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IV SKYRIUS. PRIEDAI 

1.Žmogaus saugos  integruojamoji programa.  
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3. Pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo aprašas 

4. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 
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9. Mokyklos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 

10. Sveikatos ugdymo organizavimo aprašas. 
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16.Veiklos įsivertinimo ir vertinimo aprašas. 

17.Mokyklos tarybos posėdžio protokolas. 

18.Mokytojų tarybos posėdžio protokolas. 
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I SKYRIUS 

 

 BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

 1. 2017-2018 ir 2018-2019 metų Pradinio ugdymo programų ugdymo planas reglamentuoja 

pradinio ugdymo programos įgyvendinimą mokykloje:  pradinio ugdymo proceso trukmę; 

programos įgyvendinimo bendrąsias nuostatas; programų ugdymo dalykų, integruojamų programų 

įgyvendinimą; mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą; neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimą; mokinių mokymo namie organizavimą; mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ugdymo organizavimą; individualaus ugdymo plano rengimą; kryptingo kompleksinio 

meninio ugdymo programos įgyvendinimą ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą 

mokykloje. Pradinio ugdymo programos ugdymo planas dera su Pagrindinio ugdymo programos 

ugdymo planu, Mokyklos metiniu  2017-2018 veiklos planu. 

2.  Mokyklos ugdymo planu siekiama: 

2.1. individualizuoti, integruoti  ir diferencijuoti ugdymo turinį; 

2.2. kurti ir tobulinti mokymo ir mokymosi programas, kurios užtikrintų kokybišką 

išsilavinimą; 

2.3. tikslingai planuoti ir organizuoti ugdymą, optimizuojant mokymosi krūvius. 

2.4.teikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, siekiant kompensuoti 

mokymosi pasiekimų skirtumus; 

2.5. teikti  pagalbą gabiems mokiniams; 

2.6. ugdymo procesą organizuoti ne tik tradicine pamoka, bet ir kitomis organizavimo 

formomis- netradicinės pamokos (muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje);  

2.7. atsižvelgiant į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų vertinimus,  

nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų testų mokykloje rezultatus, gerinti mokinių 

pasiekimus, skiriant ugdymo plane numatytas valandas mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti:   

rusų (gimtosios), lietuvių  ir anglų kalboms ugdyti. 

3. Mokyklos ugdymo planas grindžiamas demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, 

bendradarbiavimo principais, įtraukiant į mokyklos ugdymo planų rengimą mokyklos 

bendruomenės narius. 

4. Mokyklos ugdymo planą parengė mokyklos direktorės įsakymu sudaryta mokyklos 

bendruomenei atstovaujanti darbo grupė (Direktorės įsakymas 2017-04-26  

Nr. V-93). 

5.    Mokyklos ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams. 
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II SKYRIUS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

6. Mokyklos 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo planas parengtas, 

vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, Pradinio 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“, 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“, 1 priedo „Pradinio ugdymo bendroji programa“ nuostatomis dėl ugdymo turinio 

kūrimo ir mokymosi pasiekimų, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos 

koncepcijos patvirtinimo“, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais aktais bei mokyklos strateginiu planu. Rengiant Mokyklos ugdymo planą 

atsižvelgta į mokyklos strateginius tikslus ir uždavinius, mokyklos prioritetus,  vykdomas 

programas ir projektus. 

7. Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planą, remiasi švietimo stebėsenos, nacionalinių 

ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir 

mokyklos įsivertinimo duomenimis.  

8. Mokyklos  ugdymo planą parengė, mokyklos direktorės įsakymu  (2017-04-26 Nr. V-93) 

sudaryta darbo grupė, į kurią bendradarbiavimo pagrindais įtraukti mokytojų, mokyklos 

administracijos, mokyklos vaiko gerovės komisijos atstovai, tėvai (globėjai). 
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III SKYRIUS 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROCESO   TRUKMĖ 

 

1.Ugdymo organizavimas: 

1.1. 2017–2018 mokslo metai prasideda 2017 m. rugsėjo 01 d., baigiasi 2018 m. rugpjūčio 31 

d.  Ugdymo procesas  prasideda 2017 m. rugsėjo 01 d., baigiasi 2018 m. gegužės 31 d. 

1.2.Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 34 savaitės. 

Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas mokykloje 

organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė pirmose klasėse-35 minutės, 1-4 klasėse-45 

minutės.. Pamokos pradedamos 8.30 valandą. 

1.3.Mokyklos sprendimu (Mokyklos tarybos nutarimas 2017-06-09 Nr.01-07, Mokytojų 

tarybos nutarimas 2017-06-08 Nr.02-05, direktorės įsakymas 2017-06-12 Nr. V-130),  ugdymo 

procesas, įgyvendinant pradinio ugdymo programą, skirstomas trimestrais. 

 

Nustatyta tokia trimestro trukmė 2017–2018 m. m.: 

 

Pirmas trimestras Antras trimestras Trečias trimestras 

rugsėjo 01 d. – lapkričio 30 d.  

 

gruodžio 01 d.- kovo  09  d. 

 

kovo 10 d. – gegužės 31 d. 

 

1.4. 2017-2018 mokslo metų mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2017-10-30 2017-11-03 

Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03 

Žiemos 2018-02-19 2018-02-23 

Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06 

Vasaros 2018-06-01 2018-08-31 

 

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremalią padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus 

sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją. 

Mokytojai, klasių vadovai, būrelių vadovai, renginių organizatoriai atsako už mokinių 

sveikatą ir saugumą formalaus ugdymo ir neformalaus ugdymo proceso metu. 

Jei oro temperatūra-20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti pradinio ugdymo 

ir penktų klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai-kitų klasių mokiniai. 

Ugdymo procesas, atvykusiems mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje ir/ arba elektroniniame 

dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 
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1.5. 2018-2019 mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 01 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 

d. Ugdymo procesas  prasideda 2018 m. rugsėjo 01 d., baigiasi 2019 m. birželio 07 d. 

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas 

per savaitę. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė pirmose 

klasėse-35 minutės, 1-4 klasėse-45 minutės.. Pamokos pradedamos 8.30 valandą. 

1.6. Nustatyta tokia trimestro trukmė 2018–2019 m. m.: 

 

Pirmas trimestras Antras trimestras Trečias trimestras 

rugsėjo 01 d. – lapkričio 30 d.  

 

gruodžio 01 d.- kovo 08 d. 

 

kovo 09 d. – birželio 07 d. 

 

1.7. 2018-2019 mokslo metų mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 

Žiemos 2019-02-18 2019-02-22 

Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 

Vasaros 2019-06-10 2019-08-31 

 

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremalią padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus 

sprendimus mokyklos vadovas informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją. 

