai 

Moki-

nių ţa-

lingų 

įpročių 

ir nusi-

kalsta-

mumo 

preven-

cija 

Dokume

ntacijos 

tvarky-

mas  

Kita 

veikla 

(rengi-

niai, 

išvykos, 

konkur-

sai, 

šventės 

ir kt.). 
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 10.8. Atsiţvelgiant į mokyklos kontekstą, į mokyklos ugdymo turinį: integruojama 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“ – 

1-4 klasėse į pasaulio paţinimo pamokas bei klasių vadovo veiklą (iš viso 5 val.), 5-8, I klasėse į gamtos, 

biologijos, dorinio ugdymo, lietuvių kalbos (iš viso 6 val.),  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 

25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos 

patvirtinimo‘‘ įgyvendinama derinant integracinius dalykų ryšius formaliame ir neformaliame švietime 

pagal atskirą sudarytą planą. Mokykloje paskirtas asmuo, atsakingas uţ programos įgyvendinimo 

koordinavimą, socialinė pedagogė, sveikatos prieţiūros specialistė, psichologė. Koordinavimo grupė į 

programos vykdymą įtraukia  dalykų mokytojus, klasių auklėtojus. Plane numatoma 1-4 klasėse į pasaulio 

paţinimo, lietuvių kalbos, klasių valandėles (iš viso 5 valandos), 5-8, I klasėse į gamtos paţinimo, kūno 

kultūros, biologijos bei klasių vadovo veiklą (iš viso 5 valandos),  Ugdymo karjerai programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo 

karjerai programos patvirtinimo“ 1-4  kl. į pasaulio paţinimo, lietuvių kalbos pamokas, klasių valandėles 

(iš viso 6 valandos), 5-8, I klasėse į klasių vadovo veiklą. Programos koordinatorė mokytoja Jania 

Mašickienė (pagal sudarytą planą), pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandţio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos patvirtinimo“: 1-4 klasės į muzikos, pasaulio paţinimo, dailės ir technologijų, 

neformaliojo švietimo pamokas, klasių valandėles (iš viso 4 valandos), 5-8, I klasės į muzikos, lietuvių 

kalbos, technologijų, istorijos, geografijos pamokas (iš viso 10 valandų),   ţmogaus saugos bendroji 

programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 

V-1159 „Dėl ţmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo‘‘: 1-4 klasėse į pasaulio paţinimo, 

lietuvių kalbos pamokas, klasių valandėles (iš viso 5 valandos). Nacionalinio saugumo pamokos 

integruojamos į pilietinio ugdymo pamokas (18 val.).  
10.9. Mokytojai, klasių auklėtojai programų integravimą planuoja ilgalaikiuose bei klasės 

auklėtojų planuose, apie organizuotus uţsiėmimus paţymi elektroninio dienyno atitinkamose skiltyse. 

10.10. Dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai uţtikrinti nurodoma: integruojama tema 

dalykui skirtame apskaitos puslapyje, jei integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį. Jei 

integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinį 

dienyne būtina įrašyti tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose;   

 10.11. Mokykla analizuoja mokinių pasiekimus ir paţangą mokantis pasirinktu būdu 

įgyvendinamą integruojamąją programą ir priima sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo ar 

tolesnio turinio integravimo, taip pat stebi kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio 

integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytus rezultatus, ir 

priima sprendimus dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo.  

           

PAŢINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

10.12. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo 

turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas, pradinio 

ugdymo dalykai) su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis:  

10.13. paţintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, 

turi turėti kūrybines galimybes gilinti savo ţinias, tobulinti paţintines kompetencijas ir ugdytis vertybines 

nuostatas;  

10.14. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti sprendimus ir 

motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose. Šios veiklos turi padėti mokiniams 
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teorines pilietiškumo ţinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su įvairiomis 

vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdţios ir savivaldos institucijomis;  

10.15. Paţintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo 

proceso veiklos dalis. 

10.16. Šiai veiklai per mokslo metus skirti IUG, 1-4 klasėse – 23 valandos, 5-8, I kl.- 30 

valandų, atsiţvelgiant į bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amţių. 

Apskaita vykdoma  Tamo dienyne, integruotos pamokos. 

10.17. Socialinei-pilietinei veiklai skiriama 5-6 kl.-10 valandų,7-8, I kl. - 15 valandų, pagal 

mokytojų tarybos sprendimą 2017 m. birţelio 20 d. protokolo Nr. 5. 

