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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries  

pagrindinės mokyklos direktoriaus  

2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-117 

 

VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio  ugdymo programų ugdymo 

planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios 

dalies programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų 

įgyvendinimą mokykloje.  

2. Ugdymo plano tikslas – apibrėţti ugdymo programų įgyvendinimo reikalavimus 

mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes 

kiekvienam mokiniui siekti asmeninės paţangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų 

kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uţdaviniai: 

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios 

dalies dalykų programoms įgyvendinti; 

3.2. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus; 

3.3. nustatyti reikalavimus ir susitarimus ugdymo procesui mokykloje organizuoti; 

3.4. nustatyti susitarimus, numatančius ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir 

mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant 

personalizuoto ir savivaldaus mokymosi; 

3.5. numatyti mokymosi pasiekimų gerinimo strategijas ir mokymosi pagalbos mokiniui 

organizavimą. 

4. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis: 

4.1. 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. Bendraisiais ugdymo planais, Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „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 – kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios 

programos, o kiekviena atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio ugdymo 

bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 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 formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

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

spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandţio 12 d. įsakymu Nr. 
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V-651, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-554, Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314, Ţmogaus 

saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159, Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos 

prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandţio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. geguţės 8 d. įsakymo V-766 redakcija), 2018 m. ir 2019 m. NMPP 

mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-

284, taip pat atsiţvelgiant į mokyklai skirtas lėšas; 

4.2. mokyklos ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams. 

5. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

5.1. Dalyko modulis – apibrėţta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

5.2. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai 

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

5.3. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

5.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo. 

5.5. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

5.6. Kitos mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

6. Mokyklos ugdymo plane vartojami trumpiniai: 

BUP – bendrieji ugdymo planai; 

UP – mokyklos ugdymo planas; 

VGK – vaiko gerovės komisija; 

ŠPS – švietimo pagalbos specialistai; 

ŠPT – švietimo pagalbos tarnyba; 

IT – informacinės technologijos; 

SEU – socialinis emocinis ugdymas. 

 

2019–2020 M. M. ir 2020–2021 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

7. Mokyklos tarybos posėdyje, mokytojų tarybos posėdyje, mokyklos VGK posėdţiuose, 

metodinėje taryboje, dalykų metodikos grupėse aptarti 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

ugdymo plano įgyvendinimo rodikliai: 

7.1. Mokymosi pagalbos teikimo tvarkos tikslingumas: 

2020–2021 m. m. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje mokėsi 50 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir 4 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos Paeţerių skyriuje. Ypač didelis dėmesys 

Paeţerių skyriuje buvo skiriamas didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui. Jam 

nuolat  teikta specialiojo pedagogo ir mokytojo padėjėjo pagalba. 

Specialiųjų pedagogių pamokas šiais mokslo metais lankė 49 mokiniai, turintys specialiąsias 

ugdymo programas. Su mokiniais dirbta individualiai arba pogrupiais, nuotolinio ir kontaktinio 
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ugdymo būdais. Pamokos buvo skirtos lietuvių kalbos ir matematikos mokymui bei sutrikusių 

funkcijų koregavimui ar šalinimui. Mokymo programų turinys buvo derinamas su dalykų 

mokytojais. Pamokose buvo taikomi tradiciniai, alternatyvūs ir aktyvūs mokymo metodai, 

specialieji darbo būdai. Buvo atliekamas pirminis mokinių ţinių, gebėjimų ir įgūdţių vertinimas. 

Logopedo uţsiėmimus lankė 36 mokiniai. Logopedo uţsiėmimai buvo derinami su lietuvių 

kalbos bendrosiomis programomis, mokomi ir įtvirtinami skaitymo, rašymo, kalbėjimo įgūdţiai, 

lavinamos sutrikusios kalbos funkcijos. 

Sudaryti specialiųjų pamokų ir logopedo pratybų, mokytojų padėjėjų tvarkaraščiai, 

individualūs specialiųjų poreikių mokinių tvarkaraščiai. 

Mokytojo padėjėjos dirbo su 26 specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Mokytojo padėjėjos 

bendradarbiavo su dalykų mokytojais, klasių vadovais, mokinių tėvais, kitais pagalbos mokiniui 

specialistais.  

Psichologė atliko 255 konsultacijas kontaktiniu būdu ir 1180  konsultacijų nuotoliniu būdu, 

skaitė 5 paskaitas klasės mokiniams ir tėvams, atliko 5 psichologinius tyrimus, parengė 12 

informacinių pranešimų psichologinio, pedagoginio švietimo, pedagoginės ir socialinės 

psichologijos klausimais. 

Socialinės pedagogės mokykloje sprendė aktualiausias socialines ir ugdymo problemas: 

stebėjo, vertino ir sprendė mokinių nelankymo, paţangumo, nuotolinio ugdymo, netinkamo 

mokinių elgesio, patyčių, bendravimo ir kitas problemas. Teikė koordinuotą kontaktinę pagalbą 

SUP ir mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. Vykdė socialinį, prevencinį – šviečiamąjį  

darbą mokykloje, bendradarbiavo su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių apsaugos, 

švietimo pagalbos institucijomis. Teikė rekomendacijas, koordinuotą pagalbą mokiniams ir jų 

tėvams.  

Pailgintos darbo dienos grupę šiais mokslo metais lankė 25 penktų ir šeštų klasių mokiniai. 

Grupės mokytoja namų darbus mokiniams padėjo ruošti  nuotoliniu ir kontaktiniu būdais.   

 

Privalumai Tobulintina 

1. Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių 

mokiniams vyko sistemingai, koordinuotai, 

pagalbą teikė reikiami pagalbos mokiniui 

specialistai, buvo pritaikyta reikiama mokiniui 

mokymosi aplinka.  

2. Pagalba buvo teikiama mokiniams, jų 

tėvams kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.  

 

 

1. Atsiţvelgti į individualius kiekvieno 

specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, 

poreikius, ţinias, pritaikyti uţduotis, labiau jas 

diferencijuoti ir individualizuoti, ţinias sieti su 

praktika, skirti kuo daugiau praktinių uţduočių. 

2. Didesnį dėmesį skirti namų darbų 

diferencijavimui, krūvio reguliavimui ir 

atsiskaitymams.  

3. Aktyviau įtraukti tėvus į vaiko  

ugdymo(si) procesą.  

4. Didinti mokinių savivertę ir ugdymo(si) 

motyvaciją. 

 

7.2. Mokinių ugdymosi poreikių tenkinimas, neformaliojo švietimo nauda. 

7.2.1. Mokinių poreikių tenkinimas matematikos ir lietuvių kalbos ilgalaikėse konsultacijose 

ir moduliuose. 

Atsiţvelgdama į 2019 m. 6 ir 8 kl. NMPP rezultatus ir 10 kl. PUPP rezultatus mokykla priėmė 

sprendimą didesnį dėmesį skirti mokinių matematiniams gebėjimams ir aukštesniesiems skaitymo 

gebėjimams ugdyti. Tam 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. numatytos atitinkamos priemonės 

mokinių pasiekimams gerinti didinant matematikos ir lietuvių kalbos pamokų, skirtų mokinių 

poreikiams tenkinti, skaičių. 6 kl. mokiniams sudaryta galimybė matematinius gebėjimus ugdyti 

matematikos ilgalaikėse konsultacijose (2 pam. / sav.), aukštesniuosius skaitymo gebėjimus ugdyti 

lietuvių kalbos ilgalaikėse konsultacijose (1 pam. / sav.). 8 kl. mokiniams sudaryta galimybė 

matematinius gebėjimus ugdyti matematikos ilgalaikėse konsultacijose aukštesnius ir ţemesnius 

ugdymosi pasiekimus turintiems mokiniams (5 pam. / sav.), aukštesniuosius skaitymo gebėjimus 
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ugdyti lietuvių kalbos ilgalaikėse konsultacijose (1 pam. / sav.). 10 kl. mokiniams sudaryta 

galimybė matematinius ir lietuvių kalbos gebėjimus ugdyti pasirenkamuosiuose matematikos (0,5 

pam. / sav.) ir lietuvių kalbos ir literatūros (0,5 pam. / sav.) moduliuose.  

Matematikos dalyko ţinias ir įgūdţius gilinti matematikos ilgalaikėse konsultacijose 2019–

2020 m. m. pasirinko 68,1 proc., 2020–2021 m. m. – 86,5 proc. 6 kl. mokinių. Mokinių poreikis 

gilinti matematikos dalyko ţinias ir įgūdţius ilgalaikėse konsultacijose 2020–2021 m. m. padidėjo 

18,4 proc. palyginus su 2019–2020 m. m. 

Lietuvių kalbos ţinias ir įgūdţius gilinti lietuvių kalbos ilgalaikėse konsultacijose 2019–2020 

m. m. pasirinko 21,9 proc., 2020–2021 m. m. – 27,9 proc. 6 kl. mokinių. Mokinių poreikis gilinti 

lietuvių kalbos ţinias ir įgūdţius ilgalaikėse konsultacijose 2020–2021 m. m. padidėjo 6 proc. 

palyginus su 2019–2020 m. m. 

Siekiant įvertinti matematikos ir lietuvių kalbos ilgalaikių konsultacijų, skirtų 6 kl. mokinių 

poreikiams tenkinti, įtaką mokinių ugdymo(si) kokybei atlikta 2020–2021 m. m., 2019–2020 m. m. 

ir 2018–2019 m. m. mokinių pasiekimų lyginamoji analizė.  

Palyginus trejų metų 6 kl. mokinių matematikos dalyko paţymių vidurkius ir pasiekimo 

lygius, pastebėti gerėjantys rodikliai:  

 2020–2021 m. m. paţymių vidurkis padidėjo 0,26 balo palyginus su 2018–2019 m. m. ir 

0,17 balo palyginus su 2019–2020 m. m.; 

 mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičius 2020–2021 m. m. padidėjo 

4,26 proc. palyginus su 2019–2020 m. m. ir 0,78 proc. palyginus su 2018–2019 m. m.; 

 mokinių, pasiekusių matematikos dalyko pagrindinį lygį, skaičius 2020–2021 m. m. 

padidėjo 4,81 proc. palyginus su 2018–2019 m. m.; 

 nepatenkinamą pasiekimų lygį pasiekusių mokinių skaičius 2020–2021 m. m. sumaţėjo 

1,76 proc. palyginus su 2018–2019 m. m. ir 0,7 proc. palyginus su 2019–2020 m. m.  

Palyginus trejų metų 6 kl. mokinių lietuvių kalbos ir literatūros  dalyko paţymių vidurkius ir 

mokinių pasiekimo lygius, pastebėtas tam tikrų rodiklių nepageidautinas pokytis:  

 2020–2021 m. m. paţymių vidurkis sumaţėjo 0,26 balo, 2019–2020 m. m. paţymių 

vidurkis sumaţėjo 0,32 balo palyginus su 2018–2019 m. m.; 

 mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičius 2020–2021 m. m. sumaţėjo 

3,84 proc. ir 2019–2020 m. m. sumaţėjo 9,94 proc. palyginus su 2018–2019 m. m.; 

 nors 2019–2020 m. m. mokinių, pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygį, skaičius padidėjo 

6,14 proc., tačiau 2020–2021 m. m. šis rodiklis sumaţėjo 1,21 proc. palyginus su 2018–

2019 m. m. 
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gilinti matematikos dalyko ţinias ir įgūdţius ilgalaikėse konsultacijose 2020–2021 m. m. padidėjo 

2,44 proc. palyginus su 2019–2020 m. m. 

Lietuvių kalbos ţinias ir įgūdţius gilinti lietuvių kalbos ilgalaikėse konsultacijose 2019–2020 

m. m. pasirinko 24,39 proc., 2020–2021 m. m. – 39,67 proc. 8 kl. mokinių. Mokinių poreikis gilinti 

lietuvių kalbos ţinias ir įgūdţius ilgalaikėse konsultacijose 2020–2021 m. m. padidėjo 15,28 proc. 

palyginus su 2019–2020 m. m. 

Siekiant įvertinti matematikos ir lietuvių kalbos ilgalaikių konsultacijų, skirtų 8 kl. mokinių 

poreikiams tenkinti, įtaką mokinių ugdymo(si) kokybei, atlikta 2020–2021 m. m., 2019–2020 m. m. 

ir 2018–2019 m. m. mokinių pasiekimų lyginamoji analizė.   

Palyginus trejų metų 8 kl. mokinių matematikos dalyko paţymių vidurkius ir pasiekimo 

lygius, pastebėti gerėjantys rodikliai:  

 2020–2021 m. m. paţymių vidurkis padidėjo 0,06 balo palyginus su 2018–2019 m. m. ir 

0,1 balo palyginus su 2019–2020 m. m.; 

 mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičius paskutinius dvejus mokslo 

metus didėjo: 2019–2020 m. m. padidėjo 5,24 proc. ir 2020–2021 m. m. padidėjo 4,41 

proc. palyginus su 2018–2019 m. m.; 

 nepatenkinamą pasiekimų lygį pasiekusių mokinių skaičius 2020–2021 m. m. sumaţėjo 

1,68 proc. palyginus su 2018–2019 m. m. ir 2,48 proc. palyginus su 2019–2020 m. m.  

Palyginus trejų metų 8 kl. mokinių lietuvių kalbos ir literatūros dalyko paţymių vidurkius ir 

pasiekimo lygius, pastebėti gerėjantys rodikliai: 

 2019–2020 m. m. paţymių vidurkis padidėjo 0,31 balo ir 2020–2021 m. m.  0,19 balo 

palyginus su 2018–2019 m. m.; 

 mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičius 2020–2021 m. m. padidėjo 

7,17 proc. ir 2019–2020 m. m.  10,97 proc. palyginus su 2018–2019 m. m.; 

 mokinių, kurie pasiekė aukštesnį nei patenkinamą pasiekimų lygį, skaičius 2020–2021 

m. m. padidėjo 4,06 proc. ir 2019–2020 m. m. 5,13 proc. palyginus su 2018–2019 m. m. 
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Gilinti lietuvių kalbos dalyko ţinias lietuvių kalbos ir literatūros modulyje ir matematikos 

dalyko ţinias matematikos modulyje 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. pasirinko 100 proc. 10 

kl. mokinių.  

Siekiant įvertinti matematikos ir lietuvių kalbos modulių, skirtų 10 kl. mokinių poreikiams 

tenkinti, įtaką mokinių ugdymo(si) kokybei, atlikta 2020–2021 m. m., 2019–2020 m. m., 2019–

2018 m. m. pasiekimų lyginamoji analizė.  

Palyginus trejų mokslo metų 10 kl. mokinių matematikos dalyko paţymių vidurkius ir 

pasiekimo lygius, fiksuotas matematikos ugdymo(si) kokybės nepageidautinas pokytis: 0,4  balo 

sumaţėjo paţymių vidurkis, antri metai iš eilės nei vienas mokinys nepasiekė aukštesniojo 

pasiekimų lygio, 2019–2020 m. m. 10 proc. padidėjęs mokinių, pasiekusių pagrindinį pasiekimo 

lygį, skaičius 2020–2021 m. m. sumaţėjo iki 0 proc.  