Jei oro temperatūra-20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti pradinio ugdymo 

ir penktų klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai-kitų klasių mokiniai. 

Ugdymo procesas, atvykusiems mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje ir/ arba elektroniniame 

dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

 

1.8. Mokykla priima sprendimus dėl 2018-2019 mokslo metais 5 ugdymo dienų proceso 

organizavimo. Mokyklos mokytojų tarybos nutarta, ( Mokytojų tarybos posėdžio 2017-06-08 

nutarimas Nr.-02-05), jog baigiantis mokslo metams (paskutinę mokslo metų savaitę), 5 dienų 

ugdymo procesas bus  organizuojamas pagal  Mokytojų taryboje patvirtintą planą: 

1.8.1.Mokyklos Tolerancijos centro renginiai- 2018-09-24, 1 diena; 

1.8.2.Sveikatingumo ir sporto diena- 2018-06-04, 1 diena; 

1.8.3.Karjeros ir profesinio orientavimo diena-2018-06-05, 1 diena; 

1.8.4.Edukacinės išvykos, ekskursijos-2018-06-06, 1 diena; 

1.8.5.Tradicinės mokslo metų užbaigimo rikiuotės-2018-06-07, 1 diena. 
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II SKIRSNIS 

 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMĄ 

REGLAMENTUOJANTYS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI IR UGDYMO 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

2. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 

m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žinios, 2008,Nr.99-3848) (toliau – Pradinio ugdymo 

bendrosios programos). 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 (Žinios,2012, 

Nr.76-3957), ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas lėšas. 

3. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo ugdymo poreikius, juos tikslina mokslo metų pradžioje ir siūlo neformaliojo ugdymo 

programas. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. ISAV-544, Mokyklos kryptingo kompleksinio meninio ugdymo programas, Mokyklos 

neformalaus vaikų ugdymo organizavimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo programas 

mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos. 

4. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 

(Žinios, 2012, Nr.89-4668), Sveikatos ugdymo programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žinios, 2012, Nr.105-

5347) ir Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 

ISAK-494 (Žinios, 2006, Nr.33-1197). 

5. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis 

programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256  (Žinios, 2004, Nr.35-

1150). 

6. Mokinių mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405  (Žinios, 2012, 

Nr.114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu ir Mokyklos ugdymo planu. 

7.Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė 

kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu 

namie mokomi pagal Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga 

nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo 

programą organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 (Žinios, 2007, Nr. 100-4088).  
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7.1.. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas namie 

nustatomas ir organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žinios, 2012, Nr. 114-5788);  

7.2. mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį 

bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namie planą (pritaiko Bendrąją 

programą, numato ugdomųjų veiklų tvarkaraštį);  

7.3. mokinys gydytojo leidimu dalį ugdymo valandų / pamokų gali lankyti mokykloje. Šios 

ugdymo valandos /pamokos įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą;  

7.4. namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomam mokiniui 1–3 

klasėse skiriama 9 savaitinės ugdymo valandos, 4 klasėse – 11 ugdymo valandų. Dalį ugdymo 

laiko, gydytojo leidimu, mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu. Mokyklos, kurios nuostatuose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, 

mokiniui kiekvienoje klasėje skiriamos 2 papildomos ugdymo valandos per savaitę. 

8. 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  (Žinios, 2011, Nr.122-5771) ir šio skyriaus nuostatomis (jei šis skyrius 

nereglamentuoja, mokykla vadovaujasi kitomis Bendrojo ugdymo plano nuostatomis, 

nustatančiomis švietimo programų įgyvendinimą); 

8.1.organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą mokykla 

atsižvelgia į:  

8.1.1.mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pobūdį, lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai 

dideli), galimai juos sukėlusias priežastis (negalias, sutrikimus, aplinkos veiksnius);  

        8.1.2.į mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje; 

8.1.3.ugdymo programą (Bendrąją programą, pritaikytą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ar pradinio ugdymo individualizuotą programą);  

8.1.4.turimas mokymo lėšas;  

8.1.5.švietimo pagalbos prieinamumą;  

8.1.6.ugdymosi erdves.  

8.1.7.Mokykla, sudarydama mokyklos, klasės ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio 

mokinio individualų ugdymo planą:  

8.1.8.vadovaujasi ugdymo plane pradinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

ugdymo valandų skaičiumi; 

8.1.9.užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumą ir 

nuoseklumą, rengia individualizuotą arba pritaikytą pradinio ugdymo programą;  

8.1.10.mokyklos Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo 

pagalbos tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų) pritarimu mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių, gali: nesimokyti muzikos, būti atleidžiami nuo kūno kultūros ir technologijų 

pamokų.  

9. Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, 

specialioji pagalba teikiamos vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 05 d. įsakymu Nr. V-

1215  (Žinios, 2011, Nr.88-4220), Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 08 d. įsakymu Nr. V-
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1228  (Žinios, 2011, Nr.92-4395), Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 

ISAK-941  (Žinios, 2004, Nr.100-3729, 2011, NR.99-4675), Specialiosios pagalbos teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 08 d. įsakymu 

Nr. V-1229  (Žinios, 2011, Nr.92-4396).  

10. Mokykla parengė ugdymo planą visai pradinio ugdymo programai įgyvendinti, 

neviršydama Bendruose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per 

savaitę. 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pamokų paskirstymo lentelė pridedama atskirai.  

11. Programa vykdoma dvikalbio ugdymo būdu, vadovaujantis Ugdymo lietuvių kalba 

bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-1856 „Dėl Ugdymo 

lietuvių kalba bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

 

 

 

 

 

 

 



III SKIRSNIS 

 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

Eil. 

nr. 

Mokykla, pritaikydama 

ir įgyvendindama 

ugdymo turinį,  

vadovaujasi 

Bendrosiomis ugdymo 

programomis, kitais 

norminiais teisės 

aktais, mokyklos 

strateginiais tikslais, 

atsižvelgdama į 

mokyklos 

bendruomenės 

poreikius, turimus 

išteklius priėmė 

sprendimus dėl: 

Priimtos nuostatos 

Priimti sprendimai bei susitarimai 

(Dokumento pavadinimas 

(įsakymas, nutarimas, protokolas), 

data ir Nr.) 

1. Ugdymo turinio 

planavimo principų ir 

laikotarpių (teminio ar 

ilgalaikio). 

1.Dalykų ugdymo turinį  pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 

įgyvendinimui mokytojai  planuoja  metams. Trumpalaikius planus rengia 

konkrečiam pamokų skaičiui jiems patogia forma. 

