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I SKYRIUS
2017–2018 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
1. 2017–2018 mokslo metais Skriaudžių pagrindinėje mokykloje buvo vykdomas priešmokyklinis,
pradinis, pagrindinis ugdymas bei neformalusis švietimas.
2. Įgyvendindami ugdymo planą siekėme:
2.1. Tobulinti pamokos kokybę: nuo tradicinės iki šiuolaikinės pamokos (personalizuotas /
savivaldus mokymasis).
2.2. Ugdyti socialiai brandžią asmenybę ir siekti mokinio pažangos.
3. 2017–2018 mokslo metų tikslų įgyvendinimo analizė ir pasiekti rezultatai.
3.1. Siekdami įgyvendinti pirmąjį tikslą, išanalizavome tradicinio ir šiuolaikinio mokymo
paradigmas bei susitarėme, kaip turėtų atrodyti šiuolaikinė pamoka ir aktyvus mokinių dalyvavimas
pamokoje. Analizuojant mokytojų patirtį apie personalizuotą bei savivaldų mokymąsi, paaiškėjo, kad
jiems vis dar trūksta praktinių įgūdžių planuojant ir įgyvendinant šiuolaikinės pamokos bruožus.
Atsižvelgiant į atsiradusius sunkumus, mokytojams buvo pasiūlyta pasikviesti administracijos
atstovą, kuris būtų ne stebėtojas, o pagalbininkas organizuojant šiuolaikinę pamoką. Be to, mokyklos
administracija (direktorė R. Liagienė ir pavaduotoja ugdymui A. Jurešienė), pravedė mokytojams
seminarą apie šiuolaikinės pamokos vadybą, informacinių technologijų tikslingą panaudojimą
ugdymo procese. Mokymosi etape administracijos pagalbos reikėjo 75 proc. mokytojų.
Įgyvendinus tris pasiruošimo etapus: mokymosi, pagalbos teikimo, susitarimų priėmimo, buvo
įgyvendintas ketvirtasis etapas – pamokų stebėjimas. Iš viso stebėtos 38 pamokos. Visų mokytojų
stebėta po 2 pamokas, išskyrus užsienio kalbų: anglų kalbos 6 pamokos, rusų kalbos 5 pamokos.
Analizuojant stebėtų pamokų protokolus nustatyta, kad 55 proc. stebėtų pamokų atitinka
šiuolaikinės pamokos reikalavimus; 34 proc. pamokų bandoma dirbti šiuolaikiškai; tradicinės
pamokos sudarė tik 11 proc.
Pasiskirstymas pagal pamokoje vyraujančią mokymo(si) paradigmą, pateikiamas 1 paveiksle.
Pateikiami palyginamieji duomenys: pamokos stebėtojo vertinimas ir pamoką pravedusio mokytojo
vertinimas.

1 pav. Pamokos paradigmos atvaizdavimas (pamokų kiekis)
Pamokos paradigmos palyginimo duomenys: kiek sutapo vertintojo ir pravedusio pamoką
mokytojo supratimas apie šiuolaikinę pamoką, pateikiami 2 paveiksle.
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2

pav. Pamokos paradigmos palyginimas (administracijos ir mokytojo)

Apibendrinus stebėtų pamokų protokolus užfiksuoti stiprieji pamokos aspektai:
 Tikėjimas mokinio galiomis (34 proc.);
 Savivaldumas mokantis (34 proc.).
Numatytos tobulintinos sritys:
 Mokinių įtraukimas į pamokos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą didintų mokinių
atsakomybę už mokymosi rezultatus ir motyvaciją siekti rezultato pamokoje;
 Aiškių, pamatuojamų pamokos uždavinių ir vertinimo kriterijų skelbimas pamokos
pradžioje leistų tinkamai organizuoti pamokos apibendrinimą ir sudarytų sąlygas mokiniams
objektyviai įsivertinti;
 Vertinimo kriterijų aiškumas (39 proc.);
 Pamokų stebėjimas pagal dalykų blokus leistų tiksliau įvardinti tobulintinus mokytojo
darbo aspektus ir kryptingiau organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.
3.2. Tikslinga projektinė, tiriamoji veikla, mokymasis netradicinėse erdvėse, skaitymo,
rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas visų dalykų pamokose,
padėjo pasiekti gerų Nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatų, žr. 3, 4, 5, 7 paveikslus.
Pasibaigus Nacionaliniams mokinių pasiekimų patikrinimams, analizuoti pradinių klasių mokinių
profiliai ir bendri pasiekimai:
 matematika – pagal ugdymo turinio sritis ir kognityvinių gebėjimų grupes;
 rašymas – pagal teksto kūrimo kriterijus ir surinktų taškų kiekį proc. (palyginimas kaip
mokiniai atliko testus 2 ir 4 klasėse);
 skaitymas – pagal veiklos sritis ir pagal kognityvinių gebėjimų grupes.
Parengta išsami kiekvieno mokinio pasiekimų analizė pristatyta Mokytojų tarybos posėdyje 2018-0531, prot. Nr. 5.

3 pav. 2 klasės mokinių 2017–2018 m. m. diagnostinių testų rezultatai
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4 pav. 4 klasės mokinių 2017–2018 m. m. Nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatai
4 klasės mokiniai buvo mokomi matematikos ir gamtos mokslų integruoto kurso, matematikos
ir pasaulio pažinimo rezultatų bendras vidurkis yra aukštesnis, lyginat su kitų mokyklų vidurkiais, žr.
4 paveikslą.
Mokytojai analizuodami 6, 8 klasių mokinių Nacionalinių pasiekimų patikrinimų profilius,
aptarė mokymosi sunkumus ir sėkmes, o tobulintinas ugdymosi sritis numatė planuodami 2018–2019
m. m. ugdymo(si) turinį ilgalaikiuose planuose.

5 pav. 6 klasės mokinių Nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatai 2017–2018 m. m.

6 pav. 4 klasės mokinių Nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatai (2015–2016 m. m.)
palyginimas
Lyginant tų pačių mokinių pasiekimų rezultatus (2015–2016 m. m.– ketvirtokai su 2017–
2018 m. m.– šeštokai) matematikos pasiekimai pakilo 5,3 proc., skaitymo pasiekimai pakilo 9,3
proc., rašymo rezultatai yra žemesni, tačiau bendras klasės pasiekimų lygis yra aukštesnis nei kitų
mokyklų, dalyvavusių pasiekimų patikrinime (žr. 5 ir 6 paveikslus).
5

7 pav. 8 klasės mokinių Nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2017–2018 m. m.

8 pav. 6 klasės mokinių Nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2015–2016 m. m.
Analizuojant tų pačių mokinių padarytą pažangą 8 klasėje (žr. 7 paveikslą) ir 6 klasėje (žr. 8
paveikslą), matosi ryškus rezultatų pokytis. Matematikos pasiekimai pakilo 10,3 proc., skaitymo
rezultatai – 14,4 proc., o rašymo rezultatai – 17,8 proc.
3.3. Antrasis tikslas – ugdyti socialiai brandžią asmenybę ir siekti mokinio pažangos.
Mokyklos mokytojai dalyvavo seminaruose, skirtuose asmenybės pažinimui bei mokėsi įvairių
bendravimo strategijų. Dalyvaudami mokymuose: ,,Socialiai ir emociškai brandžios asmenybės
ugdymas. Ką gali mokytojas?“ ir „Vaikų pažinimas taikant įvairius metodus“, pagilino teorines žinias
apie psichologinio atsparumo sampratą, rizikos veiksnius, ir kaip spręsti atsiradusias bendravimo
problemas.
Mokiniams sudarytos sąlygos įsitraukti į veiklas skatinančias socialinių, bendravimo problemų
sprendimą. Į mokomųjų dalykų ugdymo turinį integruota „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494” bei ugdymo karjerai, prekybos
žmonėmis, korupcijos prevencijos temos.
Pradinėse klasėse įgyvendinta socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos
programa „Antras žingsnis“ bei Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašo nuostatos,
patvirtintos Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu
Nr. V–76.
Mokinių savijautos bei patyčių mąsto mokykloje palyginimas pateikiamas 1 lentelėje.
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1 lentelė
Mokinių savijautos bei patyčių mąsto mokykloje palyginimas
Šaltinis: Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Pažangos anketos 2015 m., 2016 m., 2017 m.
Prieiga per www.iqesonline.lt.

Pirmojo teiginio teigiamas pokytis per trejus metus – 17 proc. Antrojo teiginio teigiamas
pokytis per trejus metus – 11 proc. Trečiojo teiginio teigiamas pokytis – 8 proc.
2018–2019 m. m. patyčių prevencija bus stiprinama įgyvendinant tarptautinę Olweus patyčių
prevencijos programą, finansuojamą iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro lėšų per
projekto „Saugios aplinkos mokyklose kūrimas“ priemones.
Visi mokyklos mokiniai buvo skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose, renginiuose: 98 proc.
priešmokyklinio ugdymo skyriaus, 1–10 kasių mokinių dalyvavo įvairiose veiklose, jiems skirtos
mokyklos administracijos skatinimo priemonės už mokyklos vardo garsinimą.
Ugdant mokinių atsakomybę, sudarytos sąlygos patiems imtis sprendimų ir įgyvendinti
pasirinktas iniciatyvas. 3–10 klasių mokiniai, taikydami aktyvaus susirinkimo metodą, susitarė ir
įgyvendino šias idėjas:
 3 ir 4 klasių mokiniai atnaujino kvadrato žaidimui reikalingas aikštės ribas;
 5 klasės mokiniai pasodino vaismedžių alėją;
 6 klasės mokiniai įgyvendino „Neužmirštuolių“ akciją, skirtą Sausio 13-ąjai atminti ir
pagamino plakatus, kurie padės geriau įsiminti lietuvių kalbos rašybos / skyrybos taisykles;
 7 klasės mokiniai įrengė šuoliaduobę;
 8 klasės mokiniai mokyklos teritorijoje pasodino rožyną;
 9 klasės mokiniai ant kabinetų durų piešė mokymosi simbolius padedančius mokytis:
daugybos lentelę, Lietuvos etnografinius regionus ir žemės polius;
 10 klasės mokiniai sutvarkė ikimokyklinio ugdymo skyriaus teritorijoje esančią smėlio
dėžę.
Mokykloje susitarta dėl sistemingos mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir
aptarimo. Kiekvieno trimestro pabaigoje organizuotos refleksijos dienos tarp dalyko mokytojo ir
mokinio (pagal poreikį tėvų). Užfiksuotas mokinių mokymosi motyvacijos augimas ir noras siekti
geresnių rezultatų. 5–10 klasių mokinių mokymosi vidurkis, šiais mokslo metais, yra aukščiausias
per trejus metus – 7,21 balo, žr. 9 paveikslą.
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9 pav. Klasių reitingas pagal mokymosi vidurkį 2017–2018 m. m.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuolat analizavo mokinių daromą pažangą, pristatė
duomenis Mokytojų tarybos posėdžiuose, supažindino mokinius ir jų tėvus bei skyrė mokiniams
skatinimo priemones iš asmeninių lėšų.
Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2016–2018 m. Strateginiame plane išsikeltas tikslas –
„mokinių mokymosi motyvacijos didinimas“, kad „ne mažiau kaip 50 proc. mokinių mokymosi
lūkesčiai atitiks jų mokymosi rezultatus skaičiuojant lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos
dalykų pažymius“. 5–10 klasių mokinių išsikeltų tikslų – lūkesčių ir rezultatų atitikimo rodikliai buvo
stebimi pasibaigus trimestrams ir aptariami su mokiniais. Detali informacija apie lūkesčių atitikimą
rezultatams pateikiama 2 lentelėje.
2 lentelė
5–10 klasių mokinių lūkesčių atitikimo mokymosi rezultatams palyginimas proc.
Klasė
Lūkesčių atitikimas rezultatams
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Matematika
5 klasė
92 proc.
95 proc.
87 proc.
6 klasė
89 proc.
98 proc.
92 proc.
7 klasė
71 proc.
76 proc.
80 proc.
8 klasė
62 proc.
62 proc.
62 proc.
9 klasė
71 proc.
63 proc.
59 proc.
10 klasė
92 proc.
95 proc.
99 proc.
Visų mokinių pasiekimai atitiko strateginiame plane išsikeltą tikslą, tačiau galima daryti
prielaidą, kad dalis mokinių vis dar bijo kelti aukštesnius mokymosi lūkesčius sau, nes tai reikalauja
didesnių pastangų mokantis.
2017–2018 m. m. buvo stiprinamas mokinių matematinis raštingumas. Pasirenkamasis dalykas
„Pagalba mokantis matematikos“ buvo skirtas 5–8 klasių mokiniams, norintiems įgyti geresnių
įgūdžių sprendžiant matematikos uždavinius ir siekiantiems likviduoti žinių spragas. Programa
padėjo išsamiai pasirengti matematikos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP)
testams, pagerinti matematikos dalyko trimestrinius ir metinius rezultatus. Užsiėmimų metu didesnis
dėmesys buvo skiriamas dalykinei integracijai, problemų sprendimui, žinių bei įgūdžių pritaikymui.
Atsižvelgiant į skirtingus mokinių gebėjimus ir teikiant pagalbą mokantis matematikos buvo
siekiama:
 Į aktyvią mokymosi veiklą įtraukti visus mokinius ir toliau ugdyti jų pasitikėjimą savo
jėgomis.
 Gabiausiems mokiniams pritaikyti ugdymo turinį ir ugdyti aukštesniuosius mąstymo
gebėjimus.
 Siekti mokinių asmeninės pažangos pagal atskirą kognityvinių gebėjimų grupę, išanalizavus
2016–2017 NMPP mokinių profiliuose išryškėjusias spragas.
8