Palyginus trejų mokslo metų 10 kl. mokinių lietuvių kalbos ir literatūros dalyko paţymių 

vidurkius ir pasiekimo lygius, fiksuoti gerėjantys lietuvių kalbos ir literatūros rezultatai: 0,4 balo 

padidėjo paţymių vidurkis, 10 proc. padaugėjo mokinių, pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygį.  
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7.2.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) rezultatų lyginamoji analizė atlikta 

remiantis 2020–2021 m. m. ir 2018–2019 m. m. PUPP balų vidurkiais. 2019–2020 m. m. PUPP 

rezultatų lyginamosios analizės atlikti nėra galimybės, nes 2019–2020 m. m. PUPP mokykloje 
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nebuvo vykdyti dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“). 

2020–2021 m. m. ir 2018–2019 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 

10 mokinių. 2020–2021 m. m. matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo balų 

vidurkis 3,9 ir jis yra 1,2 balo didesnis lyginant su 2018–2019 m. m. matematikos pagrindinio 

ugdymo patikrinimo balų vidurkiu. 2021–2021 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo balų vidurkis 4,7 ir jis yra 0,5 balo maţesnis lyginant su 2018–2019 

m. m. lietuvių kalbos ir literatūros balų vidurkiu. 

 

 
 

7.2.3. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatų lyginamoji analizė 

atlikta remiantis 2020–2021 m. m. ir 2018–2019 m. m. NMPP rezultatais. 2019–2020 m. m. NMPP 

rezultatų lyginamosios analizės atlikti nėra galimybės, nes 2019–2020 m. m. NMPP mokykloje 

nebuvo vykdyti dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“).  

Lyginant 2020–2021 m. m. ir 2018–2019 m. m. 8 klasių NMPP rezultatus pagal pasiekimų 

lygius, fiksuojami aukštesni skaitymo, gamtos mokslų, socialinių mokslų testų rezultatai ir visuose 

pasiekimų lygiuose ţemesni matematikos testo rezultatai. Atlikus analizę nustatyti pagrindiniai 

privalumai ir trūkumai: 

Privalumai: 

• 37,6 proc. padaugėjo mokinių, pasiekusių socialinių mokslų pagrindinį pasiekimų lygį;  

• 3,8 proc. padaugėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir 22,8 proc. pagrindinį gamtos 

mokslų pasiekimų lygį; 

• 4,4 proc. padaugėjo mokinių, pasiekusių aukštesnįjį ir 14 proc. pagrindinį skaitymo 

pasiekimų lygį. 

Trūkumai: 

• 14 proc. sumaţėjo mokinių, pasiekusių socialinių mokslų aukštesnįjį pasiekimų lygį;  

• 9,1 proc. padaugėjo mokinių, nepasiekusių matematikos patenkinamo pasiekimų lygio; 

• 4,5 proc. sumaţėjo mokinių, pasiekusių pagrindinį matematikos pasiekimų lygį. 

• aukštesnįjį matematikos pasiekimų lygį nepasiekė nė vienas mokinys.  
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Ilgalaikių konsultacijų ir modulių, skirtų 

mokinių poreikiams tenkinti, privalumai 

Ilgalaikių konsultacijų ir modulių, skirtų 

mokinių poreikiams tenkinti, tobulintini dalykai 

1. 100 proc. 10 kl. mokinių pasirinko 

matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros 

ţinias gilinti dalykų moduliuose. 

2. Padidėjo 10 kl. mokinių matematikos 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo balų 

vidurkis. 

3. Padidėjo 10 kl. mokinių lietuvių kalbos ir 

literatūros paţymių vidurkis ir padaugėjo 

mokinių, pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygį.  

4. Padaugėjo 8 kl. mokinių, pasiekusių 

aukštesnįjį ir (arba) pagrindinį NMPP skaitymo, 

gamtos, socialinių mokslų pasiekimų lygį. 

5. Padidėjo 8 kl. mokinių matematikos 

dalyko paţymių vidurkis, padaugėjo mokinių, 

pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį ir 

sumaţėjo mokinių, pasiekusių nepatenkinamą 

pasiekimų lygį.  

6. Padidėjo 8 kl. mokinių lietuvių kalbos ir 

literatūros dalyko paţymių vidurkis, padaugėjo 

mokinių, pasiekusių aukštesnį nei patenkinamą 

1. Sumaţėjęs 10 kl. mokinių lietuvių kalbos 

ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo balų vidurkis,  matematikos dalyko 

paţymių vidurkis ir mokinių, pasiekusių 

matematikos aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų 

lygį, skaičius parodo, kad mokytojai turi 

tobulinti dalyko ugdymo(si) turinį ir metodus 

(būdus). 

2. Sumaţėjęs 8 kl. mokinių, pasiekusių 

aukštesnįjį socialinių mokslų NMPP pasiekimų 

lygį, skaičius parodo, kad mokytojai turi 

tinkamai pritaikyti socialinių mokslų 

ugdymo(si) turinį skirtingų gebėjimų 

mokiniams, individualizuoti ugdymą ir siekti 

didesnės mokinių paţangos. 

3. Sumaţėjęs 8 kl. mokinių, pasiekusių 

matematikos NMPP aukštesnįjį arba pagrindinį 

pasiekimų lygį ir padaugėjęs mokinių, 

nepasiekusių patenkinamo pasiekimų lygio, 

skaičius parodo, kad mokytojai turi tobulinti 
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pasiekimų lygį, skaičius. 

7. Padidėjo 6 kl. mokinių matematikos 

dalyko paţymių vidurkis, padaugėjo mokinių, 

pasiekusių aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų 

lygį, skaičius. Sumaţėjo mokinių, pasiekusių 

nepatenkinamą pasiekimų lygį, skaičius. 

matematikos dalyko turinį ir metodus (būdus), 

uţtikrinti diferencijuotą, personalizuotą mokymą 

ir kokybišką ugdymą skirtingų gebėjimų 

mokiniams. 

4. Sumaţėjęs 6 kl. mokinių paţymių 

vidurkis, sumaţėjęs mokinių, pasiekusių 

aukštesnįjį ir pagrindinį pasiekimų lygį, skaičius 

parodo, kad mokytojai turi tobulinti lietuvių 

kalbos ir literatūros ugdymo turinio 

individualizavimą ir diferencijavimą, įvertinant 

skirtingų gebėjimų ir interesų galimybes. 

 

7.2.4. Poreikį stiprinti gamtos mokslų gebėjimų ugdymą atskleidė ţemėjantys 2018–2019 m. 

m. NMPP gamtos mokslų rezultatai, todėl mokykloje priimtas sprendimas 5–6 klasėse Gamta ir 

ţmogus pamokų metu išbandyti Integralią gamtos mokslų programą 5–8 klasėms ir dvi gamtos 

mokslų pamokas organizuoti vieną po kitos, sudarant galimybę atlikti ilgiau trunkančius praktinius 

uţsiėmimus – eksperimentinius darbus ar projektus. 

Integralios gamtos mokslų programos 5–8 klasėms išbandymo 5 ir 6 klasėse poveikį mokinių 

gamtos mokslų gebėjimų ugdymui parodo 5–6 klasių mokinių  gamtos ir ţmogaus paţymių 

vidurkiai ir pasiekimų lygiai.  

Lyginant 2020–2021 m. m., 2019–2020 m. m. ir 2018–2019 m. m. 5 ir 6 klasių mokinių  

gamtos ir ţmogaus paţymių vidurkius ir pasiekimų lygius, 5 klasėse pastebėtas nepageidautinas 

rodiklių pokytis, o 6 klasėse – rodiklių netolygus kitimas:  

 2020–2021 m. m. 5 klasių mokinių paţymių vidurkis sumaţėjo 0,57 balo palyginus su 

2018–2019 m. m., 2019–2020 m. m. – sumaţėjo 0,6 balo palyginus su 2018–2019 m. 

m.; 

 2020–2021 m. m. 27,4 proc. ir 2019–2020 m. m. 27,95 proc. sumaţėjo 5 kl. mokinių, 

pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį, palyginus su 2018–2019 m. m.;     

 2020–2021 m. m. 8,33 proc. ir 2019–2020 m. m. 2,67 proc. padaugėjo 5 kl. mokinių, 

pasiekusių patenkinamą pasiekimų lygį, palyginus su 2018–2019 m. m.; 

 2019–2020 m. m. 6 klasių mokinių paţymių vidurkis 0,74 balo padidėjo palyginus su 

2018–2019 m. m., tačiau 2020–2021 m. m. 0,77 balo sumaţėjo palyginus su 2019–2020 

m. m.; 

 2019–2020 m. m. 19,46 proc. ir 2020–2021 m. m. 5,85 proc. padaugėjo 6 kl. mokinių, 

pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį, palyginus su 2018–2019 m. m., tačiau 2020–2021 

m. m. mokinių, pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičius sumaţėjo 13,71 proc. 

palyginus su 2019–2020 m. m.; 

 2019–2020 m. m. 11,2 proc. sumaţėjo 6 kl. mokinių, pasiekusių nepatenkinamą 

pasiekimų lygį, skaičius, o 2020–2021 m. m. mokinių, pasiekusių nepatenkinamą 

pasiekimų lygį, skaičius išaugo 10,8 proc. palyginus su 2018–2019 m. m. 
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1. Programos turinys orientuotas į vientisą 

gamtamokslinio pasaulėvaizdţio formavimą. 

2. Tobulinamas gamtos mokslų ugdymas, 

diegiami inovatyvūs mokymo(si) metodai – 

praktinis ir patyriminis gamtamokslinis 

ugdymas(sis). 

 

1. Sumaţėjęs 5 klasių mokinių paţymių 

vidurkis, mokinių, pasiekusių aukštesnįjį 

pasiekimų lygį, skaičius ir padaugėjęs mokinių, 

pasiekusių patenkinamą pasiekimų lygį, 

skaičius parodo, kad yra būtina ugdymo procese 

taikyti aktyvesnius mokymo metodus, 

uţtikrinančius mokymo(si) kokybės gerinimą ir 

tobulinti mokymo turinį, stiprinant 

gamtamokslių dalykų integracinius ryšius. 

2. Kintantis 6 klasių mokinių paţymių 

vidurkio pokytis, mokinių pasiekusių 

aukštesnįjį pasiekimų lygį, skaičius ir mokinių, 

pasiekusių nepatenkinamą pasiekimų lygį, 

skaičius parodo, kad būtina praktinių-

eksperimentinių pamokų metu daugiau naudoti 

įvairių gamtamoksliniam ugdymui(si) skirtų 

priemonių, uţtikrinančių mokinių mokymo(si) 

motyvacijos kėlimą, ir tobulinti mokymo turinį, 

stiprinant gamtamokslių dalykų integracinius 

ryšius. 

 

7.2.5. Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos pasirenkamojo dalyko mokinių poreikių 

tenkinimas. 

Atsiţvelgdama į mokyklos bendruomenės socialinį kontekstą ir šių dienų aktualijas, mokykla 

9 kl. mokiniams sudarė galimybę ugdyti(is) šalies gynybą stiprinančias vertybines nuostatas  

pasirenkamajame Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalyke. 2019–2020 m. m. kompetencijas 

krašto gynybos srityje gilino vienuolika 9 kl. mokinių (100 proc.), 2020–2021 m. m. – aštuoniolika 

9 kl. mokinių (100 proc.).  

 

Privalumai  Tobulintina 

1. 9 kl. mokiniams sudaryta galimybė 

ugdytis patriotizmą, įgyti kompetencijų apie 

krašto gynybą, didinti sąmoningumą 

suvokiant savo indėlį nacionalinio saugumo 

sistemoje. 

2. Pasirenkamas dalykas padeda 

mokiniams susiorientuoti tarptautiniuose 

santykiuose, priartina mokinius prie LR  

kariuomenės tradicijų ir istorijos, padeda 

suprasti LR kariuomenės ir tarnybos būdus ir 

kaip turi elgtis piliečiai ekstremaliose 

situacijose.  

3. Pasirenkamas dalykas skatina 

mokinius domėtis saugumo ir krašto gynybos 

problemomis ir suteikia mokiniams daugiau 

1. Mokiniams būtina iš arčiau susipaţinti 

su karo tarnyba plečiant ryšius su LR 

kariuomenės kariniais daliniais. 

2. Į dalyko turinį įtraukti patyriminių 

uţsiėmimų veiklas,  kurios siejamos su LR 

kariuomene, policija, priešgaisrine apsauga. 

3. Pilnaverčiam ugdymo programos 

įgyvendinimui numatytiems ryšiams su 

departamentais reikalingos tikslinės sutartys 

su ugdymo įstaiga. 
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pilietinės galios. 

4. 100 proc. 9 kl. mokinių gilino 

kompetencijas krašto gynybos srityje. 

 

7.2.6. Mokinių, baigusių tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą, 

poreikio tenkinimas.  

Per 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. mokykloje keturiems mokiniams, kurie turi 

sunkumų mokantis ne gimtąja kalba ir (ar) yra gyvenę kitoje kultūrinėje ir kalbinėje aplinkoje ir yra 

baigę tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą, sudaryta galimybė 

individualiai mokytis lietuvių kalbos ilgalaikėse ir trumpalaikėse konsultacijose, gauti reikiamą 

mokymosi ir kitą švietimo pagalbą.  

 

Mokinių, baigusių tarptautinės bendrojo 

ugdymo programos dalį ar visą programą, 

poreikio tenkinimo privalumas 

Mokinių, baigusių tarptautinės bendrojo 

ugdymo programos dalį ar visą programą, 

poreikio tenkinimo tobulintinas dalykas 

1. Intensyvus lietuvių kalbos mokymasis 

ilgalaikėse ir trumpalaikėse konsultacijose 

lėmė gerėjančius mokinių dalykinius 

gebėjimus ir pasiekimų rezultatus: 2020–

2021 m. m. mokiniai pasiekė lietuvių kalbos 

ir literatūros patenkinamą arba pagrindinį 

pasiekimų lygį. 

2. Visų ugdymo procese dalyvaujančių 

asmenų glaudus bendradarbiavimas, palankus 

mikroklimatas lėmė sėkmingą mokinių 

integraciją mokykloje. 

Tobulinti iš uţsienio grįţusio mokinio 

mokomųjų dalykų mokymo metodiką. 

 

7.2.7.  2019–2020 m. m. neformaliojo švietimo grupes lankė 78,7 proc. mokinių, 2020–2021 

m. m. – 66,2 proc. mokinių. Palyginus 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. mokinių, lankančių 

neformaliojo švietimo veiklas mokykloje skaičių, pastebėtas neţymus pokytis: 2020–2021 m. m. 

mokinių skaičius sumaţėjo 1,8 proc.    

 

 
 

Daugiau nei vieną neformaliojo švietimo grupę 2019–2020 m. m. lankė 39, 5 proc. mokinių, 

2020–2021 m. m. – 46,3 proc. mokinių.  

2019–2020 m. m. mokykloje buvo suformuotos 24 neformaliojo švietimo grupės, 2020–2021 

m. m. – 21 grupė.  
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Siekiant, kad neformaliojo švietimo veiklos atitiktų mokinių lūkesčius  ir gebėjimus, kasmet 

tiriamas neformaliojo švietimo grupių poreikis.  