2.Rengdami ilgalaikius dalykų planus mokytojai atsižvelgia į šalies, miesto, 

mokyklos strateginius tikslus ir uždavinius, mokyklos prioritetus. Planuojant 

metinę ugdymo proceso veiklą numatomos mokinių krūvio reguliavimo 

priemonės, mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo metodikos, 

vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių pasirinkimo, naudojimosi jomis 

mokykloje principų ir tvarkos: 

2.1. formuojant ugdymo turinį, planuojant mokyklos mokinių pažangą ir 

pasiekimus, numatant ugdymosi tikslus, atsižvelgiama į nacionalinių ir 

tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, pasiekimų vertinimo taikant 

nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimų testus mokykloje rezultatus ir 

rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų gerinimo;  

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017-

06-09 protokolas Nr. 01-07. 

Mokyklos metodinės tarybos 

posėdžio 2017-06-01 protokolas 

Nr.01-06. 
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2.2.formuojant ugdymo turinį, numatomas dalykų integravimas, 

diferencijavimas, mokymo intensyvinimas, netradicinių pamokų organizavimas; 

2.3. susitarta dėl bendrų kalbos reikalavimų: skaitymo, rašymo, kalbėjimo, 

skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų dalykų pamokas, 

įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį;  

2.4. ugdymo turinio formavimo, mokymosi organizavimo formos: pamoka, 

projektinė, kūrybinė veikla, netradicinės pamokos ir kt. Mokytojai, formuodami 

ugdymo turinį, numato ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti ne pamokų forma, 

o projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla, ne tik mokykloje, o 

motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose aplinkose.  Susitarta, jog vieną kartą 

per mėnesį dalyko mokytojai organizuoja netradicines pamokas Vilniaus mieste 

ir jos apylinkėse, laboratorijose, muziejuose ir kt.; 

2.5. mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, klasės auklėtojų darbo planai, vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymų poreikių ugdymo programas, pagal mokymosi  

dalykų metodinėse grupėse patvirtintą formą, pateikiami iki rugsėjo 20 dienos; 

2.6. mokytojai, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, kryptingo kompleksinio 

meninio ugdymo, neformaliojo švietimo programos kitiems mokslo metams 

parengia iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 20 dienos. Programos ir planai 

aprobuojami metodinėse grupėse. Metodinės grupės pirmininkas, patvirtinęs 

savo parašu, teikia tvirtinti jas direktoriui. 

 

2. Ugdymo sričių / 

ugdymo dalykų 

programų 

įgyvendinimo. 

Dorinis ugdymas.  

Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų (etika, 

tikyba): 

1.1. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar etikos 

dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų 

mokinys savarankiškai renkasi pats. Atsižvelgiant į turimas lėšas, nesusidarius 

12-os mokinių grupei, mokykla gali jungti tikybos ir etikos grupes gretimuose 

koncentruose.  

2.Mokytojas, įgyvendinantis pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

dalį, užtikrina kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017-

06-09 protokolas Nr. 01-07. 
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dorinio ugdymo pamokas:  

2.1. įtraukia šių gebėjimų ugdymą į dorinio ugdymo turinį; 

2.2. dorinio ugdymo metodinė grupė, bendradarbiaudama su lietuvių kalbos ir 

literatūros metodine grupe, priima reikiamus sprendimus dėl taikomų 

pradiniame ugdyme veiksmingų metodų mokinių kalbėjimo, skaitymo, rašymo 

ir skaičiavimo gebėjimams tobulinti, (pavyzdžiui: dalyko užduotims naudoti 

tekstus, uždarojo tipo testus papildyti atvirojo tipo klausimais, į kuriuos atsakant 

reikia argumentuoti, dalykinio rašymo užduotimis ir pan.); 

2.3.rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, 

kalbant, skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir stebi jų daromą pažangą; 

2.4.sudaro sąlygas, kad mokiniai per dalyko pamokas tobulintų ir aukštesnius 

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus.  

Lietuvių (valstybinė) kalba.  

1.Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, 

kalbėjimo ir klausymo gebėjimai ugdomi per kitų dalykų ar kitų ugdymo sričių 

ugdomąsias veiklas: 

1.1. naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui 

ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus; 

1.2. Lietuvių kalbos ugdymo programoje mokoma integruotai per visų dalykų 

pamokas, integruojami mokymo lietuvių kalba fragmentai; 

1.3.siekiant dvikalbio ugdymo nuoseklumo, Pasaulio pažinimo temos, susijusios 

su Lietuvos istorija, geografija, kultūra, dėstomos lietuvių kalba. Meno dalykai 

mokomi lietuvių kalba.  

2. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 

2.2. mokytojai, formuodami  lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinį,  

numato ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar 

kitokia mokiniams patrauklia veikla, ne tik mokykloje, o motyvaciją mokytis 

skatinančiose saugiose aplinkose.  Susitarta, jog vieną kartą per mėnesį lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojai organizuos netradicines pamokas Vilniaus mieste 

ir jos apylinkėse, literatūrinėse vietose ir kt. 

2.3. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos bendrojoje programoje 
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numatyto patenkinamo lygio, atsižvelgdami į nacionalinių ir tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų, pasiekimų vertinimo taikant nacionalinius mokinių 

pasiekimų patikrinimų testus mokykloje rezultatus ir rekomendacijas dėl 

mokinių pasiekimų gerinimo,  sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas iš 

valandų ugdymo plane, skirtų mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams 

tenkinti:  

2.4.1. skiriamos grupinės konsultacijos mokslo metų bėgyje;  

2.4.2. skiriamas papildomas darbas vasaros atostogų metu; 

2.4.3 organizuojamas mokymas laikinojoje grupėje; 

2.4.4.skiriant konkrečiai klasei reikalingą ugdymo valandų skaičių. 

Rusų (gimtoji) kalba. 

1.Rusų kalba yra privaloma. Rusų (gimtosios) mokoma pradiniame ir 

pagrindiniame ugdyme. 

2. Mokiniams, kurie nepasiekia rusų kalbos bendrojoje programoje numatyto 

patenkinamo lygio, atsižvelgdami į nacionalinių ir tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų, pasiekimų vertinimo taikant nacionalinius mokinių pasiekimų 

patikrinimų testus mokykloje rezultatus ir rekomendacijas dėl mokinių 

pasiekimų gerinimo,  sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas iš valandų 

ugdymo plane, skirtų mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti:  

2.4.1. skiriamos grupinės konsultacijos mokslo metų bėgyje;  

2.4.2. skiriamas papildomas darbas vasaros atostogų metu; 

2.4.3 organizuojamas mokymas laikinojoje grupėje; 

2.4.4.skiriant konkrečiai klasei reikalingą ugdymo valandų skaičių. 

