
 

 

 

 

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2021–2022 IR 2022–2023 M. M. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO 

PLANO PAKEITIMŲ 

     

2022 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V- 

Vilkaviškis 

 

 

 Vadovaudamasi 2022 m. birželio 17 d. mokyklos tarybos posėdžio Nr. TP-4 priimtais 

nutarimais: 

1. Keičiu 9.2. punktą ir išdėstau taip:  

„9.2. 2022–2023 mokslo metai (2022-06-17 mokyklos tarybos posėdžio protokolas Nr. TP-4): 

           Klasės 

 

 5–10 kl.  

Mokslo metų pradžia / Ugdymo 

proceso pradžia 

2022 m. rugsėjo 1 d.  

 Pusmečių trukmė 1-asis – 09-01–01-25  

2-asis – 01-26–06-15 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos  2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

Ugdymo proceso pabaiga 2023 m. birželio 15 d.* 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 37 sav. (185 d.) 

Vasaros atostogos 2023 m. birželio 16 d. –  rugpjūčio 31 d. 

* intensyvinamas  ugdymo procesas (žr. 12.2 ir12.3 punktus)  

2. Keičiu 10 punktą ir išdėstau taip: 

„10.1. 5–10 kl. pamokos trukmė – 45 min.“ 

3. Keičiu 12 punktą ir išdėstau taip: 

„12. 5 dienos skiriamos veiklai organizuoti ugdymo proceso metu ir 5 dienos (25 pamokos) – 

veiklai organizuoti po pamokų: 

12.1. 5 dienos veiklai organizuoti ugdymo proceso metu ne pamokų forma: 

12.1.1. rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena; 

12.1.2. lapkričio 16 d. – Tolerancijos diena; 

12.1.3. gruodžio 23 d. – Dvasingumo diena; 

12.1.4. vasario 3 d. – SEU diena; 

12.1.5. birželio 15 d. – mokslo metų refleksija. 

12.2. 26 pamokos (5 dienos), intensyvinant ugdymo procesą, skiriamos veiklai organizuoti po 

pamokų ir išdėstomos tokia tvarka: 

12.2.1. spalio 5 d. – Karjeros diena (1,5 val. – 2 pam.); 

12.2.2. balandžio 20 d. – akcija ,,Žalias takas aplink mokyklą“ (1,5 val. – 2 pam.); 

12.2.3. balandžio 21 d. – akcija ,,Žalias takas aplink mokyklą“ (tęsinys) (1,5 val. – 2 pam.); 

12.2.4. gegužės 5 d. – visuotinė skaitymo skatinimo akcija ,,Renkuosi skaityti“ (1,5 val. – 2 

pam.); 

12.2.5. gegužės 22 d. – Sveikatinimo diena (1,5 val. – 2 pam.); 

12.2.6. gegužės 23 d. – Sveikatinimo diena (tęsinys) (1,5 val. – 2 pam.); 

12.2.7. pasirinktinai per mokslo metus – STEAM ir projektinės veiklos (1,5 val. – 2 pam.); 

12.2.8. pasirinktinai per mokslo metus – ekskursijų ir edukacijų dienos (9 val. – 12 pam.). 



12.3. po pamokų vykdomų veiklų laikas perskaičiuotas į 5 ugdymo dienų laiką (26 pamokos), 

todėl ugdymo procesas mokiniams trumpinamas 5 dienomis.“ 

4. Keičiu 15.2. punktą ir išdėstau taip: 

„15.2. ugdymo plane įteisinami mokyklos bendruomenės susitarimai dėl 5–10 klasių 

mokymosi pusmečiais, mokinių atostogų, ugdymo esant ypatingoms aplinkybėms (žr. UP 9, 13 

punkt.)“ 

5. Keičiu 18 punktą ir išdėstau taip: 

„18. Mokykla pasirinkusi programų ir ugdymo veiklų įgyvendinimo būdus: 

Eil. 

nr. 