 

Privalumai Trūkumai 

Mokykloje sudarytos galimybės kiekvienam  

mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, 

ekonomines, kultūrines sąlygas  namuose, 

turinčiam specialiųjų ugdymosi  poreikių, 

pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių 

krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas.  

1. Siekiant kuo daugiau mokinių paskatinti 

dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose, 

intensyvinti bendravimą, bendradarbiavimą su 

mokinių tėvais.  

2. Organizuoti neformaliojo švietimo grupių 

atvirų durų savaitę, inicijuoti bendras mokinių ir 

tėvų veiklas.   

 

7.3. Netradicinių aplinkų panaudojimo įvairovė ir tikslingumas. 

Palyginus 2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m., pastaraisiais mokslo metais netradicinių 

aplinkų panaudojimas nebuvo toks intensyvus (atitinkamai – 76 ir 97 pamokos). Tokius rezultatus 

lėmė 2020–2021 m. m. mokymasis nuotoliniu būdu. Kontaktiniu būdu pamokos vyko šiose 

netradicinėse aplinkose: mokyklos „Ţaliojoje klasėje“, IT kabinete, mokyklos bibliotekoje ir 

skaitykloje, Vilkaviškio ţydų  holokausto aukų memoriale, senosiose ţydų kapinėse, Paeţerių 

koplyčioje, lauko klasėje, fizinio aktyvumo ir aktyvaus poilsio zonoje – mokyklos parke, Paeţerių 

kaimo bendruomenės aktyvaus poilsio ir sporto zonoje prie eţero, rašytojo Antano Kriščiukaičio-

Aišbės gimtinėje, skulptoriaus Petro Rimšos sodyboje, rašytojo Vinco Kudirkos tėviškėje, Vištyčio 

regioninio parko lankytojų centre, Vištyčio vėjo malūne, Vilniaus Arkikatedros poţemiuose.  

Prasidėjus visuotiniam karantinui, ugdomoji veikla 100 proc. vykdyta nuotoliniu būdu 

naudojant Microsoft Teams platformą: vyko visų dalykų vaizdo pamokos, klasių valandėlės, 

konsultacijos, susirinkimai, konkursų rezultatų aptarimai, elektroninis 5 ir 9 kl. mokinių testavimas. 

85 proc. mokytojų naudojo įvairias mokymosi aplinkas ir platformas: EMA, EDUKA klasė, 

emokykla, Microsoft Office, Microsoft Teams, BBC micro: bit, Logo Motion, aktyvios pamokos 

„Šviesa“ Activ Inspire pagalba, eTest, Socrative, Quizziz, mentimeter, liveworksheets, ClassDojo. 

Informacijos sklaidai puikiai panaudoti socialiniai tinklai: viešintos virtualios parodos. 

Organizuodami veiklas netradicinėse aplinkose mokytojai derino pamokų uţdavinius ir veiklų 

vietas. Todėl mokiniai ne tik galėjo gilinti savo ţinias bei ugdyti gebėjimus, bet ir plėtojo 

saviraišką, kūrybiškumą, ugdė bendrąsias kompetencijas 

 

Privalumai Tobulintina 

1. Vykdant ugdymą netradicinėse aplinkose 

skatinama mokinių mokymosi motyvacija, 

ugdomi aukštesnieji mąstymo gebėjimai ir 

bendrosios kompetencijos. 

2. Tinkamai naudojant įvairias mokymosi 

aplinkas ir platformas lengviau diferencijuoti ir 

individualizuoti ugdymo turinį. 

1. Kiekviena metodikos grupė turėtų 

suplanuoti ne maţiau kaip 4 veiklas, kurias būtų 

galima vykdyti netradicinėse aplinkose. 

2. Veiklos turi būti orientuotos vykdyti tiek 

kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. 

3. Tobulinti lauko klasę ir aktyvaus poilsio 

zoną mokyklos parke. Įrengti lauko edukacinių 

ţaidimų kampelį (Paeţerių sk.). 

 

7.4. Ugdymo diferencijavimas ir jo nauda mokiniui.  

Organizuodami ugdymą(si) mokytojai pripaţįsta mokinių amţiaus tarpsnio, gebėjimų, 

mokymosi stilių skirtybes, todėl diferencijuoja, individualizuoja veiklą pamokose ir namų darbų 

uţduotis.  Siekiant suasmeninti mokymąsi, mokytojai skatina aktyvų mokinių dalyvavimą keliant 
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individualius, su kiekvieno mokymosi galimybėmis, interesais derančius ugdymosi tikslus, 

renkantis temas, uţduotis, mokymosi būdus, tempą. 

 

Privalumai Tobulintina 

1. Mokyklos veiklos įsivertinime 81 proc. 

tėvų teigia, jog Mokykloje atsižvelgiama į mano 

vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir 

mokant., 82 proc. mokinių teigia, kad Mokytojai 

man padeda pažinti mano gabumus ir pomėgius.   

2.  91 proc. mokytojų teigia, kad 

Individualiam darbui mano mokiniai gauna 

skirtingas užduotis, priklausomai nuo jų 

pajėgumo (3,3 balo). 

3.  91 proc. mokytojų teigia, kad Dažnai 

skiriu individualiai skirtingus namų darbus, 

kurie tikslingai paremia individualius mokymosi 

procesu. 

4. Sudaryta galimybė 8 klasių mokiniams 

pasirinkti konsultacijas, skirtas aukštesnius 

ugdymosi pasiekimus turintiems mokiniams ir 

konsultacijas, skirtas ţemesnius ugdymosi 

pasiekimus turintiems mokiniams.  

1. Diferencijavimas ir individualizavimas 

vis dar nėra pakankamas. Mokyklos veiklos 

įsivertinime 54 proc. tėvų teigia, kad Mano 

vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis 

pagal savo gebėjimus. 66 proc. mokinių  teigia, 

jog Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sunkumo užduotis.  

2. Iš stebėtų 43 pamokų 54 proc. 

diferencijuoja, individualizuoja mokomąją 

medţiagą ir namų darbų uţduotis.  

3. Atlikus mokyklos platųjį įsivertinimą 

rodiklis Orientavimasis į mokinių poreikius, 

mokinių nuomone, priskiriamas prie 5 

ţemiausių verčių (2,8 balo)  

 

7.5. Ugdymo programų įgyvendinimo privalumai ir trūkumai.  

Į ugdymo turinį, klasių valandėles, neformalaus švietimo bei kitas mokyklos veiklas yra 

integruotos 4 programos: Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji ugdymo 

programa, Etninės kultūros veiklos programa, Ugdymo karjerai programa, Socialinių ir emocinių 

kompetencijų  ugdymo prevencinė programa. 

7.5.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji ugdymo programa 

integruojama  į gamtos mokslų, kūno kultūros, technologijų, dorinio ugdymo, informacinių 

technologijų pamokas, Socialinių-emocinių įgūdţių programą, projektą ,,Sveikas vaikas – mūsų 

ateitis“, Sveikatos stiprinimo programą, neformalųjį švietimą, pagalbos mokiniui specialistų veiklas 

ir klasės valandėles. Iš viso į 5–10 klasių dalykų turinį bei kitas programas per dvejus metus 

integruojama 170 Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programos temų: 5–6 klasėse 

integruotos 57 pamokos, 7–8 klasėse – 54 pamokos, 9–10 klasėse – 59 pamokos. 

Programa ugdo mokinių sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius, atsakomybę uţ savo ir kitų 

sveikatą, skatina juos rinktis sveiką gyvenimo būdą, ugdyti gebėjimą kurti ir palaikyti darnius ir 

brandţius tarpasmeninius santykius. 

 

Privalumai Tobulintina 

1. Penki mokomieji dalykai ugdymo turinį 

pritaiko programos integracijai. Platus ir 

įvairiapusis programos turinys leidţia programos 

veiklas vykdyti klasių valandėlių metu, 

neformalaus švietimo veiklose ir pritaikyti 

įgyvendinant kitas  programas. 

2. Programos įgyvendinimo efektyvumą 

didina tai, kad gamtos mokslų ir technologijų 

1. Nėra laboratorijos, kur būtų galima 

atlikti tyrimus, bandymus.  

2. Didelis mokinių skaičius klasėje apriboja 

tyrimų, bandymų, praktinių darbų skaičių ir 

kokybę. 

3. Nemaţa dalis vyresnių klasių mokinių 

nesinaudoja mokyklos valgyklos paslaugomis, 

renkasi nesveiką greitą maistą gretimai 
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mokytojai buvo aprūpinti priemonėmis, 

tokiomis kaip dirbtinio kvėpavimo muliaţas, 

kraujo spaudimo matavimo aparatas, 

ţingsniamatis ir pan.  

 

esančiose maitinimo įstaigose, parduotuvėse. 

4. Dalis mokinių, ypač vyresnių klasių, 

vengia dalyvauti fizinio ugdymo pamokose. 

5.  Dalis vyresnių klasių mokinių 

neatsisako ţalingų įpročių. 

 

7.5.2. Etninės kultūros veiklos programa organizuojama atsiţvelgiant į mokinių amţiaus 

tarpsnių ypatumus, mokyklos darbą reglamentuojančius dokumentus, tikslus ir uţdavinius. Etninė 

kultūrinė veikla mokykloje 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. 

Iš viso į 5–10 klasių dalykų turinį ir kitas veiklas per dvejus metus integruojama 178 Etninės 

kultūros veiklos programos temų: 5–6 klasėse – 69 temos, 7–8 klasės – 55 temos, 9–10 klasėse – 54 

temos. 

 

Privalumai Tobulintina 

1. Kiekvienam mokiniui sudarytos sąlygos 

įgyti etninės kultūros pagrindus, paţinti jos 

reiškinių įvairovę, įgyti liaudies kūrybos 

gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines 

vertybes, ugdyti kultūrinį sąmoningumą. 

2. Mokomųjų dalykų turinys glaudţiai 

susijęs su programos temomis, todėl programos 

integracija į dalykų turinį vyksta natūraliai ir 

sklandţiai. 

Daliai mokinių, ypač turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, trūksta sąmoningumo ir 

socialinių įgūdţių suvokti save kaip etninės 

kultūros atstovą, įţvelgti papročių įtaką 

dabartiniam gyvenimui, etnokultūros ţinias ir 

gebėjimus kūrybiškai taikyti savo šeimos ir 

bendruomenės gyvenime, visuomeninėje 

veikloje. 

 

 

7.5.3. Ugdymo karjerai programa integruojama į mokinių poreikius atitinkantį ugdymo turinį, 

panaudojant pasirenkamuosius dalykus, kultūrinę, paţintinę, kūrybinę, sportinę, praktinę veiklą, 

neformaliojo švietimo veiklą, klasių vadovų veiklą (klasių valandėles, SEU, tėvų susirinkimus) bei 

mokyklos bendruomenės renginius.  

2019 m. m. 5–10 klasių vadovai per mokslo metus vedė 42 pamokas profesinio orientavimo 

tema, 2020–2021 m. m. – 58 pamokas.  

Įgyvendinamas  projektas ,,Buvusieji mokiniai grįţta į mokyklą“. 2019–2020 m. m. vestos 5 

netradicinės pamokos, 2020–2021 m. m. – 7 pamokos, kurių metu mokiniai gavo informacijos ir  

patarimų, susijusių su tolimesnio mokymosi ir profesinės veiklos galimybėmis.  

Kasmet organizuojama Karjeros diena, skirta Tarptautinei mokytojo dienai paminėti. Klasių 

tėvų komitetų atstovai, „Aušros“ gimnazijos mokiniai vedė netradicines pamokas 5–10 klasių 

mokiniams ir mokytojams.  

2019–2020 m. m. organizuotas 8 klasių vadovų, mokyklos administracijos susitikimas su 

,,Aušros“ gimnazijos administracija bei mokyklos administracijos susitikimas su Vilkaviškio 

pradinės mokyklos administracija 

Klasių vadovai atliko tyrimus dėl 8, 10 klasių mokinių tolimesnio mokymosi kitose ugdymo 

įstaigose („Aušros” gimnazijoje, MPRC ir kt.). Nuotoliniu būdu organizuoti 3 dešimtos klasės 

mokinių susitikimai su profesinio mokymo centro specialistais.  

 

Privalumai Rekomendacijos  

1. Profesinio informavimo ir konsultavimo 

veikla plėtojama, įtraukiant visą mokyklos 

9–10 klasių mokiniams įgyvendinant mokslo 

metų trukmės projektinį darbą, rinktis ugdymo 
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bendruomenę. 

2. Mokiniams sudarytos galimybės ugdytis 

karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam 

mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės 

veiklos pasirinkimui. 

karjerai sritį.  

 

  

7.5.4. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo prevencinė programa įgyvendinama 5–10 

klasėse skiriant 1 val. per savaitę (pirmadieniais pirma pamoka). Programa ugdo socialinius ir 

emocinius gebėjimus, siekiama uţtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime, sukurti saugią mokymosi 

aplinką, puoselėti darnius tarpusavio santykius mokyklos bendruomenėje ir stiprinti atsakingą elgesį 

visuomenėje.  

Mokykloje kasmet organizuojama netradicinio ugdymo diena – SEU diena. 100 proc. 5–10 

klasių mokinių dalyvavo socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo veiklose, kurias organizavo 

klasių vadovai, socialinės pedagogės, psichologė, menų metodikos grupės mokytojai.  

5–7 klasių mokiniai (2020 m. – 60 mok., 2021 m. – 108 mok.) dalyvavo patyriminiuose SEU 

mokymuose, kuriais siekiama stiprinti motyvaciją, pasitikėjimą savimi bei lavinti emocinį intelektą.   

2019–2020 m. m. ir 2020–2021 m. m. mokyklos Lyderių klubo nariai dalyvavo savanorystės 

projekte „Mokiniai mokiniams“: skaitė 19 pranešimų „Socialiniai tinklai – ţala ar nauda“ įvairių 

klasių mokiniams, vedė 10 nuotolinių susitikimų Vilkaviškio pradinės mokyklos ketvirtų klasių 

mokiniams, vedė netradicines pamokas „Ar sveikesnis yra laimingesnis?“ Vilkaviškio pradinės 

mokyklos mokiniams (aplankyta 10 klasių). 

2019–2020 m. m. organizuota prevencinė stovykla „Snaigė“ (dalyvavo 86 mok.) bei 

kūrybinės SEU dirbtuvės (dalyvavo 15 SUP mok.) 

Mokykloje įdiegta elektroninė „Patyčių dėţutė“. Per 2019–2020 m. m. uţfiksuoti 5 

pranešimai apie patyčias, per 2020–2021 m. m. pranešimų apie patyčias neuţfiksuota.  

2020–2021 m. m. atlikta SEU programos įgyvendinimo mokykloje analizė. 

 

Privalumai Tobulintina 

1. SEU procese dalyvauja 100 proc. mokinių. 

Tai reikšmingai prisideda prie geresnės vaikų 

psichinės ir fizinės sveikatos, geresnių 

mokymosi pasiekimų. Mokytojų apklausoje dėl 

SEU įgyvendinimo mokykloje teiginiai Aš 

naudoju metodus, kad visi mokiniai būtų aktyvūs 

ugdymo proceso dalyviai bei Mokydamas aš 

remiuosi mokinių interesais ir patirtimi.  

priskiriami prie 5 aukščiausių verčių (3,7 ir 3,6).  