 Užsienio kalbos mokymui siūloma rinktis ne mažiau, kaip iš dviejų Europos 

kalbų: anglų ir vokiečių. Užsienio kalbai mokyti visose 2-4 klasėse skiriama po 

2 valandas per savaitę. Mokinių tėvams pageidaujant, pirmoje klasėje 1 

papildoma valanda skiriama iš neformalaus ugdymo valandų. 

Mokiniams, kurie nepasiekia anglų kalbos bendrojoje programoje numatyto 

patenkinamo lygio, atsižvelgdami į nacionalinių ir tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų, pasiekimų vertinimo taikant nacionalinius mokinių pasiekimų 

patikrinimų testus mokykloje rezultatus ir rekomendacijas dėl mokinių 
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pasiekimų gerinimo,  sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas iš valandų 

ugdymo plane, skirtų mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti: 

Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo 

dalykui skirto ugdymo laiko. Dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko skiriamas 

organizuoti natūralioje gamtinėje aplinkoje tyrinėjimams (parke, miške, prie 

vandens telkinio ar pa.), aplinkoje, labaratorijose.  Siekiant dvikalbio ugdymo 

nuoseklumo, Pasaulio pažinimo temos, susijusios su Lietuvos istorija, 

geografija, kultūra, dėstomos lietuvių kalba. Meno dalykai mokomi lietuvių 

kalba. 

Socialiniams gebėjimams ugdyti dalį (1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko 

skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos 

pažinimui palankioje aplinkoje (pvz. lankantis visuomeninėse, bendruomenių, 

kult9ros institucijose ir pan.). 

Matematinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrosiomis 

matematikos dalyko programomis. Naudojamos informacinės komunikacinės 

technologijos, skaitmeninės mokomosios programos. 

Kūno kultūra. Kūno kultūrai skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę. Ne 

mažiau kaip 1 valanda per savaitę skiriama papildomai šokiai iš valandų, skirtų 

mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. Mokiniai, gydytojų konsultacinės 

komisijos sprendimu atleisti nuo kūno kultūros pamokų, dalyvauja pamokoje. 

Jiems pamoka organizuojama kita, mokytojo pasirinkta forma. Mokytojai atsako 

už mokinių saugumą ir sveikatą ugdymo proceso organizavimo metu. 

Meninis ugdymas. Mokykloje vykdomas kryptingas kompleksinis meninis 

ugdymas (muzika, dailė, šokis). Pradiniame ugdyme įgyvendinama integruota 

muzikos ir sceninio šokio programa. Ši programa taip pat integruojama su 

neformaliuoju ugdymu.  Formaliojo  meninio ugdymo pamokos yra privalomos. 

Kryptingo kompleksinio meninio ugdymo programa tvirtinama mokyklos 

direktorės iki rugsėjo 20 dienos. Mokiniai, besimokantys pagal formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas, mokyklos direktoriaus įsakymu gali 

būti atleidžiami nuo menų ir sporto pamokų. Kryptingo kompleksinio meninio 

ugdymo programa įgyvendinama ir ugdymo procesas organizuojamas lietuvių 
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kalba. Mokinių ir jų  tėvų pageidavimu, suderinus su Mokyklos taryba, 

kryptingam kompleksiniam meniniam ugdymui organizuoti valandos skiriamos 

ugdymo plane iš privalomų pamokų, neformalaus ugdymo ir mokinių 

poreikiams tenkinti valandų. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas ne 

tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Meno studijų mokiniai dalyvauja meniniuose 

projektuose, koncertuose, valstybinių švenčių minėjimuose. Mokinių skaičius 

neformaliojo švietimo grupėje ne mažiau 12 mokinių. Neformaliojo švietimo 

programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre. 

3. Bendrųjų 

kompetencijų ir 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymo, prevencinių 

bei kitų programų 

integravimo į ugdymo 

turinį. 

1.Bendrųjų kompetencijų ugdymo programos realizuojamos kiekvieno 

mokomojo dalyko pamokose (prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimo 

ir jų įgyvendinimo, integruojant į Bendrosios programos dalykus ar vykdant 

atskiras programas, skiriant joms tikslines ugdymo valandas): 

1.1 į Pasaulio pažinimo turinį integruojama “Alkoholio, tabako ir kitų, psichiką 

veikiančių, medžiagų vartojimo prevencijos“ programa; 

1.2. į rusų kalbos  ugdymo turinį integruojamos Žmogaus saugos, saugaus eismo 

temos. Integruojama Ugdymo karjerai programa (Švietimo ir mokslo 

ministerijos ministro, įsakymas  2014-01-15 Nr. V-72); 

1.3. į lietuvių kalbos ugdymo turinį integruojamos tabako, alkoholio, narkotikų 

ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinės programos temos.  

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos; 

1.4. į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama (šių 

programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios 

programos turinį) :Mokymosi mokytis; Komunikavimo; Darnaus vystymosi; 

Kultūrinio sąmoningumo; Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai. 

2.Neformaliajame ugdyme įgyvendinamos prevencinės programos. Jos turi būti 

integruotos į klasių valandėlių turinį. Programos gali būti įgyvendinamos, 

skiriant joms tikslines valandas, skirtas pažintinės ir kultūrinės veiklos 

įgyvendinimui (programų temos ir organizavimo laikas, turi būti įrašytas ų klasė 

vadovo veiklos planą)  :  

2.1.Smurto ir patyčių; alkoholio, tabako,  ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencinė programa ; 

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017-

06-09 protokolas Nr. 01-07. 
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2.2.“Obuolio draugai“ ;  

2.3.“Zipio draugai“ (1- klasių mokinių socialinio emocinio ugdymo programa; 

2.4.“Įveikime kartu“ . 

Pradinio ugdymo mokytojas bendradarbiaudamas su socialiniais pedagogais, 

privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje 

ir ilgalaikėje prevencinėje programoje, kuri apimtų smurto, patyčių, alkoholio, 

tabako, taip pat kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, skatintų 

sveiką gyvenseną (žiūrėti: ŠMM 2017-03-22 įsakymas Nr. V-190). 

Už mokinių saugumą ir sveikatą vykdant formalųjį ir neformalųjį ugdymą, 

atsakingi mokytojai, klasių vadovai, būrelių vadovai ir kiti mokyklos pedagogai 

bei mokyklos .aptarnaujantis personalas. 

4. Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo.  