 Į aktyvią mokymosi veiklą įtraukti visus mokinius ir toliau ugdyti jų pasitikėjimą savo
jėgomis.
Programa „Pagalba mokantis matematikos“ padėjo tikslingiau nukreipti mokinių gebėjimus
matematiškai tirti problemas, rasti racionaliausius problemų sprendimus, spręsti realaus turinio
uždavinius, supažindinti mokinius su nestandartinių uždavinių sprendimo strategijomis, taktikomis ir
pagrindiniais metodais, sudominti mokinius savarankiškai susirasti informaciją matematikos
vadovėlyje, žinynuose, internete bei pasiruošti matematikos olimpiadoms.
Nuolat buvo atkreipiamas dėmesys į mokinių skaitymo ypatumus, kai stiprėja ekraninis
skaitymo elgesys, skenavimas ir greitasis skaitymas mažina teksto suvokimą, turinio supratimą,
trūksta gebėjimo skaityti giliai ir ilgai, mažėja galimybės susikaupti.
Didesnė atsakomybė už išmokimą leido pasiekti konkrečių rezultatų atskiriems mokiniams:
 5 klasės mokinys rajoninėje matematikos olimpiadoje užėmė III vietą; Tarptautinio
matematikos konkurso „Kengūra 2018“ Prienų r. sav. užėmė I vietą.
 5 klasės mokinys Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2018“ Prienų r. sav. užėmė
VI vietą.
 Visi mokyklos mokiniai metiniame trimestre turi matematikos dalyko teigiamą įvertinimą.
 2017–2018 m. m. Nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatai yra aukštesni nei respublikos
vidurkis.
Siekiant tarpdalykinių ryšių integracijos pravestos 107 integruotos pamokos bei organizuota
netradicinio ugdymosi diena – „Mokymosi laboratorija“. Netradicinio mokymo(si) tikslas – kuo
platesnė dalykų integracija bei praktinė, tiriamoji veikla. 5–10 klasių mokiniai rinkosi mokymosi
veiklą, kuri labiausiai atitiko jų pomėgius ir įgyvendino susiplanuotas veiklas tiek mokykloje, tiek už
mokyklos ribų.
Įgyvendinant etnokultūrinį ugdymą mokykloje 5, 6 klasių mokiniai buvo mokomi pasirenkamo
dalyko „Etninės kultūros“. Išmoktas tradicijas mokiniai pritaikė įvairių renginių, projektų metu,
įsitraukė į respublikinių akcijų „Visa mokykla šoka“ bei atstovavo mokyklą rajone bei
respublikiniame vaikų ir jaunimo folklorinių šokių konkurse „Patrepsynė – 2018“, Šiauliuose.
Pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos investicinių fondų projektas „Mokinių mokymosi
pasiekimų gerinimas taikant pažangiosios analitikos struktūrinį modelį“ (projekto kodas Nr. 9.2.1ESFA-K-728-01-0090). Projekto partneriai: Aukštelkės mokykla-daugiafunkcinis centras, Šiaulių
Salduvės progimnazija, Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla; projekto konsultantai: Šiaulių
universiteto mokslininkai bei UAB „North Solutions“ atstovai.

II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
4. 2018–2019 mokslo metų Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ugdymo planas (toliau –
Ugdymo planas) reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo taip pat mokinių,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pritaikytų programų ir su šiomis programomis susijusių
neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.
5. Ugdymo planas parengtas vieneriems metams, vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 m. m.
pagrindinio ugdymo programų Bendruoju ugdymo planu patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V–442; 2017–2018 ir 2018–2019 m. m. pradinio
ugdymo programos Bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V–446, kitais teisės aktais reglamentuojančiais ugdymą,
Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos Strateginiu planu 2016–2018 m., patvirtintu mokyklos
direktoriaus 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V–63.
6. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos:
6.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.
6.2. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus,
įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30
minučių.
6.3. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis
dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.
9

6.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.
6.5. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta
įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.
6.6. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.
6.7. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos
švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
7. 2018–2019 m. m. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ugdymo plano tikslai:
7.1. Tobulinti pamokos kokybę: nuo mokymo prie mokymosi ir siekti asmeninės mokinio
pažangos.
7.2. Formuoti vertybines nuostatas, sudarant sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui jaustis
saugiu ir reikalingu.

1. MOKSLO METŲ TRUKMĖ IR UGDYMO ORGANIZAVIMAS
8. Ugdymo organizavimas priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 1–10 klasėse 2018–2019 m. m.:
8.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia visiems mokiniams – 2018 m. rugsėjo 1 d.
8.2. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir pradinių klasių mokinių ugdymo proceso trukmė
– 175 ugdymosi dienos (35 mokymosi savaitės).
8.3. 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymosi dienos (37 mokymosi savaitės).
8.4. Ugdymo proceso pabaiga – 2019 m. birželio 7 d. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir
1–4 klasių mokinimas; 2019 m. birželio 21 d. 5–10 klasių mokiniams.
8.5. Ugdymo procese skiriamos atostogos, žr. 3 lentelę
3 lentelė
Mokinių atostogų laikas
Atostogų tipas / klasė
Atostogų laikotarpis (nuo – iki)
Rudens atostogos (PUG, 1–10 kl.)
2018 m. spalio 29 d. – 2018 m. lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos (PUG, 1–10 kl.)
2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos (PUG, 1–10 kl.)
2019 m. vasario 18 d. – 2019 m. vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos (PUG, 1–10 kl.) 2019 m. balandžio 23 d. – 2019 m. balandžio 26 d.
Vasaros PUG, 1–4 kl.
2019 m. birželio 10 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.
Vasaros 5–10 kl.
2019 m. birželio 24 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.
9. Ugdymo procesas vyksta trimestrais. 2018–2019 m. m. trimestrų trukmė:
9.1. I-asis nuo 2018-09-03 iki 2018-11-30 (PUG, 1–10 klasių mokiniams);
9.2. II-asis nuo 2018-12-01 iki 2019-03-08 (PUG, 1–10 klasių mokiniams);
9.3. III-asis nuo 2019-03-11 iki 2019-06-07 (PUG, 1–4 klasių mokiniams);
9.4. III-asis nuo 2019-03-11 iki 2019-06-21 (5–10 klasių mokiniams).
10. Mokomųjų dalykų intensyvinimas vykdomas pusmečiais bei keičiasi technologijų mokytojai,
dėstantys skirtingas programos dalis žr. 7 lentelę.
11. Pusmečių trukmė 2018–2019 m. m:
11.1. Pirmasis pusmetis nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2019 m. vasario 1 d.
11.2. Antrasis pusmetis: nuo 2019 m. vasario 4 d. iki 2018 birželio 21 d.
12. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
13. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
14. Pamokos pradedamos 8.00 val. 1 klasės mokiniams pamokos trukmė – 35 min., 2–10 klasių
mokiniams pamokos trukmė – 45 min. Žr. 2 lentelę.
4 lentelė
Pamokų ir pertraukų trukmė
Pam.
Nr.
1.

1–4 klasės
Pertraukos
Pamokos laikas
trukmė
8.00–8.45
10 min

5–10 klasės
Pertraukos
Pamokos laikas
trukmė
8.00–8.45
10 min

10

2.

8.55–9.40

8.55–9.40
10 min

3.

9.50–10.35

4.

11.05 – 11.50

10 min
9.50–10.35

30 min

10 min
10.45 – 11.30

10 min
5.

12.00–12.45

6.

12.55–13.40

30 min
12.00–12.45

10 min

7.

10 min
12.55–13.40

10 min

13.50–14.35

10 min

15. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar
paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji
padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar
socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių
žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo
nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius.
Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja valstybinės
mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, savivaldybės
mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.
16. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti priešmokyklinio
ugdymo grupės, pradinių ir 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6–
10 klasių mokiniai. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija
skelbiama elektoriniame dienyne, o atvykusiems į mokyklą vyksta ugdymo procesas. Šios dienos
įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
17. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, elektroniniame dienyne rašoma
„Pamokos nevyko dėl...(nurodant priežastį)“.
18. Esant itin karštiems orams ir vadovaujantis Lietuvos higienos normos nurodymais, kai oro
temperatūra viršija 28 laipsnius patalpose, mokykloje priimami sprendimai dėl ugdymo proceso
vykdymo kitose erdvėse arba pamokos (veiklos) trukmės trumpinimo.
2. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS
19. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(si)
poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu
Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau –
Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros
mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo
švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo
studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kt.
20. Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) parengtas
vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais. Ugdymo
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planą rengė darbo grupė, patvirtinta Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m.
gegužės 22 d. įsakymu Nr. V–54.
21. Ugdymo planas parengtas atsižvelgiant į:
21.1. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus;
21.2. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros pažangos anketą;
21.3. Prienų r. sav. administracijos švietimo skyriaus stebėsenos išvadas ir rekomendacijas;
21.4. mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo duomenis;
21.5. mokinių individualios pažangos stebėseną;
21.6. mokinių keliamų lūkesčių atitikimą mokymosi rezultatams;
21.7. mokytojų parengtas situacijos analizes siekiant ugdymo tikslų;
21.8. mokinių neformaliojo švietimo poreikį, mokytojų pasiūlymus;
21.9. mokinių savivaldos pasiūlymus.
22. Mokykla, planuodama 2018–2019 m. m. ugdymo turinį, vadovavosi Bendrųjų ugdymo planų
nuostatomis bei atsižvelgė į bendruomenės poreikius bei turimus išteklius. Rengiant mokyklos
Ugdymo planą priimti susitarimai dėl:
22.1. ugdymo turinio inovacijų. Dalyvaujant 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijos
Lietuvoje programos projekte „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas taikant pažangiosios
analitikos struktūrinį modelį“, kurio tikslas – adaptuoti ir išbandyti inovatyvų pažangios analitikos
modelį, leidžiantį mokyklai priimti personalizuotus vaiko mokymosi motyvaciją ir pasiekimus
didinančius duomenimis apie šeimos aplinką, siekiant ugdymo proceso efektyvumo. Tikslo
įgyvendinimui išsikelti uždaviniai:
22.1.1. pažangios analitikos modelio adaptavimas ir išbandymas projekto mokyklose;
22.1.2. tėvų įtraukimas į duomenų apie šeimos aplinkas teikimą bei personalizuotos
pagalbos vaikui scenarijų įgyvendinimą, mažinant nepalankius šeimos aplinkos veiksnius vaiko
mokymosi motyvacijai ir mokymosi pasiekimams tobulinti;
22.1.3. personalizuotų pagalbos mokymosi motyvacijai ir pasiekimams didinti scenarijų,
grįstų duomenimis apie šeimos aplinkas, parengimas ir išbandymas.1
22.2. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje – rašto darbuose rašybos klaidas taiso visi
mokytojai;
22.3. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų
dalykų pamokas. Dalyko ilgalaikiuose planuose mokytojai numato, kaip bus ugdomi šie gebėjimai,
žr. dalyko ilgalaikius planus;
22.4. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių. Kiekvienas mokytojas
stebi mokinio pažangą (pagal parengtą formą atsižvelgiant į dalyko specifiką). Mokinio pažanga
aptariama pasibaigus trimestrui, refleksinių pokalbių metu;
22.5. mokinių, kurie nepasiekia Bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų.
Mokytojas pastebėjęs mokinio mokymosi sunkumus teikia individualią pagalbą, numato
trumpalaikes konsultacijas ar kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją;
22.6. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą.
5–10 klasių mokiniams skirta po 10 val. socialinės – pilietinės veiklos, ji fiksuojama elektroniniame
dienyne ir klasės socialinės pilietinės veiklos žurnale;
22.7. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje, žr.
12, 13, 14, 15, 16, 17 lenteles;
22.8. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir
reflektuojant ugdymo procesą:
22.8.1. ugdymo turinį mokytojai numato ilgalaikiuose planuose bei trumpalaikiuose planuose;
22.8.2. pamokų stebėsena vykdoma pagal Veiklos plane numatytus prioritetus ar atsiradusį
poreikį;
22.8.3. refleksija – individualių refleksinių pokalbių su administracija metu, metodinėse
grupėse bei dalinantis patirtimi.
22.9. vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ypatumų – mokykla pasirinkusi etnokultūrinę
kryptį, todėl pasirenkamas dalykas „Etninė kultūra“ dėstoma 5, 6 klasių mokiniams;
Projekto koordinatorius: Šiaulių rajono Aukštelkės pagrindinė mokykla. Projekto partneriai: VŠĮ Ugdymo inovacijų
centras, Šiaulių Salduvės progimnazija, Prienų r. Išlaužo pagrindinė mokykla.
1
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22.10. ugdymo turinio integravimo nuostatų, žr. skyrių „Ugdymo turinio integravimas“, psl.
22, 23;
22.11. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės
programos pasirinkimo, žr. 30 punktą;
22.12. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į
mokinio mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas, žr. 49, 50, 52 punktus;
22.13. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo per
projektinę veiklą, žr. skyrių „Pažintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų plėtojimas“, psl.
14, 15, 16;
22.14. mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, taikant virtualias mokymosi
programėles ar priemones: Kahoot, Socrative, QR code, Eduka klasė, Google drive, Microsoft Ofise
365 ir kt. Numatyta mokytojų ilgalaikiuose planuose.
22.15. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros
įstaigose, įmonėse ir kt.), žr. 133.1.; 133.2.; 135.2.; 148.1.; 149.5.; 150.7. punktus;
22.16. mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą, žr. 148.2.; 150.3.; 146.8.punktus.
22.17. švietimo pagalbos teikimo, žr. punktus: 174, 175, 176, 177;
22.18. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo, žr. 6 lentelę ir skyrių „Neformaliojo
švietimo organizavimas mokykloje“, psl. 21;
22.19. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo,
žr. 165, 168, 169. 170 p.;
22.20. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti,
poreikio ir jų panaudojimo, žr. skyrių „Mokymosi pasiekimų gerinimas ir mokymosi pagalbos
teikimas“, psl. 20;
22.21. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų, žr. 8 ir 9 lenteles, psl. 26;
22.22. dalykų mokymo intensyvinimo, žr. skyrių „Dalykų mokymo intensyvinimas“, psl. 23 ir
7 lentelę;
22.23. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų, žr.
skyrių „Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimas, psl. 24.
23. Nenumatytais atvejais mokykla ugdymo proceso metu gali koreguoti Ugdymo planą arba
mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų
skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. Mokyklos Ugdymo plane gali būti įteisinti
sprendimai nenumatyti Bendruosiuose ugdymo planuose, jei jiems įgyvendinti pakanka mokymo lėšų
ir pritaria mokyklos taryba, ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, savivaldybės
vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.
24. Atsiradus poreikiui mokykla gali bendradarbiauti su kitais švietimo teikėjais, taip siekiama
užtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų tęstinumą, nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo mokymosi
pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, patvirtintame 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“ ir didinti mokinių galimybes rinktis
dalykus ar jų modulius ne tik mokykloje, kurioje mokosi.
25. Jeigu mokyklos mokiniai dalyvauja veiklose (pamokose, edukacinėse programose, stovyklose)
po pamokų ar savaitgaliais, ugdymosi dienų skaičius gali būti trumpinamas proporcingai dalyvautam
laikui ir įforminamas direktoriaus įsakymu.
26. Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2018 m.
liepos 20 d. įsakymu Nr. (7.8)-ŠS-STĮ-105 „Dėl 5 ugdymo dienų organizavimo laiko 2018–2019
mokslo metais“, numatyta:
26.1. Pradinio ugdymo programoje (1–4 klasės) 5 ugdymo proceso dienas organizuoti 2019 m.
gegužės 20–24 d.;
26.2. Pagrindinio ugdymo programoje (5–10 klasės) 5 ugdymo proceso dienas organizuoti 2019
m. birželio 3–7 d.
27. Ugdymo planas suderintas su mokyklos taryba 2018 m. rugpjūčio 30 d. Prot. Nr. 2, savininko
teises ir pareigas įgyvendinančia institucija – Prienų savivaldybės administracijos švietimo skyriumi
ir patvirtintas Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V-73.
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3. MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS
MOKYKLOJE
28. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro sąlygas mokiniams
mokytis pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje
aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokykloje saugia ir
palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia 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.
balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 ir Vaiko gerovės komisijos reglamentu, patvirtintu Skriaudžių
pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V67-1.
29. Esant nenumatytiems atvejams, sprendimus priima Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-55 sudaryta Krizių valdymo komanda.
30. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos
stiprinimo ir prevencines veiklas, sudarydama sąlygas dalyvauti:
30.1. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1–10 klasių mokiniams į ugdymo turinį
integruojamos prevencinės temos, numatytos dalykų ilgalaikiuose planuose, prevencinio ugdymo
kryptys nurodytos 82 punkte;
30.2. 1–4 klasių mokiniai dalyvaus socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje
programoje – „Antras žingsnis“;
30.3. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir 1–10 klasių mokiniams sudarytos sąlygos
dalyvauti tarptautinėje patyčių prevencijos programoje „Olweus“ nuo 2018 m. rugsėjo iki 2019 m.
gruodžio.
31. Smurto prevencija mokykloje įgyvendinama atsižvelgiant į rekomendacijas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V–190 „Dėl Smurto
prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. Mokykloje parengtas Smurto ir
patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje tvarkos
aprašas, patvirtintas Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. V–76.
32. Mokykloje pagal galimybes sudarytos sąlygos mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ar / ir
tarp pamokų užsiimti fiziškai aktyvia veikla, kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį.
33. 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 ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
34. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama 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 programos
patvirtinimo“.
35. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos temos numatytos dorinio ugdymo
dalykų ilgalaikiuose planuose bei integruojamos į ugdymo turinį:
35.1. tikybos pamokose – 1, 2, 3, 4 klasėse;
35.2. etikos pamokose – 5, 6, 7, 8, 9, 10 klasėse.
4. PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ
PLĖTOJIMAS
36. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo turinyje
susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istoriją, geografiją, pilietinį ugdymą) su
neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: organizuojamos pamokos netradicinėse erdvėse,
užtikrinama tarpdalykinė integracija.
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37. Mokykla, siekdama užtikrinti visapusišką mokinių ugdymą, tobulinti pažintines kompetencijas
ir ugdyti vertybines nuostatas, sudaro galimybes jiems lankytis muziejuose, renginiuose bei kitose
netradicinėse aplinkose. Kiekvienas mokyklos mokytojas per mokslo metus praveda 3 integruotas
pamokas ir 2 dalyko pamokas netradicinėje erdvėje.
38. Mokykla dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Neformaliojo
vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001 ir sudaro sąlygas mokiniams
dalyvauti edukacinėse programose.
39. Mokinių pilietinis ugdymas įgyvendinamas per socialinę – pilietinę veiklą, savivaldų dalyvavimą
mokyklos, vietos bendruomenės gyvenime bei įsitraukiant į Lietuvos šaulių sąjungos veiklas.
40. Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, socialinė–pilietinė veikla
privaloma ir skiriama 10 valandų per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama:
40.1. Socialinės veiklos žurnale;
40.2. Elektroniniame dienyne, (viena atliktos socialinės veiklos valanda vertinama įskaita);
40.3. Socialinės-pilietinės veiklos įrodymus mokiniai gali kaupti ir patys Atviroje informavimo,
konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS).
41. Neformaliojo švietimo „Jaunieji kompiuterininkai“ būrelio metu, pradinių klasių mokiniams bus
sudarytos sąlygos ugdytis medijų ir informacinį raštingumą;
42. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, pažintinė, kultūrinė,
meninė, kūrybinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Pažintinė ir kultūrinė
veikla integruojama į ugdymo turinį. Atsižvelgiant į mokyklos ugdymo tikslus ir mokinių poreikius
susitarta dėl pažintinės kultūrinės veiklos integravimo į ugdymo turinį, žr. lentelę:
5 lentelė
Pažintinės ir kultūrinės veiklos integracija į ugdymo turinį 2018–2019 m. m.
Data
Veiklos tema
Klasės
Atsakingi asmenys
A. Jurešienė, A. Naudžius, G.
PUG,
Kereišienė, R. Makaveckas, V.
2018-09-03 Mokslo ir žinių šventė.
1–10
Pučkienė, J. Karalevičienė, I.
Skrinskienė
Rudenėlio šventė „Močiutės
PUG,
2018-10
A. Kiškienė
virtuvė“.
1–4
Integruoti
projektai
–
Pradinių klasių mokinių metodinė
2018-11
„Mokymosi laboratorija“ (NŠ
5–10
grupė; 5–10 klasių mokytojų
projektai).
metodinė grupė
Refleksijos diena mokinių
Visi mokytojai
2018-12
PUG,
pažangai įvertinti ir įsivertinti
(1 savaitė)
1–10
(pasibaigus I-ąjam trimestrui).
PUG,
R. Šiškauskienė, pradinių klasių
2018-12-20 Adventinė vakaronė ir pasakos.
1–4
mokytojų metodinė grupė
Adventinė
vakaronė
ir
A. Jurešienė, 5–10 klasių auklėtojų
2018-12-21 karnavalas „Kalėdų stebuklai“.
5–10
metodinė grupė
2018–2019

