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UGDYMO PROCESO  

ORGANIZAVIMAS 2019-2020 M. M. 
 

2018-2019 M. M. UGDYMO PLANO VYKDYMO ANALIZĖ 

 

Mokyklos ugdymo planas parengtas ir suderintas su Skuodo rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriumi 2018 m. rugpjūčio 30 d. bei patvirtintas mokyklos direktoriaus 

įsakymu 2018-09-01 Nr. VI-37. 

Iškelti ugdymo tikslai ir uţdaviniai 2018-2019 m. m. bus tęsiami, vykdomi ir šiais mokslo 

metais. 

Ugdymo ir ugdymosi sėkmės ir trūkumai buvo svarstomi mokytojų metodinėse grupėse, 

mokytojų tarybos, direkciniuose posėdţiuose bei mokytojų susirinkimuose, kurie vyko kiekvieną 

pirmadienį. 

Mokyklos veiklai organizuoti buvo veiksmingai taikomi parengti ir direktoriaus įsakymu 

patvirtinti tvarkų aprašai: 

„Ugdymo prieţiūros ir mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarka“, „Gabiųjų mokinių 

ugdymo mokykloje sistema“, ,,1–10 klasių mokinių ugdymo rezultatų gerinimo strategija“, „Mokinių 

pamokų lankomumo apskaitos tvarka“, „Pagalbos mokiniui mokykloje teikimo tvarka“, „Mokyklos 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka“, „Mokinių paţintinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo 

tvarka“, „Neformaliojo švietimo organizavimo tvarka“, „Mokinių elgesio mokykloje tvarka“, ,,Mokinių 

socialinės veiklos aprašas“, ,,Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) ir jų informavimo 

aprašas“. 

Mokykloje dirba mokytojai, dalykų specialistai, kurie sėkmingai sugeba planuoti veiklą, taikyti 

naujoves, įgyvendinti ugdymo plano reikalavimus bei ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. Santykiai tarp mokinių ir mokytojų grindţiami bendradarbiavimo, nuoširdumo, aiškumo, 

pagarbos ir tarpusavio supratimo principais. 

Šiais mokslo metais visi mokytojai dirbo pagal mokykloje patvirtintus vienodus reikalavimus, 

parengtus ilgalaikius bei trumpalaikius dalykų planus. Mokytojai atsiţvelgė į 2, 4, 6, 8 klasių 

nacionalinių testų rezultatus ir šių metų rezultatai buvo geri, atitiko mokinių galimybes. 

Šiais mokslo metais mokiniai, vadovaujami savo dalykų mokytojų sėkmingai dalyvavo 

įvairiose rajono organizuojamose olimpiadose, konkursuose, renginiuose (iš viso 20 konkursų ir 

olimpiadų). Laimėtos prizinės vietos: 1 ir 2 vieta 1-9 klasių mokinių piešinių konkurse ,,Šimtmečio 

objektai moksleivių akimis“, 3 vieta Lietuvos meninio skaitymo rajono etapo konkurse, 3 vieta 5-12 

klasių konkurse ,,Raštingiausias rajono mokinys“, 2 ir 3 vietos – rajono mokyklų 5-8 klasių mokinių 

matematikos olimpiadoje, 2 vieta rajoninėje 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų – biologijos 

olimpiadoje, dalyvauta Vakarų Lietuvos 5-8 klasių mokinių regioninėje gamtos mokslų-biologijos 

olimpiadoje Klaipėdoje. 8 mokiniai pateko į rajono geriausiųjų dešimtuką tarptautiniame matematikos 

konkurse ,,Kengūra“. 

Nors mokinių skaičius mokykloje nėra didelis, tačiau mokiniams yra sudarytos geros sąlygos. 

Per neformaliojo švietimo veiklą 2018-2019 mokslo metais buvo tenkinami daugumos mokinių 

individualūs saviugdos ir saviraiškos poreikiai, nes veikė būreliai, kurių pageidavo patys vaikai. 

Renginių metu dţiaugėmės mokyklos šokėjais, dainininkais (vadovės K. Andriuškienė ir A. 

