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           Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos  švietimo,  mokslo ir  sporto ministro 2021-05-

03 įsakymu  Nr.  V-688  ,,Dėl  2021–2022  ir  2022–2023 mokslo  metų  pradinio,  pagrindinio  ir

vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo”  ir Lazdijų mokyklos-darželio

„Kregždutė“ nuostatų, patvirtintų Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2022 m.  balandžio 19 d.

sprendimu Nr.  5TS-1048  „Dėl  Lazdijų  mokyklos-darželio  ,,Kregždutė“  nuostatų patvirtinimo“,

28.8. papunkčiu, 

          t v i r t i n u   Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 2022-2023 mokslo metų  pradinio

ugdymo programos ugdymo planą (pridedama).

Direktorė                                                                                                      Laimutė Jarmalavičienė
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                                                                                                PATVIRTINTA
                                                                                                Lazdijų mokyklos-
darželio ,,Kregždutė“
                                                                                                direktoriaus 2022 m. rugpjūčio
                                                                                                įsakymu Nr. KRŽV1-

LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ“ 2022–2023 MOKSLO METŲ
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Lazdijų  mokyklos-darželio  ,,Kregždutė“  2022–2023  mokslo  metų  pradinio  ugdymo

programos ugdymas planas (toliau – ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo programos

(toliau  –  Pradinio  ugdymo  programa)  įgyvendinimą  Lazdijų  mokykloje-darželyje  ,,Kregždutė“

(toliau – mokykloje).

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

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

kiekvienam  mokiniui  siekti  asmeninės  pažangos  ir  įgyti  mokymuisi  visą  gyvenimą  būtinų

kompetencijų.

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. parengti pradinio ugdymo programos planą, vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu; 

3.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo programai įgyvendinti; 

3.3.  numatyti  gaires  mokymo procesui  mokykloje  įgyvendinti  ir  ugdymui  pritaikyti  pagal

mokinių mokymosi poreikius.

4.  Ugdymo  planas  rengiamas  ir  įgyvendinamas  vadovaujantis  Pradinio,  pagrindinio  ir

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

2015  m.  gruodžio  21  d.  įsakymu  Nr.  V-1309  „Dėl  Pradinio,  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo

programų  aprašo  patvirtinimo“  (toliau  –  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. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos

patvirtinimo“,  Bendraisiais  ugdymo  planais,  Mokymosi  pagal  formaliojo  švietimo  programas

(išskyrus  aukštojo  mokslo  studijų  programas)  formų  ir  mokymo  organizavimo  tvarkos  aprašu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-09-01 Nr. KRŽV1-70



2

1049  „Dėl  Mokymosi  pagal  formaliojo  švietimo  programas  (išskyrus  aukštojo  mokslo  studijų

programas)  formų  ir  mokymo  organizavimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  pradinį  ugdymą,

neformalųjį  vaikų  švietimą  ir  mokyklos  veiklą  reglamentuojančiais  teisės  aktais  ir  mokyklos

strateginiu planu.

5. 2022-2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plane vartojamos sąvokos

apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės

aktuose.

II SKYRIUS
MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS

6. Ugdymo planą rengia mokyklos direktoriaus 2022 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. KRŽV1-

53 ,,Dėl Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ pradinio ugdymo programos ugdymo plano 2022–

2023 m. m. parengimo“ sudaryta darbo grupė. Ugdymo planas rengiamas vieniems mokslo metams.

7. Ugdymo plane numatoma:

7.1. prioritetiniai ugdymo tikslai ir uždaviniai 2022–2023 mokslo metams (ugdymo plano 2–3

punktai);

7.2. konkrečios klasės mokomieji dalykai ir jiems skiriamas pamokų skaičius (ugdymo plano

25 punktas);

7.3. ugdymo proceso organizavimo forma (-os) (ugdymo plano 15, 16 punktai);

7.4. pradinio ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai (ugdymo plano 12 punktas);

7.5. pradinio ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar

įvykio (ekstremali temperatūra, 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  būdas

(vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.) (ugdymo plano 10 priedas);

7.6. ugdymo turinio planavimas (ugdymo plano 1 priedas);

7.7. integruojamųjų ir prevencinių programų įgyvendinimas (ugdymo plano 38, 39 punktai);

7.8. mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo metodikos ir tvarkos (ugdymo plano

34, 35, 36 punktai, 3 priedas);

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

(ugdymo plano 6 priedas);

7.10. švietimo pagalbos teikimas (ugdymo plano 63–70 punktai);

7.11.  informacinių  technologijų  naudojimas,  skaitmeninio  turinio  kūrimas,  informatinio

mąstymo ugdymas (ugdymo plano 38.1.6. papunktis);
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7.12. neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla ir organizavimas (ugdymo plano 28–33

punktai);

7.13. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimas

(ugdymo plano 27 punktas);

7.14.  mokiniui  susiduriant  su  mokymosi  sunkumais  ar  siekiant  kompensuoti  mokymosi

pasiekimų skirtumus,  susidariusius  dėl  mokymosi  pagal  kitos  šalies  pradinio  ugdymo programą

pagalbos teikimas (ugdymo plano 50-51 punktai);

7.15. pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos organizavimas (ugdymo plano 16.2.3.

papunktis, 4 priedas);

7.16. projektinių darbų rengimas ir vykdymas (ugdymo plano 5 priedas);

7.17.  mokinių  mokymosi  krūvio  reguliavimo  priemonės:  pasiekimų  patikrinamųjų  darbų

organizavimo  būdai  (atsiskaitomųjų  darbų,  savarankiškų  darbų ir  kt.)  ir  laikotarpiai,  didžiausio

patikrinamųjų  darbų  skaičiaus  per  savaitę,  užduočių,  kurios  skirtos  atlikti  namuose,  skyrimas

(ugdymo plano 2 priedas);

7.18. klasių dalijimo į grupes, mažiausio mokinių skaičiaus jose nustatymo, laikinųjų grupių

sudarymas (ugdymo plano 19-20 punktai);

7.19. pamokų lankomumo apskaita (ugdymo plano 7 priedas);

7.20. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslai ir formos (ugdymo

plano 9 priedas);

7.21. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas dėl mokinio pasiekimų (ugdymo plano

3 priedas);

7.22.  Bendrosios  programos  pritaikymas  mokiniams,  turintiems  specialiųjų  ugdymosi

poreikių  dėl  įgimtų  ar  įgytų  sutrikimų,  nepalankių  aplinkos  veiksnių,  ir  pradinio  ugdymo

individualizuotos programos įgyvendinimas (ugdymo plano 59–60 punktai);

7.23.  vaikų  laikino  išvykimo  gydytis  stacionarinėje  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigoje

įforminimas (ugdymo plano 52-54 punktai);

8. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi poreikius, teikiama pailgintos mokymosi dienos grupės

paslauga  (8  priedas).  Mokslo  metų  eigoje  gali  būti  įteisinti  ir  kiti  ugdymo  plano  nenumatyti

sprendimai, jei mokyklai pakanka mokymo lėšų.

9.  Ugdymo  planą  mokyklos  direktorius  tvirtina  iki  mokslo  metų  pradžios,  jo  projektą

suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotu

asmeniu - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju.

10. Ugdymo planas viešai skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.
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III SKYRIUS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKLSO METŲ TRUKMĖ

11. Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais:

11.1. 2022–2023 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2022 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi

2023 m. birželio 8 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos;

11.2. mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms.

Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos;

11.3. skiriamos atostogos:

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

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

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

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

Vasaros atostogos 2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d. 

12. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 22 d.

II pusmetis 2023 m. sausio 23 d. – 2023 m. birželio 8 d.

13.  Pradinio ugdymo organizavimo tvarka karantino,  ekstremalios  situacijos,  ekstremalaus

įvykio ar  įvykio,  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 nustatyta ugdymo plano 10 priede.

ANTRASIS SKIRSNIS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS TURINIO ĮGYVENDINIMAS

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

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

15. Bendrosios programos tikslų siekiama ugdymo turinį formuojant pagal atskirus dalykus,

bet 
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mažiausiai du kartus per pusmetį (mokytojo pasirinkimu) taikomas atskirų ar visų ugdymo dalykų

integravimas, numatant integruoto ugdymo laikotarpį (integruotai ugdoma diena, savaitė, mėnuo),

ugdymo dalykui ar sričiai skiriant proporcingą ugdymo valandų skaičių:

15.1. formuojant integralų ugdymo turinį (nesuskaidytą į atskirus dalykus), mokytojas numato

integracinius  jungiamuosius  ugdymo  turinio  elementus:  pasiekimus,  kompetencijas,  aktualias

temas, problemas, iškeltus tikslus;

15.2. formuojant integralų klasės(-ių) ugdymo turinį, mokykloje numatoma dienos ugdymo

proceso  pradžia  ir  pabaiga,  preliminarus  ugdymo  veiklų  laikas.  Dalykų  pamokos,  jų  laikas

nenurodomi.

16. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis mokymosi organizavimo

formomis:

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

klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma:

16.1.1. pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės, 2-4 klasėse – 45 minutės;

16.1.2. pamokos pradedamos 8 valandą, ugdomasis procesas 8.05;

16.1.3. kiekvieną dieną, prieš pradedant pirmos pamokos ugdomąjį procesą, 5 minutės klasėje

yra skiriamos organizaciniams dalykams (lankomumo žymėjimui, pranešimui apie vaikų maitinimą

ir pan.);

16.1.4. pamokų ir pertraukų laikas:

I klasės II – IV klasės
Pamoka Laikas Pamoka Laikas

1. 8.05 – 8.40 1. 8.05 – 8.50

2. 8.50 – 9.25 2. 9.00 – 9.45

3. 9.45 – 10.20 3. 9.55 – 10.40

4. 10.35 – 11.10 4. 10.50 – 11.35

5. 11.35 – 12.10 5. 11.55 – 12.40

6. 13.00 – 13.45
16.1.5. per dieną 1 klasėje vykdomos ne daugiau kaip 5 pamokos, 2-4 klasėse - 6 pamokos.

Visų pertraukų bendras laikas – 1 val. 10 min per dieną;

16.2. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis: integruotomis

veiklomis, projektais, netradicinėmis tėvų pamokomis,  edukacinėmis ir pažintinėmis veiklomis su

įvairių  sričių  specialistais  ir  kt.,  derinant  Pradinio  ugdymo  bendrųjų  programų  dalykų  ir

neformaliojo vaikų švietimo programų turinį:

16.2.1.  integruotos  veiklos,  projektai  ir  kt.  klasėse  vykdomi  kiekvieno  mėnesio  paskutinį

penktadienį;
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16.2.2.  ugdymo procesas  gali  būti  skirstomas  į  įvairios  nepertraukiamos  trukmės  ugdymo

periodus; 

16.2.3. pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai (toliau – pažintinė veikla) per mokslo

metus  skiriama ne  mažiau  30  pamokų atsižvelgiant  į  Bendrojoje  programoje  numatytą  turinį,

mokinių  mokymosi  poreikius.  Pažintinė  veikla  organizuojama  ne  tik  mokykloje,  bet  ir  kitose

aplinkose.  Vykdomos šios veiklos  formos: ekskursijos,  išvykos,  kraštotyrinė  veikla,  spektakliai,

parodos,  virtualiosios mokymosi aplinkos,  vaikų turizmo renginiai pažintiniais tikslais. Pažintinė

veikla, kuri vyksta už mokyklos ribų reglamentuojama mokyklos direktoriaus įsakymu. 

17.  Ugdymo  procesas  gali  būti  organizuojamas  ne  tik  mokykloje,  bet  ir  už  jos  ribų:

muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.

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

pasikeitusius  mokinių  ugdymosi  poreikius,  mokinių  mokymosi  rezultatus,  išlaikydama  mokslo

metams skirtą ugdymo valandų skaičių.

19. Klasės dalijamos į grupes:

19.1. minimalus mokinių skaičius grupėje pasirinktam dalykui – 10 mokinių;

19.2. užsienio kalbai (anglų) mokyti į grupes skirstomos klasės, kuriose mokosi ne mažiau

kaip 20 mokinių.

20. Laikinosios grupės sudarymas:

20.1. mažiausias mokinių skaičius laikinojoje grupėje konsultacijoms mokymo pagalbai teikti

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų – 8 mokiniai, specialiajai pedagoginei pagalbai teikti –

4 mokiniai (Mokytojų tarybos 2016 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 2).

21. Mokykla, skirdama užduotis į namus, užtikrina, kad užduotys:

21.1. atitinka mokinio galias;

21.2. yra naudingos tolesniam mokymuisi;

21.3. nėra užduodamos atostogoms;

21.4. nėra skirtos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti.

22.  Mokiniams,  kurie  negali  tinkamai  įvykdyti  užduočių,  skirtų  atlikti  namuose (jeigu jos

skiriamos), dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaroma galimybė jas atlikti

mokyklos pailgintos darbo dienos grupėje.

23.  Mokykla  organizuoja  mokinių  mokymosi  krūvio  stebėseną  ir  remdamasi  turimais

duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą.

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

intervenciją ir žemų pasiekimų kompensacines priemones. 