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal mokyklos parengtą Pažangos ir 

pasiekimų ugdymosi aprašą. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas 

formuojamasis ugdomasis, diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis 

vertinimas:  

1.Formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso 

metu teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o tėvams raštu, parašant 

komentarą) apie jo mokymosi eigą, pasiekimus, nesėkmes; 

2. Diagnostinis vertinimas atliekama; pagal iš anksto aptartus su mokiniais 

vertinimo kriterijus atliekamas: ugdymosi etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant 

nustatyti esamą padėtį (kokie mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga, numatyti 

tolesnio mokymosi galimybes; gali būti taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo 

būdai (projektiniai, kontroliniai darbai ir testai; informacija apie mokymosi 

pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams ir 

tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais. Mokytojas renkasi 

vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas (pvz. vertinimo aplankas, 

pasiekimų knygelė ar kt.); 

3.Apibendrinamasis susumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo 

laikotarpio ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Trimestro mokinių 

pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per trimestrą padarytą pažangą, 

orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių 

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017-

06-09 protokolas Nr. 01-07. 
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požymius, ir įrašomi: 

3.1. pradinio ugdymo el. dienyne; 

3.2.mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėse. 

 Mokinių pažanga fiksuojama kiekvieną dieną elektroniniame dienyne 

(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis, nepatenkinamas). Dorinio ugdymo, 

projektų, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai 

vertinami įrašu „p. p“ (padarė pažangą) arba „n. p.“ (nepadarė pažangą). 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal individualizuotą 

programą, pažanga fiksuojama „p. p“ (padarė pažangą)  arba „n. p.“(nepadarė 

pažangą). 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. Siekiant reguliuoti mokinių mokymosi krūvį, parengtas 

Atsiskaitomųjų darbų rašymo ir reglamentavimo tvarkos aprašas. Vadovaujantis 

aprašu, mokytojai planuoja ir fiksuoja kontrolinių darbų vykdymą, kontrolinių 

darbų rezultatų skelbimo mokiniams tvarką.  Mokiniai atsiskaito už praleistus 

kontrolinius darbus. 

5. Išvykstančių Lietuvos 

Respublikos piliečių, 

asmenų, baigusių 

užsienio valstybės ar 

tarptautinės 

organizacijos pradinio 

ugdymo programos 

dalį, ugdymo 

organizavimo. 

 Įvertinant tai, kad skirtingose šalyse skiriasi ugdymo programos, jų trukmė ir 

kt., priimant asmenį mokytis, atsižvelgti į jo amžių, vertinti asmens įgytą patirtį, 

motyvaciją ir kt., o ne testuoti ar kitaip tikrinti akademinius pasiekimus. 

Atvykęs/sugrįžęs iš užsienio asmuo turi teisę tęsti mokymąsi nuosekliai. Jeigu 

asmuo atvyksta mokytis pasibaigus ugdymo procesui/mokslo metams, jis 

priimamas mokytis į aukštesnę klasę, nei mokėsi užsienio šalies mokykloje. Jei 

mokinys atvyksta mokytis mokslo metų eigoje - tęsia mokymąsi analogiškoje 

klasėje. Daugelyje užsienio šalių pagrindinio ugdymo programa yra devynerių 

metų trukmės, tad jei atvykęs asmuo užsienio valstybėje yra baigęs pagrindinio 

ugdymo programą, jis turi teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. 

Priimant mokinį mokytis, informuoti apie pasiekimų vertinimo tvarką, 

pasiekimų patikrinimus.  

Mokiniui, nesimokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, 

savivaldybėje nesusidarius nemokančių lietuvių kalbos mokinių išlyginamajai 

Apie užsieniečių mokymą ir 

pasiekimus reglamentuoja Švietimo 

ir mokslo ministerijos įsakymas 

“Dėl teisės aktų pakeitimo“ (2017-

02-20Nr.SR-798). 

Direktorės įsakymas 2017-05 12 

Nr.108 “Dėl Mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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klasei, mokykla sudaro sąlygas intensyviai tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus, 

organizuodama papildomą, individualų lietuvių kalbos mokymą, skirdama 

valandų iš mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamų valandų. Intensyvus 

lietuvių kalbos mokymasis gali būti vykdomas iki metų laiko (išimtinais atvejais 

ir ilgiau). 

6  Dvikalbio ugdymo 

mokymosi 

organizavimo. 

Siekiant dvikalbio ugdymo nuoseklumo pasaulio pažinimo temos, susijusios su 

Lietuvos istorija, geografija, kultūra, dėstomos  lietuvių kalba. Į visus pradinio 

ugdymo dalykus,  integruojami mokymo lietuvių kalba fragmentai. Menų 

dalykai dėstomi lietuvių kalba.  

Dvikalbiam ugdymui, integruotam  dalykų ugdymo procesui organizuoti ir kitai 

ugdymo veiklai, pamoką gali vesti du mokytojai, organizuojantis integruotą 

pamoką. 

Dvikalbis ugdymas organizuojamas pagal mokyklos direktorės patvirtintą 

Dvikalbio ugdymo programą. 

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017-

06-09 protokolas Nr. 01-07. 

Direktorės įsakymas 2013-06-11 Nr. 

V-106. 

7 Adaptacinio 

laikotarpio naujai 

atvykusiems 

mokiniams skyrimo. 

Naujai atvykusiems mokiniams skiriamas mėnesio adaptacinis laikotarpis. 

Mokinių žinios nevertinamos, mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo 

metodus (stebėjimą, pokalbį ir kt.). Adaptacinio laikotarpio organizavimo 

terminai ir vertinimas apibrėžti mokyklos Pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos apraše . 

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017- 

06-09 protokolas Nr. 01-07. 

Pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas (direktorės 2017 m. 

gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-108) 

8. Neformaliojo vaikų 

ugdymo organizavimo. 

1.Pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, Mokykla siūlo mokiniams skirtingų 

krypčių programas, atitinkančias jų amžių, saviraiškos poreikius, padedančias 

atsiskleisti pomėgiams ir talentams, ugdančias savarankiškumą, sudaro sąlygas 

bendrauti ir bendradarbiauti.  

2.Neformaliojo vaikų švietimo veikla derinama su formaliojo švietimo 

veiklomis, siekiant padėti vaikui  ne tik siekti asmeninės pažangos, bet ir 

prezentuoti mokyklą visuomenėje. 

3.Mokykloje vykdomas kryptingas kompleksinis meninis ugdymas. Kryptingas 

kompleksinis meninis ugdymas organizuojamas pagal mokyklos direktorės 

įsakymu patvirtintą programą, Mokyklos strateginiame plane 2017–2019 m.m. 

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio  

2017-06-09 protokolas Nr. 01-07. 

.Priedas Nr. 1,2. 
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ir Mokyklos veiklos plane 2017-2018 ir 2018-2019  m. m. patvirtintą Kryptingo 

kompleksinio  meninio ugdymo programą. 

4. Integruojamas ugdymo turinys, įgyvendinant integruotą muzikos ir  sceninio 

šokio programą. 