Programos / veiklos 

pavadinimas 
Programos / veiklos 

įgyvendinimo būdas 

Dokumentas 

1. Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai 

bendroji programa.  

Integruojama į gamtos ir 

žmogaus, biologijos, fizinio 

ugdymo, technologijų, 

informacinių technologijų, dorinio 

ugdymo, klasių valandėlių, SEU 

pamokų turinį. 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos sveikatos 

ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendrosios ugdymo 

programos aprašas, patvirtintas 

mokyklos direktoriaus 2021 

birželio 22 d. įsakymu Nr. V-93 

2. Profesinis 

orientavimas 

*5–8 kl. – 9 val. per m. m., iš jų: 

    ugdymas karjerai – 3 val.; 

    konsultavimas – 1 val.; 

    informavimas  – 4 val. 

*9–10 kl. – 15 val. per m. m., iš 

jų: 

   ugdymas karjerai – 6 val.; 

    konsultavimas – 3 val.; 

    informavimas  – 6 val. 

 

Profesinio orientavimo veiklos 

organizuojamos klasių valandėlių 

metu (per mėn. 1 kl. valandėlė) ir 

kitu su socialiniais partneriais 

suderintu laiku. 

 

Profesinio orientavimo teikimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas LR 

Vyriausybės 1922 m. rugpjūčio 

24 d. ministrės pirmininkės ir 

Švietimo ir mokslo ir sporto 

ministrės nutarimu NR. 847. 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos Karjeros 

specialisto  Profesinio 

orientavimo teikimo planas 

 

3. Socialines ir 

emocines 

kompetencijas 

ugdanti prevencinė 

programa, apimanti  

smurto, alkoholio, 

tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų 

vartojimo 

prevenciją, sveikos 

gyvensenos 

skatinimą 

Programos įgyvendinimui skirti 1 

savaitinę val. 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos socialinio 

emocinio ugdymo programa 

2021–2022 m. m. ir 2022–2023 

m. m., patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2021 m. birželio 22 

įsakymu Nr. V-91 

4. Etninės kultūros 

veiklos programa 

Integruojama į mokomųjų dalykų 

– lietuvių kalbos ir literatūros, 

dorinio ugdymo, istorijos, 

pilietiškumo pagrindų, muzikos, 

dailės, technologijų – ugdymo 

turinį ir klasių vadovų veiklą 

(klasių valandėles, edukacines 

išvykas, popietes, šventes ir pan.) 

bei mokyklos bendruomenės 

renginius. 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos etninės 

kultūros veiklos programa, 

patvirtinta  mokyklos 

direktoriaus 2021 m. birželio 22 

įsakymu Nr. V-94 

 

5. Pilietiškumo 

pagrindų mokymas  

Integruojama į lietuvių kalbą – 

laisvės kovų istorijai skiriama po 

Ilgalaikiai lietuvių kalbos ir 

literatūros planai 



3 pamokas (iš viso 18 pamokų); 

6. Socialinė-pilietinė 

veikla 

* 5–6 kl. – 10 val. per mokslo 

metus; 

* 7–10 kl. – 12 val. per mokslo 

metus. 

Veiklas mokiniai atlieka 

savarankiškai arba grupelėmis ir 

glaudžiai bendradarbiaujant su 

asociacijomis, vietos savivaldos 

institucijomis ir kt. 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos mokinių 

socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas mokyklos 

direktoriaus 2021 m. birželio 22 

įsakymu Nr. V-98 

7. Nacionalinio 

saugumo ugdymas 

9 kl. skiriama 1 pamoka per 

savaitę. 

Nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos modulio programa, 

patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2021 m. birželio 22 

įsakymu Nr. V-101 

8. Antikorupcinis 

ugdymas  

 

* 5–10 kl. integruojamas į klasės 

valandėles; 

* 9 kl. integruojamas į 

Nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos modulį. 