              Klasė 1 2b 3 4a 4b
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     Dalykai
2a

Tikyba 1 1 1 1 1 1
Lietuvių kalba 8 7 7 7 7 7
Anglų kalba 0 2 2 22 2 2
Matematika 4 5 5 4 5 5
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2
Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2
Muzika 2 2 2 2 2 2
Šokis 1 1 0 0 1 0
Teatras 0 0 1 1 0 1
Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 3
Iš viso privalomų 
pamokų skaičius metams

805
(23)

875
(25)

875
(25)

840 
(24)

875
(25)

875
(25)

Pamokos, skiriamos 
mokinių ugdymosi 
poreikiams tenkinti

- - 11

1

13 - -

Neformalusis švietimas 6 6

12

25. Ugdymo dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius klasei per savaitę pradinio ugdymo

programai bei neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti.

26. Pamokų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams;

pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; pamokos dalyko, kuriam mokyti klasė

dalijama į grupes, valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 

27. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių poreikius,

atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas. Šios pamokos

skiriamos mokymosi pagalbai teikti pagal Bendrųjų ugdymo planų 41 punktą ir mokyklos pradinių

klasių mokytojų metodinės grupės nutarimą (2022 m. birželio 15 d. posėdis, protokolo Nr. 5):

27.1. lietuvių kalbos konsultacijos skiriamos mokiniams grįžusiems iš užsienio.

27.2. matematikos įgūdžių pritaikymas praktikoje skiriama trečios klasės mokiniams.

28.  Neformaliojo  vaikų  švietimo  veikla  skirta  mokinių  asmeninėms,  socialinėms,

edukacinėms kompetencijoms ugdyti per pasirinktą veiklą. Šią veiklą mokiniai (ar jų tėvai, globėjai,

rūpintojai) renkasi laisvai, ji yra neprivaloma.

1 Lietuvių kalbos konsultacijos grįžusiems iš užsienio
2 Užsienio kalbai ugdyti klasė skirstoma į grupes
3  Matematikos įgūdžių pritaikymas praktikoje
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29.  Mokykla,  įvertinusi  mokinių  neformaliojo  švietimo  poreikius  ir  siekdama  įgyvendinti

mokslo  metų  prioritetinius  tikslus  ir  uždavinius,  siūlo  mokiniams  rinktis  neformaliojo  švietimo

programas, iš viso 12 val./sav.:

     Nr. Programos pavadinimas Valandų skaičius
per savaitę

1. Anglų kalbos būrelis „Pirmasis žingsnis“ 1

2. Muzikos būrelis ,,Kregždžiukai“ 2

3. Gabių ir talentingų mokinių ugdymo būrelis 1

4. Informacinių technologijų būrelis ,,Informatikos ABC“ 2

5. Keramikos būrelis 2

6. Dailės būrelis ,,Kūrybos kampelis“ 2

7. Sporto būrelis 2

30.  Neformalusis  vaikų  švietimas  organizuojamas  ne  tik  mokykloje,  bet  ir  už  jos  ribų,

planuojamas veiklų intensyvumas, periodiškumas, trukmė.

31.  Minimalus  mokinių  skaičius  neformaliojo  švietimo  grupėje  pasirinktam  dalykui  –  12

mokinių.

32. Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į elektroninį TAMO dienyną. Neformaliojo vaikų

švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre.

33. Vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos mėn. 12 d. sprendimu

Nr. 5TS-444 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu vykdymo tvarkos

aprašo patvirtinimo“ mokinių atostogų metu neformalaus švietimo užsiėmimai pagal tvarkaraštį gali

nevykti. Veikla organizuojama, įgyvendinant mokyklos uždavinius ir tenkinant mokinių poreikius,

pagal atskirą mokyklos direktoriaus įsakymą (dalyvavimas konkursuose, apžiūrose, varžybose, kt.

renginiuose).

TREČIASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

34. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo  ministro  patvirtintais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  Bendrojo  ugdymo  programose

dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo rezultatų panaudojimą.

35.  Mokytojas  planuoja  mokinių  ugdymosi  pasiekimus  ir  vertinimą,  vadovaudamasis

mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo, pasiekimų vertinimo, priemonių,

padėsiančių  mokiniams  pasiekti  aukštesnių  mokymosi  pasiekimų  ir  pažangos,  atsižvelgdamas  į

klasės  mokinių  mokymosi  rezultatus,  ugdymosi  poreikius  ir  galimybes.  Numatydamas  1  klasės

mokinių  pasiekimus  ir  vertinimą,  mokytojas  susipažįsta  su  priešmokyklinio  ugdymo pedagogo,
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švietimo  pagalbos  specialisto,  jeigu  buvo  teikiama  pagalba,  parengtomis  rekomendacijomis

pradinių klasių mokytojui apie vaiko pasiekimus.

36.  Vertinant  mokinių  pasiekimus  ir  pažangą,  taikomas  formuojamasis  ugdomasis,

diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas:

36.1. formuojamasis  vertinimas atliekamas nuolat  ugdymo proceso metu teikiant  mokiniui

informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi

eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;

36.2.  diagnostinis  vertinimas  pagal  iš  anksto  aptartus  su  mokiniais  vertinimo  kriterijus

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant nustatyti esamą padėtį: kokie

yra mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga, numatyti tolesnio mokymosi galimybes:

36.2.1.  atsižvelgiant  į  tai,  ką norima įvertinti  (vertinimo tikslas),  gali  būti  taikomi  įvairūs

diagnostinio  vertinimo būdai:  projektiniai,  kontroliniai  darbai,  testai  ir  kt.  Per  dieną  neturi  būti

atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

36.2.2.  informacija  apie  mokymosi  pasiekimus  (kontrolinių  darbų,  testų  ir  kitų  užduočių

atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip

pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.);

36.2.3.  mokytojas  renkasi  vertinimo  informacijos  kaupimo  būdus  ir  formas  (vertinimo

aplanką, vertinimo aprašą ar kt.);

36.3. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio

ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per

mokykloje nustatytą ugdymo laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje

aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius, ir įrašomi:

36.3.1. elektroniniame TAMO dienyne:

36.3.1.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;

36.3.1.2.  dorinio  ugdymo  pasiekimai  įrašomi  atitinkamoje  elektroninio  TAMO  dienyno

skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“;

36.3.1.3.  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių,  ugdomų pagal  pradinio ugdymo

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje elektroninio TAMO dienyno skiltyje įrašant „pp“

arba „np“;  

36.3.2. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje mokinys

mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.
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KETVIRTASIS SKIRSNIS
DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO,  INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ

ĮGYVENDINIMAS

37. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:

37.1. dorinis ugdymas:

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

arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;

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

(globėjų, rūpintojų) pateiktą prašymą;

37.1.3. 2022–2023 mokslo metais visi mokiniai mokysis tikybos;

37.2. kalbinis ugdymas:

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

sporto ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą;

37.3. pirmosios užsienio kalbos mokymas:

37.3.1.  mokyklos  mokinių  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  2022–2023  mokslo  metais  parinko

visiems mokiniams anglų kalbą (iš siūlytų 2 kalbų – vokiečių ir anglų);

37.3.2. užsienio kalbai mokyti visose 2-4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę;

37.4. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

37.4.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio pažinimo dalykui

skirto ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji skiriama praktinei patyriminei veiklai; 

37.4.2.  socialiniams  gebėjimams  ugdyti  dalį  (ne  mažiau  kaip  vieną  ketvirtąją)  pasaulio

pažinimo  dalyko  laiko  skirti  ugdymo  procesą  organizuojant  socialinės,  kultūrinės  aplinkos

pažinimui palankioje aplinkoje ( lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir

pan.);

37.5. fizinis ugdymas: 

37.5.1.  specialiosios  medicininės  fizinio  pajėgumo  grupės  mokiniai  dalyvauja  ugdymo

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

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

mokykloje;

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

galimybes organizuojamos judriosios pertraukos ar fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos;

37.5.4.  apie  nedalyvavimą fizinio  ugdymo  pamokose  mokinio  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)

klasės vadovą informuoja raštu, nurodant nedalyvavimo priežastį;
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37.5.5. mokiniai atleisti nuo fizinio ugdymo ir šokio pamokų privalo stebėti pamokas ir būti

mokytojo pagalbininkais;

37.5.6.  mokinio  nedalyvavimas  fizinio  ugdymo  ir  šokio  pamokose  fiksuojamas

elektroniniame TAMO dienyne, vertinimo skiltyje įrašant žodį ,,Atleistas“;

37.5.7. apie mokinį nedalyvavusį 50 proc. ir daugiau fizinio ugdymo ir šokio pamokų, klasės

vadovas informuoja mokyklos Vaiko gerovės komisiją;

37.6. meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras):

37.6.1.  muzikos  programai  įgyvendinti  skiriama  70  pamokų  per  metus  (2  valandas  per

savaitę);

37.6.2.  dailės  ir  technologijų  programai  įgyvendinti  skiriama  70  pamokų  per  metus  (2

valandas per savaitę), iš jų – technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip vieną trečiąją dailės

ir technologijų dalykui skiriamo laiko;

37.6.3. šokio programa įgyvendinama, skiriant 35 pamokas per metus (1 valanda per savaitę).

37.6.4. teatro programa įgyvendinama, skiriant 35 pamokas per metus (1 valanda per savaitę).

38. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:

38.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:

38.1.1.  bendrųjų  kompetencijų  ir  gyvenimo  įgūdžių  ugdymo  programa,  integruojamųjų

programų –  Mokymosi  mokytis,  Komunikavimo,  Darnaus  vystymosi,  Kultūrinio  sąmoningumo,

Gyvenimo  įgūdžių  ugdymo  programų  pagrindai  (Pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo  bendrųjų

programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d.

įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11

priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir

vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį;

38.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo

šeimai bendroji programa;

38.1.3.  mokyklos  pasirinktos  prevencinės  ir  kitos  ugdymo  programos.   Mokykla  sudaro

sąlygas  kiekvienam  mokiniui  dalyvauti  bent  vienoje  nuoseklioje  ir  ilgalaikėje  prevencinėje

programoje,  kuri  apima  smurto,  patyčių,  alkoholio,  tabako,  taip  pat  kitų  psichiką  veikiančių

medžiagų  vartojimo  prevenciją,  skatina  sveiką  gyvenseną,  įgyvendinama  Smurto  prevencijos

įgyvendinimo mokyklose  rekomendacijas,  patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo

ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 ,,Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose

rekomendacijų patvirtinimo“:

38.1.3.1. per klasių vadovų organizuojamą veiklą vykdomos prevencinės programos:

Nr. Programos pavadinimas Klasė
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1. Smurto ir patyčių prevencinė programa „Sukurkime draugišką ir saugią
vaikui aplinką“

1

2. Socialinių  ir  emocinių  įgūdžių  lavinimo,  smurto  prevencijos
programa ,,Antras žingsnis“

2a

3. Emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Obuolio draugai“ 2b

4. Emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa „Įveikiame kartu“ 3

5. Smurto ir patyčių prevencinė programa „Sukurkime draugišką ir saugią
vaikui aplinką“

4a

6. Socialinių  ir  emocinių  įgūdžių  lavinimo,  smurto  prevencijos
programa ,,Antras žingsnis“

4b

 

38.1.4. viso ugdymo proceso metu vykdomos programos:

38.1.4.1.  vaikų  ir  paauglių  nusikalstamumo  prevencinė  programa  „Saugus  laisvalaikis

drauge“;

38.1.4.2. vaikų vasaros poilsio dieninės stovyklos programa vykdoma pasibaigus ugdomajam

procesui;

38.1.4.3. programa „Pienas vaikams“;

38.1.4.4. vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa „Vaisiai jums“;

38.1.5.  etninės  kultūros  ugdymo elementai  integruojami  į  ugdymo dalykų  turinį,  taip  pat

organizuojamos  specialios  veiklos,  dalyvaujama  Lazdijų  krašto  muziejaus  ir  kitų  institucijų

organizuojamose edukacinėse programose;

38.1.6. informacinės technologijos:

38.1.6.1.  skaitmeniniams  mokinių  gebėjimams  ugdyti  per  visus  dalykus  ugdymo  procese

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos;

38.1.6.2.  informacinių  technologijų  naudojimo,  skaitmeninio  turinio  kūrimo,  informatinio

mąstymo  ugdymo  elementai  integruojami  į  ugdymo  dalykų  turinį,  organizuojamos  specialios

veiklos.

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

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

verslumo, finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo,  mokyklos pasirinktų prevencinių ir kitų

programų, informacinių komunikacinių technologijų ugdymo turinys.

PENKTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS

40. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas namie

organizuojamas  vadovaujantis  Mokinių  mokymo  stacionarinėje  asmens  sveikatos  priežiūros
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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  priežiūros  įstaigoje  ir  namuose  organizavimo  tvarkos  aprašo

patvirtinimo“ ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

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

būdu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir

atsižvelgdama į  gydytojų konsultacinės  komisijos  rekomendacijas,  parengia individualų ugdymo

planą.

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

ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį. 

43. Mokiniams, kurie mokosi namie:

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

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma:

43.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę)  Pradinio

ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti; 

43.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę). 

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

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

Elektroniniame  TAMO  dienyne  ir  mokinio  individualiame  plane  prie  dalykų,  kurių  mokinys

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

individualų ugdymo planą. 

45. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų

pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti.

46. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pradinio ugdymo programą. Mokykla,

kurios  nuostatuose  (įstatuose)  įteisintas  pavienio  mokymosi  forma  ugdymosi  šeimoje  mokymo

proceso organizavimo būdas, padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą

(ugdymąsi) šeimoje,  vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  gegužės  20  d.  nutarimu  Nr.  504  „Dėl  Ugdymosi

šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL

PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

47. Mokymosi pagalba ugdymo procese teikiama kiekvienam mokiniui:

47.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų; 
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47.2. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 

47.3. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ugdymo

bendrojoje programoje, ir mokinys nedaro pažangos; 

47.4. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis; 

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

sritimi;

47.6. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu.

48.  Mokykla  ugdymo  procese  užtikrina  sisteminę  mokymosi  pagalbą,  kuri  apima:  žemų

pasiekimų prevenciją ir intervenciją sprendžiant iškilusias problemas.

49. Už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą atsakingas mokyklos direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo. 

SEPTINTASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

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

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

ugdymo programos dalį: 

50.1.  priima  mokytis  vadovaudamasi  Nuosekliojo  mokymosi  pagal  bendrojo  ugdymo

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

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

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

mokymosi kartu su bendraamžiais;

50.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais

sueina šešeri  metai,  mokytis  pagal pradinio ugdymo programą,  jeigu užsienio valstybėje  vaikas

buvo ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai

(globėjai, rūpintojai) pateikia tai patvirtinančius įrodymus;

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

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

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu;

50.4. informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

50.5.  kartu su mokinio  tėvais (globėjais,  rūpintojais)  ar teisėtais mokinio atstovais  numato

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

poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos:
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50.5.1. jei mokykla nustato, kad reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams pašalinti,

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

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

50.5.2.  numato  mokinio  apytikrę  adaptacinio  laikotarpio  trukmę, mokyklos  teikiamos

pagalbos formas ir būdus; mokyklos, mokinio ir tėvų įsipareigojimus;

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

atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą;

50.5.4. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, atliepiančias besimokančiojo poreikius.

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

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

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

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

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

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

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
VAIKŲ LAIKINO IŠVYKIMO GYDYTIS STACIONARINĖJE ASMENS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE ĮFORMINIMAS

52.  Mokinio  laikinas  išvykimas  gydytis  ir  mokytis  įforminamas  direktoriaus  įsakymu,

nurodant  laikino  išvykimo priežastį.  Lankomumo apskaitos  puslapiuose  daromas  įrašas  „išvyko

gydytis ir mokytis“.

53.  Grįžus  mokiniui  po  gydymo(si),  mokykla  organizuoja  įgytų  pasiekimų  patikrinimą.

Klasės  mokytojai  ir  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui,  įvertina  ar  yra  mokymosi  spragų.  Jei

nustatoma, kad reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams likviduoti,  mokiniui sudaromas

individualus  ugdymo  planas,  kuriame  nurodoma,  kokia  pagalba  (atskirų  ugdomųjų  dalykų  ar

socialinių  kultūrinių  kompetencijų  ir  kt.)  ir  kaip  bus  teikiama.  Individualus  ugdymo  planas,

mokymosi galimybės aptariami su mokinio tėvais (globėjais).

54. Mokiniai už programų skirtumų likvidavimą privalo atsiskaityti iki pusmečio arba mokslo

metų pabaigos.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ),
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
 BENDROSIOS NUOSTATOS
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55. Mokykla rengdama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo planą, užtikrina visų mokinių

įtrauktį  į  švietimą,  šalina  kliūtis,  dėl  kurių  mokinys  patiria  dalyvavimo  švietime  ir  ugdymosi

sunkumų, ir  teikia  būtiną švietimo pagalbą,  vadovaujasi  Mokinių,  turinčių specialiųjų ugdymosi

poreikių,  ugdymo  organizavimo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir

mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

56.  Specialiųjų  ugdymosi  poreikių  mokiniai  mokykloje  ugdomi visiško integravimo būdu

bendro ugdymo klasėse.

57. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama bei

įgyvendindama ugdymo procesą atsižvelgia į:

57.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius;

57.2. formaliojo švietimo programą;

57.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;

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

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

ANTRASIS SKIRSNIS 
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

58. Mokykla 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, ir kurio:

58.1. rengimui, įgyvendinimo koordinavimui paskiria koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis

asmuo kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais

numato  tarpinius  ugdymosi  ir  pagalbos  tikslus,  suplanuoja  jų  įgyvendinimą,  periodiškai aptaria

pasiektus rezultatus.

59.  Mokykla,  rengdama  individualų  ugdymo  planą  mokiniui  ir  vadovaudamasi  Bendrųjų

ugdymo  planų  75  punkte  nurodytu  pradinio  ugdymo  dalykų  programai  įgyvendinti  skiriamų

pamokų skaičiumi, gali:

59.1. pradinio ugdymo programoje koreguoti iki 20 procentų dalykų programai įgyvendinti

skiriamų metinių pamokų skaičiaus;

59.2.  planuoti  specialiąsias  pamokas  ar  didinti  pamokų,  skirtų  ugdymo  sričiai,  socialinei

veiklai,  informaciniam  raštingumui,  skaičių,  siekiant  plėtoti  asmens  kompetencijas  ir  tenkinti

ugdymosi  poreikius,  daugiau  dėmesio  skirti  bendrųjų  kompetencijų  ugdymui,  meniniam,

technologiniam, sveikatos ugdymui;
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59.3.  keisti  pamokų  trukmę,  dienos  ugdymo  struktūrą,  siekdama  individualiame  ugdymo

plane numatytų tikslų;

59.4. mažinti minimalų privalomą pamokų skaičių besimokantiems pagal pradinio ugdymo

individualizuotą programą iki 10 procentų Bendrųjų ugdymo planų 75 punkte nurodytų pamokų

skaičiaus per metus, didindama neformaliojo vaikų švietimo valandų skaičių;

59.5. per mokslo metus keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų

valandų (pamokų) skaičių;

59.6.  intensyvinti  mokiniui  teikiamą specialiąją  pedagoginę  ar  mokymo pagalbą  nustatytą

laikotarpį,  skirdama papildomų  ugdymo valandų  kiekvienam mokiniui  individualiai  ar  mokinių

grupei;

59.7.  mokiniui,  turinčiam  kalbėjimo  ir  kalbos  sutrikimų,  individualioms  ir  grupinėms

specialiosioms, logopedo pratyboms 1–4 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 35 pamokos per metus

(1 per savaitę).

60. Individualus ugdymo planas rengiamas kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar

švietimo  pagalbos  tarnybos  ir  mokyklos vaiko  gerovės  komisijos  rekomendacijas  tam  tikru

laikotarpiu reikia intensyvios pedagoginės ir švietimo pagalbos.

TREČIASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

61.  Mokinio,  turinčio  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  mokymosi  pažanga  ir  pasiekimai

vertinami vadovaujantis ugdymo plano 35 punkto nuostatomis.

62.  Specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių  mokinių,  ugdomų  pagal  pradinio  ugdymo

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje elektroninio TAMO dienyno skiltyje įrašant „pp“

arba „np“.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI

POREIKIŲ, TEIKIMAS

63. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė, specialioji

pagalba) teikiama vadovaujantis  Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius

dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu (2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775),

Specialiosios  pedagoginės  pagalbos  asmeniui  iki  21  metų  teikimo  ir  kvalifikacinių  reikalavimų

nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašu (2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1228), Socialinės
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pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu (2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950),

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu (2011 m.

liepos 8 d. Nr. V-1229), Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu (2017 m. rugpjūčio 30 d.

Nr. V-663).

64.  Pagalbos  tikslas  –  didinti  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčio  mokinio  ugdymosi

veiksmingumą.

65. Uždaviniai:

65.1. nustatyti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;

65.2.  stiprinti  mokytojų,  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  gebėjimą  ugdyti  mokinius  (vaikus),

turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;

65.3 padėti laiduoti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

66. Švietimo pagalbą mokiniui,  turinčiam specialių ugdymosi poreikių užtikrina mokyklos

pedagogai. 

67. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui yra numatyti

mokinio pagalbos plane. 

68. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai  padeda įveikti  mokymosi sunkumus, šalindami

priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo

procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais

pagalbą  mokiniui,  mokinio  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  teikia  konsultacinę  pagalbą  ir  įgalina

mokinio  tėvus  (globėjus,  rūpintojus),  kitus,  teikiančius  paslaugas  ir  pagalbas,  padėti  mokiniui

ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę. 

69.  Švietimo  pagalba  mokiniui  teikiama  laikinai  ar  pastoviai  ugdymo  proceso  metu,

konsultuojant mokinį,  atsižvelgiant į  individualiame ugdymo plane keliamus ugdymo(si) tikslus,

pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant įtraukties į ugdymo procesą ir

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo

pagalbos teikimo būdai. 

70.  Švietimo  pagalbos  teikimo  formos  parenkamos  mokiniui  individualiai,  jos  gali  būti

specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose ir kt.: 

70.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl įgimtų

ar įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti; 

70.2. specialiosios pratybos, skirtos švietimo veiksmingumui didinti,  įgimtiems ar įgytiems

sutrikimams kompensuoti, gebėjimams ir galioms plėtoti, kurios gali būti vykdomos individualiai ar

grupėmis (2–8 mokiniai).

PENKTASIS SKIRSNIS
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MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO
ORGANIZAVIMAS

71. Atsižvelgiant į individualias mokinio galimybes ir specialiųjų poreikių lygį, įvairiapusių

raidos sutrikimų turintys mokiniai ugdomi bendroje klasėje, skiriant mokytojo padėjėją.

72. Mokykla, organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą:

72.1.  parengia  individualų  pagalbos  vaikui  planą,  kuriame  numato  mokinio  tolesnio

mokymosi perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria švietimo pagalbos teikimo formas ir

būdus, elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas. Užfiksavusi

mokinio  pažangą  ar  nustačiusi,  kad  ugdymo  procese  pažanga  nedaroma,  peržiūri  ir  koreguoja

individualų pagalbos vaikui planą;

72.2.  paskiria  pagalbos  vaikui  plano  įgyvendinimą  koordinuojantį  asmenį,  kuris  kartu  su

vaiku,  jo  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)  numato  siekiamus  tikslus,  suplanuoja  jų  įgyvendinimo

žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti;

72.3. pagal galimybes parengia mokiniui mokymosi vietą klasėje ar už klasės ribų, kurioje

įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiam mokiniui būtų sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu

ar esant emocinio nestabilumo būklei;

72.4. užtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais, taikytų

elgesio vertinimo priemones netinkamo elgesio priežastims nustatyti ir reikalingų įgūdžių ugdymo

strategijoms parinkti.

73.  Mokykla  užtikrina,  kad ugdymo turinys  būtų  pritaikomas  atsižvelgiant  į  individualius

mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką.  Mokymo medžiaga pateikiama įvairiais būdais,

mokinys  į  veiklas  įtraukiamas  atsižvelgiant  į  jo  pomėgius,  galimybes.  Sudaromos  sąlygas

ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas.

_______________________

SUDERINTA                                                               SUDERINTA
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“                     Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Mokyklos-darželio tarybos                           Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
2022 m. rugpjūčio 31 d. posėdyje                                 Dalius Mockevičius
(protokolas Nr.  5)                           
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1 priedas

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS

1. Ugdymo turinio dokumentacija:

Programos,
planai

Rengia
Norminis dokumentas, pagal kurį

rengiamas planas, programa Derina Tvirtina

1-4 klasių dalykų
ilgalaikiai planai

Klasių 
mokytojai,
šokio 
mokytojas

Pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo
Bendroji programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo  ministro  2008  m.
rugpjūčio  26  d.  įsakymu  Nr.
ISAK-2433;  Lietuvių  kalbos
pradinio  ugdymo  bendroji
programa  patvirtinta  Lietuvos
Respublikos  švietimo  ir  mokslo
ministro įsakymu 2016 m. sausio
25 d. Nr. V-46.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Mokyklos
direktorius

Anglų kalbos
mokytojas

Pradinio ir pagrindinio ugdymo 
Bendroji programos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2008 m. 
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 
ISAK-2433.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Mokyklos
direktorius

Tikybos 
mokytojas

Pradinio ir pagrindinio ugdymo 
Bendroji programos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2008 m. 
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 
ISAK-2433.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Mokyklos
direktorius

Neformaliojo
švietimo
programos,
planai

Neformaliojo
švietimo
grupių
vadovai

 Bendrųjų  iš  valstybės  ar
savivaldybių  biudžetų
finansuojamų  neformaliojo
švietimo  programų  kriterijų
aprašas,  patvirtintas  Lietuvos
Respublikos  švietimo  ir  mokslo
ministro 2004 m. birželio  18 d.
įsakymu  Nr.  ISAK-991  „Dėl
Bendrųjų  iš  valstybės  ar
savivaldybių  biudžetų
finansuojamų  neformaliojo
švietimo  programų  kriterijų
aprašo patvirtinimo“ ir  Lietuvos
Respublikos  švietimo  ir  mokslo
ministro  2011  m.  liepos  5  d.
įsakymu  Nr.  V-1214  ,,Dėl
Bendrųjų  iš  valstybės  ar
savivaldybių  biudžetų
finansuojamų  neformaliojo

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Mokyklos
direktorius
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švietimo  programų  kriterijų
aprašo patvirtinimo“.
Bendroji  programa,  patvirtinta
švietimo ir mokslo ministro 2008
m. rugpjūčio
26  d.  įsakymu  Nr.  ISAK-2433.
Mokyklos veiklos planas.

Specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių 
mokiniams 
pritaikytos 
bendrosios ir 
individualizuotos
pradinio ugdymo
programos

Pradinių 
klasių 
mokytojai, 
padedant 
specialiajam 
pedagogui, 
logopedui

Bendrosiomis programomis;
Lietuvių kalbos pradinio ugdymo
bendroji programa patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu 2016 
m. sausio 25 d. Nr. V-46; 
pažymos dėl specialiojo 
ugdymosi ir (ar) švietimo 
pagalbos skyrimo.

Mokyklos-
darželio
Vaiko
gerovės
komisija;
mokinio
tėvai

Mokyklos 
direktorius

Pamokų, skirtų 
mokinių 
ugdymo(si) 
poreikiams 
tenkinti, 
programos - 
planai:
lietuvių kalbos 
konsultacijoms 
iš užsienio 
grįžusiems 
mokiniams

2b klasės 
mokytoja

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo
bendroji programa patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu 2016 
m. sausio 25 d. Nr. V-46;
Bendroji programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2008 m. 
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 
ISAK-2433; 2019-2020 m. m. 
pusmečių mokinių pasiekimų 
rezultatais.
Lietuvių kalbos pradinio ugdymo
bendroji programa patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu 2016 
m. sausio 25 d. Nr. V-46; 2019-
2020 m. m. pusmečių mokinių 
pasiekimų rezultatais.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Mokyklos 
direktorius

Pailgintos dienos
grupių 
programos - 
planai

pailgintos
dienos
grupių
mokytojai

Pailgintos dienos grupės aprašu, 
Mokyklos veiklos planu.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Mokyklos 
direktorius

2. Ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir formos:

2.1.  Ilgalaikis  planas   –  ugdymo   turinio  gairės  vieniems  mokslo  metams  vienai  klasei,

numatant mokinių mokymosi pasiekimus laikotarpio pabaigoje, rengiamas, vadovaujantis Bendrąją
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programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d.

įsakymu Nr. ISAK-2433 ir Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa patvirtinta Lietuvos

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

2.2. Ilgalaikio plano struktūra:

I. Bendroji informacija (klasė, mokytojas, laikotarpis, pamokų skaičius konkrečiam dalykui).

II. Situacijos analizė (informacija apie klasės mokinius):

Mokinių skaičius / amžius:

 berniukų;

 mergaičių.

 turinčių spec. ugdymo(si) poreikių.

Tame skaičiuje: pritaikoma bendroji programa......., individualizuojama programa..........

turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus skaičius ..........

Žinios apie šeimas:

 gyvena su abiem tėvais;

 gyvena su vienu iš tėvų;

 našlaičiai;

 vaikų skaičius šeimoje (1 vaikas, 2 vaikai, 3 ir daugiau);

 namuose turi prieigą prie interneto;

Pasirenkamieji dalykai:

 tikyba;

 etika.

Neformalusis švietimas:

 Anglų kalbos būrelis „Pirmasis žingsnis“;

 Muzikos būrelis ,,Kregždžiukai“;

 Gabių ir talentingų mokinių ugdymo būrelis;

 Informacinių technologijų būrelis ,,Informatikos ABC“;

 Dailės būrelis ,,Kūrybos kampelis“;

 Keramikos būrelis

 Sporto būrelis

Lanko meno mokyklą.

Lanko sporto mokyklą.

Lanko kt. neformalųjį ugdymą.

Gyvena toliau nei trys kilometrai:

Iš jų pavežami:
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 veža tėveliai;

 važiuoja maršrutiniu autobusu;

 važiuoja mokykliniu autobusu.

III.  Pedagoginė  klasės  charakteristika  (vaikų  motyvacija  ir  nuostatos,  turima  patirtis,

pasiekimai,  mokymosi  ypatumai,  elgesio  ypatumai,  psichologiniai  ypatumai,  mokymosi  stiliai,

individualūs poreikiai, gabumai, mokėjimai, gebėjimai ir įgūdžiai).

IV. Bendrieji ugdymo uždaviniai (prioritetiniai, kylantys iš klasės situacijos analizės, susiję su

esminių kompetencijų ugdymu - pagal Bendrąsias programas).

V. Sėkmės kriterijai (apie 5).

VI. Dalyko mokymo ir mokymosi turinys ir pasiekimai:

 priemonės;

 vertinimas;

 individualizavimas ir diferencijavimas;

 mokymo ir mokymosi turinys planuojamas metams, mokytojai naudojasi „ŠOK“, ,,TAIP“ 

serijų vadovėlių autorių parengtais ilgalaikiais planais, mokytojų knygomis, skaitmenine platforma 

Eduka.

Dalykas
Pasiekimai

(nuostatos, gebėjimai, žinios)

Integruojamos  programos  (Žmogaus  saugos,
Sveikatos  ir  lytiškumo  ugdymo  bei  rengimo
šeimai,  Etninės  kultūros  ugdymo,  Alkoholio,
tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų
vartojimo prevencijos programos)

Veiklos temos

Klasės auklėtojo
veiklos kryptys

Veiklos turinys Refleksija

Darbas su klase
Bendradarbiavimas ir 
bendravimas su tėvais 
(globėjais, rūpintojais)
ir mokyklos 
bendruomene

3. Trumpalaikis (dienos veiklos) planas užrašomas elektroniniame TAMO dienyne:

3.1. mokytojas numato ir formuluoja ugdomąsias veiklas pagal Bendrąsias programas; 

3.2.  mokytojas  planuodamas  darbą  naudojasi  „Šok“  ir  ,,Taip“   serijų  vadovėlių  autorių

parengtais trumpalaikiais planais,  mokytojų knygomis; 
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3.3. įrašai turi derėti su ilgalaikio plano tikslais, uždaviniais, numatytomis priemonėmis;

3.4. planas per mokslo metus gali būti koreguojamas, tikslinamas.

4. Planų pateikimas:

4.1. planai pateikiami elektroniniu variantu ir esant reikalui koreguojami;

4.2.  planai  ir  dalyko  specialiosios  (pritaikytos,  individualizuotos)  ugdymo programos  turi

derėti su:

4.2.1. klasės ir mokinio pasirengimo lygiu, psichofizinėmis galiomis;

4.2.2. mokyklos intelektualine, materialine ir technologine baze;

4.2.3. mokyklos tikslais ir uždaviniais;

4.2.4. pasirinktais vadovėliais, mokymo priemonėmis; 

4.3. programa ar planas per mokslo metus gali būti koreguojamas ir tikslinamas;

4.4.  planai  derinami  su  mokyklos  direktoriaus  pavaduotoju  ugdymui  iki  rugsėjo  15  d.

(pritaikytos  ir  individualizuotos  programos  iki  rugsėjo  20  d.),  tvirtina  elektroniniu  variantu

mokyklos direktorius; 

4.5.  specialiąsias  ugdymo programas ir  planus mokytojas  rengia  derindamas su mokyklos

spec. pedagogu, logopedu. Pritaikytos ir individualizuotos programos rengiamos vieneriems mokslo

metams pagal patvirtintas formas (mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdis, 2018 m. birželio 13

d. protokolo Nr. 23). Pritaikytas programas tvirtina elektroniniu variantu mokyklos direktorius; 

4.6. individualizuotos programos derinamos su tėvais (globėjais, rūpintojais); 

4.7.  patvirtintos  programos  grąžinamos  juos  pateikusiems  mokytojams.  Patvirtintas

programas ir planus mokytojai saugo mokykloje, kuriuos prireikus gali pateikti mokyklos vadovams

ar mokyklą vizituojantiems specialistams.

5. Tikybos mokytoja planus rengia vadovaudamasi Lietuvos katechetinio centro parengtomis

rekomendacijomis.

6.  Neformaliojo  švietimo  programas  rengia  tos  veiklos  vadovas  1  mokslo  metams,  jas

aprobuoja  metodinėje  grupėje  ir  pateikia  elektroniniu  variantu  tvirtinti  mokyklos  direktoriui  iki

rugsėjo 15 d.:

6.1.  neformaliojo  švietimo  programą  sudaro  šios  dalys:  įvadas  (programos  pavadinimas,

programos rengėjai,  jų  kvalifikacija,  programos  trukmė,  apimtis,  dalyviai),  tikslai  ir  uždaviniai,

paskirtis  (vaikų  pažinimo,  lavinimosi,  saviraiškos  poreikių  tenkinimas,  ugdomi  specifiniai

gebėjimai ir kompetencijos), tematika,  ryšys, dermė su kitais dalykais. Veiklos trumpas aprašas.

Kuo  remiantis  parengta  programa.  Ugdymo  priemonės  ir  įranga.  Siektini  rezultatai  ir  sėkmės

kriterijai;

6.2.  veiklą  pagal  neformaliojo  švietimo  programą  vadovas  ruošia  pasirinktinai  (savaitei,

mėnesiui, metams) ir derina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-09-01 Nr. KRŽV1-70



6

Eil. Nr. Veikla Laikas Pastabos

PRITARTA
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė” 
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 
2022 m. birželio 15 d. posėdyje
(protokolo Nr. )

_______________________________________________________
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2 priedas                                            

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO PRIEMONĖS

1.  Mokyklos  direktorius  organizuoja  ir  vykdo  mokinių  mokymosi  krūvių  ir  mokiniams

skiriamų darbų apimčių kontrolę.

2.  Mokiniams  negali  būti  daugiau  pamokų  per  savaitę  negu  nurodyta  atitinkamos  klasės

ugdymo planų lentelėje.

3. Pamokų tvarkaraštyje negali būti daugiau kaip 5 pamokos pirmoje klasėje, 6 pamokos - 2-4

klasių mokiniams per 1 dieną.

4. Pamokų tvarkaraštyje  dvi iš eilės gali  būti  tik lietuvių kalbos bei dailės ir technologijų

pamokos.

5. Pertraukų trukmė:

5.1. pirmoje klasėse – 10 minučių po 1 pamokos, 20 minučių po 2 pamokos, 15 minučių po 3

pamokos, 25 minutės po 4 pamokos;

5.2. antrose-ketvirtose klasėse – 10 minučių po 1, 2, 3 pamokų, 20 minučių po 4, 5 pamokų.

6. Namų darbų skyrimas:

6.1. mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos;

6.2. 1-2 klasių mokiniams namų darbai skiriami susitarus su tėvais (globėjais, rūpintojais);

6.3. atostogų laikotarpiu mokiniams namų darbai neskiriami;

6.4.  namų  darbų  skyrimą  klasėje  dirbantys  mokytojai  (anglų  k.,  dorinis  ugdymas  ir  kitų

dalykų) derina tarpusavyje ir su klasės mokytoja.

7. Mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie

kontrolinį darbą mokiniai informuojami, ir tai neturi sukelti vaikui psichologinio diskomforto. 

8. Klasės mokytojas yra atsakingas už  papildomos pedagoginės pagalbos teikimą mokiniui,

turinčiam mokymosi sunkumų, už mokymosi motyvacijos palaikymą.

9.  Klasės  mokytojas  palaiko  nuolatinius  ryšius  su  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  tiria,

analizuoja mokymo krūvio apimtį ir jo įtaką vaiko vystymuisi.

10.  Mokytojas  gali  savo  nuožiūra  integruoti  dalykus,  organizuoti  integruoto  darbo  dieną,

savaitę  ar ilgesnį laikotarpį.

11. Mokykla,  organizuodama mokinių ugdymą, vadovaujasi  Lietuvos Higienos norma HN

21:2017  „Mokykla,  vykdanti  bendrojo  ugdymo  programas.  Bendrieji  sveikatos  saugos

reikalavimai“ 2017 m. kovo 13 d. Nr. V-284.

PRITARTA
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 
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2020 m. birželio 15 d. posėdyje
(protokolo Nr. 4)

___________________
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                                   3 priedas

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklos-darželio „Kregždutė“ Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka parengta

vadovaujantis šiais dokumentais: 

1.1.  mokinių  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo samprata,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-610; 

1.2.  2021–2022  ir  2022–2023  mokslo  metų  pradinio,  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo

programų bendrųjų  ugdymo planu,  patvirtintu  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto

ministro 2021 m. gegužės 3 d.  įsakymu Nr.  V-688 „Dėl 2021–2022 ir  2022–202 mokslo metų

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“;

1.3.  pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo  Bendrosiomis  programomis,  patvirtintomis  Lietuvos

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

2.  Ugdymo(si)  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimas  grindžiamas  idiografiniu  (mokinio

individualios pažangos) principu.

3.  Vertinant  derinamas  formalusis  (kriterinis  nepažyminis)  ir  neformalusis  (pokalbiai,

stebėjimas, aptarimai) vertinimas.

4. Vertinimas yra planuojamas.

II SKYRIUS
 VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ ATSAKOMYBĖ

5.  Mokiniai  kartu  su  mokytojais  aptaria  vertinimo  kriterijus,  vertinimo  sistemą,  mokosi

vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą, planuoja savo tolesnį mokymąsi, kelia sau ateities

tikslus. 

6. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna aiškią, laiku pateikiamą informaciją apie vaiko

mokymosi  pažangą ir  pasiekimus,  domisi  vertinimo kriterijais,  procedūromis  ir  tvarka,  ugdymo

programa dalyvaudami mokyklos organizuojamose visuotiniuose ir klasės tėvų (globėjų, rūpintojų)

susirinkimuose, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų darbe. 

7. Mokytojai planuoja ir atlieka mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ugdymo procese,

fiksuoja (mokinio sąsiuviniuose, mokinio aplanke, savo užrašuose, elektroniniame TAMO dienyne)

vertinimo  informaciją,  informuoja  mokinius,  jų  tėvus  (globėjus,  rūpintojus),  kitus  mokytojus,

mokyklos administraciją apie mokinių pasiekimus ir spragas, rūpinasi pagalba mokiniams, kurie

turi mokymosi sunkumų, derina tarpusavyje mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo metodikas. 
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8.  Mokyklos  vadovai  prižiūri  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimo,  informacijos  rinkimo,

fiksavimo  (klasių  ataskaitos,  pusmečių  pažangumo  ataskaitos)  bei  panaudojimo  įgyvendinimą,

užtikrina vertinimo dermę pereinant iš klasės į klasę, iš vienos ugdymo pakopos į kitą, tarp atskirų

mokomųjų  dalykų,  du  kartus  per  mokslo  metus  organizuoja  mokinių  pasiekimų  aptarimus.

Mokytojų  tarybos posėdžiuose,  koordinuoja pagalbą mokymosi  sunkumų turintiems  mokiniams,

vertina mokytojų darbo kokybę, remdamiesi mokinių pasiekimais ir atsižvelgdami į sociokultūrinę

aplinką. 

III SKYRIUS
VERTINIMO TIKSLAI

9. Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei saugioje ir informatyvioje aplinkoje. 

10.  Pateikti  informaciją  apie  mokinio mokymosi  patirtį,  pasiekimus,  pažangą mokiniui,  jo

tėvams, mokyklai. 

11.  Nustatyti  mokinio  mokymosi,  mokytojo,  mokyklos  darbo  sėkmę  ir  priimti  pagrįstus

sprendimus.

IV SKYRIUS
VERTINIMO UŽDAVINIAI

12.  Padėti  mokiniui  pažinti  save,  suprasti  savo  mokymosi  stipriąsias  ir  silpnąsias  puses,

įsivertinti savo pasiekimų rezultatus, išmokti sąmoningai mokytis. 

13. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, diferencijuoti

ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus, nustatyti savo darbo kokybę.

14.  Suteikti  tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  informaciją  apie  vaiko  mokymąsi,  stiprinti

ryšius tarp mokinio, jo tėvų (globėjų rūpintojų), mokyklos. 

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

mokinių poreikius tenkinančią pagalbą. 

V SKYRIUS
MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO PRINCIPAI IR SISTEMA

16. Vertinant kiekvieno mokinio pasiekimus, atsižvelgiama ir į ugdytinio vertybinių nuostatų

formavimąsi, jo norą mokytis, individualias pastangas, o svarbiausia – į daromą pažangą.

17. Vertinant remiamasi Bendrosiose programose išvardintais požymiais.

18. Pasiekimų vertinimas yra planuojamas kartu su ugdymo procesu, siejant jį su mokymosi

tikslais, atsižvelgiant į mokinio patirtį ir gebėjimus.

19. Mokiniams, mokomiems pagal pritaikytas ar individualias programas, taikomi tie patys

pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai, atitinkantys tos programos reikalavimus.
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20. Pasiekimai vertinami ugdymo procese mokant ir mokantis (formuojamasis ir diagnostinis

vertinimas) ir baigus kursą, ugdymo programą (apibendrinamasis vertinimas).

21.  Formuojamasis  vertinimas  atliekamas  nuolat  ugdymo proceso  metu,  teikiant  mokiniui

informaciją apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes:

21.1. didžiąją dalį (apie 90%) vertinimo informacijos vaikams pateikiame žodžiu.  Vertinimo

informaciją raštu (apie 10%) pateikiame mokinių darbuose, elektoriniame TAMO dienyne;

21.2. nebūtina kiekvieną dieną vaikui už kasdienį darbą rašyti komentarą, vertinimą;

21.3. po ištaisytu rašto darbu, esant reikalui, parašomas vertinimas arba komentaras;

21.4. komentaras turėtų būti pozityvus;

21.5. mokinys ištaisytą rašto darbą su vertinimu nešasi namo, su tėvais (globėjais, rūpintojais)

analizuoja padarytas klaidas;

21.6.  vertinimo  fiksavimo  kiekis  elektroniniame  TAMO  dienyne  priklauso  nuo  dalyko

savaitinių pamokų kiekio:

21.6.1.  jeigu  1-3  savaitinės  pamokos-ne  mažiau  kaip  1  įvertinimo fiksavimas  per  mėnesį

mokiniui; 

21.6.2.  jeigu  4-8  savaitinės  pamokos-ne  mažiau  kaip  3  įvertinimo  fiksavimai  per  mėnesį

mokiniui; 

21.7. pirmų klasių mokytojai I-ąjį mokymosi pusmetį įvertinimą fiksuoja savo nuožiūra.

22.  Diagnostinis  vertinimas  pagal  iš  karto  aptartus  su  mokiniais  vertinimo  kriterijus

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso, kurso dalies) pradžioje ir/ar pabaigoje siekiant

diagnozuoti  esamą padėtį:  nustatyti  mokinio  pasiekimus  ir  padarytą  pažangą,  numatyti  tolesnio

mokymosi galimybes:

22.1. aiškiai ir suprantamai nusako mokiniams ir mokytojui, ar pasiekti mokymo ir mokymosi

uždaviniai, laukiami rezultatai;

22.2. moko mokinius palyginti tai, ko jie išmoko, su tuo, ko buvo siekiama išmokti, moko

taisyti nesėkmes, užpildyti mokinio mokymosi spragas;

22.3.  atsižvelgiant  į  tai,  kas  norima  įvertinti  (vertinimo  tikslą),  gali  būti  taikomi  įvairūs

diagnostinio  vertinimo  metodai:  praktinės,  kūrybinės  užduotys,  kontroliniai,  projektiniai  darbai,

testai ir t.t. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau kaip vienas diagnostinis darbas;

22.4.  informacija  apie  mokymosi  rezultatus  (kontrolinių,  testų,  ir  kitų  užduočių  atlikimo)

mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais;

22.5.  mokytojų  metodinės  grupės  susitarimu  mokykloje  naudojami  informacijos  kaupimo

būdai ir metodai: mokytojo (individualiai pasirinkti) užrašai, įrašai elektroniniame TAMO dienyne,

mokytojo nuožiūra mokinių darbai gali būti kaupiami aplankuose, tačiau tai nėra privaloma.
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23.  Apibendrinamasis  vertinimas  atliekamas  baigus  I-jį  ir  II-jį  mokslo  metų  pusmečius,

pradinio ugdymo programos pabaigoje. II-ojo mokslo metų pusmečio įvertinimai laikomi metiniais

įvertinimais. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus atsiskaitomuoju laikotarpiu:

23.1.  šio  vertinimo  metu  orientuojamasi  į  Bendrojoje  programoje  aprašytus  vertinimo

kriterijus ir mokinių pasiekimų lygių požymius;

23.2. mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per mokykloje nustatytą ugdomąjį

laikotarpį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų

lygių požymius ir įrašomi elektroniniame dienyne:

23.2.1.  mokinių  mokymosi  pasiekimų  apskaitos  suvestinės  atitinkamose  skiltyse  įrašomas

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;

23.2.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta

arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“;

23.2.3.  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių  mokinių,  ugdomų  pagal  pradinio  ugdymo

individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta

arba  nepadaryta  pažanga  fiksuojama  atitinkamoje  elektroninio  TAMO dienyno  skiltyje,  įrašant

„ pp“ arba „np“;

23.2.4. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas.

24. Kontrolinių darbų skyrimas, vertinimas:

24.1. kontroliniai  darbai rengiami ir atliekami mokytojų iniciatyva,  baigus dalyko temą ar

skyrių. Jų paskirtis-įsivertinti savo (mokytojo) darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių pasiekimus bei

mokiniams teiktiną pagalbą; 

24.2. apie mokomąjį testą ar kontrolinį darbą mokiniai informuojami iš anksto;

24.3. paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po atostogų kontroliniai darbai

neskiriami;

24.4. mokykloje vykdomas nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 4 klasėje (skaitymo,

matematikos, pasaulio pažinimo).

VI SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE MOKINIŲ MOKYMOSI PAŽANGĄ IR PASIEKIMUS

FIKSAVIMAS

25. Mokykloje naudojamos šios informacijos fiksavimo priemonės: 

25.1. elektroninis TAMO dienynas;

25.2. 4 klasės mokinių pasiekimų aprašai;
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25.3. konkursų, olimpiadų rezultatai;

25.4. ugdymo suvestinės;

25.5. mokytojo užrašai. 

26. Mokinio individualios pažangos įsivertinimo lapai kaupiami segtuve, o pasibaigus mokslo

metams grąžinami mokiniui.

VII SKYRIUS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS

27. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna informaciją apie vaikų pasiekimus šiais būdais:

27.1.  žodžiu  (konsultacijų  dienos,  Atvirų  durų  dienos,  tėvų  susirinkimai,  individualūs

pokalbiai, bendravimas telefonu);

27.2.  raštu  (komentarai  sąsiuviniuose,  elektroniniame  TAMO dienyne,  diagnostinių  darbų

įvertinimas, elektroniniai laiškai, nuotraukos);

27.3. pagal klasės mokytojo ir tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimą. 

27.4.  du kartus  per  mokslo metus  organizuojami  klasės  mokinių  tėvų (globėjų,  rūpintojų)

susirinkimai:  mokslo  metų  pradžioje  yra organizuojamas  tėvų (globėjų,  rūpintojų)  susirinkimas,

kuriame  supažindinama  su  vertinimo  sistema,  o  kitas  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  susirinkimas

organizuojamas mokytojo nuožiūra. Rekomenduojamas pasibaigus I pusmečiui.

27.5. tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija yra teikiama individualiose konsultacijose,

kurių  metu  kartu  su  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)  yra  aptariami  mokinio  pasiekimai,  daroma

pažanga, socialiniai gebėjimai ir savęs įsivertinimas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema esant reikalui gali būti tobulinama.

29.  Mokytojams  rekomenduojami  ir  organizuojami  kvalifikacijos  tobulinimo  renginiai,

projektai, seminarai, gerosios patirties sklaida.

PRITARTA
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė” 
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 
2022 m. birželio 15 d. posėdyje 
(protokolo Nr.)

__________________________
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4 priedas 

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VEIKLOS APRAŠAS

I SKYRIUS
 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų turizmo renginių organizavimo veiklos aprašas (toliau – aprašas) nustato mokyklos

vaikų turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) (toliau – turizmo renginiai)

organizavimo tvarką.

2.  Aprašo  tikslas  –  reglamentuoti  turizmo  renginių  organizavimą,  vykdymą  ir  laiduoti

renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą.

3.  Aprašas  taikomas  visiems  organizuojantiems  ir  vykdantiems  mokyklos  vaikų  turizmo

renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. Vaikų grupės, naudodamosi visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar

kitomis  riboto  lankomumo  teritorijomis,  privalo  vadovautis  saugaus  eismo  taisyklėmis,

nustatytomis šiems keliams ir teritorijoms.

5. Apraše vartojamos sąvokos: 

ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu

ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas;

gidas – asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas,

gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves;

išvyka –  organizuotas  vaikų  grupių  keliavimas  į  numatytą  turizmo  objektą  panaudojant

transporto priemones;

sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio ar

ugdymo tikslais;

turizmo  renginio  vadovas –  asmuo,  turintis  tinkamą  pasirengimą,  organizuojantis

pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis;

turistinė  stovykla –  trumpalaikio  vaikų  poilsio  organizavimas  rekreacinėje  teritorijoje

įrengtoje stovyklavietėje;

vaikų turizmo renginys – trumpalaikės  neformaliojo vaikų švietimo programos (gali  būti

sudedamoji  formaliojo  ir  neformaliojo  švietimo  programos  dalis)  vykdymas  keičiant  vietą

pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais;

varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais;

žygis –  įvairios  trukmės  ugdymo  tikslais  organizuotas  keliavimas  nustatytu  maršrutu

pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones.
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6.  Kitos  apraše  naudojamos  sąvokos  atitinka  Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatyme

vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

 TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS

7.  Turizmo  renginių  programos  rengiamos  vadovaujantis  2022  m.  sausio  4  d.  Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-4  „Dėl bendrųjų iš valstybės ar

savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“.

8.  Žygio,  ekskursijos,  išvykos programas  ir  sąskrydžio,  varžybų nuostatus  rengia  turizmo

renginio vadovas, tvirtina mokyklos direktorius.

9.  Turistinės stovyklos programos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN

79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ .

III SKYRIUS

 TURIZMO RENGINIUOSE LEIDŽIAMA DALYVAUTI:

10.  Ikimokyklinio  amžiaus  vaikams  ne  daugiau  kaip  4  valandas  trunkančiuose  turizmo

renginiuose.

11. Vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6

metų.

12. Dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų.

13. Žygiuose slidėmis,  vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų.

14. Žygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo kursą ir

turi mokyklos išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų.

15. Sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka.

16. Vaikai gali dalyvauti turizmo renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų,

rūpintojų rašytinį sutikimą (1, 2 priedai).

17.  Vaikai,  nepriskirti  pagrindinei  medicininei  fizinio  pajėgumo  grupei  arba  turintys

specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  dviejų  dienų  ir  ilgiau  trunkančiuose  turizmo  renginiuose  gali

dalyvauti tik su gydytojo leidimu.

IV SKYRIUS
 DIREKTORIAUS FUNKCIJA

18. Vaikų grupei,  dalyvaujančiai  turizmo renginiuose,  mokyklos direktorius skiria  turizmo

renginio  vadovą.  Didesnėms  nei  15  vaikų  grupėms  skiriami  2  turizmo  renginio  vadovai.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupei, neatsižvelgiant į vaikų skaičių, skiriami ne

mažiau kaip 2 turizmo renginio vadovai. 
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19. Mokyklos direktorius, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą:

19.1.  įsakymu  tvirtina  turizmo  renginio  vadovo  (-ų)  kandidatūrą(-as),  turizmo  renginio

programą ar paraišką (3 priedas), dalyvių sąrašą (4 priedas) ir vaikų išvykos saugos ir sveikatos

instrukciją, kuriuos rengia turizmo renginio vadovas;

19.2. padeda pasiruošti turizmo renginiui;

19.3. atsako už pasirengimą turizmo renginiui, jo eigą ir pedagoginius rezultatus;

19.4. nustato turizmo renginių vadovo (-ų)  pareigas;

19.5. už gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą ir vaikus;

19.6. už programos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti drausmine

tvarka.

V SKYRIUS
 TURIZMO RENGINIO VADOVAS

20. Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas turizmo renginių vaikų saugumą:

20.1. apie vykdomą turizmo renginį informuoja vaikų tėvus (globėjus,  rūpintojus) raštu (6

priedas) ir gauna raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą (1, 2 priedai);

20.2. rengdamas žygio, ekskursijos, išvykos programą numato detalų maršrutą (atsižvelgia į

dalyvių  amžių,  jų  pasirengimo  lygį  ir  fizinę  būklę,  nustato  išvykimo,  atvykimo  vietą  ir  laiką,

nakvynės vietą) ir mokyklos direktoriui pateikia tvirtinimui paraišką (priedas Nr.3) ir vykstančių į

renginį vaikų sąrašą (4 priedas);

20.3.  supažindina  grupės  narius  su  pirmosios  pagalbos  teikimu  ir  naudojimusi  pirmosios

pagalbos  vaistinėle,  saugaus  eismo  taisyklėmis,  aplinkosaugos,  priešgaisrinės  saugos  bei

maudymosi  (jei  reikia)  reikalavimais.  Parengia  ir  pateikia  direktoriui  patvirtinti  vaikų  išvykos

saugos ir sveikatos instrukciją, kurią užregistruoja pas sekretorę. 

20.4.  vadovaujantis  patvirtinta  turizmo  renginio  programa  užtikrina  vaikų  saugą  renginio

metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą;

20.5. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia

turizmo renginio vykdymą;

20.6. turistinio renginio metu vadovas privalo su savimi turėti:

20.7. pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti turizmo renginius;

20.8. mokinių, vykstančių į renginį sąrašą, patvirtintą direktoriaus įsakymu;

20.9. kelionės pirmosios pagalbos rinkinį su rinkinio aprašu ir pirmosios pagalbos teikimo

aprašymu.

VI SKYRIUS
RENGINIO DALYVIAI
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21. Turizmo renginiuose dalyvaujantys vaikai:

21.1. mokiniai, susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais,

pasirašo žurnale (5 priedas);

21.2. prieš turizmo renginį pasiskirsto pareigomis, užduotimis ir kt.;

21.3. privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, vykdyti turizmo renginio

vadovo(-ų) nurodymus;

21.4. visi privalo turėti atšvaitus.

VII SKYRIUS
 MAUDYMASIS

22. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais. 

23. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidžiama tik

paplūdimiuose  ir  kitose  nustatyta  tvarka  įrengtose  maudymosi  vietose  vadovaujantis  Lietuvos

higienos normos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu

Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos

saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimais. 

24. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji.

25. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint.

26. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio

vadovui reikia būti labai atidžiam.

27. Maudymosi  metu draudžiama be reikalo  šūkauti,  nes šauksmas yra pagalbos prašymo

signalas.

VIII SKYRIUS
RENGINIŲ FINANSAVIMAS

28. Renginių programų finansavimas:

28.1. renginiai gali būti finansuojami iš mokinio krepšelio, taip pat naudojamos rėmėjų, tėvų

(globėjų, rūpintojų) ir kitos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka;

28.2.  turistinės  stovyklos  programos  gali  būti  finansuojamos  pagal  Vaikų  vasaros  poilsio

programų finansavimo tvarkos aprašą.

29. priedai (iš viso 6):

    Vaikų turizmo renginių
                                                                                                                        organizavimo aprašo                                                                                      

                                                                                                                           1 priedas 
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Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“

S U T I K I M A S

(data)

Sutinku,  kad mano sūnus/dukra/  globotinis(ė)  .......................................................  20...-20....

m. m. dalyvautų mokyklos ir rajono organizuojamuose kultūriniuose ir sportiniuose renginiuose,

konkursuose, olimpiadose, konferencijose, išvykose (Lazdijų rajono teritorijoje).

Užtikrinu,  kad  mano  sūnus/dukra/  globotinis(ė)  yra  susipažinęs/usi  su  saugaus  eismo,

aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimais, jų laikysis renginių metu. 

Sutinku,  kad  mano  sūnui/dukrai/globotiniui(ei)  reikalui  esant  būtų  suteikta  medicininė

pagalba.

Mano vaikas nuolat vartoja vaistus.......................................................................................................,

                                                                (jei vartoja, išvardyti vaistų pavadinimus) todėl

pasirūpinsiu, kad jų turėtų su savimi. 

..................................................................          .......................        ...........................................

   (tėvų/globėjų/rūpintojų vardas, pavardė)                            (parašas)                            (tel.)

2 priedas

Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“

S U T I K I M A S

(data)

   Sutinku,  kad  mano  sūnus/dukra/  globotinis(ė)  .............................................................  20......

m.  ............  mėn.  .........d.

dalyvautų .............................................................................................................

Užtikrinu,  kad  mano  sūnus/dukra/  globotinis(ė)  yra  susipažinęs/usi  su  saugaus  eismo,

aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimais, jų laikysis renginio metu. 

   Sutinku, kad mano sūnui/dukrai/globotiniui(ei) reikalui esant būtų suteikta medicininė pagalba. 

Mano vaikas nuolat vartoja vaistus................................................................................................., 

                                                                (jei vartoja, išvardyti vaistų pavadinimus) todėl

pasirūpinsiu, kad jų turėtų su savimi.

   Nesutinku, kad mano sūnus/dukra/ globotinis(ė) ...................................................... 20....... 

m.........mėn......d.  dalyvautų......................................................................., nes....................................

................................................................................................................................................................

(nurodyti priežastį)

..................................................................        .......................        ...........................................
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   (tėvų/globėjų/rūpintojų vardas, pavardė)                          (parašas)                             (tel.)

                                                                  

3 priedas

Turistinio renginio vadovas

Vardas, pavardė, pareigos

P A R A I Š K A

Vykimui su mokiniais į......................................................

(data)

Renginio tikslas, uždaviniai....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Detalus maršrutas, numatomi aplankyti objektai...................................................................................

................................................................................................................................................................

Transporto priemonė..............................................................................................................................

Data.........................................................................................................................................................

Laikas: Išvykimo...................val,   Grįžimo....................val.

Vykstančių mokinių skaičius (sąrašas pridedamas)..............................................................................

Renginio vadovas            .............................                                        ..............................................

                                                   (parašas)                                                      (vardas, pavardė )            

                                                                                                

                                                                                           

4 priedas
Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“

Mokinių, ............m..............................mėn, ....d. vykstančių į
....................................................................................................................

S Ą R A Š A S

Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė Klasė

Mokiniai supažindinti su saugos ir sveikatos reikalavimais.

Turizmo renginio vadovas       ...........................                               ....................................................
                                                     (parašas)                                                          (vardas, pavardė)
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5 priedas 

Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“
vaikų, dalyvaujančių

                 ..........................................................................................................................
(turizmo renginio pavadinimas)

SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Įsakymo
Data ir

Nr.

Mokinio 
v. pavardė

Gimimo
metai

Data Trumpas
instruktažo

turinys

Instruktažo
vykdytojo
pareigos ir
v. pavardė

Instruktažo
vykdytojo

parašas

Mokinio
parašas

                                                                                                    
6 priedas

Gerb.  ..........................................................................................................

m.........................mėn......d.  yra organizuojamas mokomasis – pažintinis turistinis renginys..............

................................................................................................................................................................

Renginio tikslai ir uždaviniai yra tokie:

................................................................................................................................................................

Maršrutas ir numatomi aplankyti objektai..............................................................................................

................................................................................................................................................................

Renginio organizatorius ir už vaikų saugumą ir sveikatą atsakingas asmuo..........................................

................................................................................................................................................................

(pareigos, vardas, pavardė, tel. išsamesnei informacijai)

Kontaktinis tel. renginio metu................................................................................................................

Transporto priemonė..............................................................................................................................

Išvykimo data..................................... Vieta..........................................

Laikas: išvykimo........................val.    Grįžimo..............................val.

Jūsų sūnus (dukra, globotinis (-ė)) supažindinti  su saugos ir sveikatos taisyklėmis renginio metu .

Prašytume Jūsų pakartotinai supažindinti savo vaiką su saugos reikalavimais

Prašytume įdėti vaikui maisto ir atsigerti, taip pat vaistų, jei naudoja specifinius, kurių nėra pirmos

pagalbos vaistinėlėje.

Jeigu  sutinkate  su  siūloma  veikla  ir  leidžiate  sūnui  (dukrai,  globotiniui  (-ei))  vykti,  prašome

pasirašyti SUTIKIMĄ (2 priedas).

Jeigu nesutinkate, prašome SUTIKIME (2 priedas) nurodyti priežastį, nes tai yra mokslo diena.

Renginio vadovas   ................................                          ..............................................................
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                                         (parašas)                                                      ( vardas, pavardė)

PRITARTA
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė”
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės
2020 m. birželio 15 d. posėdyje
(protokolo Nr. 4)

_______________________________
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5 priedas 
 

PROJEKTINIŲ DARBŲ RENGIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Lazdijų  mokyklos-darželio  ,,Kregždutė“  projektinių  darbų  rengimo  ir  vykdymo  tvarkos

aprašas  (toliau  –  Aprašas)  reglamentuoja  projektų  organizavimo,  vykdymo,  sklaidos  ir  saugojimo

tvarką. 

2. Projektinio darbo tikslai:

2.1.  sudaryti  sąlygas  mokiniams  ugdytis  mokymosi  mokytis  gebėjimus,  gebėjimu  spręsti

problemas, priimti sprendimus, savarankiškai mokytis;

2.2.  padėti  mokiniams  išsiugdyti  informacinį  raštingumą:  gebėjimą  gauti,  įvertinti  ir  vartoti

informaciją naudojant įvairius šaltinius;

2.3. ugdyti mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.

3. Projektinio darbo metu ugdomi gebėjimai: mokomieji, komandos būrimo, bendradarbiavimo,

planavimo,  analizavimo,  interpretavimo,  prognozavimo,  statistinių  duomenų apdorojimo,  lyginimo,

anketavimo,  interviu organizavimo,  atrinkimo sugebėjimo naudotis  įvairiomis paieškos sistemomis,

demonstravimo, retorikos, apibendrinimo, medžiagos pateikimo, vertinimo, kritinio mąstymo ir kt. 

II SKYRIUS
 PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

4. Projektinė veikla 1-4 klasių mokiniams yra privaloma ugdymo proceso dalis ir įgyvendinama

per mokslo metus. 

5.  Projekto  vadovas,  bendradarbiaudamas  su  kitų  dalykų  mokytojais,  neformaliojo  ugdymo

būrelių vadovais, pailgintos dienos grupės mokytojais organizuoja vienos temos projektinę veiklą visai

klasei  ar  srautui.  Projekto  temos  yra  planuojamos  pradinių  klasių  mokytojų  metodinės  grupės

posėdyje.

6. 1-4 klasių mokiniai dalyvauja projektinėje veikloje (individualiai ar komandinėje). Projekto

vadovas  numato projektinio darbo dydį konkrečiam srautui,  pasiūlo projekto temas, aptaria jas su

mokiniais,  atsižvelgia į jų interesus ir poreikius. 