10.18. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, yra privaloma. Ši veikla įgyvendinama, vadovaujantis 2016 m. gruodţio 5 d. mokyklos 

direktoriaus įsakymu Nr. V-168, patvirtintu Tverų gimnazijos direktoriaus socialinės-pilietinės veiklos 

įgyvendinimo tvarkos aprašu. 

 

MOKINIO GEROVĖS UŢTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 

10.19. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi  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 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo lavinimo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau –Higienos norma). 

10.20. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės 

uţtikrinimo klausimus sprendţia mokyklos Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko 

gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandţio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. geguţės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija). 

 

MOKINIŲ PAŢANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

  11. Planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių paţangos ir pasiekimų 

vertinimą, jį sieja su mokymo(-si) tikslais, atsiţvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus.  

  11.1. Vertinant mokinių paţangą ir pasiekimus vadovaujamasi Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. gruodţio 21 d. Nr. V-1309 įsakymu. 

  11.1.1. Paţangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese grindţiamas mokinių mokymosi 

proceso stebėjimu. Mokiniams laiku teikiama informacija apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia 

patobulinti, kaip tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymosi uţdaviniai pagal sutartus kriterijus. Paţymiu 

vertinami pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą uţbaigtą programos dalį. Paţymiu 

vertinamos kontrolinės, savarankiškos uţduotys, kūrybiniai, laboratoriniai, projektiniai darbai, kai 

mokiniai parodo išsilavinimo standartuose numatomas ţinias, supratimą ir gebėjimus; Tverų gimnazijos ir 

Medingėnų skyriaus mokinių vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Rietavo sav. Tverų gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. birţelio 23 d. įsakymu Nr. V-104.  

  11.1.2. Mokinių pasiekimai 5-8, I vertinami 10 balų sistema: 

 

Dešimtbalė vertinimo skalė pagrindiniame ir viduriniame ugdyme 

 

Pasiekimų lygis Balai Trumpas apibūdinimas 

Aukštesnysis  10 (dešimt) Puikiai  

9 (devyni) Labai gerai 

Pagrindinis  8 (aštuoni) Gerai  

7 (septyni) Pakankamai gerai 

6 (šeši) Vidutiniškai 
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Patenkinamas  5 (penki) Patenkinamai  

4 (keturi) Pakankamai patenkinamai 

Nepatenkinamas  3 (trys) Nepatenkinamai  

2 (du) Blogai  

1 (vienas) Labai blogai 

 

  11.1.3. su vertinimo kriterijais kiekvienas mokytojas supaţindina mokinius per pirmąsias 

dalyko pamokas rugsėjo mėnesį (mokiniai dienyne pasirašo), o klasės vadovas supaţindina tėvus apie 

mokykloje taikomą vertinimo ir atsiskaitymų tvarką per pirmąjį tėvų susirinkimą; 

  11.1.4. pirmąsias dvi rugsėjo mėnesio savaites  mokiniai nevertinami nepatenkinamais 

įvertinimais; 

  11.1.5. 5 klasės mokinių pasiekimai  nevertinami nepatenkinamu įvertinimu adaptacinio 

periodo metu, kuris trunka visą rugsėjo mėnesį. 

  11.1.5.1. mokiniams lapkričio mėnesio pabaigoje išvedami signaliniai paţymiai. Mokymosi 

rezultatai ir adaptacija aptariama Mokytojų tarybos posėdyje; 

  11.1.6. dorinio ugdymo (etikos, tikybos),  ţmogaus saugos mokinių mokymosi pasiekimus 

vertinti įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“, 1-4 klasėse ,,pp“ ar ,,np“ (Mokytojų tarybos 2017-06-20 

posėdţio protokolinis nutarimas (protokolas Nr.5 .); 

  11.1.7. kūno kultūros, menų, technologijų,  mokymosi pasiekimus vertinti paţymiu; 

  11.1.8. mokinių, kurie mokosi dalykų modulius, mokymosi pasiekimus vertinti 

formuojamuoju vertinimu ir įskaityti į atitinkamo dalyko programos pasiekimų įvertinimą; 

  11.1.9. įrašas „atleistas“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

mokyklos direktoriaus įsakymą. 

  11.2. Apie mokymosi sėkmingumą mokinių tėvai ar globėjai informuojami pateikiant  

mėnesio paţymių suvestines, klasių tėvų susirinkimuose, atvirų durų dienų metu (vykdomos du kartus per 

metus), per individualius susitikimus su mokytojais. 