Formaliojo Kryptingo kompleksinio  meninio ugdymo  turinys integruojamas su 

neformaliuoju ugdymu. Ilgalaikiuose meninio ugdymo dalykų (muzikos, šokio 

ir dailės) planuose numatyta formalaus ir neformalaus meninio ugdymo 

integracija.  

5.Neformalusis ugdymas organizuojamas pagal būrelių vadovų parengtas 

ugdymo programas, mokyklos direktorės įsakymu patvirtintą užsiėmimų 

tvarkaraštį.  

6.Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys registruojami 

Mokinių registre. 

7.Mokiniams siūlomos nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines 

kompetencijas ugdančios prevencinės programos. Programos įgyvendinamos 

per formalųjį ir neformalųjį ugdymą . 

 

9 Dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamo 

minimalaus ir 

maksimalaus valandų 

skaičiaus. 

Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti 2017-

2018 ir 2018-2019 mokslo metams skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo 

trukmė 1 klasėse - 35 minutės, 2-4 klasėse - 45 minutės. Bendrosios programos 

ugdymo dalykams skiriamas kiekvienam mokiniui minimalus valandų skaičius 

per savaitę. Mokyklos ugdymo  planas atitinka 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo 

metų pradinio ugdymo programos bendrojo plano reikalavimus. Mokinių 

mokymosi krūvis reguliuojamas vadovaujantis mokyklos direktorės įsakymu 

“Dėl mokinių mokymosi krūvio reguliavimo“ (2017-06-27 Nr. V-138). 

Neformalaus ugdymo valandų paskirstymas atitinka mokyklos profilį. Valandos 

mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, atsižvelgiant į mokyklos 

iškeltus prioritetus, spręstinas problemas.  

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017-

06-09 protokolas Nr. 01-07. 

10 Klasių dalijimo į 

grupės principų, 

laikinųjų grupių 

Klasės dalijamos į grupės: 

1.doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokiniai mokosi tikybos ir etikos 

dalyko arba mobilios grupės iš paralelinių klasių;  

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017-
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sudarymo ir skaičiaus, 

atsižvelgus į skirtas 

mokymo lėšas. 

2.lietuvių kalbai mokyti, klasėje ne mažiau, kaip 18 mokinių; 

3.užsienio kalbai mokyti, klasėje esant ne mažiau, kaip 20 mokinių ir, jei 

mokykla turi pakankamai mokymo lėšų; 

4. Menų dalykams mokyti klasė dalijama į grupes bei sudaromos jungtinės arba 

mobilios grupės iš paralelinių klasių mokinių, atsižvelgiant į mokinių 

pasirinkimus ir krepšelio lėšas. Grupėje ne mažiau, kaip 8 mokiniai ir ne 

daugiau, kaip - 30.  

5.Organizuojant neformalųjį švietimą, mokinių grupės sudaromos iš ne mažiau, 

kaip 12 mokinių. 

06-09 protokolas Nr. 01-07. 

12. Mokinių kompetencijų 

ugdymas mokomojo 

dalyko turinyje 

susietas su 

neformaliosiomis 

praktinėmis veiklomis 

1.Pažintinei-kultūrinei veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų. 

Mokytojai, gali įgyvendinti dalį ugdymo turinio per pažintinę ir kultūrinę veiklą. 

Formuojamo ugdymo turinio dalį, kuriam skiriamos 5 ugdymo dienos, 

sudaroma mokykloje ir už jos ribų vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, 

kūrybinė, sportinė, praktinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla. 

Mokytojai ilgalaikiuose planuose numato temas,  skirtas pažintinei-kultūrinei 

veiklai. Mokykloje ir už jos ribų organizuojamos netradicinės pamokos, 

prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla, siejama su mokyklos 

strateginiais tikslais, mokinių mokymosi poreikiais, socialinė veikla, 

savanorystės programos, kūrybinės dirbtuvės, netradicinės pamokos Vilniaus 

mieste. Už mokinių sveikatą ir saugumą renginių metu atsako mokytojai ir 

klasių vadovai bei kiti pedagoginiai darbuotojai. 2.Mokyklos bendruomenės 

sprendimas 2017-2018 m. m. dėl 5 ugdymo dienų pažintinės-kultūrinės veiklos 

organizavimo: 

2.1.Tarptautinis Projektas “Litvakai. 900 metų istorijos“-2017-11-16, 1 diena, 

Lenkų kultūros centre; 

2.2.Sveikatingumo ir sporto diena- 2018-05-28, 1 diena; 

2.3.Karjeros ir profesinio orientavimo diena-2018-05-29, 1 diena; 

2.4.Edukacinės išvykos, ekskursijos-2018-05-30, 1 diena; 

2.5.Trdicinės mokslo metų užbaigimo rikiuotės-2018-05-31, 1 diena. 

3. Mokyklos bendruomenės sprendimas 2018-2019 m. m. dėl 5 ugdymo dienų 

pažintinės-kultūrinės veiklos organizavimo: 

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 
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3.1.Vasario 16-osios valstybės atkūrimo dienos paminėjimas- 2019-02-16, 1 

diena; 

3.2.Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas- 

2019-03-11, 1 diena; 

3.3.Kultūrinė-Muziejų diena-2018-09-30, 1 diena; 

3.4.Šeimos dienos šventė -2019-05-01, 1 diena; 

3.5.Kalėdinių renginių diena-2018-12-20, 1 diena. 

Mokyklos direktorius suderinęs su Mokyklos taryba, gali keisti numatytas 2017-

2018 – 2018-2019 mokslo metų 5 ugdymo dienų pažintinės-kultūrinės veiklos 

organizavimą  ir pailgintų mokslo metų (2018-2019 m. m.) 5 ugdymo dienų 

organizavimo laiką. 

Mokinių fizinį ir psichologinį saugumą organizuojant formalųjį ir neformalųjį 

ugdymą reglamentuoja: Mokyklos nuostatai (patvirtinti Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu (2015-07-29 Nr.1-127); Mokyklos darbo 

tvarkos taisyklės (direktorės įsakymas 2015-04-20 Nr. V-74); Mokinių elgesio 

taisyklės, skatinimo ir nuobaudų sistema (direktorės įsakymas 2008-11-25 Nr. 

V-48); Mokytojų etikos kodeksas (direktorės įsakymas 2008-11-25 Nr. V-49) ir 

kiti mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai. 

13. Mokymosi pasiekimų 

gerinimo ir mokymosi 

pagalbos teikimo bei 

valandų, skirtų 

mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti, 

panaudojimo 

1. Mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas ir laiku nustatomi mokiniui 

kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus 

informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ir kartu tariamasi, kaip bus organizuojama veiksminga mokymosi 

pagalba. Direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė, atsakinga už mokymosi 

pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą (metodinių grupių pirmininkai, direktorės pavaduotojai - grupių 

kuratoriai). 