Integruoti projektai – „Klasių
iniciatyvos“.

2018–2019

Diena muziejuje.

2019-02

Integruota veiklų diena.

2019-03

Amatų diena.

2019-03
(1 savaitė)

Refleksijos diena mokinių
pažangai įvertinti ir įsivertinti
(pasibaigus II-ąjam trimestrui).

1–10

Mokytojai, 1–10 klasių auklėtojų
metodinės grupės

1–10

Dalykų mokytojai.

PUG,
1–4
PUG,
1–4
1–10

Mokytojai dirbantys su pradinių
klasių mokiniais.
I. Miklaševičienė

Visi mokytojai
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2019-04
2019-05

Sveiko maisto diena.
Etnokultūrinė
veikla
„Piemenėlių Sekminės“.

5–10
PUG,
1–4
PUG,
1–10
PUG,
1–4
5–10

K. Senavaitytė, T. Gulbinas
V. Deltuvienė

2019-05

Šeimos diena.

2019-05

Ekskursija po Lietuvą.

2019-05

Ekskursija po Lietuvą.

2019-05

Europos kalbų kiemeliai.

5–10

2019-05
2019-06

Tarpklasinės sporto varžybos
„Sportuok ir būsi sveikas“.
Pamilk knygą!

2019-06

Sporto šventė.

PUG,
1–4
5–10
5–10

A.
Jurešienė,
darbo
grupė,
neformaliojo švietimo vadovai
N. Sincevičienė, PUG, 1– 4 klasių
auklėtojų metodinė grupė
J. Karalevičienė, 5–10
klasių
auklėtojų metodinė grupė.
A. Vabuolienė, R. Makaveckas, J.
Karalevičienė
Mokytojai dirbantys su pradinių
klasių mokiniais.
A. Juozaitienė, R. Trofimova
S. Mikalauskas, darbo grupė

2019-06

Etnokultūros diena

5–10

V. Pučkienė, N. Martusevičienė

2019-06-07

Šventinis renginys – „Laiko ir
žinių ratu“.

2019-06

Turizmo diena.

PUG,
1–4
5–10

R. Šiškauskienė, pradinių klasių
metodinė grupė.
S. Mikalauskas, A. Naudžius

2019-06
(3 savaitė)
2019-06-19

Refleksijos diena
pažangai įvertinti ir
(pasibaigus
trimestrui).
Šventinis renginys –
žinių ratu“.