  11.2.1. Klasės vadovas pirmojo tėvų susirinkimo metu išsiaiškina, kaip bus teikiama 

informacija apie paţymių suvestines.  

  11.3. Mokykla nustato mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl pasiekimų 

įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarką: 

11.3.1. mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) raštiškai kreipiasi į mokyklos direktorių dėl 

pasiekimų įvertinimo objektyvumo, motyvuodami kreipimosi būtinumą; 

11.3.2. direktorius įsakymu paskiria komisiją iš 2 to dalyko aukščiausios kvalifikacinės 

kategorijos mokytojų, nedėstančių tam mokiniui, ir kuruojančio vadovo, ištirti prašyme išdėstytus faktus; 

11.3.3. įvertinimas perţiūrimas per 5 darbo dienas ir atsakymas raštu pateikiamas mokiniui, 

jo tėvams (globėjams, rūpintojams). 

 

MOKINIŲ MOKYMO(SI) KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

  12. Skyriaus vedėjas organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendţiant mokinių 

mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus. 

  12.1. Klasėje dirbantys mokytojai tarpusavyje derina namų darbų skyrimą: 

12.1.1. namų darbai skiriami atskirų klasių mokiniams taip, kad neviršytų nustatytų normų; 

12.1.2. namų darbai mokiniams neuţduodami atostogoms ir savaitgaliams. 

Namų darbai nėra skiriami dėl įvairių prieţasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti 

12.2.1. mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas; 

12.2.2. apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 

Informacija pateikiama Tamo dienyne. 

12.2.3. kontroliniai darbai neskiriami po atostogų ar šventinių dienų;  

12.2.4. kiekvieno mėnesio pradţioje mokytojai suderina kontrolinių darbų datas ir 

kontrolinių darbų grafikas kabinamas  mokinių informacijos stende ir mokomuosiuose kabinetuose . 

 12.2.5. neatliko mokyklos numatytos vertinimo uţduoties (kontrolinio darbo ar kt.) , 

mokykla numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia  reikiamą mokymosi  pagalbą, 
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iki mokiniui atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė ir 

nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose, jo 

pasiekimai prilyginami ţemiausiam10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 

 12.2.6. neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo uţduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl 

svarbių, mokyklos vadovo pateisintų prieţasčių (pavyzdţiui, ligos, dalyvavimo olimpiadose, varţybose), 

fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįţusiems į ugdymo procesą, turi būti 

suteikta reikiama mokymosi pagalba .  

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

13. Uţ mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą skyriuje 

atsakinga skyriaus vedėja Irena Valančienė. 

14. Mokymosi pagalbą mokiniui būtina suteikti, kai jo pasiekimų lygis ţemesnis nei 

numatyta pagrindinio ir pradinio ugdymo bendrosiose programose. Vadovautis Tverų gimnazijos mokinių 

individualios paţangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu patvirtintu direktoriaus 2016-03-07 įsakymu 

Nr. V-45, Pradinių klasių individualios paţangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu patvirtinti 

įsakymu 2017-02-02 įsakymu Nr. V-27 

 15. Mokymosi procesas mokykloje turi būti nuolat stebimas ir laiku nustatomi mokiniui 

kylantys mokymosi sunkumai. 

16. Skiriamos konsultacijos, matematikos 5-6 klasėse -0,5 val., , anglų kalbos 5-6 klasėje -

0,5 val., rusų k.7- 8 klasėje- 0,5 val. 

17. Organizuojama pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams. 

18. Aktyviau įtraukti į vaiko ugdymo procesą mokinio tėvus (tėvų dienos, individualūs 

pokalbiai, tėvų susirinkimai). 

19. Mokiniams sudaromos sąlygos bibliotekoje atlikti namų darbus. 

20. Mokiniams pagalbą suteikia socialinis pedagogas, sudarydamas sąlygas mokiniui, 

atsiţvelgiant į mokinio individualiąsias psichologines savybes, atlikti kai kurias uţduotis atskiroje 

patalpoje. 

 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ BENDRADARBIAVIMAS 

 

21. Mokykloje yra susitarta dėl sistemingo, savalaikio mokyklos ir mokinių tėvų 

bendravimo ir bendradarbiavimo būdų bei formų, leidţiančių visapusiškai ir įvairiais lygmenimis 

informuoti visais ugdomaisiais klausimais. 

22. Mokykla sudaro sąlygas mokinių tėvams aktyviau įsitraukti į vaiko ugdymo procesą ne 

tik sprendţiant vaikų ugdymosi problemas, bet ir teikia įvairią mokymosi pagalbą, supaţindinant su darbo 

ir profesijų pasauliu, organizuojant mokyklos gyvenimą. 