7. Projekto vadovas supažindina mokinius su projektinio darbo rengimo tvarka, aptaria darbo

tikslus ir uždavinius, darbo struktūrą, metodus, veiksmus, informacijos šaltinius, planuoja vykdymo

etapus, darbo pristatymo datą.  
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8.  Baigiant  rengti  projektinį  darbą  sudaromas  aplankas:  titulinis  lapas,  anotacija,  projekto

medžiaga (1 priedas).

9. Projektiniai darbai pristatomi klasės, mokyklos bendruomenei pasirinkta forma.

III SKYRIUS

 PROJEKTINIŲ DARBŲ VYKDYMO ETAPAI

10. Pasirengimas – aptariama ir apibrėžiama tema, iškeliama ir įvardijama mokiniams aktuali

problema / problemos. 

11.  Planavimas  –  susiskirstoma  į  grupes,  suformuluojamas  tikslas,  grupių  (grupių  narių)

ilgalaikiai  ir  trumpalaikiai  uždaviniai  (jie  sudarys  įvertinimo pamatą),  numatoma veiksmų trukmė,

tarpinių atsiskaitymų pobūdis ir laikas. 

12.  Vykdymas  –  renkama  ir  interpretuojama  informacija,  atliekami  praktiniai  darbai,

atsiskaitoma už tarpinius rezultatus. 

13.  Apibendrinimas  ir   pristatymas  –  sukauptos  medžiagos  sisteminimas,  projekto  rezultatų

pristatymas.

14. Įvertinimas – apmąstomas ir įsivertinamas indėlis į projekto sėkmę, suteikiama grįžtamoji

informacija kitiems projekto dalyviams.  

 

IV SKYRIUS

 PROJEKTINIŲ DARBŲ SKLAIDA, SAUGOJIMAS

15. Projektiniai darbai viešinami klasėse, mokyklos edukacinėse erdvėse, svetainėje, renginiuose.

16. Projektinių darbų aplankai saugojami vienerius mokslo metus. 

PRITARTA
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė” 
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 
2019 m. birželio 12 d. posėdyje 
(protokolo Nr. 5)

_________________________
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1 priedas
LAZDIJŲ MOKYKLA-DARŽELIS ,,KREGŽDUTĖ“

 
 
 
 
 
 
 

... klasės mokinio (-ių) 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTINIS DARBAS 
 
 
 

„.................................................“ 
                       (tema) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekto vadovas (-ai)  

Lazdijai
20...-...-... 
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Projekto anotacija 
 
 
 

1. Problema / tema. 

2. Projekto tikslai, uždaviniai
 
 

3. Klasė, numatomas dalyvių skaičius. 

 
 

4. Projekto vykdymo laikotarpis. 

5. Kuruojančio mokytojo vardas, pavardė. 
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6 priedas

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS 
APRAŠAS

1. Mokyklos  mokinių  mokymosi  pasiekimų gerinimo  priemonių  tvarkos  aprašą  sudaro

priimti susitarimai dėl mokinių pasiekimų gerinimo.

2. Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo proceso dalyviai: švietimo pagalbos specialistai,

mokomųjų dalykų mokytojai, klasių vadovai, Vaiko gerovės komisijos nariai, mokyklos vadovai,

tėvai (globėjai, rūpintojai).

3. Vadovaujamasi mokyklos priimta „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka“.

4. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus:

4.1. diegia  aukštus  mokymosi  lūkesčius  kiekvienam  mokiniui  (tarp  jų  ir

žemus pasiekimus

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi;

4.2. stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją mokiniams;

 4.3. aptaria mokinių pasiekimo gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje: Mokytojų

tarybos posėdžiuose, klasės valandėlėse, tėvų susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose su tėvais

(globėjais, rūpintojais) ir mokiniais;

4.4.  kartu  su  mokiniu,  mokinio  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)  Vaiko  gerovės  komisija

sprendžia mokinių netinkamo elgesio, vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis.

4.5. tobulina mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, daug dėmesio

skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui.

5. Švietimo pagalbos specialistų priemonės:

5.1. vykdo mokinių pažangumo stebėseną;

5.2.  teikia  visokeriopą  pagalbą  mokiniams,  klasių  auklėtojams,  tėvams  (globėjams,

rūpintojams);

5.3. konsultuoja mokinius, klasių auklėtojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) jiems aktualiais

mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo klausimais;

5.4. naujai atvykusiems mokiniams organizuoja mokymosi stilių, adaptacijos mokykloje

tyrimus,  organizuoja  individualius  pokalbius,  teikia  rekomendacijas  mokytojams.  Specialiųjų

poreikių mokiniams padeda individualizuoti ugdymo procesą.

6. Mokytojų priemonės:

6.1. identifikuoja mokymosi pagalbos poreikį;

6.2. pamokose koreguoja mokinio mokymąsi, pritaiko užduotis pagal mokinio gebėjimus;
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6.3.  taiko  priemones ir  metodikas,  atsižvelgiant  į  mokinių  mokymosi  stilių,  gebėjimus,

darbo tempą;

6.4.  derina  įvairius  vertinimo  būdus,  daugiau  dėmesio  skiria  mokytis  padedančiam

formuojamajam vertinimui; 

6.5. stebi ir analizuoja mokinių daromą pažangą;

6.6. kviečia į pamoką mokyklos švietimo pagalbos specialistus;

6.7. pagal poreikį, kviečia mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) dalyvauti pamokose;

6.8.  pagal  poreikį  skiria  trumpalaikes  konsultacijas  (mokiniui  ar  mokinių  grupei  po

nepatenkinamo įvertinimo, ligos ir kt.);

6.9.  metodinėse  grupėse analizuoja  pusmečių,  nacionalinio  pasiekimų patikrinimo testų

rezultatus, planuoja ugdymo turinį, seka mokinio mokymosi pažangą;

6.10. kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniu aptaria mokymosi pagalbos

priemones, pagalbos teikimo proceso galimybes;

6.11. pusmečių pabaigoje su mokiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria asmeninės

pažangos stebėjimo ir vertinimo lapą, numato tolimesnes mokymosi perspektyvas 

7. Vaiko gerovės komisija:

7.1.  svarsto  ir  organizuoja  švietimo  pagalbos  teikimą,  švietimo  programų  pritaikymą

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

7.2.  analizuoja  taikytų mokiniui  priemonių  ir  būdų pasiekimams gerinti  veiksmingumą,

pagal poreikį kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir / ar teikia rekomendacijas mokytojams, klasės

auklėtojams dėl proceso koregavimo;

7.3.  vykdo  probleminių  mokinių  stebėseną,  parenka  tinkamas  priemones  mokinio

pasiekimams gerinti: nukreipia į dalyko ilgalaikes konsultacijas, neformaliojo švietimo veiklas ir kt.

8. Mokyklos vadovai:

8.1. vykdo mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo proceso stebėseną;

8.2. mokytojų tarybos posėdžiuose analizuoja pusmečių rezultatus;

8.3.  atlieka  mokinių  mokymosi  pasiekimų  pusmečių,  metinę  analizę,  lyginama  ir

analizuojama mokinių mokymosi pažanga, numatomi laukiami rezultatai;

8.4. inicijuoja ir organizuoja mokinių skatinimą už padarytą pažangą;

8.5.  vykdo  elektroninio  dienyno  stebėseną,  kreipiant  dėmesį  į  ugdymo  turinio

įgyvendinimą, vertinimą, mokinių skatinimą, mokymo krūvį;

8.6.  inicijuoja  mokymosi  pasiekimų  gerinimo  ir  mokymosi  pagalbos  teikimo  tyrimų

vykdymą, su mokytojais organizuoja įsivertinimo pokalbius;

8.7. teikia tėvams (globėjams, rūpintojams) individualią švietimo pagalbą.
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PRITARTA

Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė” 
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 
2019 m. birželio 12 d. posėdyje 
(protokolo Nr.5)

_____________________
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7 priedas                                                           

MOKINIŲ MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

1. Mokytojas elektroniniame TAMO dienyne žymi kiekvieną praleistą pamoką.

2.  Apie  mokinio  neatvykimą  į  mokyklą  tėvai  (globėjai,  rūpintojai),  jiems  priimta  forma,

informuoja klasės vadovą iki 8.00 val. 

3.  Mokiniui  neatvykus  į  mokyklą  (tuo  atveju,  kai  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  nepraneša),

mokytojas tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis.

4. Mokinio praleistas pamokas tėvai (globėjai, rūpintojai) teisina raštu iš karto kitą dieną po

pamokų praleidimo.

5.  I-jo  pusmečio  ir  mokslo  metų  pabaigos  ataskaitoje  direktoriaus  pavaduotojui  ugdymui

pateikiama informacija apie mokinių lankomumą pagal formą:

Mokinių
skaičius
klasėje

Iš viso
praleista
pamokų

Praleistų
pamokų
skaičius
tenka 1

mokiniui

Nepateisintų
pamokų
skaičius

Nepateisintų
pamokų

skaičius tenka
1 mokiniui

Pateisintos pamokos

Dėl ligos
Dėl kitų

priežasčių

6.  Mokiniui,  be  priežasties  praleidusiam  15  pamokų  per  pusmetį,  taikoma  drausminimo

priemonė, numatyta Mokinių elgesio taisyklėse.

7. Apie mokinį per pusmetį praleidusį 50 proc. ir daugiau pateisintų pamokų, klasės vadovas

informuoja mokyklos Vaiko gerovės komisiją. 

8. Pateisinimu laikoma:

8.1. direktoriaus įsakymas dėl atleidimo iš pamokų;

8.2.  raštiškas  mokinio  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  paaiškinimas  dėl  neatvykimo  į  pamokas

(Tamo dienynas, SMS, Messenger žinutė ir kt.).

9.  Klasės  mokytojas  nuolat  palaiko  ryšį  su dalykų mokytojais,  socialine  pedagoge,  tėvais

(globėjais, rūpintojais) mokinių lankomumo klausimu.

10.  Sveikatos  priežiūros  specialistė  atlieka  mokinių  sergamumo analizę  ir  vykdo  sirgimų

prevenciją.

PRITARTA
Mokyklos-darželio ,,Kregždutė“
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 
2022 m. birželio 15 d. posėdyje 
(protokolo Nr. ?)
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8 priedas 

PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖS DARBO TVARKOS APRAŠAS

1. Ši tvarka nustato pailgintos mokymosi dienos grupių veiklos tikslus, sudarymo principus,

reikalavimus pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojai, veiklos organizavimo ypatumus.

2.  Pailgintos  mokymosi  dienos  grupės  skirtos  padėti  mokiniams  įgyti  kokybišką  pradinį

išsilavinimą, kryptingai skatinti mokinių gebėjimą nuolatos mokytis bei sudaryti sąlygas mokinių

produktyviam laisvalaikio užimtumui.

3.  Pailgintos  mokymosi  dienos  grupės  veiklos  programos  kūrimas  grindžiamas  mokyklos

bendruomenės numatytais tikslais ir uždaviniais, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų)

bendradarbiavimu bei demokratinėmis nuostatomis.

4. Pailgintos mokymosi dienos grupės sudaromos iš mokinių, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai)

pateikė raštišką prašymą. 

5.  Prašymai  registruojami  Prašymų registravimo knygoje.  Mokinių  priėmimas  į  pailgintos

mokymosi dienos grupę įforminamas direktoriaus įsakymu.

6. Pailgintos mokymosi dienos grupės formuojamos nuo rugpjūčio 25 iki rugsėjo 10 dienos,

esant laisvoms vietoms mokiniai priimami ištisus metus.

7. Pailgintos mokymosi dienos grupės organizavimas:

7.1. pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoju gali dirbti pedagoginį išsilavinimą turintis

asmuo.  Jis  vadovaujasi  pailgintos  mokymosi  dienos  grupės  auklėtojo  pareigine  instrukcija  ir

mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

7.2. grupės veikla organizuojama pagal pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojo paruoštą

ir  mokyklos  direktoriaus  patvirtintą  planą  laikantis  2017  m.  kovo  13  d.  Lietuvos  Respublikos

sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymu  Nr.  V-284  „Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN

21:2017  ,,Mokykla,  vykdanti  bendrojo  ugdymo  programas.  Bendrieji  sveikatos  saugos

reikalavimai“ patvirtinimo;

7.3. ugdomoji veikla prasideda  rugsėjo 2 d. ir baigiasi priešpaskutinę mokslo metų dieną;

7.4. mokinių priežiūra vykdoma nuo rugsėjo 2 d. iki mokslo metų pabaigos;

7.5. dirbančių tėvų (globėjų, rūpintojų) vaikams, atskiru tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu,

mokinių  atostogų  metu,  mokslo  metų  eigoje,  teikiama  mokinių  priežiūra  pailgintos  mokymosi

dienos grupėje be maitinimo nuo 8 iki 17 val.; 

7.6.  pailgintos  mokymosi  dienos grupės auklėtojas  parengia  darbo su pailginta  mokymosi

dienos  grupe  veiklos  programą  iki  rugsėjo  15  dienos.  Programas  tvirtina  elektroniniu  variantu

mokyklos direktorius;

7.7. ugdomoji veikla fiksuojama elektroniniame TAMO dienyne; 

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-09-01 Nr. KRŽV1-70



2

7.8. pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas per savaitę dirba 30 valandų 1 etatui;

7.9. Pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos sritys:

7.9.1. namų darbų ruoša;

7.9.2. komunikacinė veikla;

7.9.3. meninė veikla;

7.9.4. pažintinė veikla;

7.9.5. fizinis ugdymas ir sveikata;

7.9.6. darbo veikla (žaidimai ir kt.).