mokinių
įsivertinti
III-iajam

PUG,
1–10

„Laiko ir

5–10

Visi mokytojai

Administracija

5. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS
43. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio
stebėsena. Pamokų tvarkaraštis sudaromas proporcingai paskirstant mokymosi krūvį, penktadienį
skiriama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. Mokykla vadovaujasi Prienų r. Skriaudžių
pagrindinės mokyklos „Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-63.
44. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 7 pamokos
per dieną.
45. Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą
mokiniai informuojami elektroniniame dienyne prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti rašomi
po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. Mokykla vadovaujasi Kontrolinių darbų
rašymo tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-62.
46. Mokytojai užtikrina, kad namų darbai:
46.1. atitiktų mokinio galias;
46.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi;
46.3. nebūtų užduodami atostogoms;
46.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti;
46.5. 1–2 klasių mokiniams nebūtų skiriami;
46.6. 3–4 klasių mokiniams skiriami, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos;
46.7. 5–6 klasių mokiniams iki 1,5 valandos;
46.8. 7–8 klasių mokiniams iki 2 valandų;
46.9. 9–10 klasių mokiniams iki 2,5 valandos.
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47. Mokykloje sudarytos sąlygos mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir
negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose,
mokytis mokyklos bibliotekoje, informaciniame centre, konsultuotis su mokytojais po pamokų.
48. Penktos klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos
pirmąją dalį skiriamas valandų skaičius suderintas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
49. Pradinių klasių mokiniams didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius skiriamas 2 ir 4
klasių mokiniams, suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei pritarus mokytojų ir
mokyklos tarybos nariams:
49.1. 2 klasėje 1 val. per savaitę skiriama mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, kūno kultūros
ugdymui.
49.2. 4 klasėje 1 val. per savaitę skiriama mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, matematiniams
ir gamtamoksliniams eksperimentams įgyvendinti.
50. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius pagrindinėse klasėse, suderinus su mokinių
tėvais (globėjais, rūpintojais), pritarus mokytojų ir mokyklos tarybos nariams, skiriamas:
50.1. 5 klasės mokiniams 1 val./sav. – antrosios užsienio kalbos (rusų) mokymui(si);
50.2. 6 klasės mokiniams 1 val./sav. – etninės kultūros mokymui(si);
50.3. 9 klasės mokiniams 0,5 val./sav. – matematikos mokymui(si);
50.4. 10 klasės mokiniams 0,5 val./sav. – lietuvių kalbos (gimtosios) mokymui(si);
50.5. 10 klasės mokiniams 1 val./sav. – antrosios užsienio kalbos (rusų) mokymuisi.
51. 7–8 klasių mokiniams per mokslo metus skiriamas minimalus privalomas pagal Ugdymo planą
pamokų skaičius.
52. Gabių vaikų ugdymui skirta 1 val./sav. individualiems 5–10 klasių mokinių poreikiams tenkinti,
jų matematiniams gebėjimams stiprinti.
53. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, rekomenduojamas maksimalus
pamokų skaičius per savaitę gali būti ne daugiau nei 10 procentų didesnis už minimalų, mokiniui
skiriamų pamokų skaičių, nurodytą Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte.
54. Mokymosi pagalbai teikti gali būti skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos.
Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi
krūvį, o ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai
(globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti
mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.
55. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo pamokų tų dalykų, kurių jis yra
nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus nugalėtojas: nuo
dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais – ir nuo kitų dalykų pamokų (ar jų dalies)
lankymo, jei jis mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigęs)
ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų
mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar
neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys turi derėti su bendrųjų programų
turiniu.
56. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu gali užsiimti
kita veikla arba mokytis individualiai. Užtikrinant nuo pamokų atleistų mokinių saugumą jis gali
mokytis mokyklos bibliotekoje ar informaciniame centre apie tai informuojant mokinio tėvus. Kai
šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių saugumą atsako
tėvai (globėjai, rūpintojai).
6. MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
57. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir
dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi
Ugdymo programų aprašu, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis,
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą bei Mokinių pasiekimų ir pažangos
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vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016
m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-68.
58. Mokinių, besimokančių pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, pasiekimai fiksuojami
elektroninio dienyno „Mano dienynas“ (toliau – Dienynas) sistemoje, pagal Prienų r. Skriaudžių
pagrindinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus, patvirtintus mokyklos direktoriaus
2013 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 31 V.
59. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, kaupiamasis, diagnostinis,
apibendrinamasis vertinimas. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tikslas –
kriterijais grįstas ugdymosi ir mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie
mokymosi procesus ir rezultatus rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo, ir
mokymosi kokybei užtikrinti.
60. Mokykloje susitarta dėl mokinio pasiekimams ir pažangai vertinti (įvertinti) būdų ir priemonių.
60.1. Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas:
60.1.1. mokytojas pradedantis dirbti su 1 klasės mokiniais susipažįsta su priešmokyklinio
ugdymo pedagogo rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus;
60.1.2. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant
mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo
mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;
60.1.3. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus
atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą padėtį:
nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes.
Atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs diagnostinio
vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai darbai, testai ir kt. Per dieną mokiniai gali atlikti tik vieną
diagnostinį darbą;
60.1.4. informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių
atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip
pat nenaudojami pažymių pakaitalai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.);
60.1.5. pradinėse klasėse dėstantys mokytojai, vertinimo informacijai kaupti, naudoja
mokinio pažangos dienoraštį;
60.1.6. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo
programos pabaigoje;
60.1.7. pasibaigus trimestrui, mokinių pasiekimai, apibendrinami orientuojantis į Bendrojoje
programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius;
60.1.8. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas
ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).
Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;
60.1.9. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje Dienyno skiltyje, nurodoma
padaryta arba nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.“;
60.1.10. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo
individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta
arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba „n. p.“;
60.1.11. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos
baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje
mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą;
60.1.12. siekiant įvertinti individualią kiekvieno mokinio pažangą, administracijos nuožiūra
mokslo metų pradžioje ar pabaigoje, gali būti organizuojami diagnostiniai patikrinimai pradinių
klasių mokiniams, o taip pat Nacionalinio egzaminų centro organizuojami Nacionaliniai mokinių
pasiekimų patikrinimai;
60.1.13. mokytojai fiksuoja mokinio asmeninę pažangą. Mokinio asmeninės pažangos
fiksavimo kriterijai nurodomi dalyko ilgalaikiame plane, skiltyje – vertinimas;
60.1.14. pasibaigus trimestrui organizuojamos refleksijos dienos, skirtos mokinio pažangai
aptarti bei grįžtamajam ryšiui teikti.
61. 5–10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas:
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61.1. vertinant mokinių, pradedančių mokytis pagal Pagrindinio ugdymo programą, pasiekimus,
atsižvelgiama į Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše pateiktą
informaciją bei Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus;
61.2. pirmąjį mokymosi mėnesį 5 klasės mokiniai pažymiais nevertinami, taikomos kitos mokinio
pažangos ir pasiekimų vertinimo formos (formuojamasis vertinimas, komentarai prie rašto darbo apie
mokinio galias ir sunkumus ir kt.); Pasibaigus adaptaciniam laikotarpiui, tėvams pateikiamas
aprašomasis mokinio gebėjimų ir sunkumų įvertinimas;
61.3. diagnostikos tikslais mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas užduotis, kurios parodo
tam tikro laikotarpio pasiekimus ir yra vertinamos sutartine forma – pažymiais;
61.4. siekiant padėti kiekvienam mokiniui pagal galias pasiekti aukštesnius ugdymo(si) rezultatus,
pritaikant mokymą pagal mokinio gebėjimus, kad jis galėtų siekti aukštesnių rezultatų;
61.5. ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis formuojamasis vertinimas, parodantis, ką
konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ką dar turi pasiekti ar tobulinti, mokiniai mokomi vertinti
kitus ir įsivertinti patys, stebėti savo asmeninę mokymosi ūgtį;
61.6. pateikiant informaciją (raštu ir / ar žodžiu) mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie
vaiko mokymosi pažangą ir pasiekimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Prienų r. Skriaudžių
pagrindinės mokyklos tvarka „Dėl tėvų informavimo apie vaiko ugdymosi sėkmingumą“, patvirtinta
mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-70;
61.7. vykdomas pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimų lygius. Mokinių žinios,
supratimas, gebėjimas taikyti žinias ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai vertinami pažymiais taikant
10 (dešimties) balų skalę;
61.8. mokytojai stebi mokinio individualią pažangą, naudodami nacionalinių mokinių pasiekimų
duomenis bei taikydami savo parengtus įrankius individualios pažangos fiksavimui. Mokinio
asmeninės pažangos fiksavimo kriterijai nurodomi dalyko ilgalaikiame plane, skiltyje – vertinimas;
61.9. pasibaigus trimestrui organizuojamos refleksijos dienos, kuriose dalyvauja mokinys ir
mokytojas, pagal galimybes tėvai (globėjai, rūpintojai). Refleksijos diena skirta mokinio pažangai
aptarti, įsivertinti ir numatyti tolimesnius ugdymo(si) tikslus;
61.10. taikant kaupiamuosius balus. Kaupiamąjį vertinimą taiko mokytojai pasirinkę šią vertinimo
formą ir nurodę ilgalaikiuose planuose;
61.11. siekiant įvertinti individualią kiekvieno mokinio pažangą, mokyklos administracija gali
organizuoti diagnostinius patikrinimus 5–10 klasių mokiniams;
61.12. 6 ir 8 klasių mokiniams gali būti organizuojami Nacionaliniai mokinių pasiekimų
patikrinimai;
61.13. dorinio ugdymo dalykų (etikos ir tikybos) pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba
„neįskaityta“;
61.14. kūno kultūros pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
61.15. menų dalykai vertinami pažymiu.
61.16. įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir
mokyklos vadovo įsakymą;
61.17. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros
pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;
61.18. mokinių, kurie mokosi dalykų modulių ar pasirenkamųjų dalykų, pasiekimai vertinami
pažymiu ar kitu pasirinktu būdu. Numatytas pasirenkamųjų dalykų vertinimas:
61.18.1. rusų kalba 5 klasėje vertinama įskaita;
61.18.2. etninė kultūra 5, 6 klasėse vertinama pažymiu;
61.18.3. pasirenkamo užsienio kalbos dalyko „Rašykime taisyklingai rusiškai“ 10 klasėje
pažymys įskaičiuojamas į rusų kalbos dalyką.
62. Ugdymo laikotarpio pabaigoje, pasibaigus trimestrui, mokinio ugdymo pasiekimus / rezultatus
apibendrina ir fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas arba kitas teisės aktais nustatytas asmuo,
atsižvelgiant į atitinkame ugdymo laikotarpyje gautus įvertinimus, susietus su numatytais pasiekimais
bendrosiose programose.
63. Jeigu mokinys:
63.1. neatliko mokyklos numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo ar kt.), mokykla
numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui
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atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė ir
nepademonstravo pasiekimų, numatytų ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami
žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“;
63.2. neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl svarbių,
mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje
fiksuojamas įrašas „atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą bus
teikiama reikiama mokymosi pagalba.
64. Mokykla Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja mokyklos savininko teises
ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba mokyklos vadovo sprendimu, mokinio pasiekimų
rezultatai į ugdymo laikotarpio (trimestro) įvertinimą gali būti įskaičiuojami, jeigu to pageidauja
mokinys ar jo tėvai.
65. Apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai)
informuojami mokyklos nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.
7. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS
66. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekiant kuo aukštesnių
mokymosi rezultatų.
67. Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V60 paskirtas asmuo, atsakingas už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir
mokymosi pagalbos organizavimą.
68. Siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus:
68.1. mokytojai išanalizuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo duomenis, mokinio
individualios pažangos duomenis ar kitą turimą informaciją ir esamą situacijos analizę užfiksuoja
dalyko ilgalaikiuose planuose bei numato ugdymosi tobulinimo tikslus pagal dėstomą dalyką, ir
klasės kontekstą;
68.2. klasių auklėtojai aptaria mokinių mokymosi lūkesčių atitikimą rezultatams, stebi pažangą,
aptaria ją su mokiniais, mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais);
68.3. administracija stebi kiekvieno mokinio daromą pažangą, taiko skatinimo priemones už
padarytą pažangą bei imasi veiksmų, jeigu mokinio mokymosi balo vidurkis nukrito 1 ir daugiau
balo;
68.4. pagalbos mokiniui specialistai ugdo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi
jausmus, ugdo atkaklumą mokantis. Stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir
teikia ją mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka,
migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji;
68.5. mokinių pasiekimų gerinimo klausimai nuolat aptariami mokyklos bendruomenėje;
68.6. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) vaiko gerovės komisija sprendžia
mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis;
68.7. mokiniai skatinami rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą;
68.8. sudaromos sąlygos aptarti ir analizuoti mokymosi sunkumus ar daromą pažangą individualių
refleksinių pokalbių metu;
68.9. pagal poreikį pasitelkiami švietimo pagalbos specialistai ugdymo turiniui planuoti ir laiku
koreguoti, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius;
68.10. mokykla atsižvelgia į mokinių pasiekimus ir siekia sisteminės mokymosi intervencijos, kuri
apima:
68.10.1. žemų pasiekimų prevenciją teikiant informaciją mokiniui, jo tėvams (globėjams,
rūpintojams) elektroniniame dienyne apie esamą situaciją;
68.10.2. priežasčių dėl atsiradusių mokymosi sunkumų įvertinimą ir sprendimo būdų
paiešką;
68.10.3. mokymosi pagalbos teikimą, daromos pažangos stebėseną;
68.10.4. kitus nenumatytus atvejus.
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69. Mokykla mokymosi pagalbą teikia mokiniams pagal atsiradusį poreikį. Mokymosi pagalbos
teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo
rekomendacijų.
70. Mokytojai derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus:
70.1. grįžtamąjį ryšį per pamoką; pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio mokymasis,
pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.;
70.2. trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar
nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį;
70.3. pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams;
70.4. savanoriškos pagalbos būdus (tėvų, buvusių mokytojų ir kt.), trišalių pokalbių metodiką
(mokinys – tėvai – mokytojas).
71. Teikiant mokymosi pagalbą, gali būti sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio
pagalbos, grupės. Mokymosi pagalbai teikti, skiriant konsultacijas ar didesnį pamokų skaičių dalykui
mokytis, panaudojamos pamokos, skirtos mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti. Šios
pamokos gali būti panaudojamos ir teikiant pagalbą mokinių namų darbų užduotims atlikti.
Mokymosi pagalbos veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas pagal individualią
mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką.
8. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE
72. Neformalusis vaikų švietimas (toliau – NŠ) įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo
koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d.
įsakymo Nr. V-554 redakcija).
73. Mokykla atsižvelgdama į mokinių pageidavimus ir mokytojų pasiūlymus, bendradarbiaudama
su mokinių savivaldos atstovais parengė neformaliojo švietimo pasiūlos planą, žr. 1 priedą.
74. Neformalusis švietimas apima skirtingų krypčių programas, atitinkančias mokinių saviraiškos
poreikius, padedančias atsiskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro
sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti.
75. Prienų r. Skriaudžių pagrindinė mokykla bendradarbiauja su Lietuvos šaulių sąjungos atstovais
ir tarpininkauja organizuojant įvairias veiklas.
76. 2018–2019 m. m. planuojamų įgyvendinti neformaliojo švietimo veiklų sąrašas pateikiamos 6
lentelėje.
6 lentelė
Mokinių neformaliojo švietimo veiklų pasiskirstymas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Būrelio pavadinimas
Įdomieji darbeliai
Šviesoforas
Lyderių klubas
Šokių studija
Vaikų folklorinis ansamblis „Tututis“
„Dainorėliai“
Jaunieji kompiuterininkai
Dziudo treniruotės
Gitaros studija
Muzikos būrelis „Vokalo studija“
Sportiniai žaidimai
Dizaino studija
Mokinių klubas

1–4
klasės
1
1
1
1
1
-

5–8
klasės
1
1
1
1
1
1
1
-

9–10
klasės
1
1
1
1
1

Veiklos vadovas
A. Kiškienė
R. Šiškauskienė
N. Sincevičienė
R. Ulevičiūtė
V. Pučkienė
V. Pučkienė
A. Naudžius
O. Varnas
K. Gustaitytė
G. Kereišienė
S. Mikalauskas
R. Gelusevičienė
K. Gustaitytė
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14.

Anglų kalba įdomiai

15.

Tikybos būrelis
Iš viso valandų paskirstyta:
Maksimalus neformaliojo švietimo valandų
skaičius
Rezervas:

1

1
–

-

6

8

5

6

8

5

0

0

0

–

R. Makaveckas
Romutė Bekerytė Pociūnienė

77. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių
registre.
78. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti yra paskirtos visiems mokslo metams, tačiau gali
būti koreguojamos mokslo metų eigoje.
79. Mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį nustato
mokyklos vadovas, suderinęs su Mokyklos taryba.
80. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, patraukliose
ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo tikslus,
planuojant veiklų intensyvumą, periodiškumą, trukmę bei išlaikant klasei bendruosiuose ugdymo
planuose numatytą valandų skaičių per metus.

9. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS
81. Mokykla, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį integruoja
prevencinio turinio temas bei pasirinktas ugdymo programas:
81.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos
patvirtinimo“. Integruojamos temos nurodytos ilgalaikiuose planuose bei klasės auklėtojų veiklos
plane ir žymimos simboliu – P;
81.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“. Integruojamos temos nurodytos
ilgalaikiuose planuose, skiltyje „Integracija“;
81.3. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“.
Integruojamos temos nurodytos ilgalaikiuose planuose bei klasės auklėtojų veiklos planuose ir
žymimos simboliu – K2;
81.4. Mokykla pasirinkusi etnokultūrinę kryptį, todėl įgyvendina Pagrindinio ugdymo etninės
kultūros bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos
ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“. Pagal galimybes
mokytojai etnokultūrinio ugdymo temas integruoja į ugdymo turinį, ilgalaikiuose planuose numatytos
temos žymimos simboliu – E. Taip pat skiriama:
81.4.1. 1 val. per savaitę 5, 6 klasių mokinių etnokultūrinių tradicijų ugdymui;
81.4.2. 1 val. per savaitę 5–8 klasių (pagal poreikį dalyvauti gali ir kitų klasių mokiniai)
neformaliajam švietimui, folkloro grupėje „Tututis“.
81.5. Žmogaus saugos bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl žmogaus saugos bendrosios programos
patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo
Nr. V-655 „Dėl žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“ pakeitimais;
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81.6. Sveikatos ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 integruojamą į priešmokyklinio ugdymo veiklas ir
pradinio ugdymo programas;
81.7. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamąsias programas:
Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo
įgūdžių ugdymo programų pagrindus (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433
„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ 11 priedas. Integruojamos į
1–10 klasių ugdymo turinį, dalyko ilgalaikiuose planuose, skiltyje „Integravimas“ nurodant, kokia
bendrųjų kompetencijų ir /ar gyvenimo įgūdžių programa integruojama.
82. Į ugdymo turinį ir klasės auklėtojų ar metodinės grupės veiklą mokyklos mokytojai pagal
galimybes integruoja prevencines temas:
82.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;
82.2. Patyčių ir smurto prevencija;
82.3. Prekybos žmonėmis prevencija;
82.4. ŽIV / AIDS prevencija;
82.5. Krizinių situacijų valdymo (savižudybių) prevencija;
82.6. Korupcijos prevencija.
83. Ilgalaikiuose planuose ir metodinių grupių planuose prevencinės temos žymimos simboliu (P)3.
84. Priešmokyklinio ugdymo grupėje bei 1–10 klasėse dirbantys mokytojai per mokslo metus
praveda ne mažiau kaip 3 integruotas–kūrybiškas pamokas su kito ugdomojo dalyko mokytoju. Esant
poreikiui, iš anksto suderinus su mokyklos administracija, galimi tvarkaraščio pakeitimai ar
intensyvinimas. Integruojamų-kūrybiškų pamokų apskaita vykdoma:
84.1. įrašant į savaitės darbo planą;
84.2. žymint elektroninio dienyno skiltyje „Tema, klasės darbai“;
84.3. jeigu integruojamas kelių mokomųjų dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai,
integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne būtina įrašyti tų dalykų apskaitai skirtose elektroninio
dienyno skiltyse ar puslapiuose.
85. Mokykla sudaro sąlygas mokiniams dalyvauti integruotuose gamtos, socialinių mokslų,
matematikos, technologijų projektuose.
86. 4 klasės mokiniams skirta 1 val. per savaitę matematiniams ir gamtamoksliniams
eksperimentams – projektams įgyvendinti.
87. Kiekvienas mokytojas įgyvendina pasirinktą projektą. Projektui skiriamas pamokų skaičius
nurodomas ilgalaikiame plane.
88. Mokykla analizuoja mokinių pasiekimus ir pažangą, priima sprendimus dėl ugdymo(si) kokybės
gerinimo ar tolesnio turinio integravimo, stebi, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose
programose numatytų rezultatų ir priima sprendimus dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo.
10. DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS
89. Mokykloje intensyvinimas vykdomas atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo planų 2017–2018 ir
2018–2019 m. m. reikalavimus, Higienos normas, mokytojų pasiūlymus ir mokinių poreikius.
90. Sprendimas dėl dalykų intensyvinimo, priimtas Mokytojų tarybos posėdyje 2018 m. rugpjūčio
28 d., protokolo Nr. 7.
91. Intensyvinant atskiro dalyko mokymąsi neviršijamas maksimalus mokiniui privalomų pamokų
skaičius per dieną, savaitę, mokslo metus.
92. Įgyvendinant projektinius darbus, atliekant eksperimentus ar mokantis kitoje aplinkoje, gali būti
dalykui mokyti skiriamos keletas viena po kitos vykstančių pamokų.
93. Dalykų mokymo intensyvinimas vykdomas:
93.1. per dieną tvarkaraštyje skiriant ne vieną, o keletą, viena po kitos organizuojamų, to paties
dalyko pamokų. Mokymasis vyks taip:
93.1.1. technologijos 5 klasės mokiniams 2 val. per savaitę;
3
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93.1.2. technologijos 6 klasės mokiniams 2 val. per savaitę;
93.1.3. technologijos 7 klasės mokiniams 2 val. per savaitę;
93.1.4. technologijos 8 klasės mokiniams 2 val. per savaitę I-jame pusmetyje;
93.1.5. technologijos 9 klasės mokiniams 2 val. per savaitę II-jame pusmetyje;
93.1.6. technologijos 10 klasės mokiniams 2 val. per savaitę II-jame pusmetyje;
93.1.7. lietuvių kalba ir literatūra 10 klasės mokiniams II pusmetyje; skiriamos viena po kitos
einančios pamokos;
93.1.8. matematika 10 klasės mokiniams II pusmetyje; skiriamos viena po kitos einančios
dalyko pamokos;
93.1.9. per mokslo metus dalykui skiriant intensyvesnį laikotarpį. Dalyko intensyvinimo
įgyvendinimas (laikotarpis ir pamokų skaičius) pateikiamas 7 lentelėje:
7 lentelė
Dalyko intensyvinimo laikotarpis ir pamokų skaičius pusmečiais
Klasė
I pusmetis
Val.
II pusmetis
Val.
9
Technologijos
1
Technologijos (Mityba)
2
(Ūkio šakos)
9
Matematika
4
Matematika
3
10
Technologijos (Mityba)
2
Pilietiškumo pagrindai 2
10
10