Klasių vadovų planai, 

Nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos  modulio programa, 

patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2021 m. birželio 22 

įsakymu Nr. V-101  

9. Finansinio 

raštingumo ir 

verslumo ugdymas   

Integruojama į matematikos ir 

geografijos dalykų pamokas. 

Matematikos ir geografijos 

dalykų ilgalaikiai planai 

10. Informacinio 

raštingumo 

ugdymas, 

skaitmeninio 

turinio kūrimas 

* 5–10 kl. integruojama  į ne 

mažiau kaip dvi  dalykų pamokas 

per pusmetį; 

* 7–8 kl. informacinių 

technologijų programa 

integruojama į matematikos 

pamokas (18 pam.) 

Dalykų ilgalaikiai planai 

 

11. Mokinių aktyvios 

veiklos ugdymas 

Ilgosios pertraukos metu (30 min.) 

sudaroma galimybė rinktis   

aktyvios veiklos sritis: stalo 

teniso, krepšinio, futbolo, judriųjų 

žaidimų.  

2021-06-15 mokytojų tarybos 

posėdžio protokolas Nr. MP-7 

 

12. Pažintinė, 

kultūrinė, meninė 

kūrybinė veikla 

* Netradicinio ugdymo dienos; 

* integruojama į dalykų pamokas, 

klasių vadovų veiklas, neformalųjį 

švietimą, mokyklos renginius; 

* veiklai įgyvendinti gali būti 

naudojamas kultūros pasas, 

užtikrinant, kad kiekvienas 

mokinys per kalendorinius metus 

turėtų galimybę pasinaudoti bent 

viena siūloma kultūros teikėjo 

paslauga. 

UP 12 punkt., 

Ilgalaikiai dalykų planai, 

klasių vadovų planai, 

neformaliojo švietimo grupių 

programos 

 

13. STEAM veiklos Integruota į gamtos ir socialinių 

mokslų, matematikos, 

technologijų, menų bei kalbų 

mokomųjų dalykų turinį. 

Ilgalaikiai dalykų planai 

6. Keičiu 22 punktą ir išdėstau taip: 

„22. mokinių vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“ arba balu, 

taikant 10 balų vertinimo sistemą (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių 

mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 

2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-90).“ 

7. Keičiu šeštąjį skirsnį ir išdėstau taip:  



„ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL  

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ“ 

8. Keičiu 58 punktą ir išdėstau taip: 

„58. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys, 

kuris mokosi namie pagal pagrindinio ugdymo programą nesimoko dailės, muzikos, technologijų ir 

fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, 

įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos mokykloje, įrašomos į mokinio 

individualų ugdymo planą.“ 

9. Keičiu 65 punktą ir išdėstau taip: 

„65. Nuotolinis mokymo procesas 2022–2023 m. m. organizuojamas: 

65.1. 2022 m. spalio 24–28 d.; 

65.2. 2023 m. vasario 6–10 d.“ 

10. Keičiu 91.2. punktą ir išdėstau taip: 

„91.2. mokykla, atsižvelgdama į 2022 m. NMPP matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros 

rezultatus, siūlo mokiniams rinktis: 

91.2.1. matematikos ilgalaikes konsultacijas 5 kl. mokiniams (1,5 val.); 

91.2.2. matematikos ilgalaikes konsultacijas 6 kl. mokiniams (4 val.); 

91.2.3. lietuvių kalbos ilgalaikes konsultacijas 6 kl. mokiniams (1 val.).“ 

11. Keičiu 95.4. punktą ir išdėstau taip: 

„95.4. iš 7c ir 7d klasių tikybai dėstyti sudaryta laikinoji grupė.“ 

12. Keičiu 97.4.3., 97.4.5., 97.4.6. punktus ir išdėstau taip: 

„97.4.3. mokant antrosios užsienio (rusų) kalbos mokiniai dalijami į du pogrupius šiose 

klasėse: 7a, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d;“ 

„97.4.5. mokant antrosios užsienio (rusų) kalbos jungiamos 8ad, 8bc paralelės klasės;“ 