23. Vyksta „apskritas“ diskusijų stalas, šviečiamojo pobūdţio paskaitos, atvirų durų dienos, 

individualios konsultacijos ir kt. 

 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

24. Mokykla, organizuodama ugdymo procesą, gali intensyvinti dalykų mokymą per dieną, 

savaitę, mokslo metus ar nustatyti kitokį mokymosi periodą. Intensyvinant mokymąsi: 

24.1. pagrindinio ugdymo pakopoje (5-8, I kl.) kartą per savaitę per dieną skiriant po dvi 

lietuvių kalbos pamokas; 

24.2. pagrindinio ugdymo pakopoje (5-8, I kl.) kartą per savaitę per dieną skiriant po dvi 

matematikos pamokas; 

24.3. 6, 7, 8 klasėse skirti po dvi viena po kitos vykstančias geografijos, gamta ir ţmogus 

pamokas, taip sudarant galimybę organizuoti tiriamuosius darbus ir projektus. 
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UŢSIENIEČIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ATVYKUSIŲ AR GRĮŢUSIŲ IŠ 

UŢSIENIO GYVENTI IR DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, VAIKŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

25. Mokinio uţsienio mokykloje įgytus pasiekimus vertina mokyklos mokytojai. Jei reikia 

įveikti kai kurių dalykų programų skirtumus, mokykla, atsiţvelgdama į mokinio pageidavimus, numato 

spragų išlyginimo būdus ir atsiskaitymo formas.  

26. Uţsieniečių vaikų, nemokančių lietuvių kalbos, bet norinčių mokytis Lietuvos bendrojo 

lavinimo mokyklose, ugdymas organizuojamas vadovaujantis Uţsieniečių ir Lietuvos Respublikos 

piliečių, atvykusių ar grįţusių gyventi ar 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 (Ţin., 2005, Nr. 

109-3991). 

26.1. Dviems vaikams iš 2 kl ir 8 kl., atvykusiems iš Airijos mokytis į Medingėnų skyrių, 

skirti papildomai 1 val. lietuvių kalbai 2 klasėje ir 1 val. 8 klasėje.  

26.2. Mokykla nustato atvykusio mokinio, baigusio tarptautinės bendrojo ugdymo 

programos dalį ar visą programą, poreikius mokytis lietuvių kalbos ir organizuoja:  

26.3. individualų lietuvių kalbos mokymąsi ir švietimo pagalbą, jei atvykęs mokinys yra 

pajėgus per adaptacinį laikotarpį pasiekti patenkinamą ugdymo lietuvių kalbos programos pasiekimų lygį;  

 

MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE IR SAVARANKIŠKO MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

27. Sergančių mokinių mokymas namuose skiriamas ir organizuojamas pagal Moksleivių 

mokymo namuose organizavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 ,,Dėl mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros 

įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘. 

27.1.Mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti mokykloje. Šios pamokos 

papildomai įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais 

(globėjais ar rūpintojais) ir atsiţvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia 

individualų mokinio mokymo namuose planą. Mokinys gali būti mokyklos direktoriaus įsakymu 

atleidţiamas nuo kai kurių pamokų ir nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Jei jis 

nesimoko kai kurių dalykų dienyne ir mokinio individualaus ugdymo plane rašoma „atleista“; 

28. Mokinių savarankiškas mokymasis organizuojamas pagal Savarankiško mokymosi 

tvarkos aprašą. 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

                      29. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodţio 30 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2695 (Ţin., 2006, Nr.4-115): 

 29.1. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsiţvelgiant į Bendrųjų iš 

valstybės ar savivaldybių  biudţetų  finansuojamų neformaliojo švietimo programų  kriterijų aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birţelio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-

991„Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudţetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų 

kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

 29.2. Gali būti rengiamos ir siūlomos neformaliojo švietimo ugdymo programos, parengtos 

derinant Bendrosios programos dalykų programų ir neformaliojo švietimo turinį, kurios  

padeda  gerinti mokinių pasiekimus, tobulinti bendrąsias kompetencijas 

30. Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos mokykloje yra 

įgyvendinamos per neformaliojo švietimo programas.  

31. Neformaliojo švietimo pasiūla sudaroma atsiţvelgiant į mokyklos mokinių, jų tėvų ir 

mokytojų pasiūlymus, mokyklos galimybes. Vykdoma apklausa. Moksleivių vykdomos apklausos apie 

neformaliojo švietimo poreikį suvestinė: 
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Eil. 