Lietuvių kalba
Žmogaus sauga

5
1

Lietuvių kalba

6

11. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS
94. Diferencijuojant ugdymo turinį atsižvelgiama į mokinio turimą patirtį, motyvaciją, interesus,
siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius, nes mokiniui pagal tai pritaikomi mokymosi
uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, mokymosi tempas,
mokymosi aplinka, ir mokymosi laikas.
95. Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti
individualios pažangos, kompensuojami brendimo, mokymosi tempo netolygumai.
96. Diferencijavimas gali būti taikomas:
96.1. mokiniui individualiai;
96.2. mokinių grupei;
96.3. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi strategijas;
96.4. tam tikroms veikloms atlikti, sudarant mišrias arba panašių polinkių, interesų mokinių
grupes.
97. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei taikomas nepažeidžiant jų priklausymo nuolatinei
klasės bendruomenei, gali būti trumpo laikotarpio – tik tam tikroms užduotims atlikti arba tam tikro
dalyko pamokoms.
98. Dėl pergrupavimo poreikio tariamasi mokytojų tarybos posėdyje ar vaiko gerovės komisijoje,
esant poreikiui su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
99. Kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas, kokį poveikį jis daro
pasiekimams ir pažangai, mokyklos mokytojai analizuoja metodinėse grupėse, ir priima sprendimus
dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo.

12. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS
100. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi
poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų,
prisiimti asmeninę atsakomybę, išsikelti įgyvendinamus tikslus ir jų siekti.
101. Individualus ugdymo planas sudaromas:
101.1. pagal nenumatytą ir atsiradusį poreikį;
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101.2. pagal gydytojų rekomendacijas.
102. Siekiant stebėti individualią mokinio pažangą ugdymo procese, individualiame ugdymo plane
numatyti sėkmės kriterijai bei mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) indėlis į mokinio mokymąsi.
103.Mokinio individualus ugdymo planas gali būti koreguojamas pagal atsiradusį poreikį.
13. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)
BENDRADARBIAVIMAS
104. Mokykla, vykdydama mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą,
vadovaujasi „Tėvų informavimo apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tvarkos aprašu“, patvirtintu
Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu, Nr. V-70;
Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2018–2019 m. m. Veiklos planu, patvirtintu mokyklos
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-74.
105. Mokykla organizuodama mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekia
individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą.
106. Tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaromos sąlygas dalyvauti mokyklos gyvenime,
savanoriauti, kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio,
turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus.
107. Pasirinktos bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais formos ir būdai:
107.1. visuotinis tėvų susirinkimas (vieną kartą per mokslo metus);
107.2. tėvų pedagoginis švietimas, grupinė forma (vieną kartą per mokslo metus);
107.3. refleksijos dienos pasibaigus trimestrui: mokinys-mokytojas, pagal poreikį tėvai,
administracija, pagalbos mokiniui specialistai;
107.4. individualių pokalbių dienos kartą per trimestrą tėvams patogiu metu, iki 18 val.;
107.5. bendrų mokytojų, mokinių ir tėvų pokalbių apie mokinių mokymąsi organizavimas vieną
kartą per mokslo metus (pagal poreikį);
107.6. pagal klasės auklėtojų individualius planus ir atsiradusį poreikį;
107.7. dalyvaujant vaiko gerovės komisijos posėdžiuose (pagal atsiradusį poreikį);
107.8. aptariant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymo programas;
107.9. dalyvaujant mokyklos tarybos veikloje (teikiant pasiūlymus ir aptariant mokyklos veiklą);
107.10. dalyvaujant mokyklos veiklos kokybės vertinime (vieną kartą per mokslo metus);
107.11. dalyvaujant mokyklos veiklos kokybės vertinime (vieną kartą per mokslo metus –
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tyrimas);
107.12. teikiant pasiūlymus dėl formaliojo ir neformaliojo švietimo (vieną kartą per mokslo
metus);
107.13. sudarant sąlygas dalyvauti ir (ar) įsitraukti į renginius, vakarones, pagal metodinių grupių
ar klasės auklėtojų planus;
107.14. stebint vaikų mokymosi pažangą elektroniniame Dienyne (nuolat) ir teikiant grįžtamąjį
ryšį;
107.15. lankant tėvus namuose (sutartu laiku), jeigu tėvai nesidomi mokinių mokymosi
pasiekimais;
107.16. taikant ir kitas tėvams priimtinas bendradarbiavimo formas, kai suinteresuoti asmenys
susitaria dėl būtinybės aptarti mokinio mokymąsi ar elgesį bei individualią pažangą;
108. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, konsultuoja mokinių tėvus (globėjus,
rūpintojus) kaip:
108.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose;
108.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis;
108.3. padėti vaikams mokytis namuose;
108.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku: ramiai išklausyti, patarti, padėti, domėtis
vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų;
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108.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose mokykloje ir už jos
ribų.
14. ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS
ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO,
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS
109. Mokykla priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos
pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau – tarptautinė
bendrojo ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, informuoja
valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją,
numato atvykusio mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai
reaguoti į atvykusių mokytis asmenų poreikius ir, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais ir
rūpintojais) ar teisėtais atstovais, sudaryti mokiniams galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos
švietimo sistemą:
109.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais,
švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;
109.2. aptaria mokyklos teikiamos pagalbos formas ir būdus; mokyklos, mokinio ir tėvų
įsipareigojimus.
109.3. parengia atvykusio mokinio įtraukties į mokyklos bendruomenės gyvenimą planą:
109.3.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę;
109.3.2. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai
įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis;
109.3.3. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais
(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis;
109.3.4. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų
skirtumams likviduoti;
109.3.5. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį
laikotarpį;
109.3.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau
integruotis;
109.3.7. jei mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių
kalbos mokymąsi intensyviu būdu.
15. LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS
110. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programas, nustato laikinosios mokymosi
grupės dydį pagal turimas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti didesnis
nei teisės aktais nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje.
111. Atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma, ugdymo turiniui
įgyvendinti mokiniai dalijami į grupes:
111.1. informacinių technologijų dalykui mokyti 5, 6 klasėse (jungtinė klasė), žr. 8 lentelę;
mokinių vardiniai sąrašai – 11 priede;
111.2. technologijų dalykui mokyti 5, 6 klasėse (jungtinė klasė), žr. 9 lentelę; mokinių vardiniai
sąrašai pateikiami 11 priede;
111.3. technologijų dalykui mokyti 8 klasėje, žr. 9 lentelę; mokinių vardiniai sąrašai pateikiami
11 priede.
8 lentelė
Mokinių skirstymas į grupes informacinių technologijų pamokose
Klasė / grupė
Valandų skaičius Mokinių skaičius Mokytojas
Jungtinė 5, 6 klasių grupė
5–6 klasių mokiniai (I grupė)
1
10
A. Naudžius
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5–6 klasių mokiniai (II grupė)

1

10

A. Naudžius
9 lentelė

Mokinių skirstymas į grupes technologijų pamokose
Jungtinė 5, 6 klasių grupė
Valandų
Mokinių
Klasė / grupė
skaičius
skaičius
5–6 klasių mokiniai (I grupė)
2
10
6 klasių mokiniai (II grupė)
2
10
Grupės keičiasi po pusmečio
5–6 klasių mokiniai (I grupė)
2
10
6 klasių mokiniai (II grupė)
2
10
8 klasės mokinių grupė
8 klasės mokiniai (I grupė)
2
6
8 klasės mokiniai (II grupė)
7
Grupės keičiasi po dviejų mėnesių
8 klasės mokiniai (I grupė)
2
6
8 klasės mokiniai (II grupė)
7

Mokytojas
R. Zuikienė
I. Skrinskienė
I. Skrinskienė
R. Zuikienė
I. Skrinskienė
R. Zuikienė
R. Zuikienė
I. Skrinskienė

112. Klasė į grupes gali būti dalijama ir sudaromos laikinosios grupės mokymosi, švietimo pagalbai
teikti, konsultacijoms, gamtos mokslų dalykų eksperimentiniams darbams atlikti, panaudojant
mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas pamokas, jeigu mokyklai pakanka
mokymo lėšų.
16. UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE
113. Mokykla, planuodama ugdymo turinio įgyvendinimą jungtinėse klasėse, numatė, kurių dalykų
pamokas skirtingo amžiaus mokiniams organizuos vienu metu, o kuriais atvejais – atskirai.
114. 2018–2019 m. m. numatytas 3 ir 4 klasių mokinių bei 5 ir 6 klasių mokinių ugdymas jungtinėse
klasėse.
115. Atsižvelgiant į 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrųjų
planų 23.3 papunktyje numatytą skiriamų valandų skaičių, jungtiniam pradinių klasių komplektui gali
būti skiriama 30 ugdymo valandų per savaitę. Kiekvienam jungtinės klasės komplektui skiriamos 2
neformaliojo švietimo valandos ir 2 valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. Šios valandos
įeina į 30 valandų skaičių, skiriamą vienam jungtinės klasės komplektui.
116. Atsižvelgiant į 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų planų 106 punktą, jungiant 5 ir 6 klasių mokinius, skiriamos 33 pamokos.
Kiekvienai jungtinei klasei skiriama po 2 neformaliojo švietimo pamokas.
117. 3 ir 4 klasių mokinių ugdymo planas jungtinėje klasėje pateikiamas 13 lentelėje.
118. 5 ir 6 klasių mokinių ugdymo planas jungtinėje klasėje pateikimas 14 lentelėje.
17. MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE
119. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 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“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.
120. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar(ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų
konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namuose, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais
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(globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia
individualų ugdymo planą.
121. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–6 klasėse
skiriama 12 savaitinių pamokų, 7–8 klasėse – 13, 9–10 klasėse – 15. Dalį pamokų gydytojų
konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje.
122. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys gali
nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame
ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo
leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. Mokyklos sprendimu
mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę.
123. Atsižvelgiant į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
namuose bus mokomas 9 klasės mokinys. Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. M-103-1, jam sudarytas individualus ugdymosi planas.

III SKYRIUS
PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS
VYKDYMAS
BENDROSIOS NUOSTATOS
124. Priešmokyklinis ugdymas (toliau – PUG) organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio
ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m.
lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 bei priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo pakeitimu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr.
V–252; priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.
125. Mokyklos tarybai pritarus priešmokyklinis ugdymas įgyvendinamas pagal antrąjį modelį.
126. Mokykla įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vadovaujasi: 2017–2018
m. ir 2018–2019 m. Bendraisiais ugdymo planais, Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis
programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d.
įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848); 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“; Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl mokymosi pagal
formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas
(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas);
Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m.
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V–1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais pradinio, pagrindinio ugdymo programų ir neformaliojo švietimo
vykdymą.
127. Mokykla skiria vieno mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio
ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį laikotarpį mokinių
pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinti.

18. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMAS
128. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti:
128.1. 2018–2019 mokslo metais skiriamos valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 klasėje – 35
min., 2–4 klasėse – 45 min.
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129. Mokykla, vykdydama pradinio ugdymo programą ir formuodama mokyklos ugdymo turinį,
užtikrina Pradinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti nustatytą minimalų pamokų skaičių
per savaitę, ugdymo procesą organizuojant grupinio mokymosi forma, kasdieniu proceso
organizavimo būdu, vadovaujantis 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 (Žin.,
2012, Nr. 76-3957).
130. Mokykla, atsižvelgdama į mokinių ugdymosi poreikius ir suderinusi su tėvais, iš valandų, skirtų
mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti po 1 pamoką per savaitę skyrė:
130.1. 2 klasėje kūno kultūrai (mokinių vardiniai sąrašai pateikiami 8 priede);
130.2. 4 klasėje – mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti jungtinėje klasėje: matematiniams ir
gamtamoksliniams eksperimentams įgyvendinti (mokinių vardiniai sąrašai pateikiami 9 priede).
131. Dorinio ugdymo organizavimas:
131.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) 1–4 kl. mokiniui parenka vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką
arba katalikų tikybą:
131.1.1. 1–4 klasių mokiniai mokysis katalikų tikybos (mokinių vardiniai sąrašai
pateikiami 4 priede).
132. Užsienio kalbos mokymo organizavimas:
132.1. užsienio kalba pradedama mokyti antraisiais pradinio ugdymo programos metais;
132.2. 2 klasės mokiniams buvo siūloma rinktis iš dviejų užsienio kalbų: vokiečių arba anglų. 2
klasėje bus mokoma I-osios užsienio kalbos – anglų, skiriant 2 valandas per savaitę. Mokinių
vardiniai sąrašai pateikiami 9 priede.
133. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:
133.1. socialiniams gebėjimams ugdytis, dalis pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama
socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui artimiausioje aplinkoje: Prienų r. Veiverių kultūros centre,
Prienų r. Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčioje, Prienų r. Skriaudžių buities ir kalendorių muziejuose
bei dalyvaujant Lietuvos neformaliojo švietimo centro projekto „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“ edukacinėse programose ir kt.;
133.2. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis, sudaromos sąlygos tyrinėti palankioje natūralioje
gamtinėje aplinkoje: parke, miške, prie vandens telkinių, įgyvendinant projektines veiklas.
134. Matematinis ugdymas:
134.1. organizuojant matematinį ugdymą, mokymui naudojamos informacinės komunikacinės
technologijos (toliau – IKT), skaitmeninės mokomosios priemonės;
134.2. 4 klasės mokinių matematiniams / gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti skirta 1 valanda
per savaitę.
135. Kūno kultūros ugdymo organizavimas:
135.1. kūno kultūros mokymui, kiekvienoje klasėje, skiriama po 3 savaitines valandas. 2 klasėje
trečioji valanda skiriama iš valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti;
135.2. dalyvaujant Lietuvos neformaliojo švietimo centro projekte „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“, skirto kūno kultūros ir fizinio aktyvumo didinimui;
135.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupėse mokiniai dalyvauja pamokose su
pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; tėvų, (globėjų,
rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už mokyklos ribų; neskiriami ir
neatliekami pratimai, kurie skatintų ligų paūmėjimą;
135.4. fizinio aktyvumo didinimui, pradinių klasių mokiniams sudaryta galimybė lankyti
neformaliojo švietimo užsiėmimą – „šokio studija“, (1 val. per savaitę) ir dziudo treniruotes (1 val.
per savaitę);
135.5. kūno kultūros dalyko moko pradinių klasių mokytojos.
136. Meninio ir technologinio ugdymo organizavimas:
136.1. meniniam ir technologiniam ugdymui skiriama po 2 valandas per savaitę;
136.2. dailės ir technologijų dalyko moko pradinių klasių mokytojos;
136.3. muzikos dalykui skiriamos 2 pamokos per savaitę;
136.4. muzikos moko muzikos mokytojas;
136.5. meniniam ugdymui „Įdomieji darbeliai“ skirta 1 valanda per savaitę iš neformaliajam
švietimui skirtų valandų;
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136.6. papildomas meninis-kūrybinis ugdymas 1–4 klasių mokiniams numatytas pradinių klasių
mokytojų metodinės grupės 2018–2019 m. m. veiklos plane.
137. Lietuvių kalbos ugdymo organizavimas:
137.1. lietuvių kalbos ugdymas organizuojamas pagal atnaujintas Lietuvių kalbos ugdymo
programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. V-46;
137.2. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir
klausymo gebėjimai ugdomi per visų mokomųjų dalykų pamokas;
137.3. mokinių raštingumo ir skaitymo gebėjimų ugdymą užtikrina visi dėstantys mokytojai,
pasirinktas priemones nurodydami dalyko ilgalaikiame plane ir reguliariai jas taikydami.

19. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS PAGAL UGDYMO SRITIS
ORGANIZAVIMAS
138. Mokykla formuodama ir įgyvendindama ugdymo procesą dalį pamokų gali organizuoti ne
pamokų forma, o projektine, ir kitokia mokiniams patrauklia veikla. Mokykloje susitarta, kokios
netradicinio ugdymosi veiklos bus integruojamos į ugdymo turinį ir vyks ne pamokų forma, žr. 5
lentelę.
139. Mokykla ne pamokų forma organizuojamo ugdymo proceso trukmę perskaičiuoja į mokymosi
pamokomis laiką.
140. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, užtikrina kalbėjimo,
skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas:
140.1. dalykų mokytojai ilgalaikiuose planuose detaliai numato, kokiais būdais įtraukia šių
gebėjimų ugdymą į pamokos turinį;
140.2. skiria papildomą dėmesį mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant,
skaičiuojant ir stebi jų daromą pažangą;
140.3. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius skaitymo,
rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus.
141. Dėl programų integravimo žr. 77.4 punktas.
142. Ugdymo procese, per atskirų dalykų pamokas ir kitą ugdomąją veiklą, mokytojai naudoja
metodus, kurie:
142.1. motyvuoja mokinius mokytis, skatina suvokti mokymosi tikslus;
142.2. padeda suvokti mokymosi kokybę ir išmokti rasti būdus jai tobulinti;
142.3. plėtoja įgytas mokinio mokymosi strategijas, įgūdžius ir jų panaudojimą naujose
situacijose;
142.4. skatina mokinių asmeninę pažangą ir ugdo mokinius kaip asmenybes, kurie džiaugiasi savo
pasiekimais ir kantriai įveikia nesėkmes, neprarasdami tikėjimo, kad jiems pavyks;
142.5. ugdo gebėjimus dirbti įvairiose mokinių grupėse, komandose, projektinėse veikloje.
143. Dorinis ugdymas (etika, tikyba). Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų
parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats:
143.1. 5, 6, 7, 8, 9, 10 klasėse bus dėstoma dorinio ugdymo sritis – etika, nes dorinio ugdymo
srities – tikybos mokiniai / tėvai nepasirinko; Mokinių vardiniai sąrašai pateikiami 5 priede.
144. Lietuvių kalba ir literatūra. Lietuvių kalbos ugdymas organizuojamas pagal atnaujintas
Lietuvių kalbos ugdymo programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46 ir turimas lėšas.
144.1. Pagal atsiradusį poreikį, mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros
Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos
pašalinti mokymosi spragas, skiriant konsultacijas ar kitą mokymosi pagalbą.
144.2. Integruojama į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą pilietiškumo pagrindų
mokymas, laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų.
144.3. 10 klasėje, mokinių raštingumui gerinti, skirta 0,5 valandos. Mokinių vardiniai sąrašai
pateikiami 8 priede.
144.4. Pagal atsiradusį poreikį, mokiniui, kuris mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą
mokykloje, kurioje įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ir nori tęsti mokymąsi pagal
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pagrindinio ugdymo programą mokykloje lietuvių mokomąja kalba, sudaromos sąlygos pasiekti
bendrojoje programoje numatytus pasiekimus: vienerius mokslo metus jiems gali būti skiriama 1
papildoma lietuvių kalbos ir literatūros pamoka per savaitę.
144.5. Pagal atsiradusį poreikį, mokiniui, kuris mokėsi pagal tarptautinę bendrojo ugdymo
programą, mokytis lietuvių kalbos ir literatūros sudaromas individualus ugdymo planas,
vadovaujantis Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais.
145. Užsienio kalbos (anglų k, rusų k.) mokymas.
145.1. 5–10 klasėse pirmoji užsienio kalba – anglų.
145.2. Mokykla sudarė galimybę 5 klasės mokiniams rinktis antrąją užsienio kalbą iš dviejų kalbų:
rusų k. ir vokiečių k. Mokiniai, pasitarę su tėvais, pasirinko mokytis antrąją užsienio kalbą – rusų.
145.3. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, 5 klasės mokiniai antrąją užsienio kalbą pradės mokytis
penktoje klasėje. Mokinių vardiniai sąrašai pateikiami 7 priede.
145.4. 6–10 klasių mokiniai toliau tęs pasirinktos antrosios užsienio kalbos (rusų k.) mokymąsi.
Mokinių vardiniai sąrašai pateikiami 10 priede.
145.5. 10 klasės mokiniai papildomai mokysis rusų kalbos „Rašykime taisyklingai“, skirtą rusų
kalbos įgūdžiams stiprinti, 1 val. per savaitę.
145.6. Mokiniai, turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvų (globėjų, rūpintojų)
prašymu, antrosios užsienio kalbos gali nesimokyti. Mokytojų tarybos siūlymu ir suderinus su Vaiko
gerovės komisija (Vaiko gerovės komisijos 2018 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio Prot. Nr. 8), 9 klasės
mokiniui antroji užsienio kalba (rusų k.) bus keičiama specialiosiomis pratybomis.
145.7. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, 10 klasės mokiniams, organizuojamas užsienio
kalbų (anglų ir rusų k.) pasiekimų patikrinimas – kalbos mokėjimo lygio nustatymo testas, kuris
parengtas centralizuotai ir pateikiamas per duomenų perdavimo sistemą KELTAS. Pirmosios
užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–10 klasėse į B1 kalbos mokėjimo
lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; antrosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6
klasėse orientuota į A1, o 7–10 klasėse į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų
metmenis.
145.8. Anglų kalbos mokymui(si) skirta 1 valanda per savaitę iš neformaliojo švietimo valandų –
„Anglų kalba įdomiai“. Papildomai mokytis anglų kalbos galės mokiniai iš 5–8 klasių koncentro.
145.9. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju,
jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta tos kalbos
Bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo
metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis
pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos
pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus.
145.10. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą, ir
mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio
ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla
įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla sudaro
mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų
lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse.
146. Matematikos mokymosi organizavimas.
146.1. Atsižvelgiama į Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, klasės kontekstą,
kitus duomenis ir numatomos ugdymo kryptys ilgalaikiuose planuose.
146.2. 9 klasėje papildomai skiriama 0,5 val. (iš mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skirtų
valandų).
146.3. Gabių vaikų ugdymui skirta 1 val. per savaitę 5–10 klasėse. Valandos skirtos iš mokyklos
nuožiūra skirstomų valandų.
146.4. Ugdant gabius matematikai mokinius pamokose, ugdymo procesas individualizuojamas,
diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikiamos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus
sunkumo ir sudėtingumo užduotys iš nacionalinių olimpiadų ir tarptautinių konkursų.
146.5. Mokymosi motyvacijai skatinti naudojamos problemų sprendimo bendradarbiaujant,
finansinio raštingumo užduotys, visiems mokiniams keliami aukšti mokymosi lūkesčiai.
146.6. Taikomos informacinės komunikacinės technologijos ir matematikos ugdymui skirtos
internetinės svetainės bei skaitmeninės mokymosi priemonės (pagal galimybes);
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146.7. Teikiama mokymosi pagalba pamokose ir konsultacijos po pamokų mokiniams, kurių
mokymosi pasiekimai žemi.
146.8. Įgyvendinamas 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje programos
finansuojamas projektas „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas taikant pažangiosios analitikos
struktūrinį modelį“. Diegiant Tahomos (JAV) mokyklos patirtį bus siekiama pagerinti 8 klasės
matematikos pasiekimus.
147. Informacinių technologijų mokymosi organizavimas.
147.1. Į grupes skirstomi mokiniai besimokantys jungtinėje klasėje (5,6 kl.), 2 grupės po 10
mokinių.
147.2. 7–8 klasėse skiriama 1 valanda per dvejus mokslo metus. Informacinių technologijų
dalykas bus dėstomos 7 klasėje (1 val. per savaitę).
147.3. 9–10 informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų
programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų
modulių. 9 klasės mokiniai pasirinko mokytis tinklapio kūrimo pagrindų kursą; 10 klasės mokiniai
tęs tinklapio kūrimo pagrindų mokymąsi.
148. Gamtamokslinio ugdymo (biologijos, fizikos, chemijos, gamtos ir žmogaus) mokymas.
148.1. Mokykloje, siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą, tobulinami mokinių pasiekimai
Žemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse.
148.2. Fizikos, biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus pamokose mokomasi tiriant. Dalyko
ilgalaikiame plane prie temos numatoma, kada kokia tiriamoji veikla bus įgyvendinama: projektinis
darbas, laboratorinis darbas, praktinis darbas ir pan. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams
ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30–40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Praktinė
veikla atsispindi mokinių tiriamosios veiklos užrašuose.
148.3. Gamtos mokslų dalykų turinys (užduotys ir (ar) praktiniai darbai) orientuoti į mokinių
gebėjimus analizuoti ir interpretuoti gamtamokslinių tyrimų ir duomenų rinkimo procedūras bei
sąvokas, taip pat gebėjimą mąstyti ir diskutuoti gamtos temomis.
148.4. Ugdymo procese taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo
užduotys. Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, įgūdžius ir
ugdymosi poreikius (individualizuojama, diferencijuojama).
148.5. Ugdymo turinyje daugiau dėmesio skiriama gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir
technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime, gamtamoksliniams tyrimams: stebėjimui,
analizavimui, eksperimentavimui, modeliavimui, įvairioms praktinėms veikloms. Ugdymo procese
mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti komandoje, derinami įvairūs ugdymo metodai ir
ugdymo inovacijos.
149. Technologijų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų) mokymo organizavimas.
149.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse),
mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų.
149.2. Technologijų pamokose į grupes skirstomi jungtinės klasės (5, 6 kl.) mokiniai, 2 grupės ir 8
klasės mokiniai (2 grupės).
149.3. 5, 6 klasėse dėstantys mokytojai keičiasi po pusmečio.
149.4. 8 klasėje dėstantys mokytojai turi po 2 savaitines pamokas, mokytojai keičiasi po dviejų
mokymo(si) mėnesių.
149.5. 9 klasės mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją
dalį, technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Šio
kurso programa įgyvendinama aplankant gamybines įmones, verslo centrus.
149.6. 9 klasės mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, turi galimybę mokytis
pagal vieną iš privalomų technologijų programų: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų,
elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų. Devintokai mokytis pasirinko mitybos kursą.
149.7. 5–8 klasių mokiniams sudarytos sąlygos papildomai mokytis technologinių dalykų
neformalaus švietimo būrelyje – „Dizaino studija“.
149.8. Mokiniai keisti technologijų programą gali tik baigę pasirinktą programą.
150. Socialinio ugdymo (istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo, socialinės–pilietinės
veiklos, ekonomikos ir verslumo) organizavimas.