2. Nuoseklus mokinių socialinių ir emocinių 

įgūdţių ugdymas mokykloje padeda kurti 

stiprius tarpusavio santykius, sudaro galimybes 

teigiamam elgesiui, skatina įsitraukimą į 

prasmingas veiklas, stiprina pilietines vertybes. 

Mokytojų apklausoje dėl SEU įgyvendinimo 

mokykloje teiginys Aiškiai pranešu apie elgesio 

ir akademinius lūkesčius, turėdamas omenyje 

individualius mokinių poreikius ir stiprybes 

priskiriamas prie aukščiausių verčių (3,6). 

Stiprinti pedagogų profesines kompetencijas 

mokinių SEU ugdymo srityje, dalintis gerąja 

patirtimi. Mokytojų apklausoje dėl SEU 

įgyvendinimo mokykloje teiginys Skleidžiu ir / 

ar dalinuosi patirtimi su kolegomis apie savo 

veikloje taikomas socialinio ir emocinio ugdymo 

praktikas priskiriamas prie 5 ţemiausių verčių 

(3,2).   

 

8. Rengiant 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. mokslo metų ugdymo planą, atsiţvelgta į 2019–

2020 ir 2020–2021 m. m. ugdymo plano analizės  duomenis. 
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II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

9. Ugdymo organizavimas. 

9.1. 2021–2022 mokslo metai (2021-06-14 mokyklos tarybos posėdţio protokolas Nr. TP-

2): 

2021–2022 mokslo metai 

           Klasės 

 

 1–4 kl. 

 

 5–10 kl.   

Mokslo metų pradţia / 

Ugdymo proceso pradţia 

09-01 

Pusmečių trukmė 1-asis – 09-01–01-21 

2-asis – 01-24–06-09 

1-asis – 09-01–01-31 

2-asis – 02-01–06-23 

 

 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio  3 d.–

lapkričio 5 d.                                             

2021 m. lapkričio 3 d.–lapkričio 

5 d. 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos  2021 m. gruodţio 27 d.– 

2022 m. sausio 7 d. 

 2021 m. gruodţio 27 d.– 

2022 m. sausio 7 d. 

Ţiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d.–vasario 

18 d.                                           

2022 m. vasario 14 d.–vasario 

18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandţio 19 d.–

balandţio 22 d. 

2022 m. balandţio 19 d.–

balandţio 22 d. 

Ugdymo proceso pabaiga 2022 m. birţelio 9 d. 2022 m. birţelio 23 d.  

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis  

35 sav. (175 d.) 37 sav. (185 d.)  

Vasaros atostogos 2022 m. birţelio 10 d.–

rugpjūčio 31 d. 

2022 birţelio 27 d.–

rugpjūčio 31 d. 

 

 

9.2. 2022–2023 mokslo metai: 

2022–2023 mokslo metai 

           Klasės 

 

 1–4 kl. 

 

 5–10 kl.  

Mokslo metų pradţia / 

Ugdymo proceso pradţia 

09-01 

Pusmečių trukmė 1-asis – 09-01–01-20 

2-asis– 01–23–06-08 

1-asis – 09-01–01-27 

2-asis– 01-30–06-22 

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

d. 

2022 m. spalio 31 d. – 

lapkričio 4 d. 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos  2022 m. gruodţio 27 d. –2023 m. 

sausio 6 d. 

2022 m. gruodţio 27 d. – 

2023 m. sausio 6 d. 

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

d. 

2023 m. vasario 13 d. – 

vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandţio 11 d.–

balandţio 14 d. 

2023 m. balandţio 11 d. – 

balandţio 14 d. 

Ugdymo proceso pabaiga 2023 m. birţelio 8 d. 2023 m. birţelio 22 d. 

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis  

35 sav. (175 d.) 37 sav. (185 d.) 

Vasaros atostogos 2023 m. birţelio 9 d.–rugpjūčio 2023 m. birţelio 23 d.–
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31 d. rugpjūčio 31 d. 

 

10. Ugdymo procesas organizuojamas pamokų forma: 

10.1. 2–10 kl. pamokos trukmė – 45 min., pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min.: 

10.2. Pamokų laikas (išskyrus Paeţerių skyrių): 

1 pamoka: 8.00 – 8.45 

2 pamoka: 8.55 – 9.40 

3 pamoka: 9.50 – 10.35 

4 pamoka: 11.05 – 11.50 

5 pamoka: 12.10 – 12.55 

6 pamoka: 13.05 – 13.50 

7 pamoka: 14.00 – 14.45 

10.3. Pamokų laikas Paeţerių skyriuje: 

1 pamoka: 8.15–9.00 

2 pamoka: 9.10–9.55 

3 pamoka: 9.05–10.50 

4 pamoka: 11.10–11.55 

5 pamoka: 12.15–13.00 

6 pamoka: 13.10–13.55 

7 pamoka: 14.05–14.50 

 

11. Ugdymo proceso 2021–2022 m. m. organizavimas ne pamokų forma (2021-06-14 

mokyklos tarybos posėdţio protokolas Nr. TP-2, 2021-06-15 mokytojų tarybos posėdţio protokolas 

Nr. MP-7): 

11.1. 1–4 kl. (Paeţerių skyriaus):  
11.1.1. rugsėjo 1 d. – Mokslo ir ţinių diena; 

11.1.2. spalio 5 d. –  Karjeros diena 

11.1.3. gruodţio 23 d. – Dvasingumo diena; 

11.1.4. kovo 10 d. –  Pilietiškumo diena „Aš myliu Lietuvą“;  

11.1.5. geguţės 31 d. – Sporto diena „Judėk, sportuok ir sveikas būk...“  

11.1.6. birţelio 3 d. –  Ekskursijų ir ţygių diena; 

11.1.7. birţelio 9 d. – mokslo metų pabaigos šventė „Sveika, vasarėle...“  

11.2. 5–10 kl.: 
11.2.1. rugsėjo 1 d. – Mokslo ir ţinių diena; 

11.2.2. spalio 5 d. – Karjeros diena; 

11.2.3. spalio 29 d. – Kultūros paveldo ir edukacijų diena; 

11.2.4. lapkričio 15 d. – ,,Skausmu paţenklinta ţydų tautos istorija“, skirta paminėti 

Vilkaviškio r. ţydų bendruomenių sunaikinimo 80-mečiui; 

11.2.5. gruodţio 23 d. – Dvasingumo diena; 

11.2.6. vasario 25 d. – SEU diena; 

11.2.7. geguţės 6 d. – skaitymo akcija ,,Renkuosi skaityti“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai; 

11.2.8. birţelio 22 d. – Sveikatinimo diena; 

11.2.9. birţelio 23 d. – mokslo metų refleksija. 

12. Ugdymo proceso 2022–2023 m. m. organizavimas ne pamokų forma bus numatytas 2022 

m. birţelio mėn.  

13. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra (minus 20 °C ar ţemesnė – 1–5 kl. mokiniams, minus 25 °C ar ţemesnė – 6–10 kl. 

mokiniams, 30 °C ar aukštesnė – 5–10 kl. mokiniams), gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant 

aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu (vyksta  brandos egzaminai, remonto darbai ir kt.), atsiţvelgiant į 
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ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis:  

13.1. koreguojamas: 

13.1.1. keičiama nustatyta pamokų trukmė; 

13.1.2. keičiamas nustatytas pamokų pradţios ir pabaigos laikas;  

13.1.3. ugdymo procesas perkeliamas į kitas aplinkas; 

13.2. stabdomas 1–2 dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, 

mokyklos direktorius sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su Vilkaviškio r. 

savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi; 

13.3. organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“:  

13.3.1.  ne maţiau kaip 80 procentų ugdymo procesui numatyto laiko per savaitę skiria 

sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20 procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo 

sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.; 

13.3.2. pertvarkomas pamokų tvarkaraštis, konkrečios klasės tvarkaraštyje numatant 

sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas pamokas;  

13.3.3. pamokos struktūra pritaikoma sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsiţvelgiant 

į mokinių amţių, dalyko programos ypatumus, numatomi vertinimo ir atsikaitymų terminai; 

13.3.4. mokiniai ir mokytojai aprūpinami IT priemonėmis pagal iš anksto surinktą 

informaciją; 

13.3.5. mokiniams, neturintiems sąlygų mokytis nuotoliniu būdu namuose, taip pat 

mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų),  sudaromos sąlygos mokytis mokykloje; 

13.3.6. švietimo pagalba specialiųjų poreikių ir kitiems mokiniams teikiama nuotoliniu ir 

(arba) tiesioginiu būdu, atsiţvelgiant į ypatingų aplinkybių pobūdį ir konkretaus mokinio poreikius. 

Jei pagalba dėl objektyvių prieţasčių bus neteikiama, pasibaigus ypatingų aplinkybių laikotarpiui 

pagalba bus kompensuojama nustatant veiklos prioritetines sritis; 

13.3.7. stebima mokinių emocinė sveikata; 

13.3.8. informacija apie ugdymosi proceso organizavimo tvarką skelbiama mokyklos 

tinklalapyje, mokyklos Facebook paskyroje, e. dienyne; 

13.3.9. nuotolinio ugdymo organizavimo ir vykdymo tvarka, administracijos, mokytojų, 

klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių, tėvų funkcijos ir atsakomybė reglamentuota 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos 

apraše, patvirtintame 2021-06-22 mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-100.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

14. Ugdymo planą rengė mokyklos direktoriaus 2021 m. geguţės 16 d. įsakymu Nr. V-77 

patvirtinta darbo grupė. Ugdymo plano projektas suderintas mokyklos tarybos posėdyje (2021-06-

14 protokolas Nr. TP-2), mokytojų tarybos posėdţiuose (2019-06-15 protokolas Nr. MP-7, 2021-

06-22 protokolas Nr. MP-8). 

15. Ugdymo plane įteisinami mokyklos bendruomenės susitarimai dėl: 

15.1. ugdymo plano tikslo, uţdavinių (žr. UP 2, 3 punkt.); 

15.2. 1–4, 5–10 klasių mokymosi pusmečiais, mokinių atostogų, ugdymo esant ypatingoms 

aplinkybėms (žr. UP 9, 13 punkt.); 

15.3. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičius konkrečioje klasėje (žr. UP 74–75, 104–

107 punkt.); 
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15.4. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų modulių, ilgalaikių konsultacijų, 

pasirenkamųjų dalykų, atsiţvelgiant į mokinio mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas (žr. UP 

74–75, 104–107 punkt.); 

15.5. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

poreikio ir jų panaudojimo (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinio 

individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m. 

birželio 22 d. įsakymu Nr. V-96); 

15.6. pradinio ugdymo dalykų sričių ugdymo turinio įgyvendinimo (žr. UP 87–88 punkt.); 

15.7. pagrindinio ugdymo dalykų sričių ugdymo turinio įgyvendinimo (žr. UP 95–103 

punkt.); 

15.8. ugdymo proceso organizavimo formų (žr. UP 11, 61–74 punkt.); 

15.9. priemonių dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos metu, 

kompensavimo (žr. 104–107 punkt.); 

15.10. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo 

(žr. UP 19–24 punkt., Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinio individualaus 

ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. 

įsakymu Nr. V-96); 

15.11. projektinio darbo rengimo ir organizavimo (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės 

mokyklos projektinės veiklos organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

mokyklos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-99); 

15.12. paţintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų plėtojimo (žr. UP 11, 18 punkt.); 

15.13. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo (žr. UP 25–39 punkt.); 

15.14. mokinių mokymosi pasiekimų ir paţangos vertinimo (Vilkaviškio Salomėjos Nėries 

pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi  pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m. birželio22 d. įsakymu Nr. V-90); 

15.15. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio nustatymo būdų, 

numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti, švietimo 

pagalbos teikimo (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokymosi pasiekimų 

gerinimo, mokymosi ir švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos 

direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-92); 

15.16. mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo organizavimo (žr. UP IV skyrius); 

15.17. mokinių, atvykusių iš uţsienio, ugdymo (žr. UP 44–46 punkt.); 

15.18. naujai atvykusių mokinių adaptacijos (žr.  UP 94 punkt.); 

15.19. mokinių mokymo namie ir ugdymosi šeimoje (žr. UP 54–60 punkt.); 

15.20. informacinių technologijų naudojimo, skaitmeninio turinio kūrimo (žr. UP 18 punkt.); 

15.21. informatinio mąstymo ugdymo pradinėse klasėse (žr. UP 18 punkt.); 

15.22. mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir 

integruojamąsias programas ir programų integravimo būdų (žr. UP 18 punkt.); 

15.23. laikinųjų grupių dydţio ir sudarymo principų (žr. UP 47–48 punkt.); 

15.24. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) tikslų, būdų ir formų 

(Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos 

direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-97);  

15.25. bendradarbiavimo su Vilkaviškio pradine mokykla, Vilkaviškio 

„Ąţuolo“ progimnazija, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija bei Vilkaviškio PRC, siekiant uţtikrinti 

įgyvendinamų ugdymo programų tęstinumą, perimamumą, nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandţio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

16. Atsiradus nenumatytiems atvejams mokykla ugdymo proceso metu koreguoja mokyklos 

ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, atsiţvelgdama į mokymo lėšas ir 

išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti, ir informuoja 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos įgaliotą asmenį. 
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17. Mokyklos ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki 2021 m. rugsėjo 1 d. suderinęs su 

mokyklos taryba bei Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

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.  

1–4 kl.  integruojama į lietuvių 

kalbos, pasaulio paţinimo, 

fizinio ugdymo, tikybos pamokų 

bei klasių valandėlių turinį; 

5–10 kl.  integruojama į gamtos 

ir ţmogaus, biologijos, fizinio 

ugdymo, technologijų, 

informacinių technologijų, 

dorinio ugdymo, klasių 

valandėlių, SEU pamokų turinį. 

Ilgalaikiai dalykų planai 

 

 

 

 

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. Ugdymo karjerai 

programa 

1–4 kl.  integruojama į pasaulio 

paţinimo pamokų ir klasių 

valandėlių turinį bei projektinę 

veiklą; 

5–10 kl.  integruojama į klasių 

valandėles ir neformalųjį 

švietimą. 

Ilgalaikiai dalykų planai 

 

 

 

Vilkaviškio Salomėjos 

Nėries pagrindinės 

mokyklos ugdymo karjerai 

programa 2021–2022 m. m. 

ir 2022–2023 m. m., 

patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2021 m. 

birželio 22 d. įsakymu Nr. 

V-95 

3. Socialines ir emocines 

kompetencijas ugdanti 

prevencinė programa, 

apimanti  smurto, 

alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medţiagų 

vartojimo prevenciją, 

sveikos gyvensenos 

skatinimą 

Programos įgyvendinimui 5–10 

klasėse 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. Gyvenimo įgūdţių 

ugdymo programa 

1–4 kl.  integruojama į lietuvių 

kalbos, dailės ir technologijų, 

fizinio ugdymo pamokų bei 

klasių valandėlių turinį. 