8.  Grupės  veikla  yra  vientisas  procesas.  Jis  yra  neskaidomas  į  atskiras  sritis  ir  vyksta

integruotai. Užsiėmimų pobūdį ir trukmę lemia ugdymosi tikslai ir grupės vaikų interesai.

9. Finansavimas:

9.1. pailgintos mokymosi dienios grupės auklėtojo atlyginimas mokamas iš Lazdijų rajono

savivaldybės  biudžeto asignavimų,  priemonės permokamos iš  savivaldybės  biudžeto asignavimų

arba kitų lėšų;

10.2. už mokyklos mokinių priežiūrą pailgintos mokymosi dienos grupėse iš tėvų (globėjų,

rūpintojų) renkamas:

10.2.1. iki 3 valandų per dieną – 2,50 Eur;

10.2.2. iki 4 valandų per dieną – 3,40 Eur;

10.2.3. iki 6 valandų per dieną – 5,00 Eur.

10.3. Mokestis nemokamas:

10.3.1. kai vaikas nelankė pailgintos mokymosi dienos grupės;

10.3.1.1. dėl ligos, dėl šalčio, mokyklos ugdymo plane - nustatytų mokinių atostogų metu,

karantino, stichinių nelaimių ir dėl kitų nenugalimos jėgos atvejų ilgiau nei dvi savaites;

10.3.1.2  jeigu  šeima  gauna  socialinę  pašalpą,  pateikus  Lazdijų  rajono  savivaldybės

administracijos  Socialinės  paramos  skyriaus  pažymą  apie  pašalpos  skyrimą.  Lengvata  taikoma

socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu, kuris nurodytas pažymoje;

10.3.1.3 jeigu vaikas auga socialinės rizikos šeimoje, pateikus Lazdijų rajono savivaldybės

administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą.

10.3.2. Mokestis mažinamas 50 procentų, jeigu:

10.3.2.1. šeimoje yra 3 ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų;

10.3.2.2.   vienas  iš  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  atlieka  tikrąją  karo  tarnybą,  yra  įkalinimo

įstaigoje ar dingęs be žinios;

10.3.2.3. vaikas auga moksleivių ar studentų iki 24 m. šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų

(globėjų,  rūpintojų)  mokosi  pagal  bendrojo  ugdymo  programą  ar  pagal  formaliojo  profesinio

mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje. 
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PRITARTA
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė” 
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 
2019 m. birželio 12. posėdyje 
(protokolo Nr. 5)
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9 priedas

 BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS)
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Lazdijų  mokyklos-darželio  ,,Kregždutė“  (toliai  –  mokykla)  bendradarbiavimo su  tėvais

(globėjais,  rūpintojais)  tvarkos  aprašo  paskirtis  –  tenkinti  mokyklos  bendruomenės  interesus,

užtikrinti konstruktyvų jos narių: mokinių – tėvų (globėjų, rūpintojų) – mokytojų bendradarbiavimą

ugdant bei efektyvinant ir valdant ugdymo (si) pokyčius.

II SKYRIUS
 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.  Tikslas:  vienyti  mokyklos  administracijos,  mokytojų,  pagalbą  teikiančių  specialistų,

mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pastangas siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės, tikslingo

mokytojų  ir  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  bendradarbiavimo  padedant  vaikams  mokytis,  plėsti

bendradarbiavimo ryšius.

3. Uždaviniai:

3.1.  sistemingai  ir  reguliariai  informuoti  tėvus  (globėjus,  rūpintojus)  apie  vaikų  pažangą,

lankomumą;

3.2.  taikyti  įvairius  bendravimo  ir  bendradarbiavimo  su  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)

metodus, padedant vaikui mokytis;

3.3. aktyvinti tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimą mokyklos savivaldoje;

3.4.  užtikrinti  glaudžius  mokyklos  bendruomenės  narių  ryšius  (mokyklos  administracijos,

mokinių, mokytojų, pagalbą teikiančių specialistų ir tėvų (globėjų, rūpintojų).

III SKYRIUS
 PRINCIPAI

4.  Demokratiškumas  –  bendradarbiavimas  su  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)  grindžiamas

demokratinėmis nuostatomis, mokykla atsižvelgia į jų pasiūlymus, susijusius su mokyklos veiklos

organizavimu bei jų vaikų ugdymu(si).

5. Sistemiškumas – darbas su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra nuoseklus ir planingas; tėvai

(globėjai, rūpintojai) periodiškai informuojami apie jų vaikų mokymąsi, lankomumą ir elgesį.

6. Atvirumas – tėvams (globėjams, rūpintojams) prieinama informacija ne tik apie jų vaikus,

bet ir apie mokyklos visos bendruomenės veiklą.

IV SKYRIUS
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 BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZAVIMAS

7. Mokykla informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) teikia:

7.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) visuotiniame susirinkime – visuotinį tėvų (globėjų, rūpintojų)

susirinkimą  organizuoja  administracija.  Planuojant  bendrųjų  susirinkimų  turinį  atsižvelgiama  į

mokyklos  strategiją,  metinės  veiklos  programos  tikslus,  uždavinius  ir  prioritetus,  iškilusias

problemas. Po bendro susirinkimo tėvams (globėjams, rūpintojams) sudaroma galimybė susitikti su

administracija, konsultuotis su jų vaikus mokančiais mokytojais, specialistais;

7.2. atvirų durų dienose. Mokykloje organizuojamos atvirų durų dienos, kurių metu tėvams

(globėjams, rūpintojams) suteikiama galimybė individualiai pabendrauti su mokytojais bei švietimo

pagalbos mokiniui specialistais;

7.3.  klasių  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  susirinkimuose.  1-4  klasių  vadovai  organizuoja  tėvų

(globėjų, rūpintojų) susirinkimus. Klasių auklėtojai įrašo į elektroninį TAMO dienyną tikslią datą,

nurodo laiką;

7.4. individualiuose pokalbiuose. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę gauti informaciją apie

savo vaikų mokymosi pasiekimus atvykdami į mokyklą, prieš tai telefonu ar per elektroninį TAMO

dienyną suderinę su klasės auklėtoju. Iškilus problemoms klasės auklėtojas į individualų susitikimą

su  mokinių  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)  gali  pakviesti  dalykų  mokytojus,  socialinį  pedagogą,

psichologą, administracijos atstovus;

7.5.  mokyklos  internetinėje  svetainėje  pateikiama  informacija  tėvams  (globėjams,

rūpintojams) apie mokyklos veiklą, ugdymą, mokinių pasiekimus, renginius ir kitas veiklas;

7.6.  elektroninis  TAMO  dienynas  teikia  tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  asmeninę

informaciją  apie  visų  dalykų  ugdymo  turinį,  namų  darbus,  vertinimą,  lankomumą,  mokytojo

pastabas, pagyrimus bei klasės veiklas;

7.7. klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai, pastebėję mokinio elgesio ar mokymosi problemas,

nedelsdami informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).

8.  Vaiko  gerovės  komisijos  (VGK)  bendradarbiavimas  su  mokinių  tėvais  (globėjais,

rūpintojais):

8.1. netinkamas mokinio elgesys aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant

tėvams (globėjams, rūpintojams) mokyklos nustatyta tvarka;

8.2. Vaiko gerovės komisija bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), nustatant vaiko

specialiuosius ugdymo poreikius, pritaikant ugdymo programas.

9. Tėvai ( globėjai, rūpintojai) įtraukiami į mokyklos savivaldą:

9.1.  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  atstovai  yra  mokyklos  tarybos  nariai.  Svarsto  aktualiausius

mokyklos veiklos klausimus;
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9.2. klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) aktyvas dalyvauja svarstant klasių reikalus ir problemas,

priima sprendimus dėl klasės veiklų;

9.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami į mokykloje vykdomus mokyklinius projektus; 

9.4.  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  kviečiami  į  mokykloje  organizuojamus  renginius,  šventes,

klasių valandėles, ekskursijas ir išvykas, mokslo metų pradžios ir baigimo šventes, mokinių kūrybos

parodas ir kt;

9.5. tėvai (globėjai,  rūpintojai) dalyvauja mokyklos ar kitų švietimo institucijų atliekamose

apklausose.

10. Mokykla ir tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašo vaiko priėmimo į mokyklą sutartį:

10.1. mokykla ir tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja dėl atsakomybės už vaiką. Mokykla

įsipareigoja  sudaryti  vaikui  sąlygas  siekti  kokybiško  išsilavinimo.  Taip  pat  suteikti  socialinę,

specialiąją pedagoginę, psichologinę ir prireikus pirmąją medicininę pagalbą; 

10.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos

lankymą.  Vaikui  susirgus tą pačią  dieną informuoja  klasės auklėtoją,  pasirūpina,  kad vaikas iki

rugsėjo 15 d. pasitikrintų sveikatą, domisi vaiko ugdymo rezultatais, bendradarbiauja su mokykla

sprendžiant vaiko ugdymo bei elgesio klausimus.

V SKYRIUS

LAUKIAMI REZULTATAI

11.  Sukurta  gerai  veikianti  tėvų (globėjų,  rūpintojų)  informavimo ir  bendradarbiavimo su

mokykla sistema.

12. Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) sistemos diegimas leis geriau valdyti

ugdymo pokyčius.

13. Glaudus ryšys tarp tėvų (globėjų, rūpintojų) ir jų vaikų darys teigiamą poveikį mokinių

mokymosi pasiekimams.

PRITARTA
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė” 
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 
2019 m. birželio 12 d. posėdyje 
(protokolo Nr. 5)

______________________
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PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS
SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ

MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS
MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra,

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 remonto darbai mokykloje

ir kt.), ugdymo procesas, mokyklos direktoriaus įsakymu, suderinus su savininko teises ir pareigas

įgyvendinančia  institucija,  gali  būti  koreguojamas arba laikinai  stabdomas,  arba organizuojamas

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas). 

2. Ekstremali temperatūra mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:

2.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1–4 klasių mokiniams;

2.2. 30 °C ar aukštesnė – 1–4 klasių mokiniams.

3. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms  ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo  būdu, gali priimti

ugdymo organizavimo sprendimus:

3.1. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;

3.2.  laikinai  stabdyti  ugdymo procesą,  kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos  aplinkoje

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus

elektros  tinklų  tiekimui  ir  kt.,  ugdymo procesas  mokyklos  vadovo sprendimu gali  būti  laikinai

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

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar

jos įgaliotu asmeniu;

3.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti

ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo

būdu. Mokyklos vadovas  sprendimą ugdymo procesą ar jo  dalį  organizuoti  nuotoliniu  mokymo

būdu prima  Mokymosi  pagal  formaliojo  švietimo  programas  (išskyrus  aukštojo  mokslo  studijų

programas)  formų  ir  mokymo  organizavimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio  28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal
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formaliojo  švietimo programas (išskyrus  aukštojo  mokslo studijų  programas)  formų ir  mokymo

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo dalį

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, mokykla:

4.1.  priima  sprendimus  ugdymo  procesui  nuotoliniu  mokymo  būdu  organizuoti,

atsižvelgdama  į  mokyklos  ugdymo  plane  numatytas  gaires  nuotoliniam  mokymo  procesui

organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas; 

4.2. 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“;

4.3.  įvertina,  ar  visi  mokiniai  gali  dalyvauti  ugdymo  procese  nuotoliniu  mokymo  būdu.

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis,  taip pat mokiniams, turintiems vidutinių,

didelių  ar  labai  didelių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  (išskyrus  atsirandančius  dėl  išskirtinių

gabumų), užtikrinamos sąlygos mokytis mokykloje, jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų

pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai.  Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti  mokykloje,

ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas; 

4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų

ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;

4.5.  įgyvendindama  ugdymo  programas,  ne  mažiau  kaip  80  procentų  ugdymo  procesui

numatyto laiko (per savaitę ir  (ar) mėnesį)  skiria sinchroniniam ugdymui ir  ne daugiau kaip 20

procentų – asinchroniniam ugdymui; 

4.6.  pertvarko pamokų tvarkaraštį,  pritaikydama jį  ugdymo procesą organizuoti  nuotoliniu

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui

skiriamas pamokas; 

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;

4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių,

skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos

ir  jų  koregavimo,  grįžtamosios  informacijos  teikimo,  dėl  mokinio  darbotvarkės  nustatymo,

atsižvelgdama į mokinių amžių;

4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus; 

4.10.  paskiria  asmenį  (-is),  kuris  (-ie)  teiks  bendrąją  informaciją  apie  ugdymo  proceso

organizavimo  tvarką,  švietimo  pagalbos  teikimą,  komunikuos  kitais  aktualiais  švietimo
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bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo

procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama

mokyklos tinklalapyje; 

4.11. numato planą,  kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai  grįžti  prie įprasto

ugdymo proceso organizavimo;

4.12. numato, kaip, esant poreikiui, dalį – ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo

būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

PRITARTA
Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė” 
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 
2021 m. birželio 21 d. posėdyje
(protokolo Nr. 5)
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