Andriuškienė), ateitininkų būrelio narių pasirodymais, skaitovais, mokyklos sportininkais. Dainų ir 

šokių būrelių dalyviai dţiugino renginiuose, Skuodo vaikų gynimo dienos koncerte. 

Mokykloje didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių drausmei, tvarkai pertraukų metu 

palaikyti. 
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PROBLEMINĖS, TOBULINTINOS SRITYS 2019–2020 M. M. 

 

 Mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

 Pamokos kokybės tobulinimas. 

 Neigiamų socialinių reiškinių (lankomumo, netinkamo elgesio, ţalingų įpročių ir kt.) prevencija. 

 Tėvai – mokyklos socialiniai partneriai, teikiant organizuotą pagalbą mokiniams. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2019-2020 mokslo metų Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinės mokyklos ugdymo planas 

reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo įgyvendinimą, mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytų bei su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų 

švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės 

aktais sudaromas 2019–2020 mokslo metų mokyklos ugdymo planas. 

2. Prioritetai 2019–2020 m. m. 
2.1. Mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

2.2. Veiksmingas įvairių gabumų vaikų ugdymas. 

2.3. Mokymosi motyvacijos skatinimas. 

2.4. Saugios mokyklos kūrimas. 

2.5. Geras lankomumas – garantuotos mokinių ţinios. 

3. Ugdymo plano tikslai: 
3.1. įvardinti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos vykdymo mokykloje 

principus, tvarkos reikalavimus, sprendimus; 

3.2. formuoti ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų 

geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų. 

4. Ugdymo plano uţdaviniai: 
4.1. nustatyti pamokų skaičių skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti; 

4.2. numatyti gaires ugdymo procesui mokykloje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal 

mokinių mokymosi poreikius;  

4.3. numatyti galimybes ugdymo turiniui, planui ir mokymosi aplinkai keisti. 

5. Ugdymo turinio formavimas ir įgyvendinimas. 
5.1. Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė 2019 m. 

geguţės 25 d. įsakymu Nr.V1-38. 

5.2. Ugdymo plano lentelėse pateikiamas dalykų savaitinių pamokų skaičius vienam klasės 

komplektui. 

5.3. Mokykloje į ugdymo turinį integruojamos programos: alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos, sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendroji 

programa, mokinių socialinės-pilietinės veiklos, 1-8 klasių etninės kultūros, ugdymo karjerai ugdymo 

bendroji programa. 

5.4. Į dalykų programų turinį integruojama bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių 

ugdymo integruojamųjų programų – Mokėjimo mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, 

Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdţių ugdymo pagrindai. 

5.5. Socialinė veikla, direktoriaus patvirtintas mokinių socialinės veiklos aprašas 2017-06-06 

įsakymu Nr. V1-39, mokykloje yra neatskiriama bendrojo pagrindinio ugdymo dalis, susieta su 

Bendrųjų programų keliamais tikslais bei uţdaviniais, skirtais ugdyti mokinių kompetencijas (ypač 

socialinę, pilietinę). Socialinės veiklos turinys formuojamas, atsiţvelgiant į mokinių ir mokyklos 
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bendruomenės poreikius, keliamus tikslus, paliekama galimybė derinti turinį su veikla skirta kultūrinei, 

meninei, paţintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, projektinei ir kitoms veikloms.  

5.6. Ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai. 

 

Pavadinimas Rengia Aptaria, tvirtina, skiria Pagal ką rengia 

Ilgalaikiai planai Dalykų mokytojai Aptaria mokytojų metodinėse 

grupėse, derina su direktoriumi 

Bendrosios 

programos 

Dalykų modulių 

programos 

Dalykų modulių 

mokytojai 

Aptaria mokytojų metodinėse 

grupėse, tvirtina direktorius. 