Ilgalaikiai dalykų planai 
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5. Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medţiagų 

vartojimo prevencijos 

programa 

1–4 kl.  integruojama į pasaulio 

paţinimo, tikybos, lietuvių 

kalbos, fizinio ugdymo pamokų 

bei klasių valandėlių turinį. 

Ilgalaikiai dalykų planai 

 

 

6. Etninės kultūros 

veiklos programa 

5–10 kl. 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 

 

7. Pilietiškumo pagrindų 

mokymas  

Integruojama į lietuvių kalbą;  

5–10 kl. laisvės kovų istorijai 

skiriama po 3 pamokas (iš viso  

18 pamokų); 

Ilgalaikiai lietuvių kalbos ir 

literatūros planai 

8. Etninės kultūros 

ugdymas 1–4 klasėse 

Integruojama į dorinio ugdymo, 

lietuvių kalbos, uţsienio (anglų 

k.), matematikos, pasaulio 

paţinimo, dailės ir technologijų, 

muzikos mokomuosius dalykus, 

neformalųjį švietimą. 

Ilgalaikiai dalykų planai 

9. Ţmogaus saugos 

bendroji programa 

1–4 kl. integruojama į  dorinio 

ugdymo, lietuvių kalbos, 

pasaulio paţinimo, fizinio 

ugdymo, matematikos, dailės ir 

technologijų  mokomuosius 

dalykus, klasės valandėles, 

projektinę veiklą. 

Ilgalaikiai dalykų planai 

10. 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 

glaudţiai 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 

11. 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 

12. Antikorupcinis 

ugdymas  
 5–10 kl. integruojamas į 

klasės valandėles; 

Klasių vadovų planai, 
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  9 kl. integruojamas į 

Nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos modulį. 

Nacionalinio saugumo ir 

krašto gynybos  modulio 

programa, patvirtinta 

mokyklos direktoriaus 2021 

m. birželio 22 įsakymu Nr. 

V-101  

13. Finansinio raštingumo 

ir verslumo ugdymas   

Integruojama į matematikos ir 

geografijos dalykų pamokas. 

Matematikos ir geografijos 

dalykų ilgalaikiai planai 

14. Informacinio 

raštingumo ugdymas, 

skaitmeninio turinio 

kūrimas 

 5–10 kl. 

integruojama  į ne maţiau kaip 

dvi  dalykų pamokas per 

pusmetį; 

 7–8 kl. 

informacinių technologijų 

programa integruojama į 

matematikos pamokas (18 pam.) 

Dalykų ilgalaikiai planai 

 

15. Informatinio mąstymo 

ugdymas 1–4 klasėse 

Integruojama į dorinio ugdymo, 

lietuvių kalbos, uţsienio (anglų 

k.), matematikos, pasaulio 

paţinimo mokomuosius dalykus 

ir projektinę veiklą. 

Ilgalaikiai dalykų planai 

16. Mokinių aktyvios 

veiklos ugdymas 

Ilgosios pertraukos metu (30 

min.) sudaroma galimybė rinktis   

aktyvios veiklos sritis: stalo 

teniso, krepšinio, futbolo, 

judriųjų ţaidimų.  

2021-06-15 mokytojų 

tarybos posėdžio protokolas 

Nr. MP-7 

 

17. Paţintinė, 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, 

uţtikrinant, kad kiekvienas 

mokinys per kalendorinius 

metus turėtų galimybę 

pasinaudoti bent viena siūloma 

kultūros teikėjo paslauga. 

UP 11 punkt., 

Ilgalaikiai dalykų planai, 

klasių vadovų planai, 

neformaliojo švietimo 

grupių programos 

 

18. STEAM veiklos Integruota į gamtos ir socialinių 

mokslų, matematikos, 

technologijų, menų bei kalbų 

mokomųjų dalykų turinį. 

Ilgalaikiai dalykų planai 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŢANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

19. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę uţ mokymąsi.  

20. Mokykloje individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui:  

20.1. atvykusiam mokytis iš uţsienio; 

20.2. turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių; 

20.3. kurio mokymosi pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) ţemesnis, nei numatyta 

Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paţangos;  

20.4. kuris mokosi namie; 

20.5. atvykusiam iš kitos mokyklos uţsienio kalbos mokymosi pasiekimų skirtumams 

likviduoti. 

21. Mokinio pasiekimai ir paţanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 

21.1. teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir paţangos 

vertinimą;  

21.2. mokyklos priimtais sprendimais dėl mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo ar (ir) 

įvertinimo (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi  pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m. birželio22 d. 

įsakymu Nr. V-90). 

22. 1–4 kl. mokinių vertinimo rezultatas fiksuojamas pasiekimų lygiais (aukštesnysis, 

pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas), 5–10 kl. – 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. birželio22 d. įsakymu Nr. V-90).  

23. Mokinių mokymosi  paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas skelbiamas 

mokyklos interneto svetainėje.  

24. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokykla dalyvauja Vilkaviškio rajono 

savivaldybės ir (ar) mokyklos sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai naudojami ugdymo procese 

mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

25. Ugdymo procesui organizuoti sudarytas tvarkaraštis, vadovaujantis 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“ patvirtinimo. 

26. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi 

krūvio ir skiriamų namų darbų stebėsena.  

27. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra paskirstytas proporcingai: 

27.1. 1 kl. mokiniai per dieną turi ne daugiau kaip 5 pamokas;  

27.2. 2–4 kl. mokiniai per dieną turi ne daugiau kaip 6 pamokas; 

27.3. 5–8 klasių mokiniai penktadienį turi 6 ar maţiau pamokų; 

27.4. 9–10 klasių mokiniams, pasirinkusiems kelių dalykų modulius, penktadienį gali būti 7 

pamokos. 

28. Mokykla uţtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, 



27 

 

fiksuojant elektroniniame dienyne. Kontroliniai darbai nerašomi pirmą dalyko pamoką grįţus po 

ligos, po atostogų,  šventinių dienų. 

29. Mokykla uţtikrina, kad uţduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

29.1. atitiktų mokinio galias; 

29.2. būtų naudingos grįţtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti; 

29.3. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

29.4. nebūtų skiriamos atostogoms; 

29.5. nebūtų skiriamos dėl įvairių prieţasčių neįvykusių pamokų uţdaviniams įgyvendinti. 

30. Mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti skiriamų namų darbų uţduočių dėl nepalankių 

socialinių, ekonominių, kultūrinių sąlygų, sudarytos sąlygos namų darbų uţduotis atlikti mokykloje 

pailgintos dienos grupėje. 

31. Pirmosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pradinio ugdymo programą, ir 

penktosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį, skirtas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę.  

32. Mokykloje organizuojamos ilgalaikės matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijos. 

Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį (žr. UP 104–

107 punkt.). 

33. Dalykų mokytojai mokymosi pagalbai organizuoti skiria trumpalaikes konsultacijas, 

atsiţvelgdami į mokinių mokymosi galias. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės uţ pamokos 

trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu 

dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio 

daromą paţangą. 

34. Mokykloje priimti susitarimai (2021-06-15 mokyklos tarybos posėdţio protokolas Nr. 

TP-2, 2021-06-15 mokytojų tarybos posėdţio protokolas Nr. MP-7): 

34.1. mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varţybose, konkursuose, olimpiadose per 

atostogas, savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. 

Mokinio prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas;  

34.2. mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varţybose, pagal poreikį 

suteikiamas laikas 1–2 d. joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.  

35. Mokinys, jeigu pageidauja, mokyklos direktoriaus įsakymu atleidţiamas nuo dalies ar 

visų pamokų lankymo tų dalykų:  

35.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo 

metais prizinės vietos laimėtojas;  

35.2. kurių mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs.  

36. Mokinio, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidţiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklos 

direktoriui teikia prašymą ir neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki rugsėjo 1 d.  

37. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko 

mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripaţįsta, kad neformaliojo 

vaikų švietimo programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio dalies ar 

visų pamokų mokinys atleidţiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą.  

38. Mokykla priėmusi sprendimus dėl vertinimo (2021-06-14 mokyklos tarybos posėdţio 

protokolas Nr. TP-2, 2021-06-15 mokytojų tarybos posėdţio protokolas Nr. MP-7):  

38.1. mokinys, kuris mokosi pagal formalųjį švietimą papildančias programas bei 

neformaliojo vaikų švietimo programą ir  atleistas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, 

ugdomojo proceso pabaigoje atlieka atsiskaitomąjį darbą, kurį parengia mokytojas; 

38.2.  atsiskaitomasis darbas vertinamas dešimtbale vertinimo skale arba lygiu (pradiniame 

ugdyme); 

38.3. atsiskaitomojo darbo įvertinimas atitinka metinį dalyko įvertinimą.  
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39. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų 

metu uţsiima kita ugdomąja veikla arba mokosi individualiai. Jeigu šios pamokos pagal pamokų 

tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai mokyklos sprendimu (2021-06-14 mokyklos 

tarybos posėdţio protokolas Nr. TP-2, 2021-06-15 mokytojų tarybos posėdţio protokolas Nr. MP-

7) į mokyklą  gali atvykti vėliau arba išvykti anksčiau arba uţsiimti kita ugdomąja veikla. Apie tai 

mokykla informuoja tėvus. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

40. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų.  

41. Mokymosi pagalba mokykloje  teikiama kiekvienam mokiniui: 

41.1. dėl ligos ar kitų prieţasčių praleidusiam dalį pamokų;  

41.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų uţduočių įvertinimą;  

41.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

41.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) ţemesnis, nei numatyta Pradinio ar 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paţangos;  

41.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis;  

41.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygio ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi; 

41.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

41.8. kitais individualiais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

42. Mokykla laiku uţtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, apimančią ţemų pasiekimų 

prevenciją, intervenciją sprendţiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones, 

vadovaudamasi Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokymosi pasiekimų gerinimo, 

mokymosi ir švietimo pagalbos tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2021 m. birželio 

22 d. įsakymu Nr. V-92. 

43. Mokykloje direktoriaus įsakymu (2021 birţelio 22 d. mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. 

V-102) paskirtas pavaduotojas ugdymui, atsakingas uţ mokymosi pasiekimų stebėsenos 

koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŢSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

44. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam uţsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą: 

44.1. sudaro galimybes asmenų mokymosi tęstinumui pagal atvykusiųjų ir / ar grįţusiųjų į 

Lietuvą pasiekimus atitinkančią bendrojo ugdymo programą;  

44.2. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

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

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

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

44.3. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka 

šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu uţsienio valstybėje vaikas buvo 

ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai 

(globėjai) pateikia tai patvirtinančius dokumentus; 
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44.4. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdţiusį Lietuvos 

Respublikoje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, priima mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą;  

44.5. išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamţiais, 

švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

44.6. informuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėją ir numato tolimesnį mokymąsi;  

44.7. prieš pradedant mokiniui mokytis mokykloje, mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo, 

atsakingas uţ mokinių, baigusių tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, mokymosi 

koordinavimą, kartu su mokinio būsimos klasės vadovu, mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) aptaria poreikį tam tikrą laiko dalį intensyviai mokytis lietuvių kalbos, numato tolesnio 

mokymosi perspektyvą, švietimo pagalbos poreikį:  

44.7.1. sudaro mokinio individualų ugdymo planą, atsiţvelgdama į jo mokymosi pasiekimus. 

Individualiame ugdymo plane numatomas  pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų (esant 

poreikiui), numatytų BUP 75, 109 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti dalies 

dalykų, esant aukštesniems šių dalykų pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir šių 

dalykų pamokas skirti lietuvių kalbai mokyti; 

44.7.2. numato mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę (nuo 1 iki 3 mėnesių, atsiţvelgiant į 

individualius poreikius). Adaptaciniu laikotarpiu stebi mokinio individualią paţangą: 

44.7.2.1. jei adaptaciniam laikotarpiui skiriamas 1 mėn., šį mėnesį mokinys paţymiais 

nevertinamas; 

44.7.2.2. jei adaptaciniam laikotarpiui skiriami 2 mėn., pirmą mėnesį mokinys paţymiais 

nevertinamas, antrą mėnesį  nerašomi nepatenkinami įvertinimai; 

44.7.2.3. jei adaptaciniam laikotarpiui skiriami 3 mėn., pirmą mėnesį mokinys paţymiais 

nevertinamas, likusius 2  mėnesius  nerašomi nepatenkinami įvertinimai; 

44.7.3. praėjus adaptaciniam laikotarpiui VGK posėdyje sprendţiama dėl adaptacinio 

laikotarpio pratęsimo / nepratęsimo. (2021-06-15 mokyklos tarybos posėdţio protokolas Nr. TP-2, 

2021-06-15 MOKYTOJŲ tarybos posėdţio protokolas Nr. MP-7). 

45. Mokykla, organizuodama atvykusio ar grįţusio asmens mokymą, kuris mokėsi pagal 

tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar yra ją baigęs: 

45.1. parengia iš uţsienio sugrįţusio mokinio individualaus ugdymo ir pagalbos teikimo  

planą bei individualų ugdymo(si) planą siekiant likviduoti ţinių spragas (Vilkaviškio Salomėjos 

Nėries pagrindinės mokyklos mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas, 

patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-96); 

45.2. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais, teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą paţangą ir gauna grįţtamąją 

informaciją; 

45.3. konsultuoja dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklų pasirinkimo;  

45.4. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandţiai įsitraukti į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, ugdymo procesą, prireikus paskiria mokinius savanorius; 

45.5. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais).  

46. Jeigu atvykęs mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla organizuoja: 

46.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu, kartu uţtikrindama, kad kitų dalykų jis 

mokytųsi kartu su bendraamţiais: 

46.1.1. sudarydama galimybę kurį laiką nesimokyti dalies dalykų, esant aukštesniems šių 

dalykų pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir šių dalykų pamokas skirti lietuvių 

kalbai mokyti; 
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46.1.2. lietuvių kalbai mokytis skiriant ilgalaikes konsultacijas.  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

47. Mokykla, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ugdymo programas, nustatė laikinosios 

grupės dydį: joje gali būti 10–30 mokinių (2021-06-14 mokyklos tarybos posėdţio protokolas Nr. 

TP-2, 2021-06-15 mokytojų tarybos posėdţio protokolas Nr. MP-7). 

48. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos 

laikinosios grupės šiais atvejais: 

48.1. doriniam ugdymui mokyti, jeigu ne maţiau kaip 10 tos pačios klasės mokinių yra 

pasirinkę tikybą ar etiką. Jeigu tikybą ar etiką tos pačios klasės mokinių pasirinkę maţiau nei 10, 

jungiama į laikinąsias grupes su kitomis paralelių klasių grupėmis; 

48.2. uţsienio kalboms mokyti, jei klasėje mokosi ne maţiau kaip 20 mokinių pradinio 

ugdymo programoje, ne maţiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ugdymo programoje; 

48.3. informacinėms technologijoms mokyti, nes kabinetuose yra po 15 darbo vietų 

(išskyrus 9, 10 kl.); 

48.4. technologijoms mokyti, išskyrus 9, 10 kl.; 

48.5. fiziniam ugdymui, atskiriant 5–8 klasių mergaičių ir berniukų grupes. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

49. Mokykloje sudarant jungtines klases vadovaujamasi Mokyklų, vykdančių formaliojo 

švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2011 m. birţelio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“. 