2. Mokymosi pagalba mokiniui suteikiama, kai: 

2.1. jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio  

ugdymo bendrosiose programose, 

2.2. mokinys nedaro pažangos;  

2.3. kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai;  

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 
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2.4. kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų.  

3. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos 

poreikio mokiniui, atsižvelgus į mokančio mokytojo ar švietimo pagalbos 

specialisto rekomendacijas. 

4. Mokymosi pagalba teikiama: 

4.1. pirmiausia pamokoje kaip grįžtamasis ryšys, pagal jį nedelsiant turi būti 

koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, 

metodikas ir kt.; 

4.2. skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę 

rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi 

pagalbos poreikį; 

4.3.  mokyklos pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos 

reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų. 

5. Teikiant mokymosi pagalbą, sudaromos mokinių, kuriems reikia panašaus 

pobūdžio pagalbos, grupės. Šios grupės gali būti sudaromos ir iš gretimų klasių 

mokinių. Išskirtiniais atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir 

individualiai. 

6. Mokykloje parengtas mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planas, 

atsižvelgiant į esamus mokinių pasiekimus, nacionalinių ir tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų duomenis.  

7. Kartu su mokiniu, mokinio tėvais ( globėjais, rūpintojais) , vaiko gerovės 

komisija sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis. 

8. Mokykla sudaro galimybes mokytojams tobulinti savo profesines žinias, 

ypatingai dalykines kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, 

organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. 

9. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, ugdo sąmoningą 

ir atsakingą požiūrį į mokymąsi;  mokinių pasididžiavimo savo mokykla, 

mokymusi jausmus; atkaklumą mokantis; nuolat aptaria mokinių pasiekimų 

gerinimo klausimus mokyklos bendruomenėje. 

10. Mokykla tobulina mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, itin 

daug dėmesio skirdama grįžtamajam ryšiui, formuojamam vertinimui pamokoje, 
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diagnostiniam vertinimui; jais grindžia reikiamus sprendimus dėl įvairių 

mokinių grupių, klasių mokinių pasiekimų dinamikos, mokytojų ir visos 

mokyklos indėlio į mokinių pažangumą. 

11. Mokykla užtikrina sistemingą pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų 

prevenciją ( iš anksto numatant galimas problemas ir stengiantis jų išvengti), 

intervenciją ( sprendžiant iškilusias problemas ) ir žemų pasiekimų 

kompensacines priemones ( suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti namuose ir 

pan.). 

12. Mokymosi pagalba teikiama Romų mokiniams, organizuojant pailgintos 

darbo grupės užsiėmimus, finansuojamus iš savivaldybės biudžeto (Projektas 

Romų vaikams). 

13. Siekiama gerinti mokinių pasiekimus, atsižvelgiant į nacionalinių ir 

tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų vertinimus,  nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų testų mokykloje rezultatus, valandas ugdymo plane, 

skirtas mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: rusų (gimtosios), lietuvių 

(valstybinės), anglų kalbų pasiekimams, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimams ugdyti, individualioms konsultacijoms, gabiems 

mokiniams ir mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, pagalbai teikti. 

Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, naudojamos: 

kryptingam kompleksiniam meniniam ugdymui, užsienio kalbų mokymui,  

projektinei veiklai, prevencinėms ir kitoms programoms įgyvendinti. 

14.  

Diferencijuoto 

mokymo taikymo 

1.Diferencijuotu ugdymu atsižvelgiama į mokinio turimą patirtį, motyvaciją, 

interesus, siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius. Pagal tai 

mokiniui pritaikomos mokymosi užduotys, ugdymo turinys, metodai, 

mokymosi priemonės, mokymosi aplinka. Diferencijuoto ugdymo tikslas-

sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios 

pažangos. 

 2.Diferencijavimas gali būti taikomas :  

2.1.kiekvienam individualiai; mokinių grupei; pasiekimų skirtumams mažinti, 

gabumams plėtoti, pritaikant įvairias mokymosi strategijas; projektiniai darbai, 

tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės, sudarant panašių polinkių, interesų 

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017-

06-09 protokolas Nr.01-07. 

Mokyklos metodinės tarybos 

posėdis 2017-06-01 protokolas 

Nr.01-06. 
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mokinių grupes; 

2.2.gali būti sudaromos darbo  grupės tam tikroms veikloms atlikti 

(projektiniai, tiriamieji mokinių darbai). Mokinių perskirstymas ar priskyrimas 

grupei gali būti trumpo laikotarpio - tik tam tikroms užduotims atlikti. Stebimas 

ir analizuojamas daromas poveikis mokinio pasiekimams ir pažangai; 

2.3..2017–2018, 2018–2019 mokslo metais  taikomas diferencijuotas mokymas 

1–4-ose klasėse per menų pamokas. Per vieną  pasirenkamųjų dalykų pamoką 

(dizainas, vokalinis muzikavimas, šokis) klasės mokiniai  skirstomi į laikinąsias 

grupes, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir galimybes, pasirinkimus 

mokytis pagal išplėstinę ar bendrąją dalyko programą / kalbos mokėjimo lygį; 

 2.4.mokiniai renkasi jų polinkius ir norus atitinkančius pasirenkamuosius 

dalykus, dalykų modulius 10-ose klasėse (Priedas Nr. 3,4,5); 

 

15.  

Individualaus plano 

sudarymo 

1.Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas kartu su mokiniu jo galioms 

ir mokymosi poreikiams gerinti, įgyti reikiamas kompetencijas. Individualų 

ugdymo planą privaloma sudaryti: 

1.1. mokiniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

1.2.mokiniui, kuris mokosi namuose;  

1.3.individualiam darbui su mokiniu, kuriam reikalinga specialioji pedagoginė 

pagalba; 

1.4. individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymo pagalbai teikti 

(gabiems mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant 

žemiems mokymosi pasiekimams, skaitymo gebėjimų ugdymo, prevencinėms 

programoms). 

2.Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, individualus planas sudaromas 

pagal Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašo prieduose pateiktas 

lenteles. 

3.Individualus ugdymo planas sudaromas  besimokantiems pagal pagrindinio 

ugdymo programą mokiniams, kuriems skiriamas mokymas namuose. Jame 

numatomi mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indėlis, planuojami mokytis 

dalykai, jiems skiriamas pamokų skaičius, pasiekimų patikrinimo būdai. 

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017-

06-09 protokolas Nr.01-07. 

Mokyklos metodinės tarybos 

posėdžio protokolas 2017 



 

 

26 

Mokinys mokosi pagal mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų 

(globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį. Specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymas organizuojamas pagal direktorės patvirtintą “Specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašą (įsakymas 2013-08-30 Nr. V-

202). 