Bendrosios 

programos 

Neformaliojo 

švietimo programos 

Būrelių vadovai Aptaria mokytojų metodinėse 

grupėse, tvirtina direktorius 

Mokyklos veiklos 

programa 

Individualizuotos 

programos 

Dalykų mokytojai Aptaria vaiko gerovės komisijoje, 

derina su direktoriumi 

2019-09-06 

Bendrosios 

programos; 

Individualizuotos 

programos 

Klasių vadovų 

veiklos programos 

Klasių vadovai Aptaria mokytojų metodinėse 

grupėse, tvirtina direktorius iki 

2019-09-06 

Mokyklos veiklos 

programa; 

Ugdymo planas 

 

5.7. Iki rugpjūčio 30 d. planai turi būti suderinti mokytojų metodinėse grupėse, su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui ir patvirtinti mokyklos direktoriaus. 

5.8. Detaliuosius (trumpalaikius) planus mokytojai rengia ciklui ar temai (savo nuoţiūra). 

Trumpalaikiai planai nėra privalomi, mokytojas pats nusprendţia rašyti trumpalaikį ar dieninį planą. 

5.9. Planuojant orientuotis į bendrosiose programose numatytus mokinių pasiekimus ir 

Bendrųjų ugdymo planų nurodytą ugdymo proceso trukmę, dalyko programai skirtų valandų skaičių. 

5.10. Mokytojui nereikia rašyti detaliojo ar pamokos plano jei dėstomo dalyko mokytojo 

knygoje parengti planai (pagal Bendrąsias programas). 

5.11. Formaliojo ir neformaliojo švietimo turinio integravimas: 

5.11.1. 1–4 klasėse mokytojai ţmogaus saugą (civilinę saugą, priešgaisrinę saugą, saugų eismą) 

integruoja savo nuoţiūra į įvairių dalykų pamokas; 

5.11.2. informacinių technologijų, menų, fizinio ugdymo dalykų gebėjimai integruojami į 

neformalųjį švietimą; 

5.11.3. formaliojo švietimo turinio integravimas numatytas ilgalaikiuose planuose.  

 

II SKYRIUS  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 M. M. 

 

6. Ugdymo organizavimas 2019 – 2020 mokslo metais. 

6.1. Mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.  

6.2. Ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai: 

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis 

PUG, 1-4 2020-06-09 175 

5-8 2020-06-23 185 

 

6.3. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.  

6.4. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min.; 2–8 klasėse – 45 min. 

6.5. Pamokų laikas: 
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1. 9.00-9.45 

2. 9.55-10.40 

3. 10.50-11.35 

4. 12.05-12.50 

5. 13.00-13.45 

6. 13.55-14.40 

7. 14.50-15.35 

6.6. Mokslo metai skirstomi trimestrais: 

 

Trimestrai 1 – 4 kl. 5 –10 kl. 

1 trimestras 2019-09-02 – 2019-11-30 2019-09-02 – 2019-11-30 

2 trimestras 2019-12-01 – 2020-02-28 2019-12-01 – 2020-02-28 

3 trimestras 2020-03-01 – 2020-06-09 2020-03-01 – 2020-06-23 
 

6.7. Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 
 

Atostogos 1-8 kl. 

Rudens 2019-10-28 – 2019-10-31 

Ţiemos (Kalėdų) 2019-12-23 – 2020-01-03 

Ţiemos 2020-02-17 – 2020-02-21 

Pavasario (Velykų) 2020-04-14 – 2020-04-17 
 

6.8. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar ţemesnė, į mokyklą gali neatvykti 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar ţemesnei 

temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

6.9. Mokyklos direktorius iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

 

III SKYRIUS  

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 

 

 7. Organizuojant priešmokyklinį ugdymą vadovaujamasi Priešmokyklinio ugdymo 

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

lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106. 

 8. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu 

Nr. V-779. 

 9. Priešmokyklinio ugdymo trukmė vieneri metai, 160 mokslo dienų. Darbo dienos trukmė 4 

val. 

 10. Ugdymo veiklos kryptys – yra ugdomos socialinė, sveikatos, paţinimo, komunikavimo ir 

meninė kompetencijos. 