Nr. 

Būrelio pavadinimas Klasė Mokinių skaičius 

1. Darbščiųjų rankų būrelis 1-5 klasės 11 

2. Etninės kultūros būrelis 1-4 klasės 12 

3. Jaunųjų ţurnalistų būrelis 5-8, I klasės  6 

4. Judrieji ţaidimai 5-6  klasės 11 

5. Tinklinio būrelis 7-8, I klasės 18 

6. Vokalinis ansamblis 6-8, I klasės 6 

7. Dainorėliai 1-5 klasės 11 

8. Būrelis „Ateities karjera“ 1-4, 5-8, I klasės 20 

9. Būrelis „APA“ Ateik. 

Pasidalink. Atrask. 

5-8, I klasės 10 

 

32. Neformaliojo švietimo valandos skirstomos atsiţvelgiant į mokinių poreikius ir 

mokyklos galimybes. Neformaliojo švietimo valandų skaičius nustatomas proporcingai lankančių 

mokinių skaičiui bei atsiţvelgiant į veiklos specifiką. 

33. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje turi būti nemaţesnis kaip 10 mokinių. 

Nesusidarius 10 mokinių grupei mokslo metų eigoje būrelio veiklą nutraukti. 

34. Neformaliojo švietimo būreliai ir jiems skiriamų valandų skaičius: 

 

 

Eil

Nr. 

 

Būrelio pavadinimas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

I 

 

 

 

1. Darbščiųjų rankų būrelis  1         

2. Etninės kultūros būrelis   1        

3. Judrieji ţaidimai      1     

4. Tinklinio būrelis       1    

5. Dainorėliai     1      

6. Būrelis „APA“ Ateik. 

Pasidalink. Atrask. 

        1  

 

35. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradţioje ir siūlo neformaliojo 

švietimo programas. 

36. Neformaliojo švietimo programos ir mokinių sąrašai pateikiami iki rugsėjo 05 d. 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

                     37.Formuojant jungtines klases atsiţvelgiama į ugdymo turinio koncentrus. 

                38. Jungtinės klasės ugdymo planą mokykla rengia pagal Bendruosiuose ugdymo planuose 

pagrindinio ir pradinio ugdymo programų dalykams ir jungtinei klasei nustatytą savaitinių pamokų 

skaičių.  

39. Jungtiniam komplektui 5–6 klasių – 32,5 pamokos, 7-8 klasių – 35,5 pamokos, 1-2  

klasių komplektui – 27, 3–4 kl. komplektui – 26  pamokos. 

 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

40. Diferencijavimas taikomas: 

 mokiniui individualiai; 

 mokinių grupei; 
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 tam tikriems tikslams pasiekti (pvz. pasiekimų skirtumams maţinti, gabumams 

plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti). 

41. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų ir priima sprendimus dėl 

tolesnio diferencijavimo. 

 42. Mokykla priima sprendimą dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą, individualaus plano sudarymo būtinumo. Rekomenduojama individualų planą sudaryti 

mokiniui, kurio pasiekimai ţemi, arba mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypatingai galinčių pasiekti 

aukščiausią ir aukštą lygmenis, gabumams plėtoti ir gebėjimams ugdyti, ir siekti individualios paţangos).  

 43. Siekiant stebėti individualią mokinio paţangą ugdymo procese, rekomenduojama 

individualiame ugdymo plane apibrėţti individualius sėkmės kriterijus, numatyti mokinio ir mokinio tėvų 

(globėjų, rūpintojų) indėlį į mokinio mokymąsi ir kt. Individualus ugdymo planas turi būti aiškus ir 

suprantamas mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokinio individualus ugdymo planas 

mokykloje turi būti periodiškai perţiūrimas ir, jeigu reikia, koreguojamas.  

 

II SKYRIUS 

 

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

44. Mokykloje organizuojamas priešmokyklinis ugdymas, vadovaujantis Priešmokyklinio 

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

m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106, nauja redakcija 2016 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V- 674. 

45. Pradinis ugdymas 1-4 klasėse organizuojamas pagal Bendrąją programą patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46 įsakymu „Dėl švietimo 

ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

45.1. Pradinio ugdymo turinys, remiantis bendrosiomis dalykų programomis ir numatomais 

pasiekimais, planuojamas 34 savaitėms (170 mokymosi dienų).   

 46. Mokinių pasiekimai ir paţanga vertinami vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. gruodţio 21 d. Nr. V-1309 įsakymu. 