50. Įgyvendinant pradinio  ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, 

Paeţerių skyriaus 1–4 ir 5–8 klasės jungiamos po dvi. 

51. Pamokų skaičius mokiniui per mokslo metus yra ne maţesnis uţ BUP 75 ir 109 

punktuose nurodytą minimalų privalomą pamokų skaičių atitinkamos klasės mokiniui.  

52. Jungtinei klasei, kurioje mokosi 1,3 klasių mokiniai, skiriamos 27, jungtinei klasei, 

kurioje mokosi 2,4 klasių mokiniai skiriamos 28, jungtinei klasei, kurioje mokosi 5–6 klasių 

mokiniai, skiriamos 34, jungtinei klasei, kurioje mokosi 7–8 klasių mokiniai, skiriamos 36 

pamokos. 

53. Mokykla numačiusi, kurių dalykų pamokas skirtingo amţiaus mokiniams jungtinėje 

klasėje organizuos vienu metu, o kuriais atvejais – atskirai ar tik dalį kartu, o dalį atskirai (žr. UP  

76,105, 107 punkt.). 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

54. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu 

Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu.  

55. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 
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atsiţvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

56. Pradinio ugdymo bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus 

ugdymo dalykus. 

57. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

57.1. pagal pradinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma valandos paskirstytos taip: 

 

Dalykas / klasė 1 2 3 4 

Dorinis ugdymas (tikyba) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Lietuvių kalba (gimtoji) 4 4 4 4 

Uţsienio kalba (anglų)  1 1 1,5 

Matematika  3 2,5 2,5 3,5 

Pasaulio paţinimas  1,25 0,75 0,75 1,25 

Dailė ir technologijos 0,5 0,5 0,5 0,5 

Iš viso  9 9 9 11 

 

57.2. pagal pagrindinio ugdymo programą  savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma valandos paskirstytos taip: 

Dalykas / klasė 5 6 7 8 9 10 

Dorinis ugdymas (etika / tikyba) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Lietuvių kalba ir literatūra 4 4 4 3 3,5 4 

Uţsienio kalba 1-oji (anglų kalba) 2,5 2 2 2,5 2,5 2,5 

Uţsienio kalba 2-oji (rusų / vokiečių kalba)  1 1 1 1 1 

Matematika  3 2,5 3 3 3 3 

Gamta ir ţmogus, biologija  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 

Fizika    0,5 0,5 1 0,75 

Chemija     1 1 0,5 

Informacinės technologijos 0,75 0,25 0,25  0,5 0,5 

Istorija  1 0,75 0,75 0,75 0,5 0,75 

Pilietiškumo pagrindai     0,25 0,25 

Geografija   0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 

Ekonomika ir verslumas     0,25  

Iš viso  12 12 13 13 15 15 

 

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

kuris mokosi namie pagal pradinio ugdymo programą nesimoko menų ir fizinio ugdymo, 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.  

59. Namuose mokomų mokinių pasiekimai fiksuojami e-dienyne, pusmečių rezultatai 

aptariami VGK posėdţiuose. 

60. Mokinių, ugdomų šeimoje, mokykloje nėra, atsiradus tokiems atvejams mokykla ugdymą 

šeimoje organizuos remdamasi BUP 63 punktu. 

 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 
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KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL  UGDYMO 

PROGRAMAS 

 

61. Mokykla yra priėmusi sprendimą dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu. 

62. Mokykla, planuodama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“. 

63. 5–10 klasių mokiniai, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 5,4 

proc.  ugdymo proceso įgyvendins nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

64. Nuotolinis mokymo procesas 2021–2022 m. m. organizuojamas: 

64.1. 2021 m. spalio 25–29 d.; 

64.2. 2022 m. vasario 7–11 d. 

65. Nuotolinio mokymo(si) proceso 2022–2023 m. m. konkrečios datos bus numatytos 2022 

m. birţelio mėn. 

66. Konsultacijos (individualios ir grupinės) ugdymo proceso metu ir mokinių atostogų metu 

(esant poreikiui) organizuojamos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu.  

67. Mokiniai ir mokytojai aprūpinami IT priemonėmis pagal iš anksto surinktą informaciją. 

68. Mokiniams, kurie neturi sąlygų mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

taip pat mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų),  sudaromos sąlygos mokytis mokykloje. 

69. Vykdydama nuotolinį ugdymą mokykla naudoja Microsoft Teams platformą.  

70. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

mokykla uţtikrina, kad visas ugdymo procesui skirtas laikas  kiekvienai klasei būtų skiriamas 

sinchroniniam ugdymui. 

71. Pamokų tvarkaraštis pritaikomas sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui organizuoti. 

Nepertraukiama sinchroninio ugdymo trukmė – 90 min. Numatoma viena 30 min. pertrauka, skirta 

pietums. 

72. Pamokos struktūra pritaikoma sinchroniniam  ugdymui organizuoti, atsiţvelgiant į dalyko 

programos ypatumus, mokinių amţių. 

73. Informacija apie ugdymosi proceso nuotoliniu  būdu organizavimo tvarką skelbiama 

mokyklos tinklalapyje, e. dienyne iš anksto prieš pradedant ugdymosi procesą nuotoliniu būdu. 

74. Nuotolinio ugdymo organizavimo ir vykdymo tvarka, administracijos, mokytojų, klasių 

vadovų, pagalbos mokiniui specialistų, mokinių, tėvų funkcijos ir atsakomybė reglamentuota 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos 

apraše, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2021 birţelio 22 d. įsakymu Nr. V-100. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

75. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais pradinio ugdymo programai įgyvendinti ir 

neformaliojo švietimo programoms skiriama valandų, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 

klasėse – 45 min.:  
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Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Pradinio 

ugdymo 

programa (1–4 

klasės) 

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

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7 7 29 

Uţsienio kalba (anglų)  2  2 2 6 

Matematika 4 5 4 5 18 

Pasaulio paţinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Šokis 1 1 1 1 4 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 

Iš viso privalomų pamokų skaičius 

mokiniui 

1 kl. – 23 

2 kl. – 25 

3 kl.– 24 

4 kl.– 25 

97 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti   

2 

 

2 

    
NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS  2 

 

 
 

76. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais pradinio ugdymo programai įgyvendinti  

skiriamas valandų skaičius jungtiniam komplektui, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 

klasėse – 45 min.:  

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius jungtiniam komplektui 

1 

klasė 

1–3 

klasės 

3 

klasė 

 

 

3–4 

klasės 

2 

klasė 

2–4 

klasės 

4 

klasė 

Pradinio 

ugdymo 

programa  

(1–4 

klasės) 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

1  1  1  1 4 

Lietuvių kalba 

(gimtoji) 

1 7    7  15 

Uţsienio kalba (anglų)   1 1 2  1 6 

Matematika 1 3 1   5  10 

Pasaulio paţinimas  2    2  4 

Dailė ir technologijos   2    2  4 

Muzika  2    2  4 

Šokis  1    1   

Fizinis ugdymas  3    3  6 

Iš viso komplektui 3 20 3 1 3 22 2 53 

Privalomų ugdymo 

valandų skaičius 

mokiniui 

23 

(3+20) 

 24 

(4+20) 

 25 

(3+22) 

 25 

(3+22) 
97 

Valandos, skiriamos 

mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai 

teikti   

 1 
 

  

 

 1   
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Iš viso jungtiniams 

komplektams 
27 

 
28 55 

NEFORMALUSIS  

ŠVIETIMAS  2 

 

 

77. Valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos įvertinus mokinių 

ugdymosi poreikius, naudojamos mokymosi pagalbai teikti (individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms gabiems mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant ţemiems 

mokymosi pasiekimams, taip pat projektinei, kūrybinei ir kitai mokinių ugdomajai veiklai (pvz., 

techninei kūrybinei, gamtamokslinio tyrinėjimo ir eksperimentavimo, skaitymo gebėjimų ugdymo ir 

kt.), padedančiai siekti Bendrosios programos tikslų. 

78. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius 

visiems klasės mokiniams, valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, valandų 

neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. 

79. Ugdymo valandos, nurodytos ugdymo plano 75 punkte, numatytos pradinio ugdymo 

programai įgyvendinti, mokyklai ugdymo procesą organizuojant grupinio mokymosi forma 

kasdieniu  mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo 

švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo.“ 

80. Klasės dėl maţo mokinių skaičiaus į grupes nedalijamos. 

81. Laikinosios grupės iš kelių klasių mokinių pagal gebėjimų grupes nesudaromos.  

82. Bendrosios programos tikslų siekiama ugdymo turinį formuojant pagal dalykus. 

83. Ugdymo procesas organizuojamas pamokos ir kitomis mokymosi organizavimo 

formomis: 

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

4 kl. numatomas vadovaujantis 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 “ patvirtinimo“; 

83.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 

integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo 

dalykų ir neformaliojo švietimo programų turinį: 

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

dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandos, 2–4 klasėse – 6 valandos. Į šį laiką 

neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas; 

83.2.2. mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą paţintinė, kultūrinė, 

meninė, kūrybinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Šiai veiklai per 

mokslo metus skiriamos 9 pamokos, atsiţvelgiant į pradinio ugdymo bendrojoje programoje 

numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amţių. Veikla siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, 

bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose 

aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. 

84. Ugdymą organizuojant pamokos ir kitomis mokymosi organizavimo formomis 

įgyvendinamas dalykų programų turinys. 

85. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir uţ jos ribų (muziejuose, 

parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.).  

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

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą ugdymo valandų skaičių.  
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ANTRASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS IR ATSKIRŲ DALYKŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

87. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas 2021–2022, 2022–2023 m. m. 

87.1. Dorinis ugdymas:  

87.1.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką 

arba tikybą;  

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

(globėjų, rūpintojų) parašytą prašymą.  

87.2. Kalbinis ugdymas: 
87.2.1. lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis; 

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

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

plano 75 punkte nurodytas pamokas; 

87.2.3. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas 

(naudojant mokomąsias uţduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į 

kalbinę raišką ir rašto darbus). Mokykloje vadovaujamasi Bendraisiais kalbos ugdymo 

reikalavimais; 

87.2.4. pirmosios uţsienio kalbos mokymas: 

87.2.4.1. pirmoji uţsienio kalba yra anglų; 

87.2.4.2. pirmosios uţsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

87.2.4.3. pirmajai uţsienio kalbai mokyti 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per 

savaitę.  

87.3. Socialinis ir gamtamokslis ugdymas:  

87.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio paţinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. 1/4 dalykui skiriamo laiko ugdymas vyksta tyrinėjimams palankioje aplinkoje, 

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

87.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis  1/4 pasaulio paţinimo dalyko laiko skiriama 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos paţinimui palankioje aplinkoje 

(lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

87.4. Matematinis ugdymas:  

87.4.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių bei tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rekomendacijomis, mokykloje organizuojamų standartizuotų testų rezultatais; 

87.4.2. organizuojant matematinį ugdymą, naudojamos informacinės komunikacinės 

technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės. 

87.5. Fizinis ugdymas: 

87.5.1. fiziniam ugdymui  skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę; 

87.5.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

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

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

87.5.2.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje; 

87.5.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu pagal 

galimybes organizuojamos judriosios pertraukos. 

87.6. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika): technologiniam ugdymui 

skiriama ne maţiau kaip 1/3 dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko.  
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88. Mokiniai, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (dailės, muzikos, sporto) neatleidţiami nuo atitinkamo privalomojo 

dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo. 

 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

89. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo 

programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų 

vykdymą. 

90. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, uţtikrina minimalų Bendrosioms 

programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičių per savaitę.  

91. Mokykla, atsiţvelgdama į:  

91.1. 2021 m. 8 klasių NMPP ir 10 kl. PUPP rezultatus siūlo mokiniams rinktis: 

91.1.1. matematikos ilgalaikes konsultacijas 8 kl. aukštesnius ugdymosi pasiekimus 

turintiems mokiniams (0,5 val.) ir ţemesnius ugdymosi pasiekimus turintiems mokiniams (0,5 val.); 

91.1.2. lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikes konsultacijas 8 kl. mokiniams (0,5 val.); 

91.1.3. matematikos modulį 10 kl. mokiniams (0,5 val.); 

91.1.4. lietuvių kalbos ir literatūros modulį 10 kl. mokiniams (0,5 val.); 

91.2. mokymosi praradimus dėl COVID-19: 

91.2.1. matematikos ilgalaikes konsultacijas 5 kl. mokiniams (0,5 val.); 

91.2.2. lietuvių kalbos  ilgalaikes konsultacijas 5 kl. mokiniams (0,5 val.). 

92. Mokykla siūlo 9 kl. mokiniams  rinktis Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulį 

(1 val.). 

93. Mokykla siūlo projektines veiklas 5–8 klasių mokiniams pagal  mokyklos projektinių 

veiklų įgyvendinimo sistemą, numatytą Projektinių veiklų įgyvendinimo organizavimo, vykdymo ir 

vertinimo tvarkos apraše (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos projektinių veiklų 

organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m. 

birželio 22 d.). 

94. Mokykla nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams (2021-06-14 mokyklos 

tarybos posėdţio  protokolas Nr. TP-2, 2021-06-15 mokytojų tarybos posėdţio protokolas Nr. MP-

7):  

94.1. siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami klasių vadovai, 

dalykų mokytojai, neformalaus švietimo vadovai, mokiniai savanoriai, mokyklos švietimo pagalbos 

specialistai, mokyklos administracija ir kt.; 

94.2. penktųjų klasių mokiniams, naujai atvykusiems mokiniams į kitas klases, 

pradėjusiems mokytis naują dalyką du mėnesius nerašomi nepatenkinami įvertinimai, vieną mėnesį 

nerašomi kontroliniai darbai; 

94.3. klasės vadovas rugsėjo mėn. pirmą savaitę mokinius ir jų tėvus supaţindina su 

mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, ugdymo proceso organizavimu, kabinetine sistema, pamokų 

tvarkaraščiu, jo galimų laikinų pakeitimų tvarka; 

94.4. dalykų mokytojai per pirmąsias pamokas supaţindina mokinius su pagrindinio 

ugdymo programų reikalavimais, ţinių ir pasiekimų vertinimo tvarka pamokoje, veda saugaus 

elgesio instruktaţus ir  fiksuoja e-dienyne; 
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94.5. klasės vadovas kartu su psichologu ir socialiniu pedagogu per pirmus tris mėnesius 

atlieka reikalingus adaptacijai tyrimus, su išvadomis supaţindina dalykų mokytojus, tėvus 

(globėjus, rūpintojus). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

95. Dorinis ugdymas:  

95.1. dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats; 

95.2. siekiant uţtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą  renkasi 

dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10). Prašymas raštu pateikiamas mokyklos direktoriui ne vėliau kaip 

iki birţelio 5 d.; 

95.3. iš 6d ir 6e klasių etikai dėstyti sudaryta laikinoji grupė; 

95.4. iš 8c ir 8d klasių tikybai dėstyti sudaryta laikinoji grupė. 

96. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 

96.1. 10 klasių mokiniams siūlo rinktis lietuvių kalbos modulį, kuriam skiriama 0,5 

savaitinės valandos iš valandų, skirtų mokinio poreikiams tenkinti; 

96.2. 5 klasių mokiniams siūlo rinktis lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikes konsultacijas 

kalbos vartojimo įgūdţiams formuoti ir skaitymo gebėjimams gerinti (0,5 val.);  

96.3. 8 klasių mokiniams siūlo rinktis lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikes konsultacijas 

kalbos vartojimo praktikai (0,5 val.); 

96.4. 5–10 klasių mokiniams siūlo lankyti trumpalaikes (individualias / grupines) 

konsultacijas po pamokų ir mokinių atostogų metu pagal dalyko mokytojo sudarytą tvarkaraštį; 

96.5. 5–10 klasėse vieną kartą per savaitę dvi lietuvių kalbos ir literatūros pamokos 

organizuojamos viena po kitos, sudarant galimybę atlikti ilgiau trunkančius kūrybinius darbus ar 

projektus; 

96.6. siekdama gauti grįţtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus ir 

priimdama sprendimus dėl ugdymo kokybės gerinimo, mokykla dalyvauja lietuvių kalbos ir 

literatūros (skaitymo ir rašymo) NMPP. 

97. Uţsienio kalba. Turinio įgyvendinimas: 

97.1. uţsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 
97.2. antrosios uţsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės; 

97.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų 

tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją uţsienio kalbą – rusų ar vokiečių ir pateikia 

prašymą mokyklos direktoriui ne vėliau kaip iki birţelio 5 d.; 

97.4. mokinių grupės: 

97.4.1. mokant pirmosios uţsienio (anglų) kalbos mokiniai dalijami į pogrupius 5–8 

klasėse, nes klasėje yra daugiau kaip 21 mokinys; 

97.4.2. mokant pirmosios uţsienio (anglų) kalbos 9 ir 10 klasėse mokiniai į pogrupius 

nedalijami; 

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

klasėse: 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c; 

97.4.4. mokant antrosios uţsienio (rusų) kalbos mokiniai dalijami į tris pogrupius šiose 

klasėse: 8d, 8e; 

97.4.5. mokant antrosios uţsienio (rusų) kalbos jungiamos 6bc, 7bc, 8ae, 8cd paralelės 

klasės; 

97.4.6. mokant antrosios uţsienio (vokiečių) kalbos paralelės klasės jungiamos: 6bc, 6de, 

7ad, 7bc, 8ae, 8bcd; 

97.4.7. mokant antrosios uţsienio (vokiečių) kalbos jungiamos 9 ir 10 klasės; 
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97.5. 10 klasėje organizuojamas uţsienio kalbų pasiekimų patikrinimas centralizuotai 

parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais, pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą 

KELTAS; 

97.6. keisti uţsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos galima: 

97.6.1. jeigu mokinio norimos mokytis uţsienio kalbos pasiekimų lygis ne ţemesnis, nei 

numatyta tos kalbos bendrojoje programoje; 

97.6.2. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar uţsienio mokyklos ir šiuo metu 

mokykla dėl objektyvių prieţasčių jam negali sudaryti galimybės mokytis pradėtą kalbą. Tokiu 

atveju gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti 

mokytis uţsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus vienus mokslo metus 

jam skiriant ne maţiau kaip vieną papildomą uţsienio kalbos pamoką per savaitę; 

97.6.3. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą ir mokykla nustato, kad jo vienos uţsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 

mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimties balų vertinimo sistemą. 

Mokykla sudaro mokiniui individualų uţsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje uţsienio 

kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse; 

97.6.4. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo: 
97.6.4.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti uţsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Skiriant 

pamokų skaičių, vadovaujamasi BUP 109 punktu;  
97.6.4.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis). Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos 

mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal iš anksto priimtą 

susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėţti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 
98. Gamtos mokslai. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą:  
98.1. ne maţiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus skiriama 

eksperimentiniams ir praktiniams įgūdţiams ugdyti; 
98.2. 5–8 klasėse mokykla išbando Integralią gamtos mokslų programą 5–8 klasėms; 
98.3. 5–10 klasėse dvi gamtos mokslų pamokos organizuojamos viena po kitos, sudarant 

galimybę atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus; 
98.4. mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo 

priemonėmis“. Projekto metu gautos mokymo priemonės naudojamos eksperimentams, 

bandymams, modeliavimui atlikti gamtos mokslų pamokų metu; 
98.5. siekdama gauti grįţtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus ir 

priimdama sprendimus dėl ugdymo kokybės gerinimo, mokykla dalyvauja 8 klasių  gamtos mokslų 

NMPP, neorganizuojant pasiekimų patikrinimo nacionaliniu lygmeniu, mokykla vykdo pasiekimų 

patikrinimą mokyklos lygmeniu; 
98.6. mokykla sudaro mokiniams galimybes dalyvauti gamtos, technologijų, inţinerijos, 

matematikos ir menų centrų STEAM vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, 

vykstant į juos ir / ar nuotoliniu būdu. 
99. Technologijos. Turinio įgyvendinimas:  
99.1. 5–8 klasių mokiniai kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką pagal 

keturias technologijų programas: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medţiagų ir elektronikos; 
99.2. mokant technologijų grupėse nuo II pusmečio keičiama technologijų dalyko mokinių 

pasirinkta mokymo programa; 
99.3. technologijoms mokyti sudaromos laikinosios grupės 5–8 klasėse, 9–10 klasės į 

grupes nedalijamos; 
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99.4. technologijoms mokyti 5–7 klasėse skiriama po dvi pamokas iš eilės, sudarant 

galimybę ilgiau trunkantiems praktiniams darbams atlikti; 
99.5. 9 klasių mokiniams 17 valandų privalomasis integruotas technologijų kursas išdėstytas 

taip: 
99.5.1. organizuojamos ekskursijos į įstaigas, įmones, laboratorijas, Vilkaviškio PRC ir kt.; 
99.5.2. vyksta susitikimai su Vilkaviškio uţimtumo tarnybos atstovais, įvairių profesijų 

atstovais, sėkmingais verslininkais, studentais ir kt.; 
99.5.3. pabaigus integruotą technologijų kursą, 9 klasės mokiniai II pusmetyje renkasi 

vieną iš  privalomų technologijų programų: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medţiagų, 

elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų; 
99.5.4. mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

pasirinktus dalykus gali keisti 10 klasės I pusmetyje išimtinais atvejais:  
99.5.4.1. dėl sveikatos problemų; 

99.5.4.2. dėl asmeninės karjeros planavimo. 

100. Informacinės technologijos. Turinio įgyvendinimas: 
100.1. 7–8 klasėse devynios matematikos pamokos integruojamos su informacinių 

technologijų mokymu, integracija numatyta matematikos dalyko ilgalaikiuose planuose;  

100.2. 9 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis; 
100.3. 10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro  vienas iš pasirenkamųjų modulių – 

„Kompiuterinės leidybos pradmenys“ arba „Tinklalapių kūrimo pradmenys“. Modulį renkasi 

mokinys; 
100.4. per informacinių technologijų pamokas 5–7 klasės dalijamos į grupes, kadangi IT 

kabinetuose yra po 15 darbo vietų. 9 ir 10 klasės nedalijamos. 
101. Socialiniai mokslai: 

101.1. socialinių mokslų mokytojai mokymą grindţia tiriamojo pobūdţio metodais, 

diskusijomis, bendradarbiavimu, savarankiškai atliekamu darbu, pamokas, projektus, akcijas 

organizuoja ir kitose aplinkose (rajono ir respublikos lankytinose vietose, muziejuose, 

nacionaliniuose parkuose (mokant geografijos), netradicinėse erdvėse, virtualioje aplinkoje, 

vedamos integruotos pamokos;  

101.2. 9–10 klasių mokinių projektinio, kūrybinio, socialinio darbo gebėjimams ugdyti per 

mokslo metus skiriama 20 procentų visų dalykų pamokų; 

101.3. 9 klasių mokiniams siūloma rinktis Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulį, 

kurio programa parengta pagal Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V–943 „Dėl 

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos patvirtinimo“ (Nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos modulio programa, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 

V-101); 

101.4. 7 klasėje nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temos integruojamos į ţmogaus 

saugos mokymą, 8 klasėje – į geografijos pamokas, klasių valandėles; 

101.5. siekdama gauti grįţtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus ir 

priimdama sprendimus dėl ugdymo kokybės gerinimo, mokykla dalyvauja 8 klasių socialinių 

mokslų NMPP, neorganizuojant pasiekimų patikrinimo nacionaliniu lygmeniu, mokykla vykdo 

pasiekimų patikrinimą mokyklos lygmeniu. 

102. Fizinis ugdymas: 
102.1. 5–8 klasėse fiziniam ugdymui mokytis sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų 

grupės; 
102.2. 9–10 klasėse fizinis ugdymas mokomas mišriose grupėse; 
102.3. pasiekimai fizinio ugdymo pamokose vertinami paţymiu, išskyrus mokinių, 

priklausančių specialiajai medicininei fizinio pajėgumo grupei  (mokyklos tarybos posėdţio 2021-

06-14 protokolas Nr. TP-2); 
102.4. mokykla numačiusi, kaip organizuos ugdymą specialiosios medicininės fizinio 

pajėgumo grupės mokiniams:  
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102.4.1. mokiniai, priklausantys specialiajai medicininei fizinio pajėgumo grupei, dalyvauja 

pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas 

ir atsiţvelgiant į savijautą; 
102.4.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje; 
102.4.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai vertinami 

įrašu ,,įskaityta / neįskaityta“; 
102.5. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsiţvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, 

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdţio negalintiesiems atlikti įprastų uţduočių 

mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo uţduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas; 
102.6. mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo ţaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir kt.). Mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo 

pamokų, kurie mokosi sporto formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas, taip  siūlomos minėtos veiklos; 
102.7. organizuojant fizinio ugdymo pamokas mokyklos patalpose, atsiţvelgiama į Higienos 

normos reikalavimus. 
103. Projektinės veiklos įgyvendinimas 9–10 klasėse: 
103.1. 9 kl. mokiniams II pusmetyje skiriama 19 val. ilgalaikiams projektiniams darbams 

atlikti, 10 kl. mokiniams II pusmetyje skiriama 18 val. ilgalaikiams projektiniams darbams atlikti; 
103.2. projektinės veiklos integruojamos į socialinį emocinį ugdymą ir klasės valandėles; 
103.3. mokiniams siūloma rinktis iš dviejų temų: karjeros planavimo ir savanorystės veiklų. 

104. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę 2021–

2022, kai pamokos trukmė – 45 minutės, išskyrus Paeţerių skyriaus: 

 
KLASĖ 

 

 

DALYKAI 

5 a, b, c, d 6 a, b, c, d, e 7 a, b, c, d 8 a, b, c, d, e 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 4* 

Uţsienio kalba 1-oji 

(anglų kalba) 

3 3 3 3 3 3 

Uţsienio 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 ţmogus 2 2     

Biologija    2 2* 2 2* 

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 
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Ekonomika ir 

verslumas 

    1  

MENINIS IR TECHNOLOGINIS UGDYMAS, FIZINIS UGDYMAS, ŢMOGAUS 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 

Ţmogaus sauga 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 

--- --- --- 2,5   

Matematikos ilgalaikes 

konsultacijas 8 kl. 

ţemesnius ugdymosi 

pasiekimus turintiems 

mokiniams 

   2,5   

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 

2      

Lietuvių kalbos 

ilgalaikės konsultacijos 

5 kl. mokiniams 

1      

Lietuvių kalbos 

ilgalaikės konsultacijos 

8 kl. mokiniams 

   1   

Projektinė veikla     0,5 0,5 

Trumpalaikės dalykų 

konsultacijos 

mokymosi 

praradimams dėl 

COVID-19 

kompensuoti (pamokų 

skaičius per savaitę) 

10 

NEFORMALUSIS 

ŠVIETIMAS 

36 

 *išlyginamas valandų skaičius mokiniui, nurodytas 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. BUP 
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105. Paeţerių skyriaus pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu 

ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per 

savaitę 2021–2022, kai pamokos trukmė – 45 minutės: 

 
 

                     KLASĖ 

 

 

 DALYKAI  

5 5–6 6 7 7–8 8 

DORINIS UGDYMAS    

Dorinis ugdymas (tikyba)  
 

1   1  

KALBOS     

Lietuvių kalba ir literatūra  1 4 1 1 4 1 

Uţsienio kalba 

 (1-oji) 
1 2 1  3  

Uţsienio kalba 

 (2-oji) 
  2  2  

MATEMATIKA IR INFORMACINĖS 

TECHNOLOGIJOS  
 

Matematika 1 3 1 1 3 1 

Informacinės technologijos 1  1 0,5  0,5 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS   

Gamta ir ţmogus  2     

Biologija    1 1  

Chemija      2 

Fizika    1  2 

SOCIALINIS UGDYMAS     

Istorija  2   2  

Pilietiškumo pagrindai        

Socialinė-pilietinė veikla 10  10 10  10 

Geografija   2  2  

MENINIS UGDYMAS    

Dailė 
 

1   1  

Muzika 
 

1   1  

TECHNOLOGIJOS, KŪNO KULTŪRA, 

ŽMOGAUS SAUGA 
 

Technologijos  
 

2  1 1  

Fizinis ugdymas  3   3  

Ţmogaus sauga 1   0,5  0,5 

MINIMALUS PAMOKŲ SKAIČIUS  

MOKINIUI PER SAVAITĘ 

5 21 8 6 23 7 

26  29 30  31 

JUNGTINIAM KOMPLEKTUI  34   36  

PAMOKŲ, SKIRTŲ MOKINIO UGDYMO 

POREIKIAMS TENKINTI, MOKYMOSI 

PAGALBAI TEIKTI SKAIČIUS PER 

SAVAITĘ 

      

Ilgalaikės lietuvių kalbos konsultacijos  0,5   0,5  

Ilgalaikės matematikos konsultacijos  0,5   0,5  

Trumpalaikės dalykų konsultacijos 4 
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mokymosi praradimams dėl COVID-19 

kompensuoti (pamokų skaičius per savaitę) 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS  6 

 

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, išskyrus Paeţerių skyriaus: 

 
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 

Uţsienio kalba 1-oji 

(anglų kalba) 

3 3 3 3 3 3 

Uţsienio 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 ţmogus 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, ŢMOGAUS 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 

Ţmogaus 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 

   2,5   

Matematikos ilgalaikes 

konsultacijas 8 kl. 