 11. Vertinimas. 

 11.1. Vertinama konkretaus vaiko daroma paţanga, lyginant ankstesnius jo pasiekimus ir 

paţangą su dabartiniais. 

 11.2. Per 4 savaites nuo Programos pradţios atliekamas vaikų pirminis pasiekimų vertinimas. 

 11.3. Įgyvendinus programą, atliekamas vaikų galutinis pasiekimų vertinimas ir parengiamos 

rekomendacijos pradinių klasių mokytojui. 
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IV SKYRIUS  

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

 12. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal 2019-2020 m. m. pradinio ugdymo 

programos bendrojo ugdymo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. balandţio 15 d. įsakymu Nr. V-413. 

 13. Sudaromos sąlygos lankyti neformaliojo švietimo būrelius: sporto, šokių, dainavimo, 

saugaus eismo. 

 14. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę, išlaikant bendrą pradinio ugdymo 

programos koncentrui (per dvejus metus) skiriamų ugdymo valandų skaičius: 
 

Dalykas 

                                           Klasė 

1 2 3 4 Pradinio ugdymo 

programoje (iš viso 

dalykui pamokų) 

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

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7 7 29 

Uţsienio kalba (anglų) - 2 2 2 6 

Matematika 4 5 4 5 18 

Pasaulio paţinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 

Valandos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. 1 1 - - 2 

Privalomų pamokų skaičius 23 25 23 24 95 

Neformalusis švietimas 4 2 6 
 

14.1. Ugdymo organizavimas 1-2 jungtinėse klasėse, jungiamos 1 ir 2 klasės: 
 

Dalykas Jungtinės klasės komplektui 

1 klasė 2 klasė 

Dorinis ugdymas – tikyba; sujungtos pamokos 1 

Lietuvių kalba (gimtoji); nesujungtos pamokos 3 2 

Lietuvių kalba (gimtoji); sujungtos pamokos 5 

Uţsienio kalba (anglų)  2 

Matematika; nesujungtos pamokos 2 3 

Matematika; sujungtos pamokos 2 

Pasaulio paţinimas; sujungtos pamokos 2 

Dailė ir technologijos; sujungtos pamokos 2 

Muzika; sujungtos pamokos 2 

Fizinis ugdymas; sujungtos pamokos 3 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 30 (su konsultacinėmis valandomis) 

Neformalusis švietimas 4 

Iš viso 34 
 

V SKYRIUS  

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŢANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

 15. Mokinių pasiekimai ir paţanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrojo ugdymo programose 
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dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo rezultatų panaudojimą ir Bendrąja 

programa, bei mokyklos direktoriaus patvirtinta 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. U1-56 mokyklos 

moksleivių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. 

 16. Vertinant taikomas formuojamasis (ţodţiu ir raštu, t.y. parašant komentarą), diagnostinis ir 

apibendrinamasis vertinimas, paţymiais nevertinama. 

 17. Mokymo pasiekimų apskaitos suvestinėse įrašomas ugdymo dalykų pasiekimų lygis 

(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo lygio įrašoma 

nepatenkinamas. 

 18. Dorinio ugdymo pasiekimai vertinami padaryta, nepadaryta paţanga „p.p“ arba „n.p.“ 

 19. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas baigimo pasiekimų ir paţangos vertinimo 

aprašas. 

 20. Vertinant pradinių klasių mokinių paţangą ir pasiekimus nenaudojami paţymių pakaitai 

(ţenklai, simboliai, raidės, taškai).  
 

VI SKYRIUS  

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

 21. Pagrindinio ugdymo programa įgyvendinama pagal 2019-2020 m. m. pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendrojo ugdymo planus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandţio 15 d. įsakymu Nr. V-417. 

 22. Sudaryti jungtinių klasių komplektai – sujungtos 5 ir 6, 7 ir 8 klasės.  

 23. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasės mokiniams skiriamas 

1 mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu mokinių paţanga ir pasiekimai paţymiais nevertinami. 