46.1. Vertinant mokinių paţangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (ţodţiu ir raštu), 

diagnostinis (pagal mokyklos pasirinktą vertinimo formalizavimo būdą) ir apibendrinamasis vertinimas ( 

aprašas). Pradinių klasių mokinių paţanga ir pasiekimai paţymiais nevertinami. Vadovaujamės 

patvirtintu Tverų gimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-27 mokinių individualios 

paţangos, stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašu. 

46.2. Pusmečio mokinių paţanga fiksuojama Pradinio ugdymo e-dienyne. 

46.3. 1 ir 4 klasių mokinių pasiekimai fiksuojami atitinkamose Dienyno skiltyse įrašant 

mokinio pasiektą mokymosi lygį  nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal 

pasiekimų poţymius, aprašytus Bendrojoje programoje. Dorinis ugdymas – pp, np. 

47. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami. Vadovėlių 1-3 klasių mokiniai nešiojasi 

neviršijant higienos normų nuo 1,5 kg iki 2 kg , o 4 klasės mokiniai nuo 2 kg iki 2,5 kg.  

48. Ţmogaus sauga, 1-4 kl. (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir saugaus eismo mokymas) 

pradinio ugdymo programoje integruojama į lietuvių kalbą, matematiką, pasaulio paţinimą (5 valandos).   

49. Uţsienio kalbą moko uţsienio kalbų mokytojai, išklausę darbo su pradinių klasių 

mokiniais metodikos kursą.  

50. Viena pamoka per savaitę 2, 3, 4 klasėse skiriama šokiui.  

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMAS PAMOKŲ SKAIČIUS 

PER SAVAITĘ 2017-2018 MOKSLO METAMS 
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Dalykai / klasės IUG PUG 1 2 Iš viso 

kompl. 

3 4 Iš viso 

kompl. 

Iš viso 

1-4       

klasėse 

Iš viso      

kompl. 

Mokinių  8 3 2 6 8 3 7 10 18 18 

Mergaičių  3 3  3 3  5 5 8 8 

Berniukų  5  2 3 5 3 2 5 10 10 

Ugdomoji veikla 

PUG 
20 val.         

Tikyba   1 1 1 1 1  1 4 2 

Lietuvių k.   6+2 6+1 9 6+1 6+1 8 29 17 

Anglų k. 

Uţsienio k. 

   2 2 2 2 2 6 4 

Matematika    3+2 3+1 6 3+2 3+1 6 18 12 

Pasaulio paţ.   2 2 2 2 2 2 8 4 

Dailė ir 

technologijos 
   

2 

 

2 
 

2 

 

2 

 

2 
 

2 

 

8 

 

4 

Dailė            

Muzika    2 2 2 2 2 2 8 4 

Tecnologijos            

Kūno kultūra    2 3 3 3 3 3 11 6 

Ţmogaus sauga   IN IN IN IN IN IN   

Iš viso:   22 23 27 24 23 26 92 53 

Pamokų, skirtų mo-

kinio ugdymo po-

reikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai 

teikti, skaičius per 

savaitę: 

Konsultacijos silp-

niau besimokan-

tiems ir gabiems 

mokiniams 

Lietuvių k. 2 kl. 

mok. atvykusiam iš 

uţsienio 

   

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Neformalusis vaikų 

švietimas 

  1 1 1 1 1 1 2 2 

 

                                                PAGRINDINIS UGDYMAS 

 

                      51. Mokykloje 5-8 ir I klasėse dirbama pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias 

programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46 

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

pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

52. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui skiriamas vieno 

mėnesio adaptacinis laikotarpis.  

 53. Pirmąją pagrindinio ugdymo programos vykdymo mėnesį mokinių pasiekimai 

kontroliniais darbais netikrinami. Norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojas 

taiko individualius mokinių paţinimo metodus. 

54.Ugdymo proceso dalį organizuoti ne pamokų forma iš anksto susitarus dėl konkrečių 

dienų. 
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             55. Pagrindinio ugdymo programos pirmoje ir antrojoje dalyje mokiniai renkasi dalykų 

modulius pagal polinkius ir gebėjimus, ugdymo turinys siejamas su gyvenimo praktika, išbandomos 

įvairios veiklos sritys. Stiprinamas mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas sudarant sąlygas 

mokiniams susipaţinti su darbo pasauliu darbo vietose. Mokykla siūlo mokiniams rinktis anglų kalbos ir 

istorijos pagilinto dalyko mokymosi programą, panaudojant pamokas, skirtas mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti mokantis. 