ţemesnius ugdymosi 

pasiekimus turintiems 

mokiniams 

   2,5   

Išlyginamasis      0,5 
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matematikos modulis 

10 kl. mokiniams 

,,Matematikos sąlygos 

ir sąvokų supratimas“  
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 

2      

Lietuvių kalbos 

ilgalaikės konsultacijos 

5 kl. mokiniams 

1      

Lietuvių kalbos 

ilgalaikės konsultacijos 

8 kl. mokiniams 

   1   

Projektinė veikla     0,5 0,5 

Trumpalaikės dalykų 

konsultacijos 

mokymosi 

praradimams dėl 

COVID-19 

kompensuoti (pamokų 

skaičius per savaitę) 

10 

NEFORMALUSIS 

ŠVIETIMAS 

36 

 

107. Paeţerių skyriaus 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 5–6 6 7 7–8 8 

DORINIS UGDYMAS    

Dorinis ugdymas (tikyba)  
 

1   1  

KALBOS     

Lietuvių kalba ir literatūra  1 4 1 1 4 1 

Uţsienio kalba 

 (1-oji) 
1 2 1  3  

Uţsienio kalba 

 (2-oji) 
  2  2  

MATEMATIKA IR INFORMACINĖS 

TECHNOLOGIJOS  
 

Matematika 1 3 1 1 3 1 

Informacinės technologijos 1  1 0,5  0,5 

GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS   

Gamta ir ţmogus  2     

Biologija    1 1  

Chemija      2 
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Fizika    1  2 

SOCIALINIS UGDYMAS     

Istorija  2   2  

Pilietiškumo pagrindai        

Socialinė-pilietinė veikla 10  10 10  10 

Geografija   2  2  

MENINIS UGDYMAS    

Dailė 
 

1   1  

Muzika 
 

1   1  

TECHNOLOGIJOS, KŪNO KULTŪRA, 

ŽMOGAUS SAUGA 
 

Technologijos  
 

2  1 1  

Fizinis ugdymas  3   2  

Ţmogaus sauga 1   0,5  0,5 

MINIMALUS PAMOKŲ SKAIČIUS  

MOKINIUI PER SAVAITĘ 

5 21 8 6 23 7 

26  29 29  30 

JUNGTINIAM KOMPLEKTUI  34   36  

PAMOKŲ, SKIRTŲ MOKINIO UGDYMO 

POREIKIAMS TENKINTI, MOKYMOSI 

PAGALBAI TEIKTI SKAIČIUS PER 

SAVAITĘ 

      

Ilgalaikės lietuvių kalbos konsultacijos  0,5   0,5  

Ilgalaikės matematikos konsultacijos  0,5   0,5  

Trumpalaikės dalykų konsultacijos 

mokymosi praradimams dėl COVID-19 

kompensuoti (pamokų skaičius per savaitę) 

4 

NEFORMALUSIS  ŠVIETIMAS  6 

 

 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

108. Mokykla uţtikrina visų mokinių įtrauktį į ugdymą, teikia būtiną mokymosi ir švietimo 

pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, pagal galimybes yra pritaikiusi mokymosi aplinką.  

109. 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“, ir šio skyriaus nuostatomis ir atsiţvelgia į: 

109.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

109.2. formaliojo švietimo programą; 

109.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

109.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas; 
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109.5. esamas mokyklos galimybes (švietimo pagalbos mokiniui specialistai, mokymo(si) 

aplinka, mokymo ir švietimo pagalbos lėšos). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

110. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia 

individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas 

ugdymo procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą: 

110.1. plano rengimui, įgyvendinimo koordinavimui skiriamas koordinuojantis asmuo, kuris 

kartu su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais) numato ugdymo ir pagalbos tikslus;  

110.2. plano įgyvendinimui  sudaromas individualus tvarkaraštis, kuris dera su klasės, 

kurioje mokinys mokosi, tvarkaraščiu. Tvarkaraštyje numatoma švietimo pagalba, atsiţvelgiant į 

Bendruosius ugdymo planus ir  švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas; 

110.3. individualaus ugdymo plano forma, kurioje numatyti įgyvendinimo, stebėsenos ir 

aptarimo būdai bei etapai, pateikta Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinio 

individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2021 

birželio 22 d. įsakymu  Nr. V-96. 

111. Mokykla rengdama mokinio individualų ugdymo planą: 

111.1. įsipareigoja išlaikyti mokiniui mokyklos ugdymo planuose nurodytą minimalų 

pamokų skaičių pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti; 

111.2. koreguoja Bendruosiuose ugdymo planuose pagrindinio ugdymo dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičių (nemaţindama minimalaus pamokų skaičiaus per 

savaitę): 

111.2.1. pradinio ugdymo programoje iki 20 proc.; 

111.2.2. pagrindinio ugdymo programoje iki 30 proc.; 

111.3. planuoja specialiąsias pamokas, siekdama plėtoti mokinio asmens kompetencijas ir 

tenkinti ugdymosi poreikius; 

111.4. keičia specialiųjų pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių 

per mokslo metus, atsiţvelgdama į mokinio reikmes, ŠPS, ŠPT ir VGK rekomendacijas; 

111.5. uţtikrina ugdymo nuoseklumą, tęstinumą. 

112. VGK ar švietimo pagalbos tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu 

mokinys, turintis vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turi teisę: 

112.1. dėl negalės dėl neţymaus intelekto sutrikimo, mokydamasis pagal individualizuotą 

ugdymosi programą, mokytis tik vienos uţsienio kalbos arba vėliau pradėti mokytis antrosios 

uţsienio kalbos; 

112.2. jeigu mokinys nesimoko antrosios uţsienio kalbos, tuomet uţsienio kalbos valandos  

skiriamos specialiajam pedagogui mokyti gimtosios kalbos ir matematikos; 

112.3. jeigu mokinys, besimokantis pagal individualizuotą ugdymo programą, šioje 

programoje prasidedančius dalykus (fiziką, chemiją) pageidauja pradėti įgyvendinti metais vėliau, 

tuomet šių dalykų valandos skiriamos pagalbos mokiniui specialistų konsultacijoms, siekiant 

mokymąsi sieti su mokinių praktiniais interesais, kasdienine gyvenimo patirtimi; 

112.4. nesimokyti muzikos (turinčiam klausos sutrikimų, išskyrus neţymų), vietoj jos  

renkasi kitus individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius; 

112.5. nesimokyti technologijų (turinčiam judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų 

(išskyrus lengvus)), vietoj renkasi kitus individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius 

specialiuosius ugdymosi poreikius. 

113. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir turi įvairiapusių raidos 

sutrikimų, individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis BUP 75 ir 109  punktuose dalykų 

programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris, esant poreikiui, koreguojamas iki 25 

procentų: 
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113.1. bendroje klasėje, skiriant mokytojo padėjėją; 

113.2. mokinio individualiame ugdymo plane numatyta elgesio prevencijos ir intervencijos 

būdai, socialinių įgūdţių ugdymo veiklos. Uţfiksavus mokinio paţangą ar nustačius, kad ugdymo 

procese paţanga nedaroma, perţiūrimas ir koreguojamas individualus pagalbos vaikui planas; 

113.3. pritaikant mokiniui  nuolatinę mokymosi vietą; 

113.4. rengiant individualų ugdymo planą, mokytojai bendradarbiauja su švietimo pagalbos 

specialistais, gauna nuolatinę pagalbą ir paramą taikyti elgesio vertinimo instrumentus netinkamo 

elgesio prieţastims nustatyti bei reikalingų įgūdţių ugdymo strategijoms parinkti; 

113.5. siekiant atsiţvelgti į individualius mokinio gebėjimus ir raidos specifiką, mokinį 

ugdantis mokytojas bei pagalbos mokiniui specialistas numato mokymo medţiagos pateikimo 

būdus (vaizdinį, garsinį ir kt.) ir  veiklas pagal jo pomėgius; naudoja individualiame ugdymo plane 

numatytą mokymosi pasiekimų vertinimo ir individualios paţangos stebėjimo formą; 

113.6. tvarkaraštyje numatant ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas, 

jų metu pagal galimybes panaudojant specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo, supimosi 

priemones ir kt.). 

114. Mokinių, turinčių kitus specialiuosius poreikius, numatytus BUP  punktuose 136.1–

136.5, mokykloje nėra. Atsiradus poreikiui, tokie mokiniai būtų ugdomi, vadovaujantis BUP 136.1–

136.5 punktais.  

115. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsiţvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŢANGOS VERTINIMAS 

 

116. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi pasiekimų ir paţangos 

vertinimą reglamentuoja Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi  

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021 m. 

birželio22 d. įsakymu Nr. V-90. 

117. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi paţanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, kokiais 

aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), 

kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis mokymo(si) 

priemonėmis bus naudojamasi).  

118. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokymosi pasiekimai vertinami atsiţvelgus į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius 

ugdymosi poreikius, planuojamą paţangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo 

būdai, periodiškumas numatytas dalyko individualizuotoje programoje. Dorinis ugdymas ir 

ţmogaus sauga vertinama „įskaityta“, „neįskaityta“. Kiti dalykai vertinami paţymiais, naudojant  

dešimties balų sistemą. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

119. Mokinio pagalbos plane numatyta švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir 

intensyvumas. 

120. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai: 

120.1. padeda įveikti mokymosi sunkumus;  
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120.2. padeda šalinti prieţastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su 

kliūtimis dalyvauti ugdymo procese;  

120.3. bendradarbiauja su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais pagalbą mokiniui;  

120.4. bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą 

ir įgalina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) padėti mokiniui ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir 

uţtikrinti jo gerovę.  

121. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai (specialiosios 

pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese): 

121.1. specialiųjų pratybų forma: individualios, maţų grupelių (2–4 mokiniai), grupių (5–8 

mokiniai); 

121.2. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba (psichologo, socialinio 

pedagogo, specialiojo pedagogo, mokytojo padėjėjo, logopedo) teikiama specialiųjų pamokų forma, 

tvarkaraštis sudaromas iki rugsėjo15 d.  

122. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

122.1. 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“; 

122.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsiţvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes.  

123. Specialioji pagalba teikiama: 

123.1.  vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl 

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

123.2.  ugdymo proceso metu (pagal sudarytą tvarkaraštį) ir pertraukų metu pagal poreikį. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

124. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais organizuoja mokykla pagal VGK, ŠPT, gydytojų 

rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui: 

124.1. savarankiškas mokymas namuose vykdomas tik pritarus gydytojų konsultacinei 

komisijai; 

124.2. mokyklos direktorius mokinio mokymą namuose, suderinęs su tėvais (globėjais, 

rūpintojais), įformina įsakymu, kuriame nurodomas su mokiniu aptartas mokymo proceso 

organizavimo būdas, numatoma, kaip vyks pamokos (pamokos namie, dalis pamokų namie, dalis 

mokykloje), atleidimas nuo dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo pamokų; 

124.3. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, suderinęs su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir vadovaudamasis ugdymo plano ir higienos normos reikalavimais, sudaro tvarkaraštį, 

kuriame numatomos ne daugiau kaip 3 pamokos per dieną; 

124.4. dalyko mokytojai parengia individualų mokinio ugdymo planą (Vilkaviškio Salomėjos 

Nėries pagrindinės mokyklos mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas, 

patvirtintas direktoriaus 2021 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-96), kurį suderina su mokiniu, tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

125. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo pritaikytą  programą, mokyti namie 

mokykla skiria pamokų: 

 

Dalykas / klasė 1 2 3 4 

Dorinis ugdymas (tikyba) 0,25 0,25 0,25 0,25 
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Lietuvių kalba (gimtoji) 3,5 3,25 3,25 3,5 

Uţsienio kalba (anglų)  1 1 1,25 

Matematika  3 2,25 2,25 3,25 

Pasaulio paţinimas  0,75 0,75 0,75 1,25 

Dailė ir technologijos 0,5 0,5 0,5 0,5 

Specialiosios pamokos 1 1 1 1 

Iš viso  9 9 9 11 

 

126. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo pritaikytą programą, mokyti 

namie mokykla skiria pamokų: 

 

Dalykas / klasė 5  6  7  8  9  10  

Dorinis ugdymas 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Lietuvių kalba ir literatūra 3,5 3,5 3,5 3 3,5 4 

Anglų kalba 2 2 2 2 2 2 

Rusų / vokiečių kalba  0,5 0,5 1 1 1 

Matematika  3 3 3 3 3 3 

Gamta ir ţmogus, biologija  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Fizika    0,25 0,5 0,5 0,5 

Chemija     0,5 0,5 0,5 

Informacinės technologijos 0,25 0,25 0,25  0,5 0,25 

Istorija  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pilietiškumo pagrindai     0,25 0,25 

Geografija   0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 

Ekonomika ir verslumas     0,25  

Specialiosios pratybos 2 1 1,75 1,25 1,75 2 

Iš viso  12 12 13 13 15 15 

 

127. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ugdymo individualizuotą  programą, mokyti 

namie mokykla skiria 8 pamokas per savaitę: 

 

Dalykas / klasė 1 2 3 4 

Dorinis ugdymas (tikyba) 0,25 0,25 0,25 0,25 

Lietuvių kalba (gimtoji) 3 3 3 3 

Uţsienio kalba (anglų)  1 1 1 

Matematika  2,5 2 2 2 

Pasaulio paţinimas  0,75 0,5 0,5 0,5 

Dailė it technologijos 0,5 0,25 0,25 0,25 

Specialiosios pamokos 1 1 1 1 

Iš viso  8 8 8 8 

 

128. Mokiniui, besimokančiam namie pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, mokyti namie skiriamos 8 valandos per savaitę: 

 

Dalykas / klasė 5  6  7  8  9  10  

Dorinis ugdymas  (etika / tikyba) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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Lietuvių kalba ir literatūra 2 2 2 2 2 2 

Uţsienio kalba 1-oji (anglų kalba) 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Uţsienio kalba 2-oji (rusų / vokiečių kalba)  0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 

Matematika, ekonomika ir verslumas 2 2 2 2 2 2 

Gamta ir ţmogus, biologija  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Fizika    0,25 0,25 0,25 0,25 

Chemija     0,25 0,25 0,25 

Informacinės technologijos 0,25 0,25 0,25  0,25 0,25 

Istorija, pilietiškumo pagrindai  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Geografija   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Specialiosios pratybos 2 2 1,5 1,5 1,5 1,25 

Iš viso  8 8 8 8 8 8 

 
128.1. mokinį, turintį vidutinį, ţymų ir labai ţymų intelekto sutrikimą namie ugdo 

specialusis pedagogas; 
128.2. specialiojo pedagogo pagalba,  atsiţvelgus į individualius mokinio gebėjimus, 

suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais) numatyta individualiame ugdymo plane. 
 

V SKYRIUS 

UGDYMO PLANO ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

129. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimas bus aptartas 

mokytojų tarybos posėdyje 2022 m. ir 2023 m. birţelio mėn. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje bus 

atliktas įsivertinimas, ugdymo plano įgyvendinimo analizė šių sričių:  

129.1. mokymosi pagalbos teikimo tvarkos tikslingumas;  

129.2. mokinių ugdymosi poreikių tenkinimas, neformaliojo švietimo nauda;  

129.3. ugdymo programų įgyvendinimo privalumai ir trūkumai;  

129.4. duomenų panaudojimas patikslinant ir papildant 2022–2023 mokslo metų ugdymo 

planą. 

130. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimo stebėseną, analizę 

ir vertinimą vykdo dokumento rengimo grupė, teikia pasiūlymus bei rekomendacijas kitų mokslo 

metų ugdymo planui parengti iki geguţės 31 d. 
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