 24. 5-8 kl. mokiniams privaloma 10 val. trukmės per mokslo metus socialinė-pilietinė veikla, 

direktoriaus patvirtintas mokinių socialinės veiklos aprašas 2017-06-06 įsakymu Nr. V1-39, kuri 

vykdoma kultūrinės paţintinės, meninės, sportinės ir kt. veiklos metu.  

 25. 5, 6, 7, 8 klasių mokinių socialinė-pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, 

mokyklos projektų, įvairių renginių organizavimu, pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, 

aplinkos tvarkymui, bei švaros palaikymu mokykloje. 

 26. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai 

įgyvendinti: 
 

Dalykas                 

                             

 

                          Klasė 

5 6 7 8 Pagrindinio 

ugdymo 

programoje (iš viso 

dalykui pamokų) 

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

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 20 

Uţsienio kalba (1-oji,-anglų) 3 3 3 3 12 

Uţsienio kalba (2-oji,-rusų)  2 2 2 6 

Matematika 4 4 4 4 16 

Gamta ir ţmogus 2 2   4 

Biologija - - 2 1 3 

Fizika - - 1 2 3 

Chemija - - - 2 2 

Informacinės technologijos 1 1 0,5 0,5 3 

Istorija 2 2 2 2 10 

Geografija - 2 2 2 6 
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Dailė 1 1 1 1 4 

Muzika 1 1 1 1 4 

Technologijos 2 2 2 1 7 

Fizinis ugdymas 3 3 2 2 10 

Ţmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Valandos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti 2 2 3 7 

Pasirenkamieji dalykai       

Privalomų pamokų skaičius 27,5 31,5 31 33 123 

Neformalusis švietimas 3 3 6 
 

27. Ugdymo organizavimas 7-8 jungtinėse klasėse. 
 

Dalykas  Jungtinės klasės komplektui 

7 klasė 8klasė 

Dorinis ugdymas - tikyba; sujungtos pamokos 1 

Lietuvių kalba (gimtoji); sujungtos pamokos 5  

Uţsienio kalba (anglų); sujungtos pamokos 3 

Uţsienio kalba ( 2-oji,-rusų); sujungtos pamokos 2 

Matematika; sujungtos pamokos 4  

Informacinės technologijos 0,5 

Istorija; sujungtos pamokos 2 

Biologija; (sujungta) 1 

Biologija 1 atjungta  

Chemija 2 

Fizika; (sujungta) 1 

Fizika  1 atjungta 

Geografija; sujungtos pamokos 2 

Dailė; sujungtos pamokos 1 

Muzika; sujungtos pamokos 1 

Technologijos; sujungtos pamokos 1 

Technologijos; (atjungta) 1  

Fizinis ugdymas; sujungtos pamokos 2 

Ţmogaus sauga; sujungtos pamokos 0,5 

Valandos mokinių poreikiams tenkinti  3 

Privalomų pamokų skaičius 31 33 

Neformalusis švietimas 3 
 

 8 klasėje mokosi 2 mokiniai. 

 

VII SKYRIUS  

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS BEI PAŢANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

 28. Dalykų mokytojai ugdymo turinį planuoja nurodydami mokymosi dienų skaičių, remiantis 

mokyklos ugdymo plane skiriamų pamokų skaičiumi. Planai aptariami metodinėse grupėse ir derinami 

su kuruojančiu vadovu. 

 29. Ugdymo turiniui planuoti rengiami ilgalaikiai dalykų planai. 

 30. Mokinių paţanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Bendrosiomis programomis ir 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 
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ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, mokyklos moksleivių paţangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta direktoriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. VI-57.  

 31. 5-8 klasių mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema. 

 31.1. Dorinis ugdymas, ţmogaus sauga, vertinama įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“. 

 32. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas. 

 33. Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui apibendrinami atsiţvelgiant į 

bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių poţymių aprašymus ir įvertinami 10 balų 

sistemos paţymiais. 

 34. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja fizinio ugdymo 

pamokose kartu su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriamas pagal gydytojų 

rekomendacijas. Mokinių pasiekimai paţymiais nevertinami, vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

Įrašas ,,atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos 

direktoriaus įsakymą. 

 35. Jeigu mokinys neatliko mokyklos numatytos vertinimo uţduoties (kontrolinio darbo ar kt.), 

mokykla numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui 

atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė ir 

nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai 

prilyginami ţemiausiam10 balų sistemos įvertinimui ,,labai blogai“. 

 36 Jeigu mokinys neatliko mokyklos numatytu laiku vertinimo uţduočių (kontrolinių darbų ir 

kt.) dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų prieţasčių (pavyzdţiui ligos), ugdymo laikotarpio 

pabaigoje fiksuojamas įrašas ,,atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįţusiems į ugdymo procesą, 

turi būti suteikta reikiama mokymosi pagalba. 

 37. Klasių vadovai 1 kartą per mėnesį informuoja tėvus apie mokinių pasiekimus. 

 38. Sveikata ir gerovė mokykloje. 

 38.1. Mokykla vadovaujasi Lietuvos higienos norma, bendraisiais sveikatos ir saugos 

reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymu Nr. V-773. 

 38.2. Sudaromos sąlygos mokiniui mokytis pagarba vienas kitam, mokinių ir mokytojų, kitų 

mokyklos darbuotojų grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, laiku 

pastebint patyčių ir smurto apraiškas. 

 38.3. Sudaromos sąlygos mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose. Dalis formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuojama uţ mokyklos ribų (gamtoje, muziejuje ir pan.) 

 38.4. Įgyvendinama ,,Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo“ prevencijos 

programą integruojant į ugdymo turinį, neformaliojo ugdymo veiklas. 

 38.5. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 5-10 klasėse 

integruojama į dalykus ir neformalųjį švietimą. Programą įgyvendinti padės visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistė, psichologė. 

 39. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas. 

 39.1. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas vykdomas pagal priemonių planą, patvirtintą 

direktorės 2013 rugsėjo 9 d. įsakymu Nr.U1-59.  

 39.2. Veiklą, susijusią su mokymosi krūvio reguliavimu, organizuoja direktorius. 

 40. Neformalaus švietimo organizavimas. 

 40.1. Veikla skirta mokinių meniniams, sportiniams, kalbiniams saviraiškos poreikiams 

tenkinti. Mokykloje veikia: ateitininkų, šokio, jaunųjų dainininkų, sporto būreliai. 
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 40.2. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų 

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

neformaliojo švietimo programas. 

40.3. Neformaliojo švietimo grupėje turi būti ne maţiau 12 mokinių. 

 41. Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų) bendradarbiavimas. 

 41.1. Mokykla organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimą, siekiant individualios 

kiekvieno mokinio mokymosi paţangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą. 

 41.2. Bendradarbiavimas ir tėvų informavimas organizuojamas, remiantis 2016 rugsėjo 14 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. U1-61 patvirtintu Aleksandrijos pagrindinės mokyklos bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais)ir jų informavimo aprašu. 

 42. Ugdymo turinio diferencijavimas. Ugdymo turinys diferencijuojamas, atsiţvelgiant į 

mokinio patirtį, mokymosi stilių, pasiekimų lygį, skiriant atitinkamas individualias ir grupines uţduotis, 

kontrolinius, namų darbų uţduotis. 

 43. Mokymosi pasiekimų gerinimas ir pagalbos teikimas. 

 43.1. Mokymosi pagalba organizuojama pagal mokinių asmeninės paţangos stebėjimo, 

fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą direktoriaus 2017 rugsėjo 14 d. 

įsakymu Nr. VI-58.  

 43.2. Veiklą, susijusią su mokymosi pasiekimų gerinimu ir mokymosi pagalbos teikimu 

organizuoja direktorius. 

 43.3. Mokymosi pagalba mokiniui suteikiama, kai jo pasiekimų lygis ţemesnis, nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paţangos, kai mokinys dėl ligos ar kitų 

prieţasčių praleido dalį pamokų ir panašiai. 

 44. Dalykų mokymosi integravimas: 

 44.1. Mokytojai metodinėse grupėse sutaria dėl dalykų temų, artimų savo turiniu, integravimo. 

Integruotos pamokos numatomos ilgalaikiuose dalykų planuose, skelbiamos mėnesio renginiuose ir 

uţfiksuojamos elektroniniame Eduka dienyne. 

 44.2. Integruotų dalykų turinys numatomas ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose planuose. 

 45. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas. 

 45.1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas organizuojamas vadovaujantis 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795. 

 45.2. Specialiųjų ugdymo poreikių mokiniai ugdomi visiško integravimo forma. 

 45.3. Bendrojo ugdymo dalykų programos mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

programą pritaiko mokytojas, atsiţvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias. Mokytojai rengia 

individualų ugdymo planą, kuris aptariamas ir derinamas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje. 

 46. Ugdymo karjerai organizavimas. 

 46.1. Kultūrinės paţintinės veiklos dienomis mokiniai dalyvauja atvirų durų dienose, vykdomi 

susitikimai, bendri renginiai su įvairių įstaigų atstovais bei besimokančiais. 

 46.2. Ugdymas karjerai integruojamas į atskirų dalykų bendrąsias programas, neformaliojo 

švietimo veiklos programas, klasių vadovų veiklos programas.  

 46.3. Ugdymą karjerai organizuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui dalyvaujant klasės 

vadovams bei kitiems specialistams. 

 

VIII SKYRIUS  

UGDYMO DALYKŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 47. Mokykla uţtikrina raštingumo, ypač skaitymo gebėjimų, ugdymą per visų dalykų pamokas, 

priimti bendri kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje. 
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 48. Dorinis ugdymas. Tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 metų parenka, o sulaukęs keturiolikos 

metų pats mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą (katalikų) arba etiką. Dalyką mokinys gali keisti 

kiekvienais mokslo metais.  

 49. Lietuvių kalba ir literatūra.  

 49.1. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, skiriamos konsultacijos. 

 50. Uţsienio kalbos. 

 50.1. Mokykloje pirmąja uţsienio kalba laikoma anglų kalba, antrąja – rusų kalba, kurią iš 

siūlomų rusų ir vokiečių kalbų pasirinko mokiniai.  

 50.2 Uţsienio kalbos (anglų) mokoma nuo 2 klasės, tam skiriamos 2 pamokos per savaitę. 

 50.3. Mokiniai 6-8 klasėse mokosi dviejų uţsienio kalbų. 

 50.4. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas uţsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

 50.5. Mokyklos vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu 

specialiųjų poreikių mokiniai, besimokantys visiško integravimo būdu, mokytojų tarybos nutarimu gali 

nesimokyti vienos (pirmosios ar antrosios) uţsienio kalbos. Antrosios uţsienio kalbos pamokos gali būti 

skiriamos pirmajai kalbai mokyti. 

 50.6. Antrą uţsienio kalbą mokiniai pasirenka 6-oje klasėje iš siūlomų dviejų kalbų: rusų ir 

vokiečių kalbų iš pasirenkamųjų dalykų 2 val. per savaitę. 

 50.7. Mokiniams, atvykusiems iš kitų mokyklų, kuriose jie bent vienerius metus mokėsi kitos 

kalbos, negu mokoma naujoje mokykloje, tėvų prašymu sudaromos sąlygos toliau mokytis pradėtąją 

uţsienio kalbą arba įveikti atsilikimą. 

 51. Matematika. 

 51.1. Remiantis nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analize numatoma 

pagalba mokiniams, kurių mokymosi pasiekimai ţemi. 

 51.2. Ugdant gabius matematikai vaikus naudojamasi nacionalinių olimpiadų, konkurso 

,,Kengūra“ uţduotimis ir kitais šaltiniais. 

 52. Informacinės technologijos. 

 52.1. 7-8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. Informacinių technologijų 

moko šio dalyko specialistas arba kito dalyko mokytojas, išklausęs specialius kursus. 

52.2. 7-8 klasėje pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui 

(apie 50 procentų metinių pamokų), per kitas (50 procentų) pamokas mokoma integruoti informacines 

technologijas su kitais dalykais (matematika, lietuvių kalba, istorija, geografija). 

 53. Gamtamokslinis ugdymas. 

 53.1. Gamtos mokslų mokymasis grindţiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais gamtos 

reiškinių, procesų, objektų tyrimais, atpaţįstant ir sprendţiant problemas. 

 53.2. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemonėmis, 

taip lengvai buityje ir gamtoje randamomis ar pasigaminamomis priemonėmis. Eksperimentiniams ir 

praktiniams darbams skiriama ne maţiau kaip 30 procentų skirtų pamokų per mokslo metus. 

53.3. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio paţinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Pradinio ugdymo mokytojai planuoja veiklas, sudarančias sąlygas ugdytis  

praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalis dalykui skiriamo laiko turi būti skiriama organizuoti 

ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens 

telkinio ar pan.) aplinkoje. 

 54. Meninis ir technologinis ugdymas. 

 54.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos, bei pasirenkamasis 

–šokis. 
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 54.2. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse), 

kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medţiagų ir elektronikos technologijų programų. 

 54.3. Mokiniai besimokantys pagal antrąją programos dalį pirmą pusmetį renkasi konstrukcinių 

medţiagų kursą, o antrą pusmetį tekstilės kursą. 

 54.4 1-4 klasėse 1/3 pamokų dailės – technologijų pamokų skirta technologijų dalykui. 

 55. Socialinis ugdymas. 

 55.1. Siekiant paţinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės paţinimą, atsiţvelgiant į esamas 

galimybes, dalį  istorijos ir geografijos pamokų organizuoti netradicinėse aplinkose. 

55.2. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne maţiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas.  

 56. Fizinis ugdymas. 

 56.1. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose kartu su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriamas pagal gydytojų rekomendacijas. Mokinių 

pasiekimai paţymiais nevertinami, vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

 56.2. Tėvų pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes uţ mokyklos ribų. 

 56.3. Pamokos gali būti integruojamos ir derinamos su moksleivio pasirinktu papildomuoju 

sportiniu ugdymu mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje. 

 56.4. Atleisti nuo kūno kultūros 5-8 klasių moksleiviai stebi pamoką. 

 56.5. Fizinio ugdymo pamokos berniukams ir mergaitėms vyksta bendrai.  

57. Ţmogaus sauga.  

57.1. Pradinio ugdymo programoje ţmogaus sauga integruojama į pasaulio paţinimo, dailės ir 

technologijų mokomuosius dalykus. Pagrindinio ugdymo programos 1-ojoje dalyje ţmogaus saugai ir 

sveikatos ugdymui skiriama 5 klasei 1 val. per savaitę, 7-8 klasėms 0,5 val. per savaitę, 

 58. Pasirenkamieji dalykai ir valandos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti. 

 58.1. Pasirenkamųjų dalykų mokymui panaudojamos mokyklos nuoţiūra skirstomos pamokos 

(ţiūrėti lenteles). 

 58.2. Pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius iš mokyklos siūlomųjų mokiniai renkasi 

laisvai. Pasirinkti dalykai mokiniui tampa privalomieji. 

 58.3. Mokinių pasirenkamųjų dalykų ţinios ir gebėjimai vertinami įrašu „įskaityta“.  

 _______________________________________________________________ 
 

2019-2020 m. m. ugdymo plano rengimo grupė: 

1. Birutė Lankutienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, grupės pirmininkė; 

2. Adolfina Kakštienė – pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, narė; 

3. Virginija Gedeminienė – klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė, narė; 

4. Sigitas Griškėnas – dalykų mokytojų metodinės grupės pirmininkas, narys; 

5. Raimonda Liekienė – mokyklos tėvų tarybos pirmininkė, narė. 

 

PRITARTA 

Aleksandrijos pagrindinės mokyklos 

mokytojų tarybos posėdyje 2019-08-28 

Protokolo Nr. V3-4 