16.  

Bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais 

organizavimo 

1.Mokinių tėvų informavimas ir bendravimas su jais organizuojamas, 

vadovaujantis darbo grupės parengtu ir mokyklos direktorės įsakymu patvirtintu 

,,Mokyklos bendravimo su mokinių tėvais aprašu” (2013-07-02 Nr. V-186), 

“Tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašu“ (direktorės įsakymas 

2013-08-02 Nr. V-2), siekiant užtikrinti, kad tėvai ir mokykla keistųsi abipusiai 

reikalinga informacija, sudaro tėvams sąlygas dalyvauti mokyklos gyvenime, 

savanoriauti , kartu spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio ir kitus 

klausimus . 

2.Mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojami mokinių tėvams lietuvių 

kalbos, anglų kalbos, informacinių technologijų kursai, sportiniai užsiėmimai. 

3.Siekiant kokybiško mokinių ugdymo, tėvams organizuojam mokymai, kaip: 

3.1.sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką 

namuose; 

3.2.padėti vaikams mokytis namuose; 

4.Sudaromos sąlygos tėvams dalyvauti kartu su mokiniais mokyklos, šalies ir 

tarptautiniuose projektuose. 

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-

06-08 protokolas Nr.02-05. 

Mokyklos tarybos posėdžio 2017-

06-09 protokolas Nr.01-07. 
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IV SKIRSNIS 

Pradinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius: 

(1-2 klasės) 

 

Dalykai Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1a 1b  2a 2b   

Iš viso 

1-2 

klasės 

1 a 1 b  2 a 

 

2 b 

 

 

2018-2019 m. m. 2018-2019 m. m. 2016-2017 m. m. 2017-2018 m. m. 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1  1 1  2 1 1  1 1  

Kalbos:              

Mokymosi (gimtoji) kalba 7 7  7 7  14 7 7  7 7  

Lietuvių kalba 4/4 4/4  5 5  9 3 3  5/5 5/5  

Užsienio kalba - -  2 2  2 - -  2/2 2/2  

Matematika 4 4  4 4  8 4 4  4 4  

Pasaulio pažinimas 2 2  2 2  4 2 2  2 2  

Meninis ir technologinis ugdymas:              

Dailė ir technologijos 1+1 1+1  1+1 1+1  4 1+1 1+1  1+1 1+1  

Muzika  2/2 2/2  2/2 2/2  4 2/2 2/2  2/2 2/2  

Integruota muzika ir sceninis šokis              

Kūno kultūra* 2 2  2 2  4* 2 2  2 2  

Pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai: 

             

Šokis 1 1     1* 1/1 1/1     

Valandos, skiriamos mokiniui 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

1 1  1 1  2 1 1  1 1  

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 

25 25  27 27   24 24  27 27  

Neformalusis vaikų švietimas 2 2  2 2  4 2 2  2 2  

* - kūno kultūrai skirta 5 valandos (1-2 klasei), iš jų skirta 1 valanda šokiui 1 klasėje. 
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V SKIRSNIS 

Pradinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius 

(3-4 klasės) 

Dalykai Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius 

3 a 

 

3 b 

 

4 a 4 b 4c  

Iš viso 

3-4 

klasės 

3a 3b 3c 

 

4a 

 

4b 

 

4c 

2018-2019 m. 

m. 

2018-2019 m.m. 
 

2016-2017m.m.   

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Kalbos:             

Mokymosi (gimtoji) kalba 7 7 7 7 7 14 7 7 7 7 7 7 

Lietuvių kalba 5/5 5/5 5/5 5/5 5 10 4 4 4 5/5 5/5 5 

Užsienio kalba 2/2 2/2 2/2 2/2 2 4 2 2 2 2 2 2 

Matematika 4 4 5 5 5 9 4 4 4 5 5 5 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 

Meninis ir technologinis ugdymas:             

Dailė ir technologijos 1+1 1+1 1 1 1 3 1+1 1+1 1+1 1 1 1 

Muzika   2 2 2 4 2/2 2/2 2 2/2 2/2 2 

Integruota muzika ir sceninis šokis 2/2 2/2           

Kūno kultūra* 2 2 2 2 2 4* 2 2 2 2 2 2 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai: 

            

Šokis*   1 1 1 1*    1 1 1 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 

27 27 28 28 28  27 27 27 28 28 28 

Valandos, skiriamos mokiniui 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

1 1    1* 1 1 1    

Neformalusis vaikų švietimas 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 
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* - kūno kultūrai skirta 5 valandos (3-4 klasei), iš jų skirta 1 valanda šokiui 4 klasėje. 

 

VI SKIRSNIS 

Pradinio  ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius namuose mokomiems mokiniams pagal pritaikytą 

bendrojo ugdymo programą 

(1-4 klasės) 

 

Dalykai Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 

klasės 

2 klasės 3 

klasės 

4 klasės 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kalbos:     

Mokymosi (gimtoji) kalba 4 3 3 4 

Lietuvių kalba* 2 2 2 3 

Užsienio kalba - 1 1 1 

Matematika 3 3 3 3 

Pasaulio pažinimas 1 1 1 1 

Meninis ir technologinis ugdymas**: 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dailė ir technologijos     

Muzika     

Kūno kultūra     

Maksimalus mokinio pamokų 

skaičius: 

11 11 11 13 

* Mokiniams skiriamos papildomos dvi pamokos per savaitę lietuvių kalbai mokyti  

** Mokinys gali integruotai mokytis muzikos, dailės ir technologijų, kūno kultūros 
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VII SKIRSNIS 

Pradinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius namuose mokomiems mokiniams besimokantiems pagal 

individualizuotą bendrojo ugdymo programą 

(1-4 klasės) 

Dalykai Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 

klasės 

2 klasės 3 

klasės 

4 klasės 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)     

Kalbos:     

Mokymosi (gimtoji) kalba 3 3 3 3 

Lietuvių kalba* 2 2 2 2 

Užsienio kalba - 1 1 1 

Matematika 2 2 2 3 

Pasaulio pažinimas 1 1 1 1 

Meninis ir technologinis ugdymas**:     

Dailė ir technologijos     

Muzika     

Kūno kultūra     

Maksimalus mokinio pamokų 

skaičius: 

8 9 9 10 

* Mokiniams skiriamos papildomos dvi pamokos per savaitę lietuvių kalbai mokyti  

** Mokinys mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas ir nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros 

 

Pritarta                                                                 Patvirtinta 

Vilniaus „Saulėtekio“                               Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos – daugiafunkcio centro 

mokyklos – daugiafunkcio centro                                                                                                     

 mokyklos tarybos 2017 m. birželio 09 d..     Direktoriaus įsakymu Nr. V- 
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