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JONAVOS ,,NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

2016 – 2017 M. M. UGDYMO ORGANIZAVIMO  ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant Jonavos ,,Neries‘ pagrindinės mokyklos 2016 – 2017 m. m. tikslus ir 

uždavinius, buvo siekiama gerinti ugdymo kokybę, stebint ir analizuojant mokinių asmeninius 

pasiekimus ir fiksuojant pažangą; kurti ir tobulinti kolegialaus mokytojų veiklos grįžtamojo ryšio 

sistemą bei tobulinti edukacines aplinkas, orientuotas į mokinių esminių kompetencijų ugdymą. 

Dauguma mokinių sėkmingai ugdėsi vertybines nuostatas, pasitikėjimą savimi, stebėjo 

asmeninę pažangą, tenkino savirealizacijos reikmes aktyviai dalyvaudami mokyklos tradiciniuose 

renginiuose ir miesto organizuojamose akcijose, projektinėje veikloje: Pyragų, šokių dienose, 

akcijoje ,,Pasibelsk“ ir kt., įvairiose kalendorinėse šventėse (Užgavėnės, naujametiniai, kalėdiniai, 

velykiniai renginiai). Mokykloje buvo minimos ir Lietuvos valstybinės šventės,  Sausio 13-oji – 

Laisvės gynėjų diena, Tolerancijos diena ir kt. 

2016 – 2017 mokslo metus mokykloje  baigė 327  5-10 kl. mokiniai.  Bendras mokyklos 

mokymosi pasiekimų vidurkis – 7,44. 6 dešimtos klasės mokiniams įteikti pagrindinio ugdymo 

išsilavinimo pažymėjimai ir 1 dešimtokui, besimokiusiam pagal individualizuotą programą, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. 73 aštuntos klasės mokiniai baigė pagrindinio 

ugdymo programos 1-ąją dalį. 82 % aštuntokų pasirinko mokymąsi gimnazijose ar kitose 

mokyklose.  Aukštesniuoju lygiu  metus baigė 27 (8,3%), pagrindiniu- 145 (44,4%), patenkinamu-

118 (36%), nepatenkinamai- 37 (11,3 %,)  5 – 10 klasių mokiniai. Dalyvavome 6 ir 8 kl. NMPP 

vykdyme. Nudžiugino geri rezultatai: 6 kl. pasiekimų vidurkiai: matematika – 53,3%, skaitymas – 

43,8%, rašymas  – 40%. 8 kl.: matematika – 50,2%, skaitymas – 61,2%, rašymas  – 47,1%, gamtos 

mokslai- 55,8%, socialiniai mokslai- 49,1%. PUPP dalyvavo penki 10 kl. mokiniai. Jų rezultatai: 

matematikos vidutinis pažymys- 4,25; lietuvių k. – 4,2. 

Mokykloje mokslo metų pradžioje buvo ugdoma 30 (apie 7 %) specialiųjų poreikių 

mokinių, mokslo metų pabaigoje - 28 mokiniai. 6 mokiniai mokėsi pagal  individualizuotas 

programas. Specialiojo pedagogo ir logopedo, socialinio pedagogo ir psichologo bei mokytojo 

padėjėjo  pagalba teikta visiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams (vadovaujantis Jonavos 

PPT rekomendacijomis). 

Tenkinant pagrindinio ugdymo(si) poreikius, 2016 – 2017 m. m. ugdymo valandos 

paskirstytos tikslingai, panaudotos visos ugdymo plano galimybės. Pamokų pasiskirstymas atitiko 

Bendrųjų ugdymo planų reikalavimus ir mokinių poreikius bei mokyklos galimybes. Organizuojant 

ugdymo procesą buvo laikomasi Mokyklos parengtų tvarkų. Tinkamai ir pilnai panaudotos                      

7 mokslo dienos mokinių ugdomajai, kultūrinei, pažintinei, turistinei, sportinei veiklai.  
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Panaudotos visos neformaliojo švietimo valandos mokinių pasirinktoms saviraiškos 

programoms vykdyti. Didelis būrys vaikų lankė šokių ir meno būrelius, ,,Naminukas“ klubo 

užsiėmimus, futbolo, šachmatų ir kitus sporto  būrelius. Organizuotos parodos mokyklos erdvėse, 

bibliotekoje. Dalyvavome respublikiniuose  piešinių, kalbų ir matematikos konkursuose, rajono ir 

apskrities renginiuose. Mokyklos futbolo komanda, vadovaujama mokytojo A. Teslionoko, tapo 

respublikos čempionais. Mokyklos ansamblis, vadovaujamas A. Grigaravičiūtės, bei šokių grupės, 

vadovaujamos D. Bareikaitės, dalyvavo ne tik mokyklos, bet ir rajono bei respublikos renginiuose, 

šventėse. Aktyviai dirbo jaunieji mokyklos paramedikai, vadovaujami sveikatos priežiūros 

specialistės I. Kazokienės, kūno k. mokytojos Ž. Laurinavičienės ir biologijos mokytojos R. 