32

150.1. Socialinio ugdymo dalykų mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais,
diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu, informacinėmis komunikacinėmis
technologijomis.
150.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas
galimybes, dalis istorijos, geografijos pamokų organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose,
lankytinose istorinėse vietose, artimoje aplinkoje ir kt.).
150.3. 9–10 klasių mokinių socialiniams gebėjimams ugdyti skiriama nuo 20–30 procentų dalykui
skiriamo laiko kūrybinei, tiriamajai ir socialinei veiklai įgyvendinti. Tiriamajai, projektinei, kūrybinei
veiklai skiriamas pamokų skaičius numatomas dalyko ilgalaikiuose planuose ir mokinių tiriamosios
veiklos užrašuose.
150.4. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į
istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas. Siekiant gerinti mokinių istorines žinias
ir komunikavimo įgūdžius 10 klasės mokiniai parengs ir pristatys pranešimus pasirinkta tema.
150.5. Atsižvelgiant į Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos Strateginio plano 2016–2018 m.
tikslus, 5, 6 klasių mokiniams bus dėstomas pasirenkamas dalykas – etninė kultūra. Mokinių vardiniai
sąrašai pateikiami 6 priede.
150.6. 5–6 klasės mokiniai, pasitarę su mokytoja, susitarė dėl istorijos kurso dėstymo eiliškumo.
Istorijos kursas pradedamas nuo Lietuvos istorijos epizodų, vėliau pereinant prie Europos istorijos
epizodų.
150.7. Mokiniams sudaromos sąlygos dalį istorijos ir pilietiškumo dalyko žinių ir gebėjimų įgyti
lankantis muziejuose bei dalyvaujant renginiuose: Laisvės gynėjų diena, Sausio 13-osios akcija
„Atmintis gyva, nes liudija“; Nepriklausomybės diena; Lietuvos valstybės atkūrimo diena; Šeimos
diena.
150.8. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama: Lietuvos
ir pasaulio realijos, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokios kaip: nacionalinio
saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė;
Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai;
Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir
kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitos panašios temos.
150.9. Socialinė – pilietinė veikla yra privaloma 5–10 klasių mokiniams, šiai veiklai skiriama 10
valandų per mokslo metus. Socialinė – pilietinė veikla fiksuojama:
150.9.1. mokinio socialinės – pilietinės veiklos kompetencijų įrodymų aplanke, formai
pritarta Klasės auklėtojų metodinėje grupės posėdyje 2016 m. rugpjūčio 25 d. Prot. Nr. 3;
150.9.2. mokiniai savo socialinės – pilietinės veiklos įrodymus gali kaupti patys,
naudodami elektroninį aplanką, Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje
(AIKOS), arba pateikti įstaigų, institucijų ar vietos bendruomenės atstovų raštišką patvirtinimą, kur
ir kada mokinys atliko socialinę-pilietinę veiklą;
150.9.3. elektroniniame Dienyne pagal socialinės – pilietinės veiklos atlikimo
kompetencijų aplanko informaciją. Socialinė – pilietinė veikla vertinama įskaita: viena valanda –
viena įskaita.
151. Kūno kultūros mokymo organizavimas.
151.1. Pagal galimybes, mokiniams sudaromos sąlygos papildomai rinktis jų pomėgius
atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje.
151.2. Mokinių, lankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus, apskaita vykdoma elektroniniame
Dienyne.
151.3. Kūno kultūrai 5 klasėje skiriamos 2 pamokos (tai pačiai klasei bus skirta papildoma
valanda 2019–2020 m. m.), 6–10 klasėms – 2 pamokos per savaitę. Mergaitės ir berniukai į grupes
neskirstomi.
151.4. Mokiniams sudarytos sąlygos išbandyti naują sporto šaką – dziudo.
151.5. Įgyvendinamas Lietuvos neformaliojo švietimo centro projektas „Neformaliojo švietimo
paslaugų plėtra“, skirtas mokymuisi už mokyklos ribų – plaukimo įgūdžių ugdymas.
151.6. Mokiniams sudarytos sąlygos pasirinkti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo
veiklas. Neformaliojo švietimo veiklų, skirtų mokinių fiziniam aktyvumui didinti, pasiskirstymas
pateikiamas 10 lentelėje.
10 lentelė
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Neformaliojo švietimo veiklos, skirtos mokinių sportiniams gebėjimams ugdyti
Eil.
Būrelio pavadinimas
5–8 klasėms
9–10 klasėms
Nr.
skiriamas
skiriamas
valandų
valandų
skaičius
skaičius
1.
Šokių studija
1
–
2.
Vaikų folkloro ansamblis „Tututis“.
1
–
3.
Sportiniai žaidimai
1
1
4.
Dziudo treniruotės
–
1
Skirtas valandų skaičius
3
2
Bendras valandų skaičius
5
151.7. Mokykloje numatyta 30 min. pertrauka, kurios metu mokiniai gali aktyviai sportuoti
stadione arba žaisti tenisą.
151.8. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaroma galimybė
rinktis fizinį aktyvumą: mokiniai dalyvauja pamokose, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal
gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai
gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje.
151.9. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai
skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių
skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria
alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo
rekomendacijas.
151.10. Mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos,
siūloma kita veikla pasirinktinai: stalo žaidimai, veikla kompiuterių klasėje, bibliotekoje,
konsultacijos ar socialinė veikla.
152. Meninis ugdymas (dailė, muzika ir pasirenkamieji dalykai).
152.1. Meninis ugdymas 5–10 klasėse organizuojamas mokant muzikos ir dailės dalykų.
152.2. Papildomas meninis ugdymas ugdomas neformaliojo švietimo užsiėmimų metu, žr. 11
lentelę:
11 lentelė
Meninis ugdymas per neformaliojo švietimo programas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Būrelio pavadinimas

5–8 klasės

9–10 klasės

Gitaros studija
1
1
Šokių studija
1
–
Vaikų folkloro ansamblis „Tututis“
1
–
Muzikos būrelis „Vokalo studija“
–
1
Dizaino studija
1
–
Skirtas valandų skaičius
4
2
Bendras valandų skaičius
6
152.3. Menų dalykų mokymas ir mokinių kompetencijų ugdymas organizuojamas įvairiose
erdvėse – kultūros įstaigose, netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt.
152.4. Mokinių meninis ugdymas numatytas mokytojų metodinių grupių veiklos planuose.
153. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas,
etninė kultūra ir kt.).
153.1. Žmogaus saugos ugdymo organizavimas:
153.1.1. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas
vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668) ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-655 „Dėl žmogaus
saugos bendrosios programos patvirtinimo“ pakeitimais;
153.1.2. 5 klasės mokiniams žmogaus saugos mokymuisi skiriama 1 valanda per savaitę;
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153.1.3. 8 klasės mokiniams žmogaus saugos mokymuisi skiriama 1 valanda per savaitę;
153.1.4. 10 klasės mokiniai žmogaus saugos dalyko kurso mokysis I pusmetyje (0,5 val.).
153.2. Sveikatos ugdymas:
153.2.1. prevencinės ir sveikatos ugdymo temos integruojamos į 5–10 klasių ugdymo turinį
ir numatomos dalyko ilgalaikiuose planuose;
153.2.2. įgyvendinama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo
17 d. įsakymu Nr. ISAK-494. Programos temos integruojamos į 5–10 klasių ugdymo turinį.
154. Etninė kultūra.
154.1. Ugdymas įgyvendinamas vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio
ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“.
154.2. Etninė kultūra dėstoma 5, 6 klasių mokiniams.
154.3. Etnokultūrinių tradicijų mokiniai gali mokytis lankydami vaikų folkloro ansamblį
„Tututis“.
155. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ numatyta
klasės auklėtojų individualiuose planuose ir integruojama į ugdymo turinį – žymima simboliu (K)
ilgalaikiuose planuose.
20. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS
156. Mokykla, planuodama ugdymo turinį, atsižvelgia ir sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam
specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir švietimo pagalbą.
157. 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“; Specialiojo ugdymo(si) organizavimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje
mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2011 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 26
V-1, Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais švietimo
programų įgyvendinimą.
158. Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, patvirtinta Prienų r. Skriaudžių pagrindinės
mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-96.
159. Organizuojant ugdymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsižvelgiama į:
159.1. formaliojo švietimo programą;
159.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
159.3. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę;
159.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių
psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas;
159.5. mokyklos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir švietimo
pagalbos lėšos).
160. Mokykla, pritaikydama ugdymo planą mokinio reikmėms ir vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo
planų 124 punkte nurodytu pagrindinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių
pamokų skaičiumi.
161. Mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sąrašas aptariamas Vaiko gerovės
komisijos posėdyje, suderinamas su rajono švietimo pagalbos tarnyba ir tvirtinamas mokyklos
direktoriaus.
162. Specialiųjų mokinių ugdymas vyksta pagal pritaikytas arba individualizuotas mokymo
programas.
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163. Pritaikytų ir individualizuotų programų turinyje nurodomi mokytojo keliami tikslai, uždaviniai,
mokymo formos ir būdai. Mokytojai ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka mokymo
programos veiksmingumo analizę, o gauti rezultatai padeda įvertinti mokinio pasiekimus ir pažangą.
164. Lietuvių kalbos ir matematikos pritaikytoje / individualizuotoje programoje numatomos
specialiosios pedagoginės pagalbos kryptys.
21. INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS IR ŠVIETIMO PAGALBOS
TEIKIMAS
165. Individualus ugdymo planas gali būti rengiamas atsižvelgiant į mokinio specialiuosius
ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas,
ugdymo programą, ugdymo formą ir mokymo organizavimo būdą, mokyklos galimybes:
165.1. mokiniui ugdomam pagal pritaikytą ir individualizuotą mokymo programą ir turinčiam
vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir besimokančiam bendrosios
paskirties klasėje;
165.2. mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu ar savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
165.3. mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos
vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios švietimo pagalbos.
165.4. pritaikant bendrąjį mokyklos ar klasės ugdymo planą individualioms mokinio ugdymosi
reikmėms, galima: vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos
užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo,
skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų
mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus;
165.5. pagal individualų ugdymo planą bus ugdomas 10 klasės mokinys, atsisakant antrosios
užsienio kalbos (rusų) ir keičiant ją specialiosiomis pratybomis;
165.6. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas
įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 124 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų gali
mokytis integruotai sujungiant kelis giminingus mokomuosius dalykus. 10 klasės mokinys bus
mokomas integruoto gamtos mokslų kurso (fizikos, chemijos ir biologijos).
166. Nemokyti užsienio kalbų gali mokinys turintis kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių
sutrikimų, į kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą). Užsienio kalbų
pamokų laikas gali būti skiriamas lietuvių kalbai mokyti.
167. Nemokyti muzikos gali turintys klausos sutrikimą (išskyrus nežymų) bei technologijų
turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus lengvus):
167.1. vietoje šiame punkte nurodytų dalykų mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo
plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją
pedagoginę pagalbą.
168. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus ugdymo
planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte dalykų programoms įgyvendinti
nurodomų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 procentų. Bendras
pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti mažinamas ar didinamas 1 ar 2
pamokomis.
169. Sutrikusios klausos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo planas sudaromas
vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 punktu.
170. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo planas
sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 124 punktu. Ugdymo plane specialiosios pamokos
skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti.
171. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus
ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. Kai
mokykloje nėra švietimo pagalbos specialistų, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios
pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir (ar) savivaldybės administracijos
švietimo padalinių specialistai.
172. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui skirtas savaitinių valandų skaičius
suderinamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais).
36

173. Specialiojo ugdymo programos ir Individualūs specialiojo ugdymo planai aptariami mokyklos
Vaiko gerovės komisijoje, ir tvirtinami Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus
įsakymu.
174. Mokiniams, kuriems reikalinga logopedo pagalba, užsiėmimai organizuojami pagal Prienų r.
Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą logopedinių pratybų tvarkaraštį.
175. Specialiojo pedagogo pagalba teikiama pagal Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos
direktoriaus patvirtintą specialiosios pagalbos teikimo tvarkaraštį.
176. Psichologinė pagalba mokyklos bendruomenei 2018–2019 m. m. bus teikiama įgyvendinant
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“
(Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) „Psichologinės pagalbos plėtra“. Projekto tikslai – įdarbinti
mokykloje psichologą ir teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams),
mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams.
177. Socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams teikia mokyklos socialinis pedagogas. Socialinė
pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. V-139.
22. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
178. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga
vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo
planų 44–55 punktų nuostatomis, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos Mokinių pasiekimų ir
pažangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymu Nr. V-68.
179. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai
ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su mokiniu,
jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais.
180. Mokinio, kuris mokosi pagal pritaikytą programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami:
180.1. pagal mokykloje galiojančią vertinimo tvarką: kalbų, socialinių ir gamtos mokslų, menų
dalykai vertinami pažymiais; dorinis ugdymas ir kūno kultūra vertinami įskaitomis; pasibaigus
trimestrui, pusmečiui.
181. Mokinio, turinčio pritaikytą specialiojo ugdymo programą, mokomieji dalykai Dienyne žymimi
su simboliu „PR“4.
182. Mokinio, turinčio individualizuotą specialiojo ugdymo programą, mokomieji dalykai Dienyne
žymimi su simboliu „IN“5.
183. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pažanga aptariama pasibaigus trimestrui
mokytojų tarybos posėdyje arba vaiko gerovės komisijoje (pagal atsiradusį poreikį mokinių pažanga
/ nepažanga gali būti aptariama dažniau). Pasibaigus mokslo metams, aprašomuoju būdu, įvertinama
pritaikytos mokymo programos veiksmingumas.
184. Mokinių pasiekimai ir pažanga analizuojami atsižvelgiant į mokinio keliamus tikslus,
lūkesčius, ir rezultatus: pažanga aptariama su dėstančiu mokytoju individualaus refleksinio pokalbio
metu.
23. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS
TEIKIMAS
185. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą.
186. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės
aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko
gerovės komisijos rekomendacijas.

4
5

„PR“ – pritaikyta programa, mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
„IN“ – individualizuota programa, mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
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187. Specialioji pedagoginė pagalba mokykloje teikiama vadovaujantis 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“; ugdymo proceso metu ir pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias,
keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes, teikiant pagalbą pamokoje ir grupelėje.
188. Specialiųjų pratybų formos: individualus mokymas; mažose grupelėse (2–4 mokiniai); grupėse
(5–8 mokiniai).
189. Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba gali
teikiama per specialiąsias pamokas.
190. Atsiradus poreikiui, kai mokykloje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių
teikti ugdymą ir švietimo pagalbą regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) emocijų
sutrikimų turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė pagalba
skiriama nuo 2 iki 4 valandų per savaitę individualioms specialiojo pedagogo konsultacijoms ir (ar)
papildomai dalyko mokytojo pagalbai, o tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama informacija
pagalbos gavimo specialiosios paskirties įstaigoje.
24. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE
191. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu
mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla, pagal vaiko gerovės komisijos ir
pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ar gydytojų rekomendacijas, sudariusi
individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.
192. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokyti namie mokykla
skiria pamokų vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 107–110 ir 124 punktais: 1 ar 2 pamokos gali
būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms.
193. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokyti namie
skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę. Mokymas namie organizuojamas vadovaujantis
Bendrųjų ugdymo planų 107–110 punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms
pamokoms ar specialiosioms pratyboms.
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IV SKYRIUS
UGDYMO PLANO LENTELĖS
194. Pradinių (1–4) klasių mokinių ugdymo planas pateikiamas 12 lentelėje.
12 lentelė
Pradinio ugdymo programos 1–4 klasių ugdymo planas
PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS SKIRIAMAS
VALANDŲ SKAIČIUS 2018–2019 M. M.
Dalyko savaitinių pamokų skaičius
Dalykai
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
Jungtinės klasės
Dorinis ugdymas (tikyba)
1
1
1
1
Lietuvių kalba
7
8
7
7
Užsienio kalba (anglų k.)
0
2
2
2
Matematika
5
4
5
4
Pasaulio pažinimas
2
2
2
2
Dailė ir technologijos
2
2
2
2
Muzika
2
2
2
2
Kūno kultūra
3
2
3
3
Privalomų ugdymo valandų
22
23
24
23+1*
skaičius mokiniui
Valandos, skiriamos mokinių
0
1*6
0
17*
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Mokiniui
tenkantis
valandų
22
24
24
24
skaičius
Panaudota
valandų
mokinio
2* (iš 5* galimų)
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Nepanaudotos valandos mokinio
3*
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Neformalusis mokinių švietimas –
6
skirta valandų klasei
Panaudota valandų neformaliam
6* (iš 6* galimų)
mokinių švietimui
Simbolis (*) – valandos, skirtos mokinio ugdymo(si) poreikiams tenkinti

6
7

Skiriama 2 klasės mokinių aktyvaus judėjimo poreikiams tenkinti – kūno kultūrai.
Skiriama 4 klasės mokinių mokymosi poreikiams tenkinti.
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195. 3 ir 4 klasių mokinių ugdymas jungtinėje klasėje, žr. 13 lentelę.
13 lentelė
3–4 klasių mokinių ugdymas jungtinėje klasėje

Dalykai

Dorinis ugdymas (tikyba)
Lietuvių kalba
Užsienio kalba (anglų k.)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Valandų skaičius (kartu ir atskirai)
Privalomas valandų skaičius
Mokyklos
nuožiūra
skiriamų
valandų
skaičius,
mokinių
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Valandų skaičius atskiroms
klasėms
Valandos, skirtos neformaliajam
švietimui
Privalomų
ugdymo
valandų
skaičius
jungtiniam
klasių
komplektui
Bendras
tarifikuotų
valandų
skaičius
jungtiniam
klasių
komplektui.

3–4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMAS
JUNGTINĖJE KLASĖSE 2018–2019 M. M.
Dalyko savaitinių pamokų skaičius
3 klasė
3 klasė
4 klasė
4 klasė
Pamokos
Pamokos kartu
Pamokos
atskirai
atskirai
1
1
6
1
1
1
1
2
3
1
2
2
2
3
4
20
3+1*
24
23
0
1*

24

23+1*

1

1
30

30

Pastabos:* – valandos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti – matematiniams ir gamtamoksliniams
eksperimentams, 4 klasėje.
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196. 5 ir 6 klasių ugdymas jungtinėje klasėje, žr. 14 lentelę.
14 lentelė
5–6 klasių mokinių ugdymas jungtinėje klasėje

Dalykai

Dorinis ugdymas (etika)
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba (anglų k.)
Užsienio kalba (rusų k.)
Matematika
Istorija
Gamta ir žmogus
Geografija
Žmogaus sauga
Informacinės technologijos 8
Dailė
Technologijos 11
Muzika
Kūno kultūra 14
Etninė kultūra
Valandų skaičius (atskirai ir kartu)
Privalomų ugdymo valandų
skaičius
jungtiniam
klasių
komplektui
Valandų skaičius atskiroms
klasėms
Privalomas valandų skaičius
pagal Ugdymo planą
Mokyklos
nuožiūra
skiriamų
valandų
skaičius,
mokinių
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Valandos, skirtos neformaliajam
švietimui.
Bendras
tarifikuotų
valandų
skaičius
jungtiniam
klasių
komplektui.

5–6 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMAS
JUNGTINĖJE KLASĖSE 2018–2019 M. M.
Dalyko savaitinių pamokų skaičius
5 klasė
5 klasė
6 klasė
6 klasė
Pamokos
Pamokos kartu
Pamokos
atskirai
atskirai
–
1
–
1
4
1
1
2
1
(5 klasei *)
–
1
1
1
3
1
–
2
–
–
2
–
–
–
2
–
1
–
––
19 skirstoma į grupes
–
10 skirstoma į grupes
1
1
–
–
12 skirstoma į grupes
2
–
–
213 skirstoma į grupes
–
1
–
–
2
–
*
–
1
4
23
6
33
25+2* (27)

28+1* (29)

26

29

2*

1*

2

2
33

Pastabos:* – valandos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti
5, 6 klasių mokiniams pagal Bendruosius ugdymo planus informacinių technologijų mokymuisi skiriama 1 val.
1 grupė (10 mokinių).
10
2 grupė (10 mokinių).
11
5, 6 klasių mokiniams pagal Bendruosius ugdymo planus technologijų mokymuisi skiriama 2 val.
12
1 grupė (grupės keičiasi po pusmečio: pirmajame pusmetyje – mityba, antrajame pusmetyje – konstrukcinės
medžiagos).
13
2 grupė (grupės keičiasi po pusmečio: pirmajame pusmetyje – konstrukcinės medžiagos, antrajame pusmetyje –
mityba).
14
5 klasės mokiniams kūno kultūros 1 val. perkeliama į 2019–2020 m., kai jie bus 6-okai.
8
9
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197. 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos I dalies 5–8 klasių mokiniams skirtų
valandų skaičius pateikiamas 15 lentelėje.
15 lentelė
Pagrindinio ugdymo programos 5–8 klasių (I dalies) ugdymo planas
Dalykai
Dorinis ugdymas:
Romos katalikų tikyba
Etika
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba 1-oji (anglų k.)
Užsienio kalba 2-oji (rusų k.)
Matematika
Gamtamokslinis ugdymas:
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Informacinės technologijos
Socialinis ugdymas:
Istorija
Geografija
Meninis ir technologinis ugdymas:
Dailė
Muzika
Technologijos
Kūno kultūra
Žmogaus sauga
Dalykų moduliai, pasirenkamieji dalykai:
Etninė kultūra (pasirenkamas)
Rusų k. (pasirenkamas)
Gabių vaikų ugdymas (pasiruošimas
matematikos olimpiadoms).
Pažintinė ir kultūrinė veikla
Tarptautinė Olweus patyčių prevencijos
programa ir prevencinis mokinių švietimas.

Minimalus privalomų pagal Ugdymo planą
pamokų skaičius mokiniui per savaitę.
Bendras pamokų skaičius ir pamokos
ugdymo(si) poreikiams tenkinti
Mokiniui tenkantis pamokų skaičius
Socialinė – pilietinė veikla

5–8 KLASIŲ MOKINIAMS SKIRIAMAS VALANDŲ
SKAIČIUS 2018–2019 M. M.
Dalyko pamokų skaičius per savaitę
Iš viso
pamokų
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
–

–

1

–

1

–
1

1

5
3
4

5
3
2
4

5
3
2
4

5
3
2
4

20
12
6
16

2
–
–
–

1 1 grupė

2
–
–
–

1 2 grupė

–
2
1
–
1

–
1
2
2
–

4
3
3
2
3

2
-

2
2

2
2

2
2

8
6

1
1

2 1 grupė
2
1

1
1

2 2 grupė
2
–

1
1
2
2
–

1
1
1
2
1

4
4
7
815
2

1*
1*

1*
–

–
–

–
–

2*
1*
1*

1*16

(neįskaičiuota į bendrą pamokų skaičių)

4

Integruojama į ugdymo turinį
Integruojamas į ugdymo turinį ir klasių auklėtojų
veiklą
26
28
29
30
112
25+2*

28+1*

29

30

112+3*

27
10

29
10

29
10

30
10

115
40

Pamokos mokinio ugdymo(si) poreikiams
tenkinti.
Neformalusis švietimas (panaudotos valandos)
Nepanaudotos pamokos mokinio ugdymo(si)
poreikiams tenkinti.

4* (iš 12* galimų)
8* (iš 8* galimų)
8*

Simbolis (*) – valandos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti.

15
16

Kūno kultūros pamoka 1 pamoka 5 kl. mokiniams perkeliama į kitus mokslo metus, kai jie bus 6 –okai.
Mokymosi programa skirta pavieniams, gabiems matematikai mokiniams.
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198. 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos II dalies (9–10 klasių mokinių)
ugdymo planas pateikiamas 16 lentelėje.
16 lentelė
Pagrindinio ugdymo programos 9–10 klasių (II dalies) ugdymo planas

Dalykai

Dorinis ugdymas
Etika
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba 1-oji (anglų k.)
Užsienio kalba 2-oji (rusų k.)
Matematika
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija
Fizika
Chemija
Informacinės technologijos
Socialinis ugdymas
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Ekonomika ir verslumas
Meninis ir technologinis ugdymas:
Dailė
Muzika
Technologijos
Kūno kultūra
Žmogaus sauga
Moduliai ir pasirenkamieji dalykai
Rašykime taisyklingai rusiškai (pasirenkamas)
Pažintinė ir kultūrinė veikla
Tarptautinė Olweus patyčių prevencijos programa ir
prevencinis mokinių švietimas.

Minimalus privalomų pagal Ugdymo planą
pamokų skaičius mokiniui per savaitę.
Bendras pamokų skaičius ir pamokos ugdymosi
poreikiams tenkinti.
Mokiniui tenkantis pamokų skaičius
Socialinė – pilietinė veikla
Pamokos mokinio ugdymo(si) poreikiams
tenkinti.
Nepanaudotos pamokos mokinio ugdymo(si)
poreikiams tenkinti.
Neformalusis švietimas (panaudotos valandos).
Nepanaudotos neformaliojo švietimo valandos.

9–10 KLASIŲ MOKINIAMS
SKIRIAMAS VALANDŲ SKAIČIUS
2018–2019 M. M.

Iš viso
pamokų

Dalyko pamokų skaičius per savaitę
9 klasė

10 klasė

1

1

2

4
3
2
3+0,5*

5+0,5*
3
2
4

9+0,5*
6
4
7+0,5*

2
2
2
1

1
2
2
1

3
4
4
2

2
1
1
1

2
1
2
–

4
2
3
1

1
1
1,5
2
–
–

1
2
1
2
1
2,5
2
4
0,5
0,5
–
1*
1*
Integruojama į ugdymo turinį
Integruojamas į ugdymo turinį ir klasių
auklėtojų veiklą
62
31
31
30,5+0,5*

31,5+1,5*

31
33
10
10
*
*
2 (iš 14 galimų)

62+2*
64
20
2*

12*
5* (iš 5* galimų)
0*

5*

Simbolis (*) - valandos, skirtos mokinio ugdymo(si) poreikiams tenkinti.
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199. Mokinio, mokomo namuose pagal gydytojų rekomendacijas, ugdymo planas pateikiamas 17
lentelėje.
17 lentelė
9 klasės mokinio, mokomo namie pagal gydytojų rekomendacijas,
ugdymo planas
Dalyko savaitinių pamokų
skaičius
Dalykai
Mokymo(si)
9 klasėje
namuose
Dorinis ugdymas:
Etika
1
1
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra
4
2
Lietuvių kalba (specialiosios pratybos)
–
1
Užsienio kalba 1-oji (anglų k.)
3
1
Užsienio kalba 2-oji (rusų k.)
2
atleistas
3+0,5*
1
Matematika
Gamtamokslinis ugdymas:
Biologija
2
Fizika
2
Chemija
2
Integruotas gamtos mokslų ugdymas
2
(biologija, fizika, chemija)
Informacinės technologijos
–
1
Socialinis ugdymas:
Istorija
2
1
Geografija
2
1
Ekonomika ir verslumas
1
1
Pilietiškumo pagrindai
1
1
Meninis ir technologinis ugdymas:
Dailė
1
1
Muzika
1
atleistas
Technologijos
1,5
1
Kūno kultūra
2
atleistas
Žmogaus sauga
–
–
10
atleistas
Socialinė – pilietinė veikla
Tarptautinė Olweus patyčių prevencijos programa Integruojamas į ugdymo turinį ir
ir prevencinis mokinių švietimas.
klasių auklėtojų veiklą
Minimalus privalomų pamokų skaičius pagal
31
15
Ugdymo planą per savaitę
Mokiniui tenkantis pamokų skaičius per
31
15
savaitę
Aptarta:
Mokyklos tarybos posėdyje
2018-06-16, Prot. Nr. 6
Pritarta:
Mokytojų tarybos
2018-08-28 posėdyje, Prot. Nr. 7
Mokyklos tarybos
2018-08-30 posėdyje, Prot. Nr. 2
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