 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

56. Dorinis ugdymas. Tėvai mokiniui iki 14 metų parenka, o sulaukęs 14 metų pats mokinys 

renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką. Siekiant uţtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką 

arba tikybą renkasi  dvejiems metams.  

57. Lietuvių kalba ir literatūra. 1-10 klasių mokiniai mokysis pagal naujas lietuvių kalbos 

programas, patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V- 46. Pagal 

naujas programas bus nuosekliau mokoma raštingumo, stiprinami skaitymo gebėjimai. Pradinėse klasėse 

daugiau dėmesio bus skiriama skaitymo gebėjimams ugdyti, taip pat rašymo praktikai. Į pradinio ugdymo 

programą įtrauktas privalomos literatūros sąrašas. 

57.1. Lietuvių kalbos įgūdţiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti skiriamos 

konsultacijos 1-4 klasėse 2 valandos. 

57.2. Jei mokinys yra atvykęs iš kitos valstybės, mokyti lietuvių kalbos rekomenduojama 

pagal jam sudarytą individualų ugdymo planą. 

58. Uţsienio kalba: 

58.1. Dėl antrosios uţsienio kalbos mokymosi 6-ojoje klasėje, mokinys, pasitaręs su tėvais 

(tėvų prašymu geguţės mėnesį) laisvai pasirenka iš mokyklos siūlomų kalbų (anglų arba rusų). 

58.2. Sudaromos sąlygos tęsti pradėtos uţsienio kalbos mokymąsi savarankiškai. 

59. Informacinės technologijos:  

                      59.1. I-II g. klasėse informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų modulių: programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių 

kūrimo pradmenų. Mokykla siūlo rinktis ne maţiau kaip du modulius. Modulį renkasi mokinys. 

60. Meninis ir technologinis ugdymas:  

60.1. Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies mokiniams privalomas 17 pamokų 

integruotas technologijų kursas, kuriame supaţindinama su įvairiomis ūkio šakomis; šį kursą mokyti 

supaţindinant mokinius su gamyba darbo vietose. 

61.  Kūno kultūra:  

61.1. Moksleiviai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, dalyvauja pratybose su pagrindine 

grupe, bet krūvis skiriamas pagal gydytojų rekomendacijas, jiems skiriamos individualios uţduotys 

(šaškės, šachmatai, veikla bibliotekoje, socialinė veikla). Pusmečių ir metinių paţymių stulpelyje rašoma 

„atl“. 

61.2. 6 – 8 ir I g. klasėse kūno kultūrai skirta po 2 savaitines pamokas, bet sudarytos sąlygos 

visiems moksleiviams lankyti savo pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas. 

61.3. Mokiniai, lankantys sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigas, gali būti 

atleidţiami nuo privalomų kūno kultūros pamokų.    

62. Matematika. Stebėti mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis standartizuotų testų 

rezultatais, numatyti pagalbą mokiniams spragoms įveikti, kurių mokymosi pasiekimai ţemi. 

62.1. Ugdant gabius matematikai vaikus naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso 

„Kengūra“ uţduotimis ir kitais šaltiniais. 

62.2. Skirti matematikos konsultacijas 5-6  kl.0,5 valandos. 

63. Gamtamokslis ugdymas. Mokykloje mokymosi aplinką pritaikyti praktiniams įgūdţiams 

ugdyti. Skiriamos 2 gamtos mokslų pamokos viena po kitos, sudarant galimybes atlikti tiriamuosius 

darbus bei projektus. 

                    64. Technologijos:  
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64.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį kiekvienoje klasėje 

mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp mitybos, tekstilės, konstrukcinių medţiagų ir elektronikos 

technologijų programų. 

64.2. Mokiniams pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. 

64.3. Baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų. I klasė pasirinko konstrukcinių medţiagų 

programą. 

65. Socialinis ugdymas. Siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės paţinimą, dalį 

istorijos ir geografijos pamokų organizuoti netradicinėse aplinkose. 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRIAMAS PAMOKŲ SKAIČIUS 

PER SAVAITĘ 2017-2018 MOKSLO METAMS 

 

 

 

 

 

 

Dalykai/klasės 5 6 Iš viso 

kompl. 

7 8 Iš viso 

kompl. 

I Iš viso 

5-8,    I 

klasėse  

Iš viso 

5-8,    I 

kompl. 