„97.4.6. mokant antrosios užsienio (vokiečių) kalbos paralelės klasės jungiamos: 6ac, 7bc, 

7de,  8ad, 8bc;“ 

13. Keičiu 102.1 punktą  ir išdėstau taip: 

,,102.1. 5–8 klasėse fiziniam ugdymui mokytis sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų 

grupės, išskyrus 7a ir 7b klasių berniukai jungiami į vieną grupę.“ 
14. Keičiu 106 punktą ir išdėstau taip: 

„106. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2022–

2023, kai pamokos trukmė – 45 minutės: 

 
KLASĖ 

 

 

DALYKAI 

5 a, b, c, 

d 

6 a, b, c, d 7 a, b, c, d, 

e 

8 a, b, c, 

d 

9 10 

DORINIS UGDYMAS 

Dorinis ugdymas (etika)  

Dorinis ugdymas (tikyba) 

1 1 1 1 1 1     

KALBOS  

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 4 5 

Užsienio kalba 1-oji (anglų kalba) 3 3 3 3 3 3 

Užsienio kalba 2-oji (rusų kalba / vokiečių 

kalba) 

 2 2 2 2 2 

MATEMATIKA IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

Matematika  4 4 4 4 4 4 

Informacinės technologijos  1 1 1  1 1 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS  

Gamta ir žmogus 2 2     

Biologija    2 1 2 1 

Fizika    1 2 2 2 

Chemija     2 2 2 

SOCIALINIS UGDYMAS  

Istorija  2 2 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai     1 1 



Geografija   2 2 2 2 1 

Ekonomika ir verslumas     1  

MENINIS IR TECHNOLOGINIS UGDYMAS, FIZINIS UGDYMAS, ŽMOGAUS SAUGA 

Dailė 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos 2 2 2 1 1 1,5 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 2 2 

Žmogaus sauga 1  
 

1  0,5 

MINIMALUS PAMOKŲ SKAIČIUS 

MOKINIUI PER SAVAITĘ 

26 29 30 31 32 31 

PAMOKOS, SKIRTOS MOKINIŲ POREIKIAMS TENKINTI  

Matematikos ilgalaikės konsultacijos 8 kl. 

aukštesnius ugdymosi pasiekimus turintiems 

mokiniams 

   2   

Matematikos ilgalaikes konsultacijas 8 kl. 

žemesnius ugdymosi pasiekimus turintiems 

mokiniams 

   2   

Išlyginamasis matematikos modulis 10 kl. 

mokiniams „Matematikos sąlygos ir sąvokų 

supratimas“  

     0,5 

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis 10 kl. 

mokiniams „Rašybos ir skyrybos įtvirtinimas“ 

     0,5 

Modulis 9 kl. mokiniams ,,Nacionalinis 

saugumas ir krašto gynyba“ 
    1  

Matematikos ilgalaikės konsultacijos 5 kl. 

mokiniams 
1,5      

Matematikos ilgalaikės konsultacijos  6 kl. 

aukštesnius ugdymosi pasiekimus turintiems 

mokiniams.  

 2     

Matematikos ilgalaikes konsultacijas 6 kl. 

žemesnius ugdymosi pasiekimus turintiems 

mokiniams 

 2     

Lietuvių kalbos ilgalaikės konsultacijos 6 kl. 

mokiniams 

 1     

Lietuvių kalbos ilgalaikės konsultacijos 8 kl. 

mokiniams 

   1,5   

Projektinė veikla     0,5 0,5 

Trumpalaikės dalykų konsultacijos mokymosi 

praradimams dėl COVID-19 kompensuoti 

(pamokų skaičius per savaitę) 

10 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 36 

 

15. Naikinu šiuos punktus: 10.3., 11.1., 15.6., 27.1., 27.2., 44.3., 44.4., devintasis skirsnis 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE, 57.1., III skyrius PRADINIO 

UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, 95.3., 97.4.4., 105., 107., 111.2.1., 125., 127. 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                    Daina Juškauskienė 