Žižienės. Dieninėje vasaros anglų kalbos/sveikos gyvensenos stovykloje  ilsėjosi ir vykdė įvairias 

veiklas 29 mokiniai. Geri mokyklos pasiekimai visose neformaliojo švietimo srityse. 

Mokyklos mokytojai buvo aktyvūs rajono metodinių grupių nariai, nuolat siūlantys 

naujoves ir jas įgyvendinantys. Šiais mokslo metais mokykla priėmė sprendimą diegti kolegialų 

grįžtamąjį ryšį, mokytojai stebėjo kolegų pamokas, jas aptarė metodinėse grupėse. Buvo siekiama 

nuolatinio  mokytojų profesinės kompetencijos augimo, bendradarbiavimo su dalykų mokytojais ir 

klasių vadovais. Mokytojos per visus mokslo metus vykdė integruotas pamokas, kitas veiklas ir  

projektus, kurių rezultatus pristatė metodinių grupių posėdžiuose. Mokykloje buvo vykdomos ir į 

įvairius dalykus integruojamos sveikos gyvensenos, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos, 

ugdymo karjerai, antikorupcijos programos. Buvo skatinami pozityvūs mokyklos bendruomenės 

santykiai. Vyko atvirų durų dienos, kur tėvai aptarė mokinių ugdymo(si) problemas su dalykų 

mokytojais. Mokinių tėvai visus metus turėjo galimybę dalyvauti mokytojų pamokose, stebėti savo 

vaikų elgesį ir ugdymą(si). 

Efektyvinta mokinių savivaldos veikla. Kiekvieną ketvirtadienį buvo kviečiami mokinių 

tarybos (vadovė – technologijų mokytoja D. Grinė) susirinkimai, kurių metu klasių seniūnai aptarė 

savaitės veiklą, planavo renginius. Organizuotas susitikimas su  ,,Lietavos“ pagrindinės mokyklos 

mokinių taryba. Abiejų mokyklų mokinių tarybos nariai diskutavo rūpimais klausimais. Mokiniams 

suteikta daugiau laisvės patiems organizuoti renginius. 

Mokykla dalyvavo darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programoje ,,Darni 

mokykla“. Klasių auklėtojos ir specialistai vykdė ankstyvosios alkoholio vartojimo prevencijos 

programą 11 – 18 m. mokiniams „Kalbėkimės“. Mokyklos socialinė pedagogė A. Skirmantienė ir 

psichologė S. Cėgienė vykdė gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti 

tabako, alkoholio ir narkotikų, ugdymo programą 6 – 7 kl. mokiniams ,,Gyvai“. Mokyklos 

psichologė kuravo „Savęs pažinimo“ grupę, kurioje ugdomi socialiniai, bendravimo, 

bendradarbiavimo įgūdžiai. Ji taip pat vadovavo mokinių savanorių grupei „Bendraamžiai – 

bendraamžiams“. Grupės tikslas – laiku suteikti mokiniams pagalbą, kai jie jaučiasi vieniši, 
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nusivylę, susierzinę, patyrę patyčias ar nesėkmę, turi elgesio problemų. IT mokytoja ekspertė                 

N. Urbonavičienė vykdė projektus su 5 – 10 kl. mokiniais: ,,Get Onlain Week“, ,,Start“, 

,,eTwinning“. 

Apie išskirtinius pasiekimus mokyklos bendruomenei informacija pateikta tradiciniame 

renginyje ,,Mokyklos garbė“, mokyklos tinklalapyje, mokytojų asmeniniuose tinklalapiuose, 

interneto portaluose, socialiniuose tinkluose, rajono bei šalies žiniasklaidoje. 

 

2017 – 2018  MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS  

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V – 442 ,,Dėl 2017 – 2018 ir 2018 – 2019 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“. 

2. Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja bendrųjų programų pagrindu parengti ir 

metodinėse grupėse suderinti dalykų ilgalaikiai planai, pagal bendruosius ugdymo planus parengtas, 

mokyklos tarybos ir steigėjo suderintas bei  direktoriaus patvirtintas šis mokyklos ugdymo planas. 

3. Ugdymo plano tikslas – sudaryti palankias sąlygas kiekvieno vaiko asmenybės 

brandai, stiprinant mokyklos bendruomenės narių partnerystę, tobulinant mokyklos kultūrą. 

4. Ugdymo plano uždaviniai:  

4.1. Ugdymo kokybės gerinimas, stebint ir analizuojant mokinių asmeninius 

pasiekimus ir fiksuojant pažangą. 

4.2. Kolegialaus mokytojų veiklos grįžtamojo ryšio sistemos kūrimas ir tobulinimas. 

5. Pagrindinės ugdymo plano sąvokos: 

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo  programos dalis.  

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis  ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama  ne mažiau 

kaip 30 minučių. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė  dalykui pagal modulį mokytis,  diferencijuotai  

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.  

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas,  parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 
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Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Ugdymo procesas 2017 – 2018 m. m. organizuojamas: 

6.1. 2017 – 2018 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiami atitinkamai: 

Klasė 
Mokslo metų 

pradžia 
Mokslo metų pabaiga 

Trukmė 

dienomis/savaitėmis 

5-10 09-01 06-14 181/36 
 

6.2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

6.3. Mokslo metai pagal  pagrindinio ugdymo programą skirstomi pusmečiais.  

Nustatoma tokia pusmečių trukmė 5 – 10 kl.: 

I pusmetis – 2017-09-01 – 2018-01-20 

II pusmetis – 2018-01-23 – 2018-06-14 

6.4. 5 – 10 kl. mokiniams skiriamos atostogos: 

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  2018-06-15 2018-08-31 
  

7. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių 

nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko dėl...“. Šiais atvejais  teminis 

planas koreguojamas. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. 

Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame 

dienyne. 

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

gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

 



7 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS  

UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

9. Mokyklos ugdymo planas grindžiamas demokratiškumo, prieinamumo, 

bendradarbiavimo principais. Mokykloje susitarta dėl plano formos ir turinio. Mokyklos ugdymo 

planą parengė  2017-06-06 direktoriaus įsakymu Nr. V-140 sudaryta plano rengimo grupė. 

Mokyklos ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams. 

10. Rengiant mokyklos ugdymo planą Mokytojų tarybos 2017-06-22 posėdyje 

(protokolas Nr. 2S – 9) priimti sprendimai dėl: 

10.1. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų; (Pr. 8) 

10.2. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo; (skirsnis 3) 

10.3. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje; 

(Pr.  6) 

10.4. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui; 

(skirsnis 12, Pr. 5) 

10.5. ugdymo turinio integravimo nuostatų; (skirsnis 9) 

10.6. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių; (skirsnis 6) 

10.7. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų ir dalykų modulių; (skirsnis 7) 

10.8. laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų; (skirsnis 15) 

10.9. švietimo pagalbos teikimo; (skirsnis 3) 

10.10. pagilinto dalykų mokymo; (Pr. 7) 

10.11. dalykų mokymo intensyvinimo; (skirsnis 10) 

10.12. mokinių socialinės – pilietinės veiklos organizavimo; (skirsnis4, Pr. 2.) 

10.13. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo; 

(Pr. 1) 

10.14. mokymo(-si)  sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose; (skirsnis 4) 

10.15. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo, minimalaus grupės dydžio 

(skirsnis 8, Pr. 4) 

10.16. pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, poreikio ir jų panaudojimo; (Pr. 6) 

10.17. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir 

formų. (skirsnis 13) 
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TREČIASIS  SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR  SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 

11. Mokykla sudaro sąlygas mokiniams mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų 

mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą 

ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. 

12. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, pasirinko nuoseklią ir ilgalaikę 

socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą ,,Gyvai“. 

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

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

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa patvirtinimo“, integruojama į kūno 

kultūros, gamtos mokslų, dorinio ugdymo dalykus, paramedikų ir  klasės auklėtojo veiklą. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 
 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

 

14. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, sieja formaliąsias 

socialinio ugdymo pamokas su neformaliomis praktinėmis veