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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2019-2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokyklos ugdymo 

planas (toliau – Mokyklos ugdymo planas) reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo programų, 

pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotų programų (toliau – ugdymo programos) ir su šiomis 

programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Vadovaujantis 

Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, parengtas 2019-2020 mokslo metų mokyklos 

ugdymo planas. 

2. Mokyklos ugdymo plano tikslas – organizuoti mokinių poreikius atitinkantį ugdymą(si) 

taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų.  

3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas įgyvendinant Bendrąsias ugdymo 

programas ir dalyvaujant ilgalaikiuose bei trumpalaikiuose „Mokomės mokyti (s) matematikos“, 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programą „Ne vien pamokose kartu“ projektuose;  

3.2. stiprinti mokinių įsivertinimo kompetenciją, fiksuojant asmeninę pažangą;  

3.3. užtikrinti sveiką, emociškai saugią ugdymo(si) aplinką.  

Prioritetas – įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą, 

ypatingą dėmesį skiriant mokymosi kompetencijos stiprinimui. 

4. Mokyklos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, 

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 – 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“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), 

Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

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

pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašas), ir kt. Mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. birželio 12 d. protokolo Nr. 3 susitarta dėl 

pažintinės kultūrinės veiklos vykdymo (ugdymo plano 17 punkto lentelė ir Priedas Nr. 1) 

vadovaujantis „Mokinių drausminimo ir skatinimo tvarkos aprašu“ (Priedas Nr. 2), dėl integruojamų 

programų į mokomųjų dalykų turinį, neformalųjį ugdymą, klasės vadovo veiklą. (Priedas Nr. 3). 

Mokykloje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti parengtas Mokyklos ugdymo planas 

vieniems mokslo metams.  



Mokykla ugdymo organizavimo sprendimų kasmet neatnaujina, jei jie atitinka mokyklos 

išsikeltus ugdymo tikslus, bendrąjį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, Bendrųjų ugdymo planų 

nuostatas. Mokyklos ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, pateikiami mokyklos 

ugdymo turinio įgyvendinimo sprendimai. Mokykla yra 4 km. atstumu nuo Varėnos miesto, kuriame 

yra dvi didelės mokyklos – Varėnos „Ąžuolo“ keturmetė gimnazija ir Varėnos „Ryto“ progimnazija. 

Formuojant 1, 5, ir 9 klases, jaučiama didelė šių ugdymo įstaigų konkurencija. Senosios Varėnos 

kaime ryški gyventojų mažėjimo tendencija, darbo vietų trūkumas, todėl dalis jaunų šeimų tėvų dirba 

Varėnoje ir savo vaikus vežasi į Varėnos mokyklas. 

Emigracija ir mažas gimstamumas jau įtakojo mokinių skaičiaus sumažėjimą. Trečdalį mokinių 

atsivežame iš gretimų kaimų 20 km spinduliu 2 mokykliniais autobusais. Iki 2019-09-01 formuojame 

visus pilnus 1-10 klasių komplektus. Paskutinių 3-jų metų tendencija – daugėja vaikų iš socialiai 

nesėkmingų šeimų, todėl mokykloje gausėja socialinių įgūdžių, mokymosi motyvacijos stokojančių, 

elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių vaikų. (plačiau 70 punktas). 

Mokyklos administracija analizuoja mokymosi kokybės pokyčius, 2018-2019 m. m. bendras 

mokyklos pažangumas didėja. Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 19 d. posėdyje protokolo Nr. 3 

sprendimu sudaryti mokinių ir mokytojų susitarimai dėl individualios pažangos gerinimo, kurie buvo 

veiksmingi. Stebimas mokinių pamokų nelankymo be priežasties mažėjimas (pokyčių analizė 

atliekama remiantis „Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos 

aprašu“ Priedas Nr. 4,) 

Siekiant pagerinti mokinių įvairių dalykų mokymosi pasiekimus, pagal 2019 m. gegužės mėn. 

atliktus 2, 4, 6 ir 8 klasių nacionalinių mokinių pasiekimų matematikos ir gamtos mokslų patikrinimų 

rezultatus, mokykla 2019-2020 m. m. organizuoja integruotas veiklas gamtos mokslų, socialinių 

mokslų, matematikos dalykų projektuose ir kitas veiklas (žr. 28 punktas). Atsižvelgus į praėjusių 

metų ugdymo plane numatytų integruotų veiklų poveikį, priimti susitarimai mokytojų tarybos 

posėdžio nutarimu 2019 m. birželio 19 d. protokolo Nr. 3 organizuoti integruotas veiklas su įvairių 

dalykų mokytojais. Individualizuojant ugdymo turinį, gerinant ugdymo proceso kokybę mokiniams, 

organizuojamos individualios konsultacijos, taip pat mokytojai savanoriškai teikia konsultacijas 

mokiniams ir motyvuoja dalyvauti mokyklos ir savivaldybės, tarptautinėse olimpiadose, 

konkursuose. Priimti susitarimai, mokytojų tarybos posėdžio nutarimu 2019 m. birželio 19 d. 

protokolo Nr. 3, kad mokiniai dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame 

Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse.  

Taip pat tikslinga tęsti mokinių individualios pažangos stebėjimą 5–10 klasėse, padedant 

mokiniams sėkmingai planuoti savo mokymąsi, reflektuojant įsitraukimą į ugdymo(si) procesą, 

grįžtamąjį ryšį panaudojant pamokos kokybei gerinti bei skirti didesnį dėmesį gabių mokinių 

ugdymui.  

Vadovaudamasi „Mokinių asmeninės pažangos tvarkos aprašu“ Priedas Nr. 5 mokyklos 

bendruomenė stebi asmeninę kiekvieno mokinio pažangą. Išanalizuoti klasių duomenys padeda 

vadovams ir mokytojams kryptingam ir nuosekliam ugdymo proceso tobulinimui. Atsižvelgus į išorės 

vertinimą, mokytojų tarybos nutarimu 2019 m. birželio 19 d. protokolo Nr. 3 susitarta mokslo metų 

pradžioje atlikti mokinių mokymosi stilių tyrimą, kurio rezultatai pagelbės kryptingam ir nuosekliam 

ugdymo proceso tobulinimui. Siekiant kiekvieno mokinio pažangos, klasės auklėtojai su dalykų 

mokytojais aptaria klasės charakteristiką, mokymosi stilius bei mokinių polinkius ir diferencijuodami 

bei individualizuodami mokymosi veiklą organizuoja šiuolaikinę pamoką. 

 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

5. Ugdymo organizavimas 1-4, 5-10 klasėse 2019-2020 mokslo metais: 

5.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d. Mokslo ir žinių  



diena sutampa su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokytojų tarybos posėdžio nutarimu 

2019 m. birželio 19 d. protokolo Nr. 3 nukeliama į rugsėjo 2 d. 

5.2. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5-10 klasės 

mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

5.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos, kurių bendra trukmė 19 ugdymo dienų: 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

 

5.4. Ugdymo procesas skirstomas į  pusmečius. Mokytojų tarybos sprendimu pusmečiai 

skirstomi:  

 1-4 klasė 5-10 klasė 

Pirmas 

pusmetis 

2019 m. rugsėjo 2 d.– 

2020 m. sausio 24 d. 

2019 m. rugsėjo 2 d.– 

2020 m. sausio 24 d. 

Antras 

pusmetis 

2020 m. sausio 27 d.– 

2020 m. birželio 4 d. 

2020 m. sausio 27 d.– 

2020 m. birželio 12 d. 

   
 

6. Per rudens, žiemos, pavasario atostogas ar paskutinį mėnesio sekmadienį per mokslo 

metus 1-4 kl. 1 ugdymo diena (8 val., kuri perskaičiavus atitinka 2 ugdymo dienas), 5-10 kl. 2 ugdymo 

dienos (po 10 val. ir perskaičiavus atitinka 4 ugdymo dienas) skiriamos pažintinei kultūrinei veiklai 

(edukacinėms pažintinėms išvykoms Priedas Nr.1 ), kurias klasių vadovai kartu su dalykų 

mokytojais planuoja metiniuose planuose. Rugsėjo 28 d. (šeštadienis) skiriamas pažintinei kultūrinei 

veiklai (Varėnos krašto renginiui ,,Grybų šventė“). Lapkričio 29 d. vyks jau tradiciniu tapęs mokyklos 

renginys „Naktis mokykloje“, kuriame dalyvaus 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai (12 val. 

perskaičiavus laiką atitinka 2 ugdymo dienas). Tokiu būdu 3 (trimis) dienomis pailgėja vasaros 

atostogos 1-4 kl. ir 7 (septyniomis) dienomis 5-10 kl.  

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 1-4 klasės mokiniams – 2020 m. 

birželio 5 d., 5-10 klasės mokiniams 2020 m. birželio 15 d. Atostogų pradžią nustatė mokyklos 

vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus vedėja. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.  
 

7. Oro temperatūrai esant minus 20 °C ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių 

mokiniai, esant minus 25 °C ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams 

ugdymas organizuojamas mokyklos pasirinkta forma. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir elektroniniame 

dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  

Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso 

organizavimo vėsesnėse mokyklos aplinkose į mokyklą mokiniai gali nevykti. Oro temperatūrai esant 

30 °C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas  Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo 

procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, 

priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia konkrečios mokyklos 

aplinka..  

Mokymosi patalpose oro temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 

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

patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), nustatytus 

mikroklimato reikalavimus“. 

8. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. (Vadovaujantis 

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos Darbo tvarkos taisyklėmis 

patvirtintomis direktoriaus 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-69 (Varėnos r. Senosios Varėnos 



Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. Nr. V-88 redakcija). 

Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo 

nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo 

koregavimo derina Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja. 

 
 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS  

 

9. Mokyklos ugdymą planą parengė ir priėmė susitarimus: 

9.1. direktoriaus įsakymu 2019-06-12, Nr. V-53 sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukti 

mokytojai, mokyklos administracija, mokyklos vaiko gerovės komisijos atstovai, tėvai. Grupės 

darbui vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

9.2. darbo grupė susitarė mokyklos ugdymo planą parengti vieniems mokslo metams; 

9.3. dėl mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos;  

9.4. darbo grupė rėmėsi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese 

duomenimis ir informacija, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. Pateikti 

duomenys rodo, kad  ugdomosios veiklos uždavinys neatliepia skirtingo mokymosi galimybių, trikdo 

visapusišką mokinių kompetencijų plėtotę. Atsižvelgiant į rekomendacijas susitarta dėl geros 

pamokos požymių, diferencijuoto ir individualizuoto mokymosi organizavimo ugdomose veiklose 

(žr. 15.4 ir 29 punktas). Metodinių susirinkimų metu aptariamos sėkmingos patirtys ir probleminiai 

atvejai, taip sudarant geras sąlygas visiems mokiniams patiems planuoti mokymąsi ir siekti asmeninės 

pažangos, didinant jų pasitikėjimą savimi ir atsakomybę, kad daugiau mokinių patirtų mokymosi 

sėkmę. 

10. Rengiant mokyklos ugdymo planą atnaujinti sprendimai dėl: 

10.1 mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir integruojamas 

programas (priedas Nr.3);  

11. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, mokykla siūlo mokiniams rinktis: 

11.1. įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos 

poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas 

(neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės). 

Mokyklos neformaliojo švietimo valandos paskirstytos taip:  

 

 

Eil. 

Nr. 
Būrelio pavadinimas Trukmė Klasės, klasių komplektai 

1.  Dramos  1 1 kl. 

2.  Mažųjų tyrėjų 1 1 kl.  

3.  Mažieji sportininkai 1 2 kl. 

4.  Fantazija 1 2 kl.  

5.  Sveikuolių 1 3 kl.  

6.  Skaičių pasaulyje 1 3 kl. 

7.  Smalsuolių šalyje 1 4 kl.  

8.  Darbštuolių 1 4 kl. 

9.  Jaunieji šauliai 2 val. 5-8 kl.  

10.  Ansamblis „Serbenta“ 2 val. 5-8 kl. 

11.  Ansamblis „Serbenta“ 1 val. 9-10 kl. 

12.  Krepšinis jaunučiai 2 val. 5-8 kl. 

13.  Sporto 1 val. 9-10 kl. 

14.  Auksarankių 1 val. 5-8 kl. 

15.  Auksarankių 1 val.  9-10 kl. 



12. Mokykla (klasės vadovas, socialinis pedagogas) padeda kiekvienam mokiniui, ypač 

turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų 

ugdymosi poreikių, pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo 

programas. 

13. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius mokykla žymi 

Mokinių registre. 

14. Mokiniai neformaliojo vaikų švietimo programas renkasi laisvai, jos yra neprivalomos. 

15. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami: 

15.1. vadovaujantis mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-58 

patvirtintu „Mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“ ir „Mokinių 

asmeninės pažangos tvarkos aprašu“. Aprašai paskelbti mokyklos internetinėje svetainėje (Priedas 

Nr. 5 ir Nr.6) pažymiais pagal dešimtbalę vertinimo skalę; 

15.2. mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. birželio 19 protokolas Nr. 3 buvo susitarta 

įgyvendinti mokino individualios pažangos stebėseną 5-10 klasėse; 

15.3.  5- 10 klasių mokiniai įsivertina individualią pažangą, vadovaudamiesi mokyklos 

mokinių asmeninės pažangos tvarkos aprašu (Priedas Nr. 6), kuri vykdoma su klasės vadovais, 

dalykų mokytojais aptariant individualiai su mokiniu ir su jų tėvais (globėjais) vykdant refleksiją; 

15.4. atsižvelgiant į mokinio gebėjimus individualizuojamos ir diferencijuojamos užduotys 

pamokoje, metodai, veiklos forma. Individualizavimas vyksta konsultuojant mokytojams 

savanoriškai ir pagal mokinių konsultacijų grafiką. 

16. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokykla dalyvauja, savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į 

ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

17. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, mokytojų tarybos 

posėdyje priėmė sprendimą 2019 m. birželio 19 d. protokolo Nr. 3 dėl:  

17.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos 

programa), įgyvendinimo. Programa integruojama į dalykų (etikos, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, 

matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, IT, technologijų, kūno kultūros, pilietiškumo 

ugdymo) turinį, įgyvendinama per klasės valandėles, per neformaliojo švietimo veiklas. Integravimą 

planuoja dalykų mokytojai klasių ilgalaikiuose planuose, pildo integracijos formas. Nutarimas 

priimtas Mokytojų tarybos posėdžio 2019 m. birželio 19 d. protokolo Nr. 3 (klasių vadovai – 

metiniuose klasių planuose, visuomenės sveikatos specialistė planuoja kaip neformaliąją veiklą. 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programos temos 
Dalykai Klasės 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir 

šeimos sampratos 

Etika 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Lietuvių kalba 5, 6. 

Užsienio kalbos 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Biologija  7, 8,.9, 10. 

IT 5, 6, 7. 

Technologijos 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

2. Fizinė sveikata   

2.1. Fizinis aktyvumas Etika  7, 8. 

Užsienio kalbos 5, 6.  

Biologija  9, 10. 

IT 5, 6, 7, 9, 10. 

Muzika 5, 6. 



Technologijos 5, 6, 9, 10. 

2.2. Sveika mityba Etika 9,10. 

Užsienio kalbos 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Gamta ir žmogus 5, 6.  

Biologija  7, 8, 9, 10. 

Chemija  8, 9, 10. 

Technologijos 5, 6, 9, 10. 

2.3. Veikla ir poilsis Užsienio kalbos 5, 6. 

Gamta ir žmogus 5, 6. 

Biologija  7, 8, 9, 10. 

Fizika  7, 8.  

IT 5, 6, 7, 9, 10.  

Technologijos 5, 6, 7, 8, 

2.4. Asmens ir aplinkos švara Etika  5, 6, 9, 10. 

Užsienio kalbos 7, 8, 9, 10. 

Gamta ir žmogus 5, 6. 

Biologija  7, 8, 9, 10. 

Chemija  8, 9, 10. 

Fizika  9, 10. 

IT 7. 

Technologijos 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

2.5. Lytinis brendimas Etika 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Gamta ir žmogus  5, 6. 

Biologija  7, 8, 9, 10. 

3. Psichikos sveikata    

3.1. Savivertė Etika 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Lietuvių kalba 7, 8, 9, 10. 

Muzika 5, 6, 9, 10. 

Technologijos 7, 8, 9, 10. 

3.2. Emocijos ir jausmai Etika 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Lietuvių kalba 9, 10. 

Geografija 6. 

Pilietiškumo pagrindai 9, 10. 

Muzika 7, 8. 

3.3. Savitvarda Etika 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Lietuvių kalba 5, 6, 9, 10. 

IT 5, 6. 

Muzika  5, 6, 7, 8. 

Technologijos 7, 8, 9, 10.  

3.4. Pozityvus, konstruktyvus 

mąstymas ir savirealizacija 

Etika 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Lietuvių kalba 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Matematika 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Geografija 6, 7, 8, 9, 10. 

Pilietiškumo pagrindai 9, 10. 

Muzika 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Technologijos 5, 6, 9, 10. 

4. Socialinė sveikata   

4.1. Draugystė ir meilė Etika 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Lietuvių kalba 5, 6, 7, 8, 9, 10. 



Užsienio kalbos 7, 8, 9, 10. 

Biologija 7, 8. 

Muzika 5, 6, 7, 8. 

4.2. Atsparumas rizikingam elgesiui Etika 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Lietuvių kalba 5, 6, 9, 10. 

Užsienio kalbos 7, 8, 9, 10. 

Biologija 7, 8, 9, 10. 

Geografija 7, 8, 9, 10. 

IT 5, 6, 7, 9, 10. 

Žmogaus sauga  9, 10. 

 

17.2. Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ 

(toliau – Ugdymo karjerai programa) įgyvendinimo. Programa integruojama į visų dalykų turinį 

(integravimą planuoja dalykų mokytojai klasių ilgalaikiuose planuose), įgyvendinama klasės 

valandėlių metu (planuoja klasių vadovai metiniuose klasių planuose), neformaliojo vaikų švietimo 

veiklose (planuoja ugdymo karjerai koordinatorius). (Priedas Nr. 3) 

17.3. sąlygų sudarymo kiekvieno mokinio nuolatinio dalyvavimo bent vienoje nuoseklioje, 

ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje 

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos 

gyvensenos skatinimą. Mokykla ugdymo turinio įgyvendinimui organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos ir prevencines veiklas. 1-10 klasių mokiniams pasirinkta „Olweus“ programos kokybės 

užtikrinimo sistemą (OPKUS). Šia sistema ugdomos vaikų socialinės ir emocinės kompetencijos. 

Mokiniai nuolat dalyvauja smurto, patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškų prevencinėse 

veiklose. Programa įgyvendinama klasės valandėlių metu (planuoja klasių vadovai metiniuose klasių 

planuose), neformaliojo vaikų švietimo veiklose (planuoja socialinis pedagogas). Mokykla vykdo 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programą „Ne vien pamokose kartu“ 5-8 klasių 

mokiniams. Programa įgyvendinama integruojant ją į žmogaus saugą, į neformalųjį ugdymą ir į 

kultūrinę pažintinę veiklą klasės valandėlių metu bendradarbiaujant su partneriais (Varėnos kultūros 

centru, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktine, Varėnos sporto centru, Panaros pilnų 

namų bendruomene). Susitarimai priimti 2019 m. birželio 19 d. mokytojų tarybos posėdyje protokolo 

Nr. 3. 

17.4. švietimo nacionalinio saugumo klausimais ir antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo. 

Mokykla planuoja ir organizuoja neformaliąją veiklą (susitikimus, paskaitas, išvykas) su socialiniais 

partneriais (Varėnos r. policijos komisariatu, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktine, 

Krašto apsaugos savanoriais, Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 1-

ąja rinktine). 

Verslumo raštingumas 9-10 klasėje įgyvendinamas nacionalinio projekto „Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, projekto „Mokomės mokytis matematikos“ 

veikose, diegiant dialogišką ir tyrinėjantį mokymąsi.  

Finansinis raštingumas integruojamas į visų dalykų turinį (integravimą planuoja dalykų 

mokytojai klasių ilgalaikiuose planuose). (Priedas Nr. 3) 

17.5.  organizavimo mokiniui kiekvieną dieną užsiimti aktyvia veikla. Mokykla mokiniams 

kiekvieną dieną organizuoja prieš pamokas fiziškai aktyvias veiklas: stalo teniso, smiginio, stalo 

futbolo žaidimus. Mokiniai lavina lankstumą, ištvermę, išradingumą žaisdami aktyvų žaidimą 

„Twister“. Mokiniai nustatyta tvarka naudojasi sporto sale ir inventoriumi. Mokytojų tarybos 

posėdyje 2019 m. birželio 19 d. protokolo Nr. 3 susitarta dėl mokiniams kiekvieną dieną aktyvių 

ilgesnių pertraukų organizavimo: po 4 pamokos 20 min. ir po 5 pamokų 15 min., taip pat prieš 

pamokas. Vyresni mokiniai veda sportinius žaidimus pertraukų metu pradinių klasių mokiniams,  taip 

jiems užskaitomos valandos už socialinę veiklą. 

18. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – 

mokyklos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio ir Pagrindinio ugdymo 



bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. Integruojama į ugdymo procesą ir 

įgyvendinama per šiai veiklai skiriamas dienas. Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama ne tik 

mokykloje, bet ir kitose aplinkose. Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais 

panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko(-ų) mokymosi 

laiką (pagal pamokos(-ų) trukmę). 3 astronominių valandų trukmės ugdymo procesas kitoje aplinkoje 

įskaitomas kaip atitinkamo dalyko 4 pamokos, kurių trukmė po 45 min. Mokytojų tarybos posėdžio 

2019 m. birželio 19 d. protokolo Nr.3  

Ši veikla organizuojama nuosekliai per mokslo metus: 

Pažintinė kultūrinė 

veikla 

Veiklos formos Numatomas 

laikas 
Klasės 

Valandų 

skaičius 

Mokslo ir žinių diena   
Šventė bažnyčioje, mišios, 

klasių vadovų pamokos 
Rugsėjo 2 d.  1-10 4 

Varėnos krašto renginys 

,,Grybų šventė“ 

Teatralizuota eisena, veikla 

kiemeliuose, dalyvavimas 

varžybose.  

Rugsėjo 28 d. 1-10 4-5 

Tradicinis renginys 

„Naktis mokykloje“ 

Sporto varžybos, filmų 

žiūrėjimas ir jų aptarimas, 

kviestinių svečių paskaitos 

Lapkričio 29 d.  5-10 12 

Edukacinės pažintinės 

išvykos 

Ekskursijos, edukacinės 

pamokos 

Per mokinių 

rudens, 

žiemos, 

pavasario 

atostogas 

1-4 

5-10 

8- 

10 

Muziejų dienos 

(sekmadieniais) 

Ekskursijos į Lietuvos 

muziejus, edukacinės pamokos 

juose. 

Pasirinktinai 

paskutinį 

mėnesio 

sekmadienį 

5-10 10 

Tradicinė diena 

„Mokausi kartu su 

tėveliais“ 

Netradicinės tėvų ir mokinių 

pamokos 

Spalio 4 d. 1-4 5 

5-10 5 

Rudens šventė Kūrybinė eksponatų, 

nacionalinių patiekalų ir 

puokščių gamybos diena 

Spalis 1-4 5 

5-10 6 

Tyrėjo diena Bandymai, eksperimentai Lapkritis 1-4 5 

Kalėdų eglutės šventė Karnavalas Gruodžio 19 d. 
Gruodžio 17 d.  

1-4 4 

5-10 3 

Kaziuko mugė Rankdarbių mugė Kovas 1-4 2 

Andriaus Ryliškio diena   Žygis ,,Pažinkime savo kraštą‘‘ Kovas 1-4 3 

5-10 6 

Turizmo ir judėjimo 

diena 

Turistiniai žygiai, sportiniai 

žaidimai, varžybos 

Birželis 5-10 6 

Kalbų diena Integruota veikla, konkursai Birželis 5-10 6 

Socialinių mokslų ir 

menų diena 

Integruota veikla mokykloje ir 

už jos ribų 

Birželis 5-10 6 

Tiksliųjų ir gamtos 

mokslų diena 

Integruota veikla. Netradicinės 

pamokos gamtinėje aplinkoje 

Birželis 5-10 6 

Mokslo metų užbaigimo 

šventė 

Mokslo metų rezultatų 

apibendrinimas, apdovanojimai 

Birželio 4 d. 1-4 3 



Mokslo metų veiklos 

konferencija – 

užbaigimo šventė 

Klasių veiklų ir pasiekimų 

pristatymai 

Mokslo metų rezultatų 

apibendrinimas, apdovanojimai 

Birželio 12 d.   5-10 4 

 

19. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, 

yra privaloma. Jai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla 

fiksuojama e-dienyne. Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, aplanke. 

Mokiniai šio pobūdžio veiklas atlieka savarankiškai arba grupelėmis bendradarbiaujant su mokyklos 

socialiniais partneriais, savivaldos institucijomis ir kt. Veikla įskaitoma pateikus raštišką patvirtinimą 

su parašu asmens, vadovavusio veiklai. Socialinės-pilietinės veiklos aptartos mokytojų tarybos 

posėdyje 2019 m. birželio19 d. protokolo Nr. 3. Mokiniams skelbiamos informacijos lentoje. 

Mokyklos siūlomos socialinės-pilietinės veiklos kryptys: 

Kryptis Veikla 

Pagalbos mokyklai  Darbas mokyklos bibliotekoje; 

mokyklos interjero atnaujinimas, mokyklos bendrųjų erdvių 

apipavidalinimas, svetingos aplinkos kūrimas; 

pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, metodinę 

medžiagą, leidžiant stendus; 

pagalba klasių auklėtojams tvarkant dokumentus; 

mokyklos patalpų tvarkymas, remontas, mokymo priemonių 

kūrimas. 

Ekologinė  Mokyklos aplinkos tvarkymas; 

pagalba tvarkant Senosios Varėnos aplinką; 

pagalba tvarkant Senosios Varėnos lankytinas vietas; 

dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse akcijose, 

projektuose. 

Pilietinė-projektinė  Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, 

profesinio orientavimo projektuose; 

gerumo akcijos; 

renginių organizavimas; 

parodų rengimas. 

Socialinė (pedagoginės 

pagalbos) 

Individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar žemesnių 

klasių mokiniams; 

pagalba pradinių klasių mokytojams; 

pagalba 5-10 klasių vadovams organizuojant renginius, išvykas; 

pagalba organizuojant sportinę veiklą. 

Kita  Atstovavimas mokyklai vykdant visuomeninę veiklą (akcijos, 

žygiai, minėjimai); 

dalyvavimas koncertinėse programose; 

pagalba mokykloje organizuojamuose renginiuose (budėjimas, 

svečių registravimas ir kt. darbai); 

pagalba tvarkant mokyklos internetinę svetainę; 

pagalba organizuojant mokykloje apklausas, tyrimus bei juos 

apibendrinant; 

aktyvi veikla mokyklos savivaldos institucijose; 

pagalba vaikų darželiams,  

fizinė pagalba seniems asmenims. 

 

20. Etninė kultūrinė veikla įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąja programa, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 



programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – 

Etninės kultūros programa). Etninės kultūros programa integruojama į lietuvių kalbos, dailės, 

technologijų, muzikos ir istorijos dalykų ugdymo turinį (integravimą planuoja dalykų mokytojai 

klasių ilgalaikiuose planuose), skiriamos 3 neformaliojo švietimo valandos – 5-10 klasėje. (Priedas 

Nr. 3).Veikla mokslo metų eigoje detalizuojama ir įteisinama direktoriaus įsakymu, parengiant detalų 

numatytos veiklos įgyvendinimo planą. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

 

21. Siekiant tausoti mokinio sveikatą mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi 

krūvio stebėsena. Stebėsenos sistemą sudaro du elementai: ugdymo organizavimo stebėsena (t. y. 

mokinių tvarkaraščiai, kontrolinių darbų grafikas ir kt.), kurią atlieka direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir atliekama mokinių apklausa dėl atskirų mokomųjų dalykų mokymosi krūvių pamokoje ir 

namų darbų skyrimo (susitarta Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 19 d. posėdyje protokolo Nr. 3). 

22. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. Penktadienį 

neorganizuojama septinta pamoka (susitarta Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 19 d. posėdyje 

protokolo Nr. 3). 

23. Mokiniams per dieną neskiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie 

kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai nerašomi iš 

karto po ligos, atostogų (susitarta Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 19 d. posėdyje protokolo Nr. 3). 

24. Užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

24.1. atitinka mokinio galias; 

24.2. tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padeda siekti 

numatytų mokymosi tikslų ir atlikimo laikas neviršija higienos normų; 

24.3. neskiriamos atostogoms (susitarta Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 19 d. posėdyje 

protokolo Nr. 3 ) 

24.4. neskiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

25. Mokiniai, kurie negali tinkamai atlikti skiriamų užduočių namuose dėl nepalankių 

socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, jas gali atlikti mokyklos bibliotekoje. 

26. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį, rusų kalbos pamokos skiriamos suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).  

27. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikės konsultacijos (susitarta Mokytojų tarybos 

2019 m. birželio 19 d. posėdyje protokolo Nr. 3 ). Trumpalaikių užsienio kalbų, gamtos mokslų, 

socialinių mokslų konsultacijos (trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso nuo mokantis 

kylančio mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. 

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniame dienyne, socialiniuose tinkluose ir telefono 

skambučiais informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą 

pažangą.  

28. Mokykla, siekdama optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į ugdymo turinį integruoja 

dalykų turinio temas. Dalykų mokytojai integruotą ugdymo turinį planuoja klasių ilgalaikiuose 

planuose. 

Integruoti dalykai Ugdymo turinys, temos Klasės 

Dailė ir muzika  „Dainų nuotaikos“ 1 

Tikyba, dailė ir technologijos Lietuvos tradicinės ir kalendorinės šventės. 

Advento kalendorius. 

1-4 

Anglų k., pasaulio pažinimas Velykos 2 

Lietuvių k. Rusų k. Anglų k. Finansinis raštingumas 8-10 

Anglų kalba ir rusų kalba Velykų tradicijos ir papročiai Anglijoje ir Rusijoje 8 



Lietuvių kalba ir matematika Kelintiniai skaitvardžiai 7 

Lietuvių kalba ir matematika Matų, piniginių vienetų santrumpos  7 

IT ir matematika Duomenų rinkimas ir apdorojimas 7 

IT ir matematika Daugiakampiai ir jų plotai 8 

IT ir matematika Grafinis lygčių sistemų sprendimas 9 

IT ir matematika Veiksmų tvarka 5 

IT ir matematika Ciklas. Daugiakampių braižymas 6 

Chemija- geografija Vandens valymo įrengimai 9 

Chemija – informatika Kalorijos ir jų skaičiavimas 10 

Matematika ir geografija Geometrinės figūros vietovėje ir jų plotai 7 

Matematika ir geografija Mastelis, jo taikymas ir skaičiavimas 6 

IT ir geografija  Skaidrių kūrimas ,,Žemynų gyvasis pasaulis“ 7 

Geografija ir chemija Vandens tarša ir valymas 9 

Gamta ir žmogus Kaip išgauti garsą? 6 

Geografija ir žmogaus sauga  Gamtinio pobūdžio ekstremalios situacijos 8 

Žmogaus sauga ir chemija Cheminės medžiagos jų ženklinimas, pritaikymas. 8 

IT ir technologijos Virtuvės projektas  6 

IT ir istorija Europiečių kelionės. Atstumo ir laiko skaičiavimas. 6 

IT ir istorija Baltų gentys 7  

IT ir pilietiškumo pagrindai Lietuva devintokų akimis 9 

IT ir pilietiškumo pagrindai Lietuva dešimtokų akimis 10 

IT ir chemija Oksidai 9 

IT ir rusų kalba Kompiuterinės programos 6 

Gamta ir žmogus  ir technologijos  Išmesti ar perdirbti?" 5 

Gamta ir žmogus ir kūno kultūra Pasportuokime 5 

Gamta ir žmogus ir muzika  Kaip išgauti garsą? 6 

Dailė ir muzika Adventas – laukimo metas 9 

Technologijos ir kūno kultūra Sveikai valgau ir judu 6 

 

29. Diferencijuojant ugdymą atsižvelgiama į mokinio turimą patirtį, motyvaciją, interesus, 

siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius. Ilgalaikiuose ugdymo planuose mokytojas 

klasės charakteristikoje aprašo mokinio gebėjimus ir sunkumus. Pagal tai mokiniui pritaikomi 

mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, metodai, mokymo(si) priemonės, mokymosi 

tempas, mokymosi aplinka, nevienodai skiriamas mokymosi laikas. Diferencijuoto ugdymo tikslas – 

sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios pažangos. Diferencijuojant 

ugdymą kompensuojami mokinių brendimo, mokymosi tempo netolygumai, atsirandantys 

vertikaliojo skirstymo klasėmis pagal mokinių amžių sistemoje. 

29.1. Ugdymo diferencijavimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau 

siekti individualios pažangos.  

29.2. Mokymo turinį mokytojai pritaiko ir parenka taip, kad jis būtų prasmingas mokiniams, 

atitiktų mokinių poreikius ir interesus, būtų pritaikytas mokymosi aplinkai, skatintų ne tik išmokti 

faktus, bet ir mąstyti, pritaikyti įgytas žinias.  

29.3. Planuodami mokymosi veiklą mokytojai atsižvelgia į mokinių turimas žinias ir 

supratimą, gebėjimus, nuostatas, ankstesnio mokymosi patirtį, mokymosi tempą, stilių, praleistas 

pamokas, brandą. Remdamiesi mokymosi uždaviniais mokytojai parenka aiškias, su konkrečia veikla 

susijusias užduotis, sudarančias galimybes kiekvienam mokiniui (mokinių grupei) pasiekti kuo 

geresnių rezultatų.  



29.4. Siekiant diferencijuoti ugdymą pradinėse ir 5-8 klasėse dirbama su el. EDUKA 

pratybomis ir pamokose naudojamos el. EMA pratybos.  

29.5. Vertinimo informacija panaudojama koreguojant tolesnį ugdymą, pritaikant ugdymo 

turinį turintiems specifinių ugdymosi poreikių (gabiesiems ir specialiųjų poreikių) mokiniams.  

29.6. Mokykla, vykdydama veiklos įsivertinimą bei apklausas, Metodinių grupių posėdžiuose 

analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti 

dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų. Mokytojų tarybos posėdžiuose priimami 

sprendimai dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

30. Mokymosi pagalba mokykloje teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 

Susitarimai fiksuoti mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. birželio19 d. protokolo Nr. 3 dėl: 

30.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų teikiamos trumpalaikės 

konsultacijos; 

30.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą teikiamos 

trumpalaikės konsultacijos;  

30.3. gavusiam du iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus teikiamos 

trumpalaikės konsultacijos;  

30.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos teikiamos ilgalaikės konsultacijos;  

30.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo 

teikiamos ilgalaikės konsultacijos;  

30.6. jei mokinio pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir jei jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi teikiamos ilgalaikės konsultacijos.  

31. Teikiama sisteminė (susitarimai fiksuoti mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. birželio19 

d. protokolo Nr. 3). mokymosi pagalba, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją, intervenciją 

sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones, t. y. mokytojai teikia individualias 

konsultacijas. 

32. Mokykloje kiekvienas mokinys mokosi pagal gebėjimus ir gali pasiekti kuo aukštesnių 

pasiekimų. (Susitarimai fiksuoti mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. birželio19 d. protokolo Nr. 3). 

Mokykloje yra parengtas Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas, kuris skelbiamas 

mokyklos svetainėje (Priedas Nr. 2). 

33. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumą analizuoja mokymosi pasiekimų 

stebėsenos ir mokymosi pagalbos teikimo koordinatorius ir aptaria metodinėse grupėse, 

kompleksiškai vertina pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką vadovaujantis 

Mokinių asmeninės pažangos tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymu Nr. V-58. 

34. Direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-58 mokykloje paskirtas asmuo, 

atsakingas už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos teikimo 

organizavimą.  

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

35. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustato 

laikinosios mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje 

ne mažesnis kaip 7. 

36. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

informacinių technologijų 6 kl. ir technologijų 6 kl. dalykų mokymui. 



III SKYRIUS 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

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

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

ugdymas. Metodinė taryba, siekdama mažinti mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie 

gyvenimo aktualijų, susitarė dėl integravimo principų: integralumo (integruojama į mokomuosius 

dalykus ir į neformalųjį švietimą, pažintinę, socialinę bei projektinę veiklą), tęstinumo, prieinamumo 

(turinys pateikiamas atsižvelgiant į mokinių amžių, patirtį), konstruktyvumo (atskleidžiamos ne tik 

problemos, bet ir ieškoma jų sprendimo būdų, veiksmingumo (sistemingai analizuojami pokyčiai 

vykdant mokinių išmokimo pamokoje įsivertinimą).  Prevencinės ir kitos ugdymo programos 

integruotos į Bendrąsias dalykų programas (Priedas Nr. 3). 
 

38. Ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1-

4 klasėje numatomas vadovaujantis Higienos norma, 1 klasėje per dieną neskiriama daugiau kaip 5 

pamokos, 2-4 klasėje – 6 pamokos; 
 

39. Ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (integruotos 

veiklos, edukacinės išvykos, pamokos kitose aplinkose, eksperimentai, bandymai tyrėjų dienose, 

praktiniai darbai fizikos kabinete ir kt.) derinant Bendrosios programos dorinio ugdymo, lietuvių k., 

pasaulio pažinimo, dailės, technologijų ugdymo dalykų ir neformaliojo vaikų švietimo programų 

turinį: 

39.1. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį) 

per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2-4 klasėse – 6 valandas Į šį laiką 

neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės veiklai organizuoti skirtas laikas. 
 

 

40. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų: Senosios 

Varėnos meteorologinėje stotyje, UAB „Varėnos vandenys“, Merkio ir Varėnės upių santakos 

vietoje, Dzūkijos nacionaliniame parke, Čepkelių rezervate, PC „Aibė“, Lietuvos pašto Varėnos 

skyriuje. Mokytojas planuoja ilgalaikiuose planuose.  

41. Mokiniui, nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, mokykla skiria lietuvių kalbos 

konsultacijas tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus, organizuodama papildomą, individualų lietuvių 

kalbos mokymą, skirdama pamokų iš mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamų pamokų.  

42. Ugdymo sričių/ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:    
 

42.1. Dorinis ugdymas:   
 

42.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės 

religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą; 

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

(globėjų) parašytą prašymą.  
 

42.2. Kalbinis ugdymas: 

42.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
 

42.2.1.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais Pradinio ugdymo 

programos metais; 

42.2.1.2. mokykla siūlo anglų kalbą. 
 

42.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  
 

42.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Vykdomos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius 

gebėjimus, todėl vieną ketvirtąją dalį dalykui skiriamo laiko ugdymas skiriant tyrinėjimams 

palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje, 

laboratorijose; 

42.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti viena ketvirtoji dalis pasaulio pažinimo dalyko laiko 

skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 

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



42.4. Fizinis ugdymas: 
 

42.4.1. sudarytos sąlygos mokiniams lankyti 105 fizinio ugdymo pamokas per metus (3 

pamokas per savaitę); 

42.4.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės  mokiniai dalyvauja ugdymo 

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

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

galimybes organizuojamos judriosios pertraukos ir fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos.  
 

42.5. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras):  
 

42.5.1. technologiniam ugdymui skiriama  viena trečioji dailės ir technologijų dalykui skiriamo 

laiko, nurodyto ugdymo plano 45 punkte;  

42.5.2. atsižvelgiant į mokyklos galimybes mokykloje: 

42.5.2.1. teatras yra viena iš meninio ugdymo sričių. Teatro mokoma taikant jo elementus 

lietuvių kalbos, matematikos,  dalykų pamokose, neformaliojo vaikų švietimo veiklose. 1 klasėje iš 

neformaliojo švietimo laiko skiriamos 35 pamokos (1 per savaitę) Dramos būreliui, 2 klasėje 

skiriamos 35 pamokos (1 per savaitę) Fantazijos būreliui. 
 
 

 

43. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 
 

43.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama (Mokytojų 

tarybos posėdžio 2019 m. birželio 19 d. protokolo Nr.3) (Priedas Nr. 3)  
 

43.1.1. 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. Šios programos atskirai neplanuojamos ir 

nevykdomos, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį;  

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

šeimai bendroji programa; 

43.1.3. mokyklos pasirinkta prevencinė „Olweus“ programos kokybės užtikrinimo sistema 

(OPKUS);  

43.1.4. etninės kultūros ugdymas per pažintinę kultūrinę veiklą ir neformalųjį vaikų švietimą  
 

 

43.1.5. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“  
 

44. Mokytojas ilgalaikiuose planuose numato ugdymo dalykus, į kuriuos integruojamas 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Žmogaus saugos bendrosios, etninės 

kultūros ugdymo, mokyklos pasirinktų prevencinių ir kitų programų, informacinių komunikacinių 

technologijų ugdymo turinys.  
  

45. Pamokų skaičius pradinio ugdymo bendrajai programai ir neformaliojo švietimo 

programoms įgyvendinti per savaitę, kai ugdymo valandos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-4 klasėje – 

45 min.: 

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Pradinio 

ugdymo 

programa 

Dorinis ugdymas (tikyba)  

(etika) 

35 (1) 35 (1) 35 (1)  105 (3) 

   35 (1) 35 (1) 

Lietuvių kalba (gimtoji) 280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29) 

Užsienio kalba (anglų )  70 (2) 70 (2) 70 (2) 210(6) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 630 (18) 

Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Dailė ir technologijos  70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 



Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Fizinis ugdymas 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12) 

Lietuvių k. konsultacija  35 (1)    35 (1) 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti  

35 (1*)  

 

140 

(3X*) 

 175 

(4X*) 

Privalomų ugdymo valandų  skaičius 

mokiniui 

805 (23) 840 (24) 805 

(23) 

840 

(24) 

3290 (94) 

Neformalusis švietimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Iš viso galimas privalomų pamokų 

skaičius metams (ŠVIS‘e) 

850 884 952 952 3638 

* – valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti  

X – nepanaudotos valandos 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

46. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji 

užsienio kalba (anglų), antroji užsienio kalba (rusų); matematika; gamtamokslinis ugdymas: gamta ir 

žmogus, biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, 

ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; 

fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

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

ugdymo programos pirmąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams vadovaujantis „Mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo“ 20 ir 21 punktais. 5 klasės mokiniams rugsėjo 

mėnesį skiriamas adaptacinis laikotarpis, nerašomi nepatenkinami vertinimai. Mokiniams 

atvykusiems į mokyklą iš kitų mokyklų arba užsienio skiriamas mėnesio adaptacinis laikotarpis, 

nerašomi nepatenkinami vertinimai. Per adaptacinį laikotarpį stebima individuali pažanga 

vadovaujantis Mokinių asmeninės pažangos tvarkos aprašu. Mokinių pasiekimai ir pažanga 

pažymiais nevertinami.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

48. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų 

parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats.  

49. Užsienio kalba.  

49.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

49.2. Antrosios užsienio kalbos tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu pradedama mokyti nuo 

5 klasės.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų 

tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą: rusų arba prancūzų. 

49.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

49.4. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju, 

jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta tos kalbos 

bendrojoje programoje.  



49.5. Gamtos mokslai. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų 

dalykų turinyje skiriama 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti 

eksperimentus mokykloje, sudaromos sąlygos juos atlikti tam tinkamose aplinkose: Jonavos azotinių 

trąšų gamykloje, Informacinių technologijų kabinete, Varėnos vaistinėje, PC „Aibė“, Senosios 

Varėnos medelyne, Karpiškių žvėrynėlyje, Dzūkijos nacionalinio parko Čepkelių rezervate, prie 

Merkio upės poilsiavietės, „UAB Varėnos vandenys“, Merkio ir Varėnės upių santakos vietoje. 

Veiklas planuoja mokytojas ilgalaikiuose planuose. (Dalykų mokytojų posėdžio 2019 m. birželio 25 

d. protokolo Nr.3) 

50. Technologijos.  

50.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms. 

50.2. Mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Dalis šio 

kurso programos įgyvendinama ekskursijų, susitikimų būdu bendradarbiaujant su partneriais 

(Varėnos užimtumo tarnyba, Varėnos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Varėnos policija, Semsės 

medžio apdirbimo cechas, Varėnos pasienio rinktinė). Veiklas planuoja mokytojas ilgalaikiuose 

planuose. (Dalykų mokytojų posėdžio 2019 m. birželio 25 d. protokolo Nr.3) 

51. Informacinės technologijos. 

51.1. 7-8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. 7 klasėje pamokos 

skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui. 8 klasėje informacinių 

technologijų mokoma integruotai. Informacinės komunikacinės technologijos, geografijos, chemijos, 

fizikos, matematikos pamokose naudojamos kaip ugdymo priemonė. Integruotų pamokų metu 

praktinės užduotys atliekamos panaudojant teksto, skaičiuoklės, pateikčių taikomąsias programas. 

Naudojama atvirojo kodo dinaminės matematikos programa GeoGebra apima geometriją, algebrą ir 

statistiką. 

51.2. 9-10 informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Mokykla siūlo rinktis iš trijų modulių. Mokiniai pasirinko kompiuterinės leidybos 

pradmenų modulį. 

52. Socialiniai mokslai.  

52.1. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos, 

lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas. Integraciją planuoja mokytojas ilgalaikiuose 

planuose.  

52.2. Į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos  

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios nuolat sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais 

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio 

saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; 

informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio 

saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, 

ir kitos panašios temos. Integraciją planuoja mokytojas ilgalaikiuose planuose. 

53. Fizinis ugdymas. 

53.1. Mokiniui, kuris: 

53.1.1. 2019-2020 mokslo metais mokosi 5 ar 6 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo pamokos 

per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų;  

53.2. Kiekvienas mokinys renkasi jo pomėgius atitinkančią neformaliojo švietimo programą, 

skirtą fizinio aktyvumo veikloms. Vykdoma mokinių, lankančių šias programas, apskaita. 

53.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai:  

53.3.1. dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal 

gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

53.3.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje. 



53.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

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

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. 

53.5. Mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, užsiima 

kita veikla (žaidžia stalo žaidimais, šaškėmis, šachmatais, skaito arba ruošia pamokas bibliotekoje, 

konsultuojasi, atlieka socialinę veiklą). 

54. Pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti per mokslo metus 

(savaitę).  

Dalykai Savaitinių pamokų skaičius dalykui 

 5 klasė 6 klasė 
7 

klasė 

8 

klasė 

9 

klasė 
10 klasė 

Pagrindinio 

ugdymo 

programa 

Dorinis ugdymas 

(tikyba) 

 (etika) 

  37 (1)   37 (1) 74 (2) 

37 (1) 37 (1)  37 (1) 37 (1)  148 (4) 

Kalbos:        

Lietuvių kalba 

(gimtoji) 
185 (5) 185(5) 185(5) 185(5) 148(4) 185(5) 1073 (29) 

Užsienio kalba 

(anglų) 
111 (3) 111(3) 111(3) 111(3) 111(3) 111(3) 666(18) 

Užsienio kalba 

(rusų) 
 74(2) 74(2) 74(2) 74(2) 74(2) 370(10) 

Užsienio kalba 

(rusų) * 
74(2*)      74(2*) 

Matematika 148(4) 148(4) 148(4) 148(4) 111(3) 148(4) 851 (23) 

Gamtamokslinis 

ugdymas: 
       

Gamta ir žmogus 74 (2) 74 (2)     148 (4) 

Biologija   74(2) 37(1) 74(2) 37(1) 222(6) 

Fizika   37(1) 74(2) 74(2) 74(2) 259(7) 

Chemija    74(2) 74(2) 74(2) 222(6) 

Informacinės 

technologijos 
37(1) 37(1) 37(1)  37(1) 37(1) 185(5) 

Informacinės 

technologijos 
 

37 

(1**) 
    37(1**) 

Socialinis 

ugdymas: 
       

Istorija 74(2) 74(2) 74(2) 74(2) 74(2) 74(2) 444(12) 

Pilietiškumo 

pagrindai 
    37(1) 37(1) 74(2) 

Geografija  74(2) 74(2) 74(2) 74(2) 37(1) 333(9) 

Ekonomika ir 

verslumas 
    37(1)  37(1) 

Meninis ir 

technologinis 

ugdymas: 

       

Dailė 37(1) 37(1) 37(1) 37(1) 37(1) 37(1) 222(6) 

Muzika 37(1) 37(1) 37(1) 37(1) 37(1) 37(1) 222(6) 



Technologijos 74(2) 74(2) 74(2) 37(1) 37(1) 
74(2)/37

(1) 

370(10 

/352(9) 

Technologijos  74(2**)     74(2**) 

Fizinis ugdymas 111(3) 111(3) 74(2) 74(2) 74(2) 74(2) 518(14) 

 Žmogaus sauga 37(1)   37(1)  0/18(1) 74(2)/92(3) 

Pamokos, skirtos 

mokinio ugdymo 

poreikiams 

tenkinti, 

mokymosi 

pagalbai teikti 

74(2*)       74(2*) 

Maksimalus 

pamokų skaičius 

mokiniui 

28      178 (176+2*) 

      
181 

(178+3**) 

 888(24X*) 888(24X*) 

Neformalusis 

švietimas 
259 (7) 111(3) 370 (10) 

  74X(2X) 74X(2X) 

Iš viso galimas 

privalomų 

pamokų skaičius 

metams (ŠVIS‘e) 

1188 1296 1188 1224 1332 1368 7596 

Pastabos:   

/ – skiria pusmečius   

* – pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 

** – pamokos, skirtos klasės dalijimui į grupes 

X – nepanaudotos valandos 

 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

55. Užtikrinama visų mokinių įtrauktis į švietimą, šalinamos kliūtys, trukdančios teikti 

būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaikoma mokymosi aplinka.   

56. Formuojant mokinio ugdymo turinį ir organizuojant, įgyvendinant ugdymo procesą, 

vadovaujamasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus nuostatomis ir atsižvelgiama į: 

56.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

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

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

57. Mokykla sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti 

kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną švietimo pagalbą. 

58. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu 

Nr. V-1795 „Dėl Mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgia į: 

58.1. formaliojo švietimo programą;  

58.2. individualizuoto ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, vykdydama švietimo pagalbos 

specialistų, mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas: 



58.3. mokyklos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir švietimo 

pagalbos lėšos); 

58.4. bendrąsias ugdymo programas; 

58.5. mokyklos ir tėvų (globėjų/rūpintojų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje. 

59. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, Varėnos švietimo centro 

Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus  ir Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

60. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis BUP reikalavimais. Pratybos yra skiriamos tarčiai ir kalbai lavinti: 

individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama po 2 pamokas kiekvienam mokiniui per 

savaitę, vyresnėse klasėse skiriama po 1 pamoką.  

61. Pritaikytas ugdymo(si) programas dalyko mokytojai parengia metams, o 

individualizuotas – pusmečiams.  Pusmečio pradžioje jas pristato VGK, įvardija mokymosi būdus ir 

metodus iškeltiems tikslams pasiekti. Su parengtomis programomis supažindinami mokinio tėvai. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

62. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir 

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir „Mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“ 24 punktu. 

63. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus 

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

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

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

priemonėmis bus naudojamasi) pagal mokykloje patvirtintas pritaikytos programos formas. Mokslo 

metų pabaigoje aprašomuoju būdu pildoma pasiekimų vertinimo forma. (Priedas Nr. 7) 

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

mokymosi pasiekimai vertinami pažymiais ir aprašomuoju būdu pagal mokykloje patvirtintą 

pasiekimų vertinimo formą po kiekvieno pusmečio. (Priedas Nr. 7) 

65. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimai kas pusmetį aptariami 

mokyklos VGK. Reikalui esant ir dažniau. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

66. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

67. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo pagalbos organizavimą ir 

teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos 

ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. 

68. Švietimo pagalbą teikia specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas, 

logopedas, mokytojo padėjėjas. 

69. Mokinių, kurie gauna specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą sąrašai kiekvienų mokslo 

metų pradžioje suderinami Vaiko gerovės komisijoje ir Varėnos švietimo centro pedagoginių 

psichologinių paslaugų skyriuje, tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu.  

70. Švietimo pagalbos intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės 

tarnybos išvadas ir Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 



71. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

71.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

71.2. mokykloje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių teikti ugdymą 

ir švietimo pagalbą klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų turinčiam 

mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė pagalba, todėl jam skiriamos 74 

valandos per metus individualioms specialiojo pedagogo konsultacijoms ir (ar) papildomai dalyko 

mokytojo pagalbai, sudaromos sąlygos šias paslaugas mokiniui gauti Varėnos švietimo centro 

pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje, 

71.3. logopedo pagalba mokykloje teikiama logopedinių pratybų forma – individualios ir 

grupinės pratybos. Logopedinių pratybų veikla pildoma e-dienyne. Logopedė atlieka pirminį 

ugdytinių galių ir sunkumų vertinimą,  

71.4. socialinio pedagogo pagalba teikiama vaikams, šeimai, mokytojams ir kitiems pagalbos 

vaikui specialistams. Socialinis pedagogas bendradarbiauja su pagalbą šeimai teikiančiomis ir 

užtikrinančiomis vaiko teisių apsaugą institucijomis. Pagalbos forma – individuali. Socialinis 

pedagogas pildo socialinio pedagogo individualių konsultacijų registracijos žurnalą. Koordinuoja 

OPKUS programos veiklas mokykloje; 

71.5. mokytojo padėjėjo pagalba teikiama pamokų metu mokiniui ar mokinių grupei, turinčiai 

vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

71.6. Mokytojai teikia pagalbą pamokų metu diferencijuodami ir individualizuodami 

užduotis, parenka tinkamus ugdymosi metodus ir mokymosi medžiagą, pritaiko ugdymosi aplinką. 

Teikia grupines ir individualias konsultacijas (konsultacijų laikas skelbiamas internetinėje svetainėje, 

mokyklos tvarkaraščių lentoje). 

71.7. Du kartus per mokslo metus Vaiko gerovės komisijoje aptariami specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) rezultatai ir su jais supažindinami mokinių tėvai ar globėjai. 

Numatomos priemonės ugdymosi tobulinimui. 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos taryboje 2019 m. rugpjūčio 29 d.  

(posėdžio protokolo Nr. 4) 

 

 

SUDERINTA 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus vedėja 

 

Stasė Bingelienė 

  



PRIEDAI 

 

Priedas Nr. 1 

 

UGDYMO VEIKLA POILSIO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ DIENOMIS 

 

 

Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. birželio 12 d. protokoliniu nutarimu 

Nr. 3  priėmė sprendimą dėl pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos poilsio ir mokinių atostogų dienomis. Pažintinė kultūrinė veikla, siejama 

ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais, organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose. Mokinio mokymosi 

laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoką, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal 

pamokos (-ų) trukmę).  

 
Data  Vieta Dalyviai (kiek mokinių, 

kiek mokytojų) 

 

Planuojamos veiklos. 

Pradžia, pabaiga. 

 

Ugdymo veiklos tikslas ir kompetencijos, kurias įgys 

mokiniai 
 

2019-09-28 Varėnos miestas 119 mokinių 

17 mokytojų 

Varėnos krašto renginys 

,,Grybų šventė“. Teatralizuota 

eisena, veikla kiemeliuose, 

dalyvavimas varžybose. 

9.00-14.00 val. 

Pažintinė ir kultūrinė veikla, kurios tikslas - skatinti 

vaikų ir jaunimo tautinį, pilietinį ir kultūrinį ugdymą. 

Bendruomeniškas pasiruošimas teatralizuotai eisenai. 

Veikla kiemeliuose (mokyklos „Serbentos“ ansamblio 

pasirodymai), dalyvavimas varžybose. Ugdomos 

mokinių iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos. 

2019-11-22 Senosios 

Varėnos 

Andriaus 

Ryliškio 

pagrindinė 

mokykla 

70 mokinių  

15 mokytojų 

Lapkričio 22 d. tradiciniu 

tapęs mokyklos renginys 

„Naktis mokykloje“, 

18.00-8.00 val. 

Renginio tikslas - stiprinti sveiką gyvenseną, skatinti 

fizinį aktyvumą. Sporto varžybos, mokomųjų filmų 

žiūrėjimas ir jų aptarimas ne dienos metu. Tai mokinių 

tarybos iniciatyvos, siekiant mokyklos pažangos. 

Renginio metu bus organizuojama akcija „Papuošk 

mokyklą švenčių laukimui“. Ugdysime mokinių 

asmeninę, kūrybingumo kompetenciją. Skatinsime  

bendruomeniškumo jausmą tarp visų dalyvių. Didesnis 

dėmesys gerai vaiko emocinei savijautai. 

2019-2020 

Pagal 

atskirą 

Lietuvos 

muziejai 

5-10 kl. mokiniai (70) 

15 mokytojų 

8.00-18.00 val. Tikslas - mokinių supažindinimas su istoriniu, 

kultūriniu paveldu. Ekskursijos į Lietuvos muziejus, 

edukacinės pamokos juose. Edukacinės išvykos metu 



grafiką 

visus 

mokslo 

metus 

paskutinį 

mėnesio 

sekmadienį. 

įgytas žinias, mokiniai panaudos praktinėje veikloje 

pamokų metu. 

Mokiniai gilins pažinimo, komunikavimo ir asmenines  

kompetencijas. 

Laikotarpis 

2020-04-

14-17 d. 

Klasės vadovo 

(1-10 kl.)darbo 

plane numatyta 

diena ir 

edukacinės 

ekskursijos 

vieta. 

119 mokinių  

20 mokytojų 

8.00-18.00 val. Tikslas - mokyklos bendruomenės stiprinimas bei 

bendrų veiklų skatinimas. Ši ugdymo diena skirta klasės 

vadovo ir dalykų mokytojų edukacinei pažintinei 

išvykai  kitose aplinkose. Išvyka planuojama traukiniu. 

Bus ugdomos mokinių socialinės ir pažinimo 

kompetencijos. 

 

Pastaba. Mokinių skaičius gali keistis dėl ligos ar kitų nenumatytų aplinkybių. Mokytojo, dirbančio  poilsio dieną, prašymu ši diena bus pridedama prie 

kasmetinių atostogų laiko. 

  



Priedas Nr. 2 

 

        PATVIRTINTA 

        Varėnos r. Senosios Varėnos 

        Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos 

        2015 m. lapkričio 30 d. 

        direktoriaus įsakymu Nr. 66 

  

SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos mokinių drausminimo ir 

skatinimo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) reglamentuoja mokyklos vidaus tvarką. Jo tikslas - daryti 

įtaką mokinių elgesiui,  kad gerėtų  mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės 

aktais, mokyklos nuostatais. 

3. Už šio aprašo įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius, o jį įgyvendinti įsipareigoja visa 

mokyklos bendruomenė. 

 

II. MOKINIŲ SKATINIMO FORMOS IR JŲ SKYRIMO PAGRINDAI 

 

4. Mokiniai yra skatinami: 

4.1. už pasiekimus atskirų mokomųjų dalykų srityse: olimpiadose, konkursuose; 

4.2. už pasiekimus meno ir sporto srityse; 

4.3. už puikų, labai gerą ir gerą mokymąsi; 

4.4. už puikų pamokų lankomumą: nepraleidusiems nė vienos pamokos; 

4.5. už labai gerą pamokų lankomumą: praleidusiems ne daugiau kaip 7 pamokas su 

pateisinama priežastimi per pusmetį; 

4.6. už gerą pamokų lankomumą: praleidusiems ne daugiau kaip 18 pamokų su pateisinama 

priežastimi per pusmetį; 

4.7. už mažiausiai nepateisintų pamokų praleidusiai klasei (tenkančių vienam mokiniui); 

4.8. už aktyvią veiklą, naujas iniciatyvas; 

4.9. už taurius, drąsius, pilietiškus poelgius. 

5. Mokinius skatinti gali: 

5.1. klasės vadovas; 

5.2. dalykų mokytojai; 

5.3. socialinis pedagogas; 

5.4. mokyklos administracija; 

5.5. kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

6. Skatinimo formos: 

6.1. įrašas elektroniniame dienyne; 

6.2. pagyrimas, viešas pagyrimas; 

6.3. padėka mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams); 

6.4. padėkos raštai, diplomai, dovanos, prizai; 

6.5. išvykos, ekskursijos ir kt. (mokslo metų pabaigoje po 17 daugiausiai surinkusiems taškų 

1-5, 6-10 klasių mokiniams); 



6.6. daugiausiai surinkusių taškų 10 mokinių nuotraukos mokslo metų pabaigoje 

patalpinamos mokyklos svetainės pagrindiniame puslapyje; 

6.7. kvietimai į rajonines ir respublikines apdovanojimų šventes. 

7. Skaičiuojant taškus, nuobaudų taškai atimami iš skatinimo taškų. 

8. Mokiniai, surinkę vienodą taškų sumą, pirmumo teisę gauna neturintys nuobaudų. 

9. Skatinimo taškai: 

Skatinimo taškų skyrimo kriterijai 

 

Taškai 

Puikus mokymasis 60 

Labai geras mokymasis 50 

Geras mokymasis 40 

Puikus pamokų lankomumas 40 

Labai geras pamokų lankomumas 30 

Geras pamokų lankomumas 20 

Dalyvavimas rajoninėse olimpiadose 30 

Laimėjusiems prizines vietas olimpiadose 50 

Dalyvavusiems tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose  20 

Laimėjusiems trečias vietas arba joms atitinkančius vertinimus 30 

Laimėjusiems antras vietas arba joms atitinkančius vertinimus 40 

Laimėjusiems pirmas vietas arba joms atitinkančius vertinimus 50 

Tapusiais diplomantais 40 

Dalyvavusiems sportinėse mokyklos ir rajoninėse varžybose 10 

Laimėjusiems prizines vietas komandinėse sportinėse mokyklos ir rajoninėse  

varžybose 

30 

Laimėjusiems prizines vietas individualiose sportinėse mokyklos ir rajoninėse  

varžybose 

40 

Dalyvavusiems sportinėse zoninėse ir respublikinėse varžybose 30 

Laimėjusiems prizines vietas komandinėse sportinėse zoninėse ir 

respublikinėse varžybose 

40 

Laimėjusiems prizines vietas individualiose sportinėse zoninėse ir 

respublikinėse varžybose 

50 

Aktyviai dalyvavusiems meninėje ir kūrybinėje veikloje mokykloje ir/ar rajone 20 

Tapusiais prizininkais meninėje ir kūrybinėje veikloje mokykloje ir/ar rajone 30 

Aktyviai dalyvavusiems meninėje ir kūrybinėje veikloje respublikoje 30 

Tapusiais prizininkais meninėje ir kūrybinėje veikloje respublikoje 50 

 

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMO FORMOS IR JŲ SKYRIMO PAGRINDAI 

 

10. Mokinių drausminimo formos ir tvarka: 

10.1. pastaba žodžiu; 

10.2. pastaba elektroniniame dienyne: tėvams (globėjams/rūpintojams), neturintiems 

galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, mokiniui gavus pastabą klasės vadovas iš karto 

informuoja mokinio tėvus (globėjus/rūpintojus); 

10.3. klasės vadovas kas mėnesį peržiūri pastabas dėl elgesio ir drausmės. Jas išanalizuoja, 

aptaria su mokiniais klasės valandėlės metu; 

10.4. mokinio ugdymo vietos pakeitimas: (vadovautis poveikio priemonių netinkamai 

besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašu); 

10.5. mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens iškvietimas: (vadovautis poveikio priemonių 

netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašu); 

10.6. mokinio daiktų patikrinimas: (vadovautis poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems 

mokiniams taikymo tvarkos aprašu); 



10.7. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus: (vadovautis poveikio priemonių netinkamai 

besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašu); 

10.8. Naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama. Mokyklos teritorijoje 

apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t. y. mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai 

draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šias taisykles, 

mokykla turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik po pamokų. Mokiniui, pakartotinai 

pažeidusiam naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokykloje taisykles, telefonas konfiskuojamas ir 

grąžinamas tėvams.  

10.9. Jei mokinys savavališkai pasišalino iš pamokos, dalyko mokytojas iš karto informuoja 

apie tai tėvus, paprašo, kad mokinys parašytų pasiaiškinimą, praneša klasės auklėtojui. 

10.10. Jei mokinys sugadino mokyklos turtą, pranešama jo tėvams, kurie turi sutvarkyti arba 

atlyginti padarytą žalą.  

10.11. Jei mokinys vartoja, turi psichotropinių medžiagų, iš karto mokyklos administracija 

kreipiasi į policiją. 

10.12. Vagystės atveju mokyklos administracija perduoda informaciją policijai. 

10.13. jei mokinys turi elgesio ir drausmės pastabų: 

10.13.1. iki 5 pastabų per mėnesį, klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą, kuris užsiima 

prevencine veikla su mokiniu. Pasikartojus elgesio ir drausmės problemoms organizuojamas: 

10.13.1.1. mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdis (dalyvauja klasės vadovas, tėvai 

(globėjai, rūpintojai), mokinys, socialinis pedagogas ir kiti suinteresuoti asmenys). 

10.13.1.2. pasikartojus elgesio ir drausmės problemoms mokyklos vaiko gerovės komisija 

priima sprendimus dėl tolimesnių drausminimo priemonių: kreipiamasi į Varėnos rajono policijos 

komisariato viešosios tvarkos skyriaus specialistus ir/ar rajono vaiko teisių apsaugos specialistus, 

rajono vaiko gerovės komisiją; 

10.14. direktoriaus įsakymu nuobaudų skyrimas (papeikimas). 

11. Ugdymo proceso metu (nuo pirmos iki paskutinės pamokos) mokiniai neturi teisės palikti 

mokyklos teritorijos. 

12. Drausminti gali: 

12.1. klasės vadovas; 

12.2. klasės kolektyvas; 

12.3. socialinis pedagogas; 

12.4. mokytojai; 

12.5. aptarnaujančio personalo darbuotojai; 

12.6. mokyklos administracija; 

12.7. tėvai (globėjai, rūpintojai).  

 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Mokinių drausminimo ir skatinimo tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

14. Visa mokyklos bendruomenė turi būti supažindinama su šiuo aprašu. 

 

 

_________________________________ 

  



Priedas Nr. 3 

 

Į MOKYKLOS UGDYMO TURINĮ INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS 

 

Žmogaus saugos integruojamos temos į 

mokomųjų dalykų bendrąsias programas 
Dalykas į kurį integruojama 

1 klasė  

Saugiausias maršrutas namai - mokykla - namai. 

Pagrindinės eismo taisyklės pėstiesiems. Mokinių 

elgesys per pertraukas.  

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Šviesoforo signalai. Kur ir kaip pereiti gatvę, kelią. 

Galimi pavojai. Pagrindiniai kelio ženklai. 

Lietuvių k., pasaulio pažinimas, klasės 

valandėlė 

Elgesys gatvėje tamsiuoju paros metu, kai 

važiuojamoji kelio dalis slidi. Atšvaitai. 

Lietuvių k., pasaulio pažinimas 

Saugus elgesys su degtukais, žvakėmis, petardomis. 

Pavojingų situacijų ant ledo aptarimas. 

Lietuvių k., pasaulio pažinimas 

Kaip ir kur važinėtis rogutėmis. Žiemos pavojai.  Klasės valandėlė 

Operatyviosios tarnybos, teikiančios pagalbą 

nelaimės atveju, jų telefonai. 

Klasės valandėlė 

Elgesys autobuse, traukinyje. Pagarba 

bendrakeleiviams, vyresniems, neįgaliems 

žmonėms.  

Lietuvių k., klasės valandėlė 

Asmens higiena (veido, rankų, dantų, kojų). Saugus 

elgesys prie vandens telkinių. Apsinuodijimas 

maistu. 

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Kaip ir kur žaisti ir slidinėti prie namų. Saugos ir 

gelbėjimo tarnybos garsiniai signalai. 

Pasaulio pažinimas 

2 klasė  

Mano kelias į mokyklą. Pagrindinės eismo taisyklės 

pėstiesiems. 

Pasaulio pažinimas 

Kada gatvėje ir kelyje saugu. Pagrindiniai kelio 

ženklai. 

Pasaulio pažinimas 

Kur važinėtis su dviračiu, elektriniu paspirtuku, 

riedlente. 

Pasaulio pažinimas 

Saugus elgesys sporto salėje, aikštelėje. Kūno kultūra 

Saugus elgesys klasėje, koridoriuose. 

Saugus elgesys su degtukais, žvakėmis, petardomis. 

Klasės valandėlė 

Gamtos reiškiniai, kaip saugiai elgtis perkūnijos,  

kaitros, speigo, audros, potvynio metu. 

Pasaulio pažinimas 

Saugus elgesys su elektriniais prietaisais. Elektra ne 

tik naudinga, ji gali būti pražūtinga.  

Pasaulio pažinimas 

Į ką kreiptis pagalbos ištikus nelaimei mokykloje ar 

namuose. 

Klasės valandėlė 

Pasimečiau minioje, miške, kitame mieste, kaip 

elgtis tokiu atveju. 

Lietuvių k. 

Asmens higiena. Saugus elgesys prie vandens 

telkinių. 

Lietuvių k., pasaulio pažinimas 

Saugus elgesys radus benamį gyvūną ir kai gyvūnas 

yra nukentėjęs. 

Lietuvių k.,pasaulio pažinimas 

Apsinuodijimas gyvsidabriu, smalkėmis, maistu. Pasaulio pažinimas 



Akių ir kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Žiemos džiaugsmai ir pavojai. Pasaulio pažinimas 

Operatyviosios tarnybos, jų telefonai. Pasaulio pažinimas 

Saugumas, teisė. Pasaulio pažinimas 

Kas yra nepaprastieji įspėjimai, garsiniai signalai, 

įspėjamosios žinutės telefonuose. 

Klasės valandėlė 

Gaisras, vaiko elgesys pamačius. Kaip apsaugoti 

save ir kitus. 

Pasaulio pažinimas 

3 klasė  

Saugus eismas gatvėse prie mokyklos. Pasaulio pažinimas 

Civilinės saugos signalai. Kaip jie perduodami. Pasaulio pažinimas 

Žalingų įpročių kenksmingumas sveikatai. Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Gydymosi pačiam galimybės ir pavojai. 

Užkrečiamos ligos. 

Pasaulio pažinimas 

Nuodingi grybai, uogos ir kiti augalai, narkotinės 

medžiagos. 

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Pėsčiųjų eismo taisyklės. Drausmingas elgesys 

kelyje. 

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Namų vaistinėlė. Kada vaistai gali būti pavojingi. Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Paprasčiausios odos apsaugos priemonės. Pasaulio pažinimas 

Gamtos išdaigos: perkūnija, žaibas, viesulas, 

potvynis. 

Pasaulio pažinimas 

Saugus elgesys su ugnimi. Pasaulio pažinimas 

Pavojai, tykantys arti gatvės. Automobilių keliamas 

pavojus. 

Klasės vadovo veikla 

4 klasė  

Saugus eismas gatvėse prie mokyklos Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Civilinės saugos signalai. Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Žalingų įpročių kenksmingumo sveikatai 

aiškinimasis 

Pasaulio pažinimas 

Pirotechnikos pavojai Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Buitinių cheminių medžiagų naudojimas. Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Užkrečiamos ligos Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Pratybos, kur ir kaip pereiti gatvę, kelią Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė, 

neformalusis ugdymas 

Kaip elgtis prie vandens telkinių (vasarą ir tirpstant 

ledui) 

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Nuodingi grybai, uogos ir kiti augalai Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Narkotinių medžiagų žala Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Drausmingo ir kultūringo eismo dalyvio elgesys Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Saugus elgesys su ugnimi Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Kaip elgtis kelionėse Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Namų vaistinėlė. Kada vaistai gali būti pavojingi Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Pavojai keliuose ir kaip jų išvengti Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Paprasčiausios odos apsaugos priemonės Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Pavojai žaidžiant arti gatvių Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

Gamtos išdaigos: perkūnija, žaibas, uraganas, 

viesulas, potvynis 

Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė 

 



Informacinių, komunikacinių technologijų 

ugdymo integruojamos temos 
Dalykas į kurį integruojama 

1 klasė  

Algoritmai ir programavimas Matematika 

Skaitmeninis turinys Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

Saugumas, teisė Klasės vadovo veikla 

3-4 klasė  

Informacija Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

Skaitmeninis turinys Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

Algoritmai Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

Virtualus bendravimas Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

Informacinio mąstymo ugdymas Lietuvių k., matematika, pasaulio pažinimas 

 

Ugdymo karjerai integruojamos temos į visų 

mokomųjų dalykų bendrąsias programas 
Dalykas į kurį integruojama 

1 klasė  

Kas aš esu? Pasaulio pažinimas 

Aš gyvenu, augu, keičiuosi. Ką jau gebu ir 

moku. 

Fizinis ugdymas 

Mano svajonės ir galimybės Pasaulio pažinimas 

Įvairios profesijos Pasaulio pažinimas 

Profesijos pristatymas Pasaulio pažinimas 

2 klasė  

Ar viskas visada pavyksta. Mano poreikiai ir 

svajonės 

Klasės valandėlės 

Aš gyvenu, augu ir keičiuosi. Ką jau sugebu ir 

moku 

Klasės valandėlė 

Kiekvienas mes ypatingas talentais ir 

gebėjimais 

Klasės valandėlė 

Įvairios profesijos Pasaulio pažinimas 

Kai užaugsiu būsiu..... Pasaulio pažinimas 

3-4 klasė  

Mainai, prekyba Kalsės vadovo veikla 

Prekė, jos vertė, pirkimas, taupymas Matematika 

Gamyba ir paslaugos Pasaulio pažinimas 

Vartotojas, prekė, paslauga Pasaulio pažinimas 

Buitinių atliekų panaudojimas Pasaulio pažinimas 

Kaziuko mugė Klasės vadovo veikla 

 

Etnokultūros integruojamos temos į 

mokomųjų dalykų bendrąsias programas 
Dalykas į kurį integruojama 

1 klasė  

Vėliavos spalvos. Pasaulio pažinimas 

Užgavinės. Kaukių simbolika. Dailė, neformalusis ugdymas 

Pagarba bundančiai gamtai. Pasaulio pažinimas 

Kraštovaizdis, architektūra. Dailė 

Margučių raštų ir spalvų simbolika Dailė 

Kalendorinės šventės ir jų papročiai Dorinis ugdymas, klasės valandėlės, pasaulio 

pažinimas 

Lietuvių liaudies tautosaka Lietuvių kalba 



2 klasė  

Ar mes pažįstame Lietuvoje gyvenančias 

tautas? 

Lietuvių kalba 

Tikra ir netikra pasakose Lietuvių k. 

Senovės žaidimai Kūno kultūra 

Užgavėnės, kaukių gaminimas iš įvairių 

medžiagų 

Dailė, technologijos  

Iš močiutės kraičio skrynios, skarelė, staltiesė,  

nosinė 

Dailė, technologijos 

Tautodailės formos- margučiai, verbos, juostos. 

Jų vertingumas 

Lietuvių k., dailė, technologijos 

Kalendorinės šventės ir jų papročiai 

Bažnyčių architektūra 

Dorinis ugdymas, klasės valandėlės, pasaulio 

pažinimas 

Lietuvių liaudies tautosaka Lietuvių k.  

3-4 klasė  

Lietuvių liaudies smulkioji tautosaka Lietuvių k. 

Senasis tikėjimas ir krikščionybė. Dorinis ugdymas 

Svarbiausi švenčių tradiciniai valgia Dorinis ugdymas, lietuvių k. 

Liaudies muzikos instrumentai Muzika 

Tautodailės įvairovė Lietuvoje Dailė 

Lietuvių liaudies amatai Technologijos 

Lietuvių liaudies tautodailė Technologijos  

Architektūros puoselėjimas Lietuvoje Dailė 

Lietuvos etnografiniai regionai Dailė, technologijos, muzika 

Lietuvos etnografinių regionų tradicinė 

architektūra 

Dailė 

Senasis Lietuvos kaimo darželis Pasaulio pažinimas 

 

Prevencinės „Olweus“ programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) integruojama į 1-10 

kl. klasės valandėles 

Temos: 

1. Keturios taisyklės prieš patyčias. Olweus programos ,,Nuobaudų kopėčių“ taikymas.  

2. Mokinių (ypač paauglių) ir mokytojų tarpusavio santykiai. Kas padeda kurti šiltus tarpusavio 

santykius. 

3. Kas skatina mokinių norą eiti į mokyklą ir mokinių aktyvų dalyvavimą įvairiose (mokyklinėse ir 

popamokinėse) veiklose. 

4. Kaip pagerinti klasių mikroklimatą. Draugiškų tarpusavio santykių kūrimas klasėse. 

5. Triukšmo įtaka paauglio (vaiko) organizmui. 

6. Draugiškas elgesys su žemesnių klasių mokiniais. 

7. Kaip pasipriešinti bendraamžių neigiamai įtakai. 

8. Kaip jaučiasi vaikai, kai iš jų tyčiojamasi. 

9. Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo būdai. 

10. Kodėl apie patyčias svarbu papasakoti suaugusiems. 

11. Skundimas ir pagalbos ieškojimas. 

12. Kaip aš galiu prisidėti prie patyčių mažinimo mokykloje (labiau tinka vyresnių klasių 

mokiniams). 

13. Pagarba mokytojui. 

14. Mokinių taisyklių priminimas, akcentuojant labiausiai pažeidžiamus punktus. Taisyklių 

nesilaikymo pasekmės. 

15. Tolerancija: ,,kitokių“ vaikų priėmimas, bendraamžių tarpusavio santykiai. 

16. Pagarba sau ir kitam. 



17. Pagarba kito nuosavybei. 

18. Jausmų atpažinimas ir raiška. 

19. Draugystė. 

20. Vienišumas. 

 

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos integravimas į 5-10 kl. ugdymo turinį: 

 

Klasė Dalykas 

Val. sk. iš 

dalykų 

programų 

per m. m. 

Temos 

 

 

 

5 

Klasės vadovo veikla 

 

 

Lietuvių kalba 

 

Gamta ir žmogus 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Tabako žala paauglio sveikatai ir 

asmenybei 

Draudimai pirkti, vartoti, nešti alkoholinius 

gėrimus. Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už šių 

medžiagų vartojimą 

Vertybės 

 

Alkoholio poveikis paauglio sveikatai ir elgesiui 

 

Kitos psichiką veikiančios medžiagos: rūšys, 

poveikis, vartojimo pasekmės 

 

 

 

6 

Gamta ir žmogus  

 

Klasės vadovo veikla  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Neigiamas rūkymo poveikis fiziniam 

aktyvumui. Kvėpavimas 

Trumpalaikiai ir ilgalaikiai alkoholio 

poveikio padariniai. Elgesio pokyčiai 

Draudimai pirkti ir vartoti alkoholį, 

tabaką, toksines medžiagas 

Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už tabako, 

alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimą 

 

 

7 

Biologija 

 

 

 

 

 

Klasės vadovo veikla  

 

 

 

 

Istorija 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Aktyvus ir pasyvus rūkymas. Kvėpavimo sistema 

Tabako žala paauglio sveikatai ir asmenybei 

Elgesio pokyčiai patiriant įvairaus laipsnio 

apsvaigimą. Nervų sistema 

 

Draudimai pirkti ir vartoti alkoholinius gėrimus 

(vaikams iki 18 metų, suaugusiesiems – 

viešosiose vietose) 

Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimą 

 

Vyskupo A. Valančiaus blaivystės idėjų raida 

 



 

Klasė Dalykas 

Val. sk. iš 

dalykų 

programų 

per m. m. 

Temos 

 Dorinis ugdymas  Pagalba vartojantiems toksines medžiagas 

 Biologija 1 Trumpalaikiai ir ilgalaikiai kvaišalų padariniai 

 Chemija 1 Pavojai alkoholinius gėrimus maišant su 

8   kitomis psichiką veikiančiomis 

   medžiagomis 

 Fizinis ugdymas 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistės 

veikla 

1 

 

1 

Alkoholinių gėrimų vartojimas, rūkymas ir 

sportas 

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

priežastys 

 Klasės vadovo veikla 1 Alkoholio vartojimo pasekmės fizinei ir 

psichikos sveikatai 
 

 Biologija 1 Alkoholio vartojimo pasekmės fizinei ir 

   psichikos sveikatai 

  1 Priklausomybės nuo alkoholio rizikos 

9   

1 

veiksniai. Neštumas ir gimdymas. 

Rūkymo pasekmės fizinei ir psichikos 

sveikatai. Širdies ir kraujagyslių ligos 

 Pilietiškumo pagrindai 1 Įstatymai,  susiję su psichiką veikiančių 

   

1 

medžiagų apyvarta 

Kova prieš rūkymą pasaulyje (reklamos ir 

pardavimo kontrolė) 
 

 Dorinis ugdymas 1 Priklausomybės rizikos veiksniai. Įvairūs 

   pagalbos būdai vartojantiems psichiką 

   veikiančias medžiagas 

 Dorinis ugdymas 1 Įvairūs pagalbos būdai šeimos nariams, 

   turintiems problemų dėl alkoholio 

   vartojimo 

10 Biologija 1 Priklausomybės nuo tabako ir pagalbos 

   rūkančiam būdai. Kvėpavimas 

 Pilietiškumo pagrindai 1 Alkoholio kontrolės ir prevencijos patirtis 

   Lietuvoje ir pasaulyje 

 Pilietiškumo pagrindai 1 Psichiką veikiančių medžiagų kontrolės ir 

   prevencijos patirtis Lietuvoje ir pasaulyje 

 Klasės vadovo veikla 1 Prevencijos veiklos rūšys ir dalyvavimo 

   joje formos 

5-10 Soc. pedagogas  Gegužės 31 d. – Nerūkymo diena. Diskusijos 

,,Tavo pasirinkimas“ anketavimas. 

 

  



 

2. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos integravimas į 5-10 kl. 

dalykų programas: 

Eil. Nr. Teminė sritis Dalykai, į kurių programas integruojama 

5-6 klasės 

1. Šeima, giminė ir tradicijos Lietuvių kalba ir literatūra, etika, istorija 

2. Paprotinis elgesys ir vertybės Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika 

3. Mitybos ir sveikatos tausojimo 

papročiai 

Technologijos 

4. Etnografiniai regionai Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

geografija, technologijos 

5. Gyvenamoji aplinka Istorija, lietuvių kalba ir literatūra, geografija 

6. Gamta tradicinėje kultūroje Lietuvių kalba ir literatūra, gamta ir žmogus 

7. Kalendorinės šventės ir papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, muzika, 

dailė, technologijos 

8. Tradiciniai darbai ir amatai Dailė, technologijos, istorija 

9. Liaudies kūryba Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

technologijos 

7-8 klasės 

1. Bendruomenė ir tradicijos Istorija, etika 

2. Paprotinis elgesys ir tradicinis 

etiketas 

Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika 

3. Namai etninėje kultūroje Lietuvių kalba ir literatūra, dailė, 

technologijos 

4. Pasaulėžiūra, mitologija ir religija Lietuvių kalba ir literatūra, istorija 

5. Kalendoriniai papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, 

muzika, dailė, technologijos 

6. Tradiciniai amatai Dailė, technologijos, istorija 

7. Tautinis kostiumas Dailė, technologijos 

8. Liaudies kūryba Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

technologijos 

9-10 klasės 

1. Tauta ir tradicijos Istorija, pilietiškumo ugdymas 

2. Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos 

Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika, 

istorija 

3. Jaunimo brandos apeigos ir papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika 

4. Paprotinė teisė ir elgesys Istorija, pilietiškumo ugdymas 

5. Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra 

Istorija, geografija, dailė, technologijos 

6. Liaudies astronomija Fizika, lietuvių kalba ir literatūra, 

dailė, technologijos 

7. Kalendoriniai papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, muzika, 

dailė, technologijos 

8. Tradicinė ūkinė veikla Dailė, technologijos, 

istorija, lietuvių kalba ir literatūra, ekonomika 

9. Liaudies kūryba Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

technologijos 



 
 

3. Ugdymo karjerai programa integruota į soc. pedagogės veiklą: 

Pokalbiai, diskusijos - ,,Pasirinkimo kryptys baigus pagrindinio ugdymo programą“. 

Išvykos į mokymo įstaigas ,,Atvirų durų dienos“. 

Susitikimai su mokymo įstaigų atstovais. 

Pokalbiai su spec. poreikių mokiniais dėl tolesnio pasirinkimo. 

 

4. Nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindai 

Klasė Dalykas Temos 

1 Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba Mano vytis ir trispalvė 

 Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė Ar aš saugus. Pavojingų situacijų 

atpažinimas 

 Klasės valandėlė Asmens saugumas. Kaip pasakyti ,,ne“? 

2 Lietuvių kalba Tikra ir netikra pasakose 

 Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas Ar mes pažįstame Lietuvoje gyvenančias 

tautas? 

3 Pasaulio pažinimas Kas yra valstybės siena/ 

  Tikri ir netikri faktai mano miestelio 

istorijoje 

 Pasaulio pažinimas, matematika Kodėl reikalingos ginkluotosios pajėgos? 

 Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas Lietuvoje gyventi gera 

 Neformalus ugdymas Ar aš saugus? Pavojingų situacijų 

atpažinimas 

 Neformalus ugdymas, pasaulio pažinimas Asmens saugumas. Kaip pasakyti ,,ne“? 

4 Klasės valandėlė Ar mokame atpažinti smurtą vaikiškuose 

animaciniuose filmuose? 

 Lietuvių kalba Tikri ir netikri faktai mano miestelio 

istorijoje 

 Pasaulio pažinimas Kodėl reikalingos ginkluotosios pajėgos? 

 Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė Ar aš saugus? Pavojingų situacijų 

atpažinimas. 

 Pasaulio pažinimas, klasės valandėlė Asmens saugumas. Kaip pasakyti ,,ne“? 

 Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba Iš kur sužinome naujienas? 

7-8 Istorija  Kaip atpažinti klaidinančią informaciją? 

9 Geografija Ką man reiškia pilietiškumas? 

  Terorizmas – grėsmė nacionaliniam 

saugumui 

 Pilietiškumo pagrindai Ką man reiškia pilietiškumas? 

10 Istorija Partizaninio karo reikšmė. Ar išlieka 

grėsmė valstybingumui? 

  Ar mano asmens duomenų paviešinimas 

gali turėti įtakos nacionaliniam saugumui? 
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Priedas Nr. 4 

 

PATVIRTINTA 
Varėnos r. Senosios Varėnos  
A.  Ryliškio pagrindinės mokyklos 
2018 m. rugpjūčio 31 d. 
direktoriaus įsakymu Nr. V- 58 

 
SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas nustato 

atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą.  

2. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – 

Lankomumo tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 Lietuvos 

Respublikos Švietimo įstatymu, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.V-

193, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu 

Nr.V-579, 2010 m. gruodžio 14 d. Nr.XI-1232 Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, 

mokinių pažangos ir pasiekimų įvertinimo kriterijais, mokinių teisių, pareigų, drausmės ir 

auklėjamojo poveikio bei mokinių skatinimo priemonių instrukcija Nr. 39. 

3. Lankomumo tvarkos aprašo tikslas - sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstų pamokų nelankymo 

problemas. 

4. Šiame lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, klasės vadovų, dalykų mokytojų, 

socialinės pedagogės, administracijos, vaiko gerovės komisijos ir mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus mokykloje. 

5. Tvarkoje naudojamų sąvokų reikšmė: 

5.1. Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, kuris dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko 

mokyklos. 

5.2. Vengiantis lankyti mokyklą mokinys – mokinys, kuris per mėnesį vidutiniškai praleidžia 

50 % ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties. 

5.3. Nereguliariai mokyklą lankantis mokinys – mokinys, kuris per mėnesį vidutiniškai 

praleidžia daugiau nei 20 pamokų iki 50 % nepateisintų pamokų. 

5.4. Linkęs praleidinėti pamokas mokinys – mokinys, kuris per mėnesį vidutiniškai praleidžia 

iki 20 nepateisintų pamokų.   

5.5. Pavėlavimas į pamoką (p) – nedalyvavimas pamokoje nuo 5 iki 15 min. 

 

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 

 

6. Mokinys  

6.1. laikosi visų Mokymosi sutartyje numatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų; 

6.2. žinodamas, kad negalės atvykti į mokyklą (išskyrus ligos atvejus), turi informuoti klasės vadovą 

ir atvykimo dieną į mokyklą atnešti pateisinamąjį dokumentą; 

6.3. praleidęs pamokas, atvykimo dieną į mokyklą, klasės vadovui (jam nesant - socialiniam 

pedagogui) pateikia praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; 



3 
 

6.4. susirgęs pamokų metu, kreipiasi į klasės vadovą. 

7. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

7.1. laikosi numatytų Mokymo sutartyje sąlygų, užtikrina kad mokinys punktualiai ir reguliariai 

lankytų mokyklą;  

7.2. operatyviai sprendžia vaiko lankomumo ir ugdymo (si) klausimus;  

7.3.  apie vaiko neatvykimo priežastis informuoja klasės vadovą (jam nesant - socialinį pedagogą); 

7.4. jei vaikui dėl pateisinamų priežasčių reika išeiti iš dalies pamokų, kreipiasi raštu arba įrašu el. 

dienyne į dalyko mokytoją ir klasės auklėtoją, nurodydami išėjimo priežastį; 

7.5. apie numatomą ilgalaikį arba sanatorinį vaiko gydymą informuoja klasės vadovą ir pateikia 

medicinos įstaigos siuntimo kopiją; 

7.6. dėl laikino vaiko išvykimo ilgiau nei trims dienoms praneša klasės vadovui; 

7.7.  sistemingai, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, susipažįsta su praleistų pamokų skaičiumi 

elektroniniame dienyne, o nesant tokiai galimybei – su klasės vadovo išspausdinta mokinio 

lankomumo ataskaita. 

8. Dalyko mokytojas  

8.1. atsakingas už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą ir apskaitą elektroniniame 

dienyne; 

8.2. vieną dieną prieš renginį skelbimų lentoje arba el. dienyne pateikia informaciją apie mokinių 

nedalyvavimą pamokose dėl išvykimo į olimpiadą, konkursą, ekskursiją, varžybas, renginius ir 

kt. 

 

9. Klasės vadovas 

9.1. atsakingas už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir tėvų informavimą apie jos 

rezultatus;  

9.2. aiškinasi mokinių savavališko išėjimo iš pamokų, pamokų nelankymo priežastis;  

9.3. su tėvais (globėjais/rūpintojais) sprendžia mokyklos lankomumo problemas; 

9.4. inicijuoja auklėtinių svarstymą vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

9.5. mokiniui susirgus pamokų metu praneša tėvams (globėjams/rūpintojams), esant reikalui, 

pasirūpina saugiu mokinio parvykimu namo. 

9.6. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, 

ne rečiau kaip kartą per mėnesį išspausdina mokinio lankomumo ataskaitas (vienas ataskaitos 

egzempliorius su tėvų (globėjų/ rūpintojų) parašu saugomas pas klasės vadovą). 

10. Socialinė pedagogė  

10.1. palaiko ryšius su mokyklos administracija ir kitomis institucijomis; 

10.2. aiškinasi ir vertina mokyklos nelankymo priežastis ir sprendžia problemas; 

10.3. individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima; 

10.4. inicijuoja mokinių svarstymą vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

10.5. palaiko ryšius su vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis institucijomis. 

11. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

11.1. analizuoja klasių vadovų, socialinės pedagogės pateiktą informaciją, siūlo organizuoti 

mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžius; 

11.2. teikia siūlymus mokyklos direktoriui, mokytojų tarybai. 
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12. Direktorius  

12.1. vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, taiko nuobaudas mokyklos nelankančiam mokiniui; 

12.2. palaiko ryšius su Varėnos rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija, švietimo skyriumi, 

administracija. 

III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA 

 

13. Pamokų lankomumas fiksuojamas klasių elektroniniuose dienynuose. Praleistos pamokos 

žymimos raide „n“, pavėlavus – „p“, pažintinė veikla, ekskursijos "e". 

14. Praleistos per mėnesį pamokos laikomos pateisintomis: 

14.1.dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją  

14.1.1. pristačius medicinos pažymą apie ligą (tokiai esant) arba vaiko ligos metu – tėvų (globėjų) 

pranešimą (6 priedas) iki einamojo mėnesio paskutinės dienos; 

14.1.2. tėvų (globėjų/rūpintojų) parašytą pateisinamąjį dokumentą. Dėl ligos tėvai (globėjai/ 

rūpintojai) gali teisinti pamokas paeiliui ne daugiau kaip 3 dienas; 

14.2. dėl tikslinių iškvietimų į policijos komisariatą, teismą, Vaiko teisių apsaugos tarnybą, 

pedagoginę psichologinę tarnybą ir panašiai pateikus iškvietimą ar jo kopiją; 

14.3. dėl kitų svarbių priežasčių (nepalankių oro sąlygų, autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, 

neatvykimo arba vėlavimo, artimųjų ligos arba mirties ir panašiai) pateikus tėvų (globėjų/ 

rūpintojų) pateisinantį dokumentą raštu arba el. dienyne. Per mėnesį gali būti teisinamos ne 

daugiau kaip 3 dienos. Išimtiniais atvejais (dėl labai svarbių priežasčių) gali būti pateisinta 

ir daugiau dienų; 

14.4. dėl mokinio atstovavimo mokyklai tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono 

savivaldybės organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, 

sporto varžybose; 

14.5. dėl mokinio dalyvavimo mokyklos organizuojamuose renginiuose  suderinus su mokyklos 

direktoriumi arba direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

14.6. dėl neformaliojo vaikų švietimo įstaigų iškvietimų dalyvauti šventėse, konkursuose, 

varžybose ar kituose renginiuose vadovaujantis šių įstaigų prašymu; 

14.7. dėl 14.4., 14.5., 14.6. punktuose įvardintų priežasčių praleistos pamokos žymimos "e". 

14.8. kai iš pamokų išleidžia klasės auklėtojas, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė ar mokyklos administracija (liga, nelaimingas atsitikimas, artimojo mirtis, 

laidotuvės, atstovavimas mokyklai įvairiuose renginiuose). 

15. Praleistos pamokos nepateisinamos:  

15.1. savavališkai išėjus, pabėgus iš pamokos;  

15.2. tėvams nurodžius nereikšmingas priežastis; 

15.3. neturint pateisinamo dokumento. 

 

III. NELANKYMO  PREVENCIJA  

 

16. Individualus klasės vadovo pokalbis su mokiniu, praleidusiu  be pateisinamos priežasties bent 

vieną pamoką ir informacijos pateikimas tėvams; 

17. Mokinio linkusio praleidinėti pamokas, praleidusio daugiau nei 10 pamokų 1 priedo (Mokinio 

paaiškinimas dėl praleistų pamokų be pateisinamos priežasties) pildymas; 

18. Klasės vadovo informacijos pateikimas linkusio praleidinėti pamokas mokinio tėvams 

(globėjams/rūpintojams) ir individualus pokalbis su jais;  

19. Klasės vadovo pranešimas socialinei pedagogei, nereguliariai mokyklą lankančiam mokiniui 

praleidus daugiau nei 20 pamokų per mėnesį be pateisinamos priežasties (2 priedas);  

20. Individualus socialinės pedagogės pokalbis su nereguliariai mokyklą lankančiu mokiniu ir jo 

tėvais (globėjais/rūpintojais); 
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21. Situacijai nepagerėjus, socialinės pedagogės pranešimas mokyklos Vaiko gerovės komisijai 

nereguliariai mokyklą lankančiam mokiniui praleidus daugiau nei 30 %  pamokų per mėnesį be 

pateisinamos priežasties (3 priedas); 

22. Nereguliariai mokyklą lankančio ar vengiančio lankyti mokyklą  mokinio pamokų nelankymo 

priežasčių nagrinėjimas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant mokiniui ir tėvams, 

pastariesiems užpildant mokyklos lankomumo užtikrinimo aktą (4 priedas); 

23. Nereguliariai mokyklą lankančio ar vengiančio lankyti mokyklą  mokinio pamokų nelankymo 

priežasčių nagrinėjimas mokytojų tarybos posėdžiuose;  

24. Direktoriaus įsakymu nuobaudų skyrimas;  

25. Pranešimai kitoms institucijoms: seniūnijai (jeigu vaikas yra iš socialinės rizikos šeimos), Vaiko 

teisių apsaugos skyriui, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei ir kitiems (5 priedas); 

26. Kreipimasis į rajono savivaldybės administraciją dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo 

vengiančiam lankyti mokyklą mokiniui (išnaudojus visas švietimo pagalbos, numatytos 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, teikimo galimybes); 

27. Atskirais atvejais siūlymas pereiti į kitą mokyklą arba vengiančio lankyti mokyklą  mokinio 

pašalinimas iš mokyklos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo III skyriaus 29 

straipsnio „Priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos“ 9-10 

punktais. 

 

 

 

IV. ATSISKAITYMAS UŽ KONTROLINIUS IR RAŠOMUOSIUS DARBUS 

   

28. Mokiniui dėl pateisinamos priežasties neatvykus į pamoką, kai rašomas kontrolinis arba kitas 

rašomasis darbas, privaloma atsiskaityti per 2 savaites suderinus atsiskaitymo laiką su dalyko 

mokytoju. Mokiniui neatsiskaičius numatytu laiku, jam rašomas nepatenkinamas įvertinimas. 

29. Mokiniui be pateisinamos priežasties neatvykus į pamoką, kai rašomas kontrolinis arba kitas 

rašomasis darbas, privaloma atsiskaityti per savaitę, suderinus atsiskaitymo laiką su dalyko 

mokytoju. Mokiniui neatsiskaičius numatytu laiku, jam rašomas nepatenkinamas įvertinimas. 

30. Mokinys, dėl ligos praleidęs daugiau nei dvi savaites (pateikė gydytojų pažymą), kreipiasi į 

klasės vadovą, kuris su dalyko mokytoju ir mokiniu suderina kontrolinio darbo atsiskaitymo 

laiką.  

 

 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Su šia tvarka klasių vadovai pasirašytinai supažindina 1-10 klasių mokinius iki rugsėjo 5 dienos. 

32. Tėvai su šia tvarka supažindinami pasirašytinai. 

 

 

______________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje 

2018 m. rugpjūčio 31 d. 

Protokolo Nr. 5 
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Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

NELANKYMO PAŽYMA 

 

MOKINIO PAAIŠKINIMAS   

DĖL PRALEISTŲ PAMOKŲ BE PATEISINAMOS PRIEŽASTIES 

 

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

(data) 

 

Aš,  .................................................................................................. ......... klasės 

mokinys(ė) 201.... m. .................................... mėn.  praleidau ............................ pamokų be 

pateisinamosios priežasties.  

 

Neatvykimo į mokyklą   priežastys: 

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

 

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

 

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

 

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

 

Sprendimo būdai, kad nebūtų praleistų pamokų be pateisinamosios priežasties: 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Mokinys ..................................................................................................................................  
(vardas, pavardė,parašas) 

 

 

Klasės vadovas/ė ...................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

 

SUSIPAŽINAU: 
 

Tėvai (globėjai/rūpintojai) ....................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 
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Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

NELANKYMO PAŽYMA 

 

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

(data) 

 

( Informacija socialiniam pedagogui. Pateikia klasės vadovas) 

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė................................................................................................. 

 

Klasė   .................. 

 

Klasės vadovas/ė................................................................. 

 

Aprašymas..............................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 

 

Klasės vadovas/ė ...................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

SUSIPAŽINAU:  

 

Socialinė pedagogė ................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 
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Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

NELANKYMO PAŽYMA 

 

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

(data) 

 

 

(Informacija Vaiko Gerovės Komisijai. Pateikia socialinis pedagogas) 

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė................................................................................................. 

 

Klasė   .................. 

 

Klasės vadovas/ė................................................................. 

 

Aprašymas..............................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 

 

Klasės vadovas/ė ...................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Socialinė pedagogė ................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

SUSIPAŽINAU:  
 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas/ė  ................................................................................. 
(vardas, pavardė,parašas) 
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Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

                                   4 priedas 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

 

LANKOMUMO UŽTIKRINIMO AKTAS 

.................................. 
(data) 

 

Duomenys apie praleistas pamokas per mėnesį 

  

Laikotarpis  .............................. 

 

Iš viso praleistų pamokų ............................      Nepateisinta pamokų ............................. 
 

 

Aš,_______________________________________________________ įsipareigoju užtikrinti, kad 

 

mano sūnus/duktė   __________________________    ____ klasės mokinys (-ė) lankytų mokyklą. 

 

Su Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos mokinių pamokų lankomumo 

apskaitos ir nelankymo drausminimo priemonių tvarkos aprašu susipažinau. 

Esu supažindintas (-a) su LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 straipsniu, 

skelbiančiu: „Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams – 

užtraukia įspėjimą tėvams. Tokia pat veika, padaryta tėvų, baustų administracine nuobauda už šio 

straipsnio pirmoje dalyje numatytą pažeidimą, - užtraukia baudą tėvams iki vieno šimto penkiolikos 

eurų“. 

Esu supažindintas (-a) su LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 215 straipsniu, 

skelbiančiu: „Tėvų arba juos atstovaujančių asmenų vengimas arba kliudymas leisti į mokyklą 

pagrindinio išsilavinimo neįgijusį jaunimą iki 16 m. – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų 

aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų“. 

Įsipareigoju ......................................................................................... susisiekti su klasės vadovu ir 

sužinoti apie savo vaiko  mokyklos lankomumą. 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas/ė     ................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Socialinė pedagogė     .............................................................................................................. 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Klasės vadovas/ė ...................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Tėvai (globėjai/rūpintojai) ....................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 



10 
 

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

5 priedas 

 

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

NELANKYMO PAŽYMA 

 

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

(data) 

 

 

(Informacija socialiniams partneriams. Pateikia Vaiko Gerovės Komisija) 

 

 

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė................................................................................................. 

 

Klasė   .................. 

 

Klasės vadovas/ė................................................................. 

 

Aprašymas..............................................................................................................................................

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

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

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

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

 

 

 

 

Klasės vadovas/ė ...................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Socialinė pedagogė ................................................................................................................... 
(vardas, pavardė,parašas) 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas/ė  ................................................................................. 
(vardas, pavardė,parašas) 
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181 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko 

interesams 

 

Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams – užtraukia 

įspėjimą tėvams. 

Tokia pat veika, padaryta tėvų, baustų administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje 

dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą tėvams iki vieno šimto penkiolikos eurų. 

 

 

 

 

215 straipsnis. Kliudymas jaunimui mokytis 

 

Tėvų arba juos atstovaujančių asmenų vengimas arba kliudymas leisti į mokyklą pagrindinio 

išsilavinimo neįgijusį jaunimą iki 16 metų, taip pat pareigūnų ar kitų asmenų kliudymas lankyti 

mokyklą tokiam jaunimui – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių 

šimtų septyniasdešimt devynių eurų. 
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje 

dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno 

tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų. 
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Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio 

pagrindinės mokyklos mokinių pamokų 

lankomumo apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašo 

6 priedas 

 

 

 

________________________________________________________________ 

tėvų (globėjų) vardas, pavardė 

 

_______________________________________________________________ 

tėvų (globėjų) gyv. vietos adresas, tel. numeris, el. pašto adresas 

 

 

 

Varėnos r. Senosios Varėnos 

Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla 

 

 

P R A N E Š I M A S 

Dėl vaiko neatvykimo į ugdymo įstaigą dėl ligos 

___________ 

Data 

 

 

 Pranešu, kad mano dukra (sūnus) ____________________________________, gimęs 

(-usi)  
      (vaiko vardas, 

pavardė) 

 

___________, gyvenantis (-i) ________________________________, negalėjo atvykti į ugdymo 
(data)     (gyv. vietos adresas) 

 

įstaigą dėl ligos. Neatvykimo laikotarpis (įskaitytinai) nuo ____________ iki ____________ . 
       

            (data )  (data) 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. 

 

 

 

  _________________  ________________________ 

       (parašas)   (tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 
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Priedas Nr. 5 

 

  PATVIRTINTA 

   Varėnos r. Senosios Varėnos 

 A.Ryliškio pagrindinės mokyklos

 direktoriaus  2018-08- 31    

 įsakymu  Nr. V-58 

   

 

VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) yra parengtas 

vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-1309; geros mokyklos 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015-12-21 įsakymu Nr. V-

1308; nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos 

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

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 , 2017 m. vasario 13 

d. įsakymo Nr. V-78, 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-766 redakcijomis );  bendrosiomis pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programomis; Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP), 

Brandos egzaminų programomis; 2017-2018 ir 2018-2019 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-06-02 įsakymu Nr. V-

446  ir kitais teisės aktais, mokyklos administracijos, mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susitarimais. 

2. Tvarkoje vartojamos šios sąvokos: 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas – kriterijais grįstas ugdymosi ir 

mokymosi stebėjimas ir grįžtamasis ryšys, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus 

rinkimas ir kaupimas, interpretavimas ir naudojimas mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti.  

Įvertinimas – tai vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie moksleivio 

pasiekimus ir padarytą pažangą. 

Įsivertinimas (refleksija) – paties mokinio ugdymosi proceso, pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas, vertinimas ir apmąstymas, nusimatant tolimesnius mokymosi žingsnius. 

(Į)vertinimo forma – konkretaus sprendimo apie mokinio pasiekimus ir padarytą 

pažangą fiksavimo ir pateikimo forma. 

Vertinimo objektai – tam tikro formato vertinamosios užduotys. 

Vertinimo kriterijai – išsilavinimo standartus atitinkantys, individualiose mokytojų 

vertinimo metodikose numatyti užduočių atlikimo kriterijai. 

Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, 

kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip 

mokiniai išmoko tam tikrą dalyko programos dalį. 

Savarankiškas darbas-vienos ar dviejų dalyko pamokos nedidelės apimties esminių 

žinių patikrinimas, trunkantis ne ilgiau kaip 25 min. 

Atsiskaitymas žodžiu – tai monologo, dialogo, diskusijos, debatų vertinimas, skirtas 

patikrinti, kaip mokinys geba tiek individualiai, tiek poroje taisyklingai, argumentuotai, įtikinamai 

reikšti mintis, apibendrinti savo ir kitų kalbą. 

3. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimui naudojami įvairūs vertinimo būdai, tipai ir 

formos. Jie klasifikuojami pagal tai, kuo grindžiamas vertinimas bei įvertinimas. 

4. Vertinimo tipai (klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį): 
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4.1. diagnostinis vertinimas – vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio 

mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

4.2.  formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kurio metu 

siekiama operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokymosi bei tobulėjimo galimybes, 

numatant mokymosi perspektyvą, pastiprinant daromą pažangą. Formuojamasis vertinimas skatina 

mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams 

ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. 

4.3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

4.4.  kriterinis vertinimas – vertinimas, kurio pagrindas – tam tikri kriterijai, su kuriais 

lyginami mokinio pasiekimai (NMPP). 

5. Vertinimo būdai (klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį): 

5.1. formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas 

joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas fiksuojamas. 

5.2. neformalusis vertinimas - vertinimas, kuris vyksta nuolat : stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas neužrašomas arba fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma 

(ženklais, simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.). 

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Vertinimo tikslai: padėti mokiniui mokytis, bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją 

apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, 

priimti pagrįstus sprendimus. 

7. Vertinimo uždaviniai:  padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias 

puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; padėti mokytojui įžvelgti mokinio 

mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti 

ugdymo turinį ir metodus; suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko 

mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos; nustatyti mokyklai savo 

darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokiniams pagalbą 

 

III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI 

 

8. Vertinimo nuostatos: vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių, psichologiniais ypatumais, 

individualiais mokinio poreikiais; vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo procese: 

mokinių žinios, jų taikymas, supratimas, dalyko gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, asmeninė pažanga, 

bendrieji gebėjimai. 

9. Vertinimo principai:  

• tikslingumas (vertinimo metodai atitinka mokymosi turinį);  

• atvirumas ir skaidrumas (su mokiniais tariamasi dėl (į)vertinimo formų, laiko, aiškūs 

vertinimo kriterijai);  

• objektyvumas (siekiama kuo didesnio vertinimo patikimumo);  

• informatyvumas (vertinimo informacija aiški, išsami, savalaikė, nurodoma tai, ką 

mokinys jau išmoko, kur yra spragos, kaip jas ištaisyti). 

 

IV. VERTINIMO PLANAVIMAS IR MOKINIŲ INFORMAVIMAS 

 

10. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu. 

11.  Mokytojas mokslo metų pradžioje mokinius supažindina su taikomu dalyko vertinimu, 

su asmeninės mokinio pažangos stebėjimo, informacijos kaupimo, fiksavimo, analizavimo 

principais. 
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12. Pradėjęs naują pamokų etapą, ciklą, su mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo 

metodus, vertinimo kriterijus bei formas, informuoja, kurios veiklos bus vertinamos, kaip jos bus 

vertinamos. 

13. Planuodamas pamoką, mokytojas numato, kokias dalykines ir bendrąsias kompetencijas 

mokiniai ugdysis, formuluodamas mokymo(si) uždavinį, numato aiškų, pamatuojamą  vertinimu 

rezultatą.  

14. Dalykų mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir  

numato bendrus vertinimo būdus, kriterijus.  

 

V. KONTROLINIAI IR KITI ATSISKAITOMIEJI DARBAI 

 

15. Kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų skelbimo tvarka ir vertinimas: 

15.1. kontrolinių darbų tvarkaraštis elektroniniame dienyne sudaromas mėnesiui, suderinus su 

mokiniais ir kitais mokytojais. Dėl objektyvių priežasčių mokytojas turi teisę kontrolinio darbo laiką 

pakeisti, bet būtina vėl suderinti su mokiniais; 

15.2.  mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius  informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę, 

supažindina su darbo struktūra, turiniu, tikslais, vertinimo kriterijais; 

15.3.  nerekomenduojami kontroliniai darbai po ligos, pirmąją dieną po atostogų ar šventinių 

dienų, paskutinę savaitę prieš pusmečio pabaigą; 

15.4. per dieną organizuojamas tik vienas kontrolinis darbas.  

15.5. netvarkingai, neįskaitomai parašyti darbai vertinami kaip neteisingi; ne tam skirtoje 

vietoje parašyti atsakymai visai nevertinami. Darbai gali būti nevertinami, juose radus necenzūrinių 

užrašų, piešinių, ženklų. Pirmą kartą nesilaikant šio reikalavimo įvertinimas mažinamas 1 (vienu) 

balu. 

15.6.  kontrolinio darbo užduotis mokinys atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, 

netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurias nurodė mokytojas, jų neskolina. 

Pasakinėjančių, besistengiančių gauti neleistinos pagalbos, besinaudojančių draudžiamomis 

priemonėmis, nevykdančių mokytojo nurodymų, mokinių darbai vertinami žemiausiu įvertinimu. 

15.7. kontroliniai darbų įvertinimai mokiniams paskelbiami per septynias darbo dienas; 

15.8. kontrolinių darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama su visais klasės mokiniais, 

pasidžiaugiama jų sėkmėmis, nesėkmės aptariamos individualiai ir numatomi būdai mokymosi 

spragoms šalinti, siekti individualios pažangos. 

15.9. Atsiskaitymo už praleistus kontrolinius darbus tvarka: 

15.9.1. mokinys, praleidęs kontrolinį darbą, dėl ligos ar kitų pateisinančių priežasčių, privalo 

per 2 savaites atsiskaityti už praleistą kontrolinį darbą; jei I-III klasės mokinys ilgai sirgo (ne trumpiau 

kaip mėnesį), jis gali neatsiskaityti praleisto kontrolinio darbo(-ų); 

15.9.2. mokinys praleidęs kontrolinį darbą be pateisinamos priežasties privalo per 1 savaitę 

atsiskaityti už praleistą kontrolinį darbą. 

15.9.3. įvertinimas už atsiskaitytą darbą rašomas į artimiausią pamoką, o komentarų skiltyje 

paaiškinama, už ką parašytas įvertinimas; 

15.9.4. jei mokinys ilgai sirgo (ne trumpiau kaip mėnesį) ir turi gydytojo atleidimą, atsiskaityti 

už tą kūno kultūros programos dalį nereikia. 

15.10. Savarankiškų darbų, apklausų raštu/žodžiu organizavimas: 

15.10.1. apie savarankišką darbą, testą, apklausą raštu/žodžiu ar kitokio pobūdžio patikrinimą, 

kai jie trunka ne ilgiau nei 25 minutės ir yra iš 1 arba 2 dalyko pamokų medžiagos, nebūtina 

informuoti iš anksto. 

 

VI. MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ,  

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

16. Mokytojas numato mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą  atsižvelgdamas į klasės 

mokinių mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. Numatydamas 1 klasės mokinių 
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pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo, švietimo 

pagalbos specialisto, jeigu buvo teikta pagalba, parengtomis rekomendacijomis pradinių klasių 

mokytojui apie vaiko pasiekimus. 

17. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, 

diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas:  

17.1. formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu teikiant 

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

mokymosi eigą, pasiekimus ar nesėkmes; 

17.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus paprastai 

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

yra mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga, numatyti tolesnio mokymosi galimybes; 2 ir 4 klasių 

mokiniai mokslo metų pabaigoje dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime.  

17.2.1. atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslas), taikomi įvairūs diagnostinio 

vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai darbai, testai ir kt. Per dieną neatliekamas daugiau kaip 

vienas diagnostinis darbas;  

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

atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais individualiai ir el. 

dienyne; lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir 

pan.); 

17.2.3. mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas (vertinimo aplanką, 

4 klasėje - vertinimo aprašą) 

17.3. 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:  

17.3.1. elektroniniame dienyne: 

17.3.1.1.  mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas (pt), pagrindinis (pg), 

aukštesnysis (a), atleista (atl)). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma 

„nepatenkinamas“ (np); II pusmečio mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu.  

17.3.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje Dienyno skiltyje, nurodoma 

padaryta arba nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.“; 

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

individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta 

arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje  Dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba „n. p.“;  

17.3.2. 4 klasės mokinių pasiekimų ir pažangos įvertinimo apraše, vertinimo aplankuose.  

17.3.3. Pradinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys (išskyrus besimokantį pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą programą), turintis patenkinamus visų programos dalykų įvertinimus, 

laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą, įgijusiu pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programą.  

17.3.3.1 Pradinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys besimokantis pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą, turintis visų programos dalykų įvertinimus, laikomas baigusiu 

individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą.  

17.3.4. 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. 

SUP turinčio mokinio, ugdomo pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą, padaryta ar 

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

 

VII. MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ,  

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
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18. Pagrindinio ugdymo programos mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami naudojant 

formalųjį ir neformalųjį vertinimą; 

18.1. mokinių pasiekimai fiksuojami e-dienyne, mokyklos bendru susitarimu priimtose I ir II 

pusmečio suvestinėse; 

18.2. mokymosi pažanga aptariama mokyklos Mokytojų tarybos posėdžiuose 2 kartus per 

metus (ir pagal reikiamybę), klasės valandėlių metu, tėvų susirinkimų metu. 

19.  Formalusis vertinimas -  vertinimas 10 balų sistema: 

Pasiekimų lygis Trumpas apibūdinimas Įvertinimas 

aukštesnysis 

  
 

puikiai   10 (dešimt) 

labai gerai 9   (devyni) 

pagrindinis gerai   8   (aštuoni) 

pakankamai gerai 7   (septyni) 

vidutiniškai   6   (šeši) 

patenkinamas 

patenkinamai   5   (penki) 

pakankamai patenkinamai 4   (keturi) 

nepatenkinamas nepatenkinamai   3   (trys) 

blogai   2   (du) 

labai blogai 1   (vienas) 

  
 

19.1. Mokytojams, rašant pažymį už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, 

rekomenduojama vadovautis  šia lentele: 

Įvertinimas 

Apibūdinimas 

Teisingų 

Pažymys Žodžiu 
Atsakymų 

apimtis 

10 Puikiai 

Mokinio pasiekimai pilnai atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. Puikiai atsako į visus klausimus, teisingai 

atlieka sudėtingas nestandartines užduotis.  

90 – 100% 

9 Labai gerai 

Mokinio pasiekimai atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. Gerai moka dalyką, lengvai atlieka 

sudėtingas tipines užduotis. 

80 - 89% 

8 Gerai 

Mokinio pasiekimai atitinka numatomus mokinių 

pasiekimus. Teisingai atlieka vidutinio sudėtingumo ir 

sunkesnes užduotis.  

70 -79 % 

7 Pakankamai gerai 

Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus 

mokinių pasiekimus. Atsakymai teisingi, be klaidų bet 

neišsamūs. Teisingai atlieka vidutinio sunkumo 

užduotis. Teisingų atsakymų apimtis 61-70% 

60-69 % 

6 Vidutiniškai 

Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus 

mokinių pasiekimus. Atsakymai be esminių klaidų. 

Teisingai atlieka lengvas užduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. Teisingų atsakymų apimtis 45-60% 

45-59 % 

5 patenkinamai 

Mokinio pasiekimai iš dalies atitinka numatomus 

mokinių pasiekimus. Atsakymuose pasitaiko esminių 

klaidų. Suvokia tik svarbiausius dalyko klausimus, 

užduotis atlieka tik mokytojo padedamas. Teisingų 

atsakymų apimtis 35-44% 

 

35-44 % 
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4 
pakankamai 

patenkinamai 

Mokinio pasiekimai nepakankamai atitinka numatomus 

mokinių pasiekimus. Sunkiai suvokia dalyko esmę, 

daro daug klaidų, savarankiškai neatlieka lengvų 

užduočių. Teisingų atsakymų apimtis 25 -34% 

20-34 % 

3 nepatenkinamai 

Nepasiektas patenkinamas lygis, bet žinių, supratimo ir 

gebėjimų pagrindai yra. Kai užduoties atlikime 

negalima surasti bent vieno teisingo atsakymo ar 

teisingos minties. 

10-19 % 

2  blogai Kai negalima suprasti, ką mokinys bandė atlikti 1-9 % 

1 Labai blogai 
Užduotys neatliktos, pastangų 

mokytis nepastebima. 

 

 

19.2. Pažymių skaičius per pusmetį: 

1 savaitinei pamokai ne mažiau kaip 3 pažymiai; 

2 savaitinėms pamokoms ne mažiau kaip 4 pažymiai;  

3 savaitinėms pamokoms ne mažiau kaip 6 pažymiai; 

4 savaitinėms pamokoms ne mažiau kaip 8 pažymiai; 

5 savaitinėms pamokoms ne mažiau kaip 10 pažymių; 

19.3. Pusmečių vedimas: 

19.3.1. pusmečio pažymys vedamas iš visų balų/ pažymių aritmetinio vidurkio ir taikant 

apvalinimo taisyklę (pvz., 7,5- 8;7,45-7); 

19.3.2. jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido daugiau negu pusę pamokų, jis 

įvertinamas ,,Labai blogai“; 

19.3.3. jei mokinys praleido daugiau nei pusę pamokų, bet dalis yra pateisintų, leidžiama 

atsiskaityti už neatsiskaitytas temas; 

19.3.4.  jei pateisintos pamokos praleistos pusmečio gale, vedamas pažymys iš esamų pažymių; 

19.3.5. mokiniai, turintys įvertinimą ,,Labai blogai“ I pusmetyje , privalo atsiskaityti iki mokslo 

metų pabaigos;  

19.3.6. mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti paaiškinama, kokie svertinio 

vidurkio dėmenys (pvz., kontroliniai darbai, projektai ir kt.) daro įtaką pusmečio dalyko įvertinimui; 

19.3.7.  Jei mokinys per visą  ugdymo laikotarpį ( pvz., pusmetį) neatliko visų vertinimo 

užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt. ) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo  pasiekimų, 

numatytų pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko pusmečio pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“. 

19.3.8. Jei mokinys neatliko  visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų 

priežasčių (pvz., ligos)  - fiksuojamas įrašas „atleista“. 

19.4 Metinio pažymio vedimas: 

19.4.1.  Jei pasibaigus ugdymo procesui skirtos užduotys suteikia mokiniui, kurio mokymosi 

pasiekimai mokantis pagal dalyko programą fiksuoti metiniu įvertinimu „labai blogai“, galimybę 

pasiekti ne žemesnį kaip patenkinamas mokymosi pasiekimų lygį, nustatytą bendrosiose programose 

(toliau – papildomas darbas), tai papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu.  

19.4.2. Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą ( toliau – 

dalyko metinis įvertinimas),  fiksuojamas iš I ir II pusmečių pažymių , skaičiuojant jų aritmetinį 

vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz. jei I pusmečio pažymys  - 7, II pusmečio – 6, tai dalyko 

metinis įvertinimas 7). 

19.4.3.  Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra 

„įsk.“; 

19.4.4.  Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „neįsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai 

yra „neįsk.“. 

19.4.5. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas, papildomo darbo 

įvertinimas laikomas metiniu. 
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19.4.6. Mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, skiriamas papildomas to 

dalyko darbas, nurodant atsiskaitymų grafiką. 

19.4.7. Pusmečio, metinio įvertinimo lentelė:    

        

19.4.8.  Įsiskolinimai likviduojami atliekant papildomus darbus, kuriuos paskiria dalyko 

mokytojai. Atsiskaitymo datą nustato mokyklos pedagogų taryba. 

19.4.9.  Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 

teikiančioje medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių 

dalykų nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į kitais (turimais) ugdymo 

laikotarpiais pasiektus mokymosi pasiekimus. 

19.4.10. Pusmečių ir metiniai mokinių pasiekimų įvertinimai fiksuojami e-dienyne, mokyklos 

mokinių pažangumo fiksavimo suvestinėse. 

19.4.11. Pusmečių ir metiniai mokinių įvertinimai yra aptariami klasės valandėlėse, mokyklos 

mokytojų tarybos posėdžiuose, pagal poreikį VGK posėdžiuose kartu su tėvais. 

20. 5 kl. mokiniams rugsėjo mėnesį skiriamas adaptacinis laikotarpis,  nerašomi 

nepatenkinami vertinimai.  

21. Mokiniams atvykusiems į mokyklą iš kitų mokyklų arba užsienio skiriamas mėnesio 

adaptacinis laikotarpis, nerašomi nepatenkinami vertinimai. 

22. Mokomieji dalykai, vertinami įskaityta/neįskaityta: dorinis ugdymas (etika/tikyba), 

pilietiškumo pagrindai, žmogaus sauga.  

23. Kūno kultūra vertinama :     

23.1. specialiosios grupės mokinių pasiekimai vertinami įskaityta/neįskaityta; 

23.2. parengiamosios(paruošiamosios) grupės mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema, 

tačiau mokytoja atsižvelgia į gydytojų rekomendacijas, į mokinio savijautą, ligų pobūdį; 

23.3. mokiniui pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, pusmečio ar 

metinio pažymių stulpelyje rašoma „atl.“; 

23.4.  5-10 kl. mokinių, praleidusių 2/3 kūno kultūros pamokų, vertinimas: 

23.4.1. jei mokinys dėl ligos praleidęs arba atleistas nuo kūno kultūros 2/3 pamokų, tai I, II 

pusmečiuose ir metiniame rašoma „atleistas“; 

23.4.2.  jei mokinys I pusmetyje buvo įvertintas, o II pusmetyje „atleistas“, tai metiniame 

rašoma „atleistas“; 

23.4.3.  jei I pusmetyje buvo „atleistas“, o II pusmetyje buvo vertinamas, tai metinio pusmečio 

pažymys išvedamas iš II pusmečio įvertinimo. 
24. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP), pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

24.1.  planuodamas ugdymo procesą mokytojas vertinimą sieja su mokymo(si) tikslais, 

atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus; 

24.2.  mokinio, ugdomo pagal pritaikytą arba individualizuotą Bendrąją programą, pasiekimai 

pagrindinio ugdymo koncentre vertinami 10 balų vertinimo sistema; 

24.3.  mokinio, kuris turi intelekto sutrikimą ir yra mokomas pagal individualizuotą pagrindinio 

ugdymo programą namuose, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami įrašu „įsk“ arba „neįsk“. 

 

VIII. KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ. UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS. 

UGDYMO PROGRAMOS KARTOJIMAS 

 

I pusm. II pusm. Metinis Papildomas darbas 

5 3 4 - 

3 4 4 - 

4 3 4 - 

3 3 3 Papildomo darbo galutinis įvertinimas 

1 5 3 Papildomo darbo galutinis įvertinimas 
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25.  Mokiniai keliami į aukštesnę klasę arba paliekami kartoti kurso vadovaujantis 

„Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu“, patvirtintu LR švietimo 

ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK- 556 (LR švietimo ir mokslo  ministro 

2012 m.. gegužės 8 d. įsakymo Nr.- V-766 , 2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-78 redakcijomis ). 

26.  Keliamosios (1-3, 5-9) klasės mokinys , turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus 

metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. 

27.  Mokinys paliekamas kartoti vienų mokslo metų atitinkamos klasės ugdymo programos, į 

aukštesnę klasę keliamas mokyklos, kurioje  jis nuolat mokosi, vadovo įsakymu. Mokyklos vadovo 

įsakyme dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę įrašomas į aukštesnę klasę  keliamų mokinių skaičius 

klasėje pagal dienyną (pvz. 22, 24, 30 ir pan.), mokinių, kuriems skirtas papildomas darbas (nurodant 

dalykų pavadinimus), paliekamų kartoti ugdymo programą mokinių vardai ir pavardės.  

28.  Mokinio, turinčio kai kurių  ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo 

darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, 

palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę 

mokytojai. 

29.  Mokiniams, turintiems metiniame iki 5 nepatenkinamų įvertinimų, mokytojų tarybos 

sprendimu, yra skiriami papildomi darbai. 

30.  Mokinio, turinčiojo papildomų darbų nepatenkinamus įvertinimus, kėlimą į aukštesnę 

klasę svarsto mokyklos mokytojų taryba, vadovaudamasi „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu“. 

31.  Mokiniui, turinčiam metiniame daugiau nei 5 nepatenkinamus įvertinimus, papildomi 

darbai nebeskiriami, mokinys paliekamas kartoti  ugdymo programos toje pačioje klasėje. 

32. Pagrindinio ugdymo  baigiamosios klasės mokiniui, turinčiam kai kurių dalykų 

nepatenkinamą metinį įvertinimą skiriami papildomi darbai. Nelikvidavus įsiskolinimų   mokinys 

paliekamas kartoti ugdymo programos toje pačioje klasėje. 

33. Su direktoriaus įsakymu dėl papildomų darbų skyrimo, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę 

ar palikimo kartoti programą klasės auklėtojas per 3 dienas supažindina mokinį ir jo tėvus (globėjus, 

rūpintojus). 

 

IX.TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ 

PAŽANGĄ 

 

34. Mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie vaiko pažangą vykdomas 

vadovaujantis Mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-63. 

35. Klasių vadovai mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) su vertinimo tvarka supažindina 

susirinkimų metu.  

36. Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams),  apie mokinių mokymosi pasiekimus 

teikiama raštu ir žodžiu. Ją teikia mokyklos vadovai, klasių vadovai ir dalykų mokytojai: 

• klasės pusmečio, mokslo metų pažangos e-dienyno suvestinėse; 

• individualių pokalbių su tėvais metu; 

• tėvų susirinkimų metu (ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį); 

• tėvų dienų metu; 

• atliekant kontrolinių darbų analizę (esant reikalui); 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

37. Mokinių pasiekimų vertinimo sistema, esant reikalui, gali būti tobulinama. 
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Priedas Nr. 6 

 

PATVIRTINTA 

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus  

Ryliškio pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu  Nr. V- 58        

VARĖNOS R.  SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aprašo paskirtis – nustatyti mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarką mokykloje. 

2. Tikslas – siekti aukštesnės kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. 

3. Uždaviniai: 

3.1. padėti mokiniui pažinti save, stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, suprasti savo stipriąsias 

ir silpnąsias puses, kelti mokymosi tikslus; 

3.2. stiprinti tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti palankiausias ugdymosi sąlygas 

mokiniams, laiku informuoti tėvus apie vaiko mokymosi pasiekimus, pažangą, patirtį;  

3.3. padėti mokytojams įžvelgti mokinio ugdymo(si) galimybes, nustatyti problemas ir spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti mokymosi turinį ir metodus.  

II SKYRIUS 

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMAS, FIKSAVIMAS 

4. Asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka: 

4.1. Pradinių klasių mokiniai asmeninę pažangą įsivertina 4 simboliais: (1.1 priedas)  

4.2. kiekvienas 5-10 k l a s ė s mokinys sistemingai pildo asmeninės pažangos įsivertinimo lapą (1.1 

priedas), asmeninio tobulėjimo planą (2 priedas, 3 priede pateikti tikslų kėlimo pavyzdžiai) ir 

akademinės pažangos stebėsenos lapą (4.1, 4.2 priedas); 

4.3. dalyko mokytojai kiekvieną mėnesį užpildo klasės mokinių asmeninės pažangos įsivertinimo 

lapą Excel aplinkoje (1.2 priedas);  

4.4. kiekvieno pusmečio pradžioje (rugsėjo, vasario mėn.) mokinys kartu su dalyko mokytoju aptaria, 

kaip sieks asmeninės pažangos numatytų rezultatų;  

4.5. klasės auklėtojas kiekvieną mėnesį užpildo klasės mokinių asmeninės pažangos įsivertinimo lapą 

Excel aplinkoje (1.3 priedas); klasės auklėtojas ne rečiau kaip kartą per mėnesį peržiūri auklėtinių 

mokymosi rezultatus, lankomumo ataskaitas, pagyrimus/pastabas, komentarus ar kitus elgesį 

fiksuojančius dokumentus ir su mokiniu aptaria, kaip sekasi siekti asmeninės pažangos numatytų 

rezultatų. Jei mokiniui kyla mokymosi, elgesio, lankomumo problemų gali būti priimti nauji 

susitarimai dėl asmeninės pažangos, gali būti aptariama dalyvaujant dalyko mokytojui, reikalui esant, 

gali būti kviečiami tėvai, kreipiamasi į mokyklos vaiko gerovės komisiją (toliau –VGK);  

4.6. 2-3 kartus per metus organizuojamas klasėje dirbančių  mokytojų pasitarimas ir aptariamos 

mokinių mokymosi sėkmės, nesėkmės, elgesio, lankomumo problemos, tikslinamas pagalbos 

mokiniui teikimas;  
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4.7. klasės auklėtojai mokslo metų pabaigoje direktoriaus pavaduotojui ugdymui pateikia informaciją, 

kiek mokinių klasėje lyginant pirmą ir antrą pusmetį padarė mokymosi pažangą bei siūlo didžiausią 

pažangą klasėje padariusį mokinį paskatinimui; 

4.8. ne rečiau kaip 3 kartus per metus dalykų mokytojai ir klasės vadovas tėvams teikia individualias 

konsultacijas apie mokinio asmeninę pažangą;  

4.9. esant poreikiui organizuojami VGK posėdžiai mokiniams, turintiems mokymosi, elgesio ir 

lankomumo problemų;  

5. Rekomenduojama dalyko mokytojams:  

5.1. daugiau dėmesio skirti įsivertinimui pamokoje, išėjus temą, pasibaigus pusmečiui;  

5.2. teikti mokiniui pagalbą; 

5.3. vesti mokinio pasiekimų aplanką.  

III SKYRIUS 

PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMAS 

6. Pagalbos mokiniui teikimo modelis:  

6.1. Administracija:  

6.1.1. organizuoja klasėje dirbančių mokytojų pasitarimus;  

6.1.2. organizuoja VGK posėdžius; 

6.1.3. veda individualius pokalbius su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais, dalyvaujant 

klasės auklėtojui ir dalyko mokytojui. 

6.2. Klasių auklėtojai:  

6.2.1. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, stebint mokinio asmeninę pažangą; 

6.2.2. aptaria su mokiniu jo asmeninę pažangą; 

6.2.3. dalyvauja įvairiuose svarstymuose; 

6.2.4. teikia informaciją apie mokinį; 

6.2.5. informuoja tėvus. 

6.3.  Mokytojai: 

6.3.1. du kartus per mokslo metus aptaria kartu su mokiniais asmeninės pažangos siekimą; 

6.3.2. bendradarbiauja su klasės auklėtojais ir tėvais; 

6.3.3. bendradarbiauja su mokiniams pagalbą teikiančiais specialistais: logopedu, socialiniu 

pedagogu;  

6.3.4. esant reikalui, teikia mokiniams individualią pagalbą (konsultacijas).  

6.4. Mokiniams pagalbą teikiantys specialistai: 

6.4.1. teikia pagalbą dalykų mokytojams ir klasių auklėtojams; 

6.4.2. bendradarbiauja su mokinių tėvais; 

6.4.3. teikia grįžtamąją informaciją apie mokinį.  

6.5. Mokinys, tėvai (globėjai, rūpintojai): 

6.5.1. mokinys vykdo asmeninės pažangos siekimo planą; 

6.5.2. mokinys, tėvai (globėjai, rūpintojai) reikalui esant dalyvauja VGK posėdžiuose; 
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6.5.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat domisi ir kiekvieną mėnesį pasirašytinai susipažįsta su vaiko 

pažangos rezultatais,  įsipareigoja padėti; 

6.5.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) ne mažiau kaip 2–3 kartus per mokslo metus lankosi mokykloje.  

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7. Mokydamiesi vertinti save, mokiniai tobulina kritinio mąstymo įgūdžius, analizuoja asmeninę 

pažangą, numato tolimesnius ugdymo(si) uždavinius, ugdo mokymosi visą gyvenimą kompetencijas. 

Savo pasiekimų aplanke jie kaupia asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo,  

MAP įsivertinimo, MAP stebėsenos formas, kitus dokumentus. 

8. Mokinys, kurio daugiau kaip 70 procentų I ir II pusmečių (metinių) įvertinimų yra aukštesni arba 

lieka tokie patys, laikomas padaręs pažangą. 

9. Siūlymus dėl asmeninės pažangos įsivertinimo lapų pildymo ir mokinių individualios pažangos 

stebėjimo, analizavimo, vertinimo, fiksavimo procedūrų keitimo teikia mokyklos pedagogai, 

mokiniai, tėvai. 

10. Veiklos kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

 

_______________________ 
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1.1 priedas 

2018-2019 m. m.   __________________________________ 

Vaiko Individualios Pažangos lapas (asmeninės pažangos įsivertinimas) 

Mokslo metų ugdymosi tikslai: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Vertinimas:0 (raudonai) – niekada,    1 (mėlynai) -  retai,    2 (geltona) – dažnai,    3 (žalia) -  

labai dažnai 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

Mėnuo 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Mokymasis  

1.  Įdėmiai klausausi, aktyviai dalyvauju 

pamokose 

          

2.  Visada ir laiku atlieku namų darbus           

3.  Esu drausmingas, netrukdau kitiems mokytis           

4.  Visada turiu reikiamas priemones           

5.  Aptariu su mokytoju, kaip galėčiau pagerinti 

savo mokymąsi 

          

6.  Savarankiškai gebu atlikti daugumą 

užduočių 

          

7.  Nevėluoju į pamokas           

8.  Laiku atsiskaitau už savo darbus           

9.  Kreipiuosi į mokytoją ar draugus, jei 

nesiseka mokytis  

          

Neformalus ugdymas   

10.  Lankau būrelį(-ius)           

11.  Dalyvauju įvairiuose mokyklos ir klasės 

renginiuose 

          

12.  Padedu ruoštis mokykloje/klasėje 

vykstantiems renginiams/klasės valandėlėms 

          

13.  Dalyvauju konkursuose, olimpiadose, 

varžybose 

          

14.  Laisvalaikiu skaitau knygas           

15.  Laisvalaikiu sportuoju, žaidžiu aktyvius 

žaidimus 

          

Socialiniai įgūdžiai   

16.  Padedu draugams, mokytojams, kitiems 

žmonėms 

          

17.  Esu draugiškas, mandagus, geranoriškas           

18.  Siūlau idėjas klasės ir mokyklos veiklai, 

išsakau savo nuomonę 

          

19.  Džiaugiuosi savo pasiekimais           

20.  Gebu ir mėgstu dirbti komandoje/grupėje           

21.  Gebu valdyti savo emocijas           

22.  Pasitikiu savimi, nebijau suklysti           

23.  Man svarbu, kad kiti gerai jaustųsi 

mokykloje 

          

24.  Sveikinuosi su visais mokyklos darbuotojais 

ir svečiais, gerbiu juos 

          

25.  Dalinuosi įspūdžiais apie mokyklą su 

artimaisiais 

          

26.  Laikausi mokinio taisyklių           
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1.2 priedas 

 

2018-2019 m. m.   __________________________________ 

Vaiko Individualios Pažangos lapas (asmeninės pažangos įsivertinimas) 

 

Mokslo metų ugdymosi tikslai: ______________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Vertinimas: 

0 (raudonai) – niekada,    1 (mėlynai) -  retai,    2 (geltona) – dažnai,    3 (žalia) -  labai dažnai 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

Mėnuo 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Mokymasis  

1.  Įdėmiai klausosi, aktyviai dalyvauja 

pamokose 

          

2.  Visada ir laiku atlieka namų darbus           

3.  Yra drausmingas, netrukdo kitiems mokytis           

4.  Visada turi reikiamas priemones           

5.  Aptaria su mokytoju, kaip galėtų pagerinti 

savo mokymąsi 

          

6.  Savarankiškai geba atlikti daugumą 

užduočių 

          

7.  Nevėluoja į pamokas           

8.  Laiku atsiskaito už savo darbus           

9.  Kreipiasi į mokytoją ar draugus, jei nesiseka 

mokytis 

          

Socialiniai įgūdžiai   

10.  Padeda draugams, mokytojams, kitiems 

žmonėms 

          

11.  Yra draugiškas, mandagus, geranoriškas           

12.  Siūlo idėjas klasės ir mokyklos veiklai, 

išsako savo nuomonę 

          

13.  Džiaugiasi savo pasiekimais           

14.  Geba ir mėgsta dirbti komandoje/grupėje           

15.  Geba valdyti savo emocijas           

16.  Pasitiki savimi, nebijo suklysti           

17.  Mokiniui svarbu, kad kiti gerai jaustųsi 

mokykloje 

          

18.  Sveikinasi su visais mokyklos darbuotojais ir 

svečiais, gerbia juos 

          

19.  Laikosi mokinio taisyklių           
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1.3 priedas 

2018-2019 m. m.   __________________________________ 

Vaiko Individualios Pažangos lapas (asmeninės pažangos įsivertinimas) 

Mokslo metų ugdymosi tikslai: ______________________________________________________  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Vertinimas:0 (raudonai) – niekada,    1 (mėlynai) -  retai,    2 (geltona) – dažnai,    3 (žalia) -  

labai dažnai 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

Mėnuo 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Mokymasis  

1.  Įdėmiai klausosi, aktyviai dalyvauja 

pamokose 

          

2.  Visada ir laiku atlieka namų darbus           

3.  Yra drausmingas, netrukdo kitiems mokytis           

4.  Visada turi reikiamas priemones           

5.  Aptaria su mokytoju, kaip galėtų pagerinti 

savo mokymąsi 

          

6.  Savarankiškai geba atlikti daugumą 

užduočių 

          

7.  Nevėluoja į pamokas           

8.  Laiku atsiskaito už savo darbus           

9.  Kreipiasi į mokytoją ar draugus, jei nesiseka 

mokytis 

          

Neformalus ugdymas   

10.  Lanko būrelį(-ius)           

11.  Dalyvauja įvairiuose mokyklos ir klasės 

renginiuose 

          

12.  Padeda ruoštis mokykloje/klasėje 

vykstantiems renginiams/klasės valandėlėms 

          

13.  Dalyvauja konkursuose, olimpiadose, 

varžybose 

          

14.  Laisvalaikiu skaito knygas           

15.  Laisvalaikiu sportuoja, žaidžia aktyvius 

žaidimus 

          

Socialiniai įgūdžiai   

16.  Padeda draugams, mokytojams, kitiems 

žmonėms 

          

17.  Yra draugiškas, mandagus, geranoriškas           

18.  Siūlo idėjas klasės ir mokyklos veiklai, 

išsako savo nuomonę 

          

19.  Džiaugiasi savo pasiekimais           

20.  Geba ir mėgsta dirbti komandoje/grupėje           

21.  Geba valdyti savo emocijas           

22.  Pasitiki savimi, nebijo suklysti           

23.  Mokiniui svarbu, kad kiti gerai jaustųsi 

mokykloje 

          

24.  Sveikinasi su visais mokyklos darbuotojais ir 

svečiais, gerbia juos 

          

25.  Laikosi mokinio taisyklių           

Priedas Nr.2 
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ASMENINIO TOBULĖJIMO PLANAS 2018-2019 M. M. 

            ______________________________               _________               
(vardas ir pavardė)                                                                                  (klasė)                                   

Įsivertinimas:  

Mėnuo Tikslas Refleksija Parašas 

 

 

Mokinys  

  

Klasės 

vadovas  

  

Tėvai 

  

 

 

Mokinys  

  

Klasės 

vadovas  

  

Tėvai 

  

 

 

Mokinys  

  

Klasės 

vadovas  

  

Tėvai 

  

 

 

Mokinys  

  

Klasės 

vadovas  

  

Tėvai 

  

 

 

Mokinys  

  

Klasės 

vadovas  
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Mėnuo Tikslas Refleksija Parašas 

Tėvai 

  

 

 

Mokinys  

  

Klasės 

vadovas  

  

Tėvai 

  

  

Mokinys  

  

Klasės 

vadovas  

  

Tėvai 

  

  

Mokinys  

  

Klasės 

vadovas  

  

Tėvai 

  

  

Mokinys  

  

Klasės 

vadovas  

  

Tėvai 

  

  

Mokinys  

  

Klasės 

vadovas  

  

Tėvai 
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3 priedas 

TIKSLŲ KĖLIMO PAVYZDŽIAI 
Galimi tikslai Galimi žingsniai tikslams pasiekti Iš kur auklėtojas 

žinos, kad tikslas 

pasiektas 
PAVYZDŽIAI 

1. .....pusmetyje turėsiu 

aukštesnį........įvertinimą 

(ne mažiau kaip.....). 

2. .....pusmetyje savo 

bendrą mokymosi vidurkį 

pasikelsiu iki.....  

1. Tvarkingai ir nuosekliai užsirašysiu sąsiuvinyje matematikos 

uždavinių sprendimą. 

2. Labai gerai išmoksiu užduotus anglų kalbos žodžius. 

3. Paprašysiu tėvelių pagalbos ir išmoksiu sklandžiai skaityti. 

4. Paprašysiu mokytojo papildomos pagalbos ir išmoksiu 

tinkamai cituoti rašinyje kitų autorių mintis. 

5. Perskaitysiu visus kūrinius, apie kuriuos kalbėsime per 

pamokas. 

6. Prieš kiekvieną atsiskaitymą ar mokydamasis sunkesnes 

temas paprašysiu tėvų (brolių, seserų), kad paklausinėtų. 

7. Jeigu ko nesuprasiu pamokoje, po pamokos paklausiu 

mokytojo. 

8. Po kontrolinio darbo išsiaiškinsiu savo klaidas ir paprašysiu 

mokytojo papildomai skirti pasitikrinimui panašių užduočių. 

9. Paprašysiu mokytojo patarti, kaip geriau atlikti užduotis. 

10. Paprašysiu, kad klasės draugas perskaitytų mano darbą ir 

pasakytų, kas gerai, o kas blogai. 

11. Kai ko nors nesuprasiu, parašysiu klausimus mokytojams į 

elektroninį dienyną. 

12. Atliksiu visus namų darbus. 

13. Aptarsiu su mokytoju, kurias mokymosi spragas ir kaip 

galėčiau likviduoti. 

14. Išmoksiu taisykles. 

15. Nuosekliai dirbsiu per pamokas. 

16.  Puikiai išmoksiu daugybos lentelę. 

Pažangumo 

suvestinės 

 

Pokalbiai su dalykų 

mokytojais 

1. Pamokose stropiai 

dirbsiu, netrukdysiu 

kitiems. 

  

1. Prieš kiekvieną pamoką visas reikalingas priemones išsiimsiu 

ir pasidėsiu ant stalo, kad nereikėtų gaišti laiko per pamoką ir 

kad netrukdyčiau kitiems. 

2. Pamokoje nesidairysiu į šalis, nereplikuosiu, neužsiimsiu kita 

pašaline veikla. 

3. Padėsiu mokytojui klasėje palaikyti tvarką sudrausmindamas 

netinkamai besielgiančius mokinius. 

4. Jei pažeisiu klasėje nustatytas taisykles, pasiliksiu po 

pamokos aptarti savo elgesį su mokytoju. 

5. . Nesinaudosiu pamokose mobiliuoju telefonu. 

2. Negaišiu laiko pasiruošdamas pamokai. 

3. Nesikalbėsiu su draugais per pamokas.  

Mano dienynas 

(pastabos/ 

pagyrimai) 

 

Mokinių 

pasiaiškinimai 

 

Dalykų mokytojų 

informacija klasės 

auklėtojui. 

1. Turėsiu visas pamokoms 

reikalingas priemones. 

1. Iš vakaro neskubėdamas susidėsiu visas pamokoms 

reikalingas priemones. 

2. Paprašysiu tėvų, kad iš vakaro man primintų pasitikrinti, 

patikrintų, ar turiu visas pamokoms reikalingas priemones. 

Mano dienynas 

(pastabos/ 

pagyrimai) 

Dalykų mokytojų 

informacija klasės 

auklėtojui 

1. Laiku ir stropiai atliksiu 

visus namų darbus. 

1. Prieš ruošdamas namų darbus susitvarkysiu darbo vietą. 

2. Ruošdamas namų darbus neužsiimsiu kita veikla, pvz.: 

nežaisiu kompiuteriu. 

3. Pasiruošimo kontroliniam darbui neatidėsiu paskutinei 

dienai, susidarysiu tokių darbų grafiką ir jį pasidėsiu matomoje 

vietoje. 

4. Susiplanuosiu dienos darbus ir laikysiuosi darbotvarkės. 

5. Virš rašomojo stalo pasikabinsiu kalendorių, kuriame 

pasižymėsiu visus kontrolinius, atsiskaitomuosius darbus, 

ilgalaikes užduotis. 

6. Turėsiu atskirą užrašų knygutę, kurioje rašysiu svarbiausius 

savaitės darbus. Kai padarysiu darbą, jį išbrauksiu. 

7. Sunkiausius ir svarbiausius darbus užsirašysiu ant lipnių 

lapelių ir prisiklijuosiu juos matomoje vietoje. 

Mano dienynas 

(pastabos/ 

pagyrimai) 

 

Klasės auklėtojo 

pokalbis su tėvais 
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8. Padarysiu namų darbus tą pačią dieną, kai uždavė. 

9. Didelius darbus suskirstysiu mažesniais gabaliukais ir 

darysiu paeiliui po truputį. 

10. Susitarsiu su mokytojais, kad dienyne parašytų pastabą, kai 

nepadarysiu namų darbų. 

11. Jei nebūsiu atlikęs namų darbų, pasiliksiu po pamokų. 

1. Nevėluosiu į pamokas. 

2. Nepraleisiu pamokų be 

pateisinamos priežasties. 

1. Susiplanuosiu savo dienotvarkę, kad išsimiegočiau ir laiku 

atsikelčiau. 

2. Laiku informuosiu klasės auklėtoją, jeigu nebūsiu 

mokykloje. 

3. Nebėgsiu iš pamokų. 

4. Laiku pavalgysiu, kad nepavėluočiau į pamokas. 

5. Laiku atnešiu pateisinimo lapelius klasės auklėtojui. 

Lankomumo 

ataskaitos 

1. Būsiu draugiškas su 

mokytojais ir mokiniais. 

1. Sveikinsiuosi su mokytojais, draugais. 

2. Per pamokas netrukdysiu draugams mokytis, mokytojams – 

dirbti. 

3. Padėsiu klasės draugui, jei jis ko nors nesuprato. 

4. Nesityčiosiu, neįžeidinėsiu draugų. 

5. Atsiprašysiu, jei pasielgčiau netinkamai. 

Mano dienynas 

(pastabos/ 

pagyrimai) 

Pokalbiai su 

mokiniais, 

mokytojais ir tėvais 

1. Aktyviai dalyvausiu 

klasės veikloje.  

1. Aktyviai dalyvausiu klasės renginiuose. 

2.  Organizuosiu klasėje................ 

3. Visada dalyvausiu klasės valandėlėse. 

Pateikti pasiūlymai, 

organizuoti 

renginiai 

1. Aktyviai dalyvausiu 

popamokinėje veikloje. 

 

1. Pasirinksiu ir lankysiu bent 1 būrelį mokykloje. 

2. Aktyviai dalyvausiu mokyklos renginiuose, padėsiu juos 

rengti. 

3. Atsakingai vykdysiu socialinę veiklą. 

Mano dienynas 

Socialinės veiklos 

apskaitos lapai 

Pokalbiai su 

mokytojais 

1. Laikysiuosi mokinio 

elgesio taisyklių (arba 

kurios nors konkrečiai) per 

pertraukas, po pamokų. 

2. Mokysiuosi valdyti savo 

emocijas, stresą. 

1.  Per pertraukas ir po pamokų elgsiuosi drausmingai, 

laikysiuosi tvarkos. 

2. Paieškosiu internete informacijos, kaip išmokti pasakyti „ne“ 

draugams, kviečiantiems parūkyti. 

3. Paprašysiu pedagogų patarimų, kaip valdyti emocijas.  

Mokinių 

pasiaiškinimai 

 

Pokalbiai su 

mokiniais, 

mokytojais, 

socialiniu pedagogu 

ir tėvais 
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4.1 priedas 

AKADEMINĖS PAŽANGOS STEBĖSENA 

 

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

...................................... 
             (Mokinio vardas, pavardė)  (dalyko pavadinimas)                 (mokytojo vardas, pavardė) 

Data 

Įvertinimas  

                           

10                            

9                            

8                            

7                            

6                            

5                            

4                            

3                            

2                            

1                            

 

Dalyko kontrolinių darbų refleksija 

Data 

Atsiskaitomojo 

darbo 

pavadinimas 

Įvertinimas Kas sekasi? Ką reikia tobulinti? 
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Dalyko kontrolinių darbų refleksija 

Data 

Atsiskaitomojo 

darbo 

pavadinimas 

Įvertinimas Kas sekasi? Ką reikia tobulinti? 
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4.2 priedas 

AKADEMINĖS PAŽANGOS STEBĖSENA 

Mokslo 

metai 

2018–2019  

m. m. 

2019–

2020 

m. m. 

2020–2021  

m. m. 

2021–2022  

m. m. 

2022–2023  

m. m. 

2023–2024  

m. m. 

Klasė       

Pusmečiai I II M I II M I II M I II M I II M I II M 

10                   

9,8                   

9,6                   

9,4                   

9,2                   

9                   

8,8                   

8,6                   

8,4                   

8,2                   

8                   

7,8                   

7,6                   

7,4                   

7,2                   

7                   

6,8                   

6,6                   

6,4                   

6,2                   

6                   

5,8                   

5,6                   

5,4                   

5,2                   

5                   

4,8                   

4,6                   

4,4                   

4,2                   

4                   

3,8                   

3,6                   

3,4                   

3,2                   

3                   
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Priedas Nr. 7 

 

SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO LAPAS 

 

Mokinio vardas, pavardė  

 

Klasė  

 

Kurso kartojimas (kurioje klasėje, kiek metų) 

 

Mokomasis dalykas  

 

Pasiekimus vertinantis mokytojas  

 

Vertinimo data       

 

Mokinio gebėjimai, mokėjimai, 

susidaryta žinių sistema 

Mokinio problemos(ų) 

apibūdinimas, mokymosi sunkumai 

Išvada apie 

mokinio atitikimą 

programiniams 

reikalavimams 

1 2 3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