Mokinių  7 6 13 4 7 11 9 33 33 

Mergaičių  6 4 10  3 3 5 18 18 

Berniukų  1 2 3 4 4 8 4 15 15 

Dorinis 

ugdymas 

Tikyba  1 1 1 1 1 1 1 5 3 

Etika           

Lietuvių k. 3+2 3+2 7 3+2 3+2 7 4 24 18 

Uţsienio 

k. (1-oji) 

(2-oji) 

Anglų k. 3 3 3 3 3 3 3 15 9 

Rusų k.  2 2 2 2 2 2 8 6 

Matematika  3+1 3+1 5 3+1 3+1 5 3 19 13 

Gamta ir ţmogus 2 2 2     4 2 

Biologija     1+1 1 2 2 5 4 

Fizika     1 1+1 2 2 5 4 

Chemija      2 2 2 4 4 

Informacinės techn. 1 1 1 1  1 1 4 3 

Istorija  2 2 2 2 2 2 2 10 6 

Pilietiškumo pagr.       1 1 1 

Ekonomika ir verslumas          

Geografija   2 2 2 2 2 2 8 6 

Dailė  1 1 1 1 1 1 1 5 3 

Muzika  1 1 1 1 1 1 1 5 3 

Technologijos  2 2 2 1+1 1 2 1,5 8,5 5,5 

Kūno kultūra 2+1 2 3 2 2 2 2 11 7 

Ţmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25  2,25 1,25 

Iš viso: 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius 

mokiniui 

25,5 28,5 

 
32,5 29,5 29,5 35,5 30,75 143,75 99,75 
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III SKYRIUS 

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

66. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi 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“: 

 66.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokyklos bendrojoje 

klasėje;  

66.2. Specialiųjų poreikių mokinys gali būti mokomas pagal individualizuotas ar pritaikytas 

programas. 

67. Pritaikytas ar individualizuotas programas rengia dalyko mokytojas pagal formą, kuri 

aptarta mokytojų tarybos posėdyje 2017-06-20 protokolo Nr. 5 ir derina su VGK, teikia tvirtinimui 

mokyklos direktoriui iki rugsėjo 10 d.   

67. Mokinio, kuriam rekomenduota PPT mokytis pagal pritaikytą programą, ugdymo 

rezultatai vertinami pagal programoje numatytus pasiekimus. Mokinio, kuris mokosi pagal 

individualizuotą mokymosi programą pasiekimai vertinami pp, np- 1-4 kl., o 5-8, I klasėse – įskaityta, 

neįskaityta, atsiţvelgiant į mokinio galias, specialiuosius ugdymosi poreikius. Mokytojų tarybos posėdţio 

2017 m. birţelio 20 d. protokolo Nr. 5. 

68. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama, vadovaujantis specialiosios pagalbos teikimo 

mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 

d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

68.1. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama individualių konsultacijų metu 1 valandą per 

savaitę. 

2017 – 2018, 2018-2019 mokslo metų ugdymo planą rengė darbo grupė: 

      Irena Valančienė – pirmininkė 

      Kristina Untulytė-Kleinienė – narė 

   

Dalykai/klasės 5 6 Iš viso 

kompl. 

7 8 Iš viso 

kompl. 

I Iš viso 

5-8,    I 

klasėse.  

Iš viso 

5-8,   I 

kompl. 

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams ten-

kinti, mokymosi pagal-

bai teikti: 

Matematika 

Konsultacijos silpniau 

besimokantiems. 

 

 

 

 

 

0,5 

  

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

Anglų kalba  

Konsultacijos gabiems 

mokiniams 

  

0,5 
 

0,5 

 

 

 

    

0,5 

 

0,5 

Rusų kalba 

Konsultacijos silpniau 

besimokantiems 

Lietuvių k. 8 kl. mok. 

atvykusiam iš uţsienio 

    

0,5 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

1 

  

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

Neformalusis vaikų 

švietimas 

1 

 

1 2 1  1 1 4 

 

4 
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    Irena Bagdonienė – narė 

      Edgaras Untulis – narė 

                            Jūratė Tubutienė – narė 

                            Inga Gramauskienė – narė 

      Asta Sabaliauskienė – narė 

_____________________________________ 

                                                                                   

 

SUDERINTA                                                                   SUDERINTA 

Mokytojų tarybos                                                             Gimnazijos tarybos 

2017- 06-20 posėdyje                                                      2017-06-23 posėdyje 

protokolo Nr. 5                                                                 protokolo Nr. GT-4 

  

   

SUDERINTA 

Rietavo savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

 

 

Lidija Rėkašienė 

2017- 

  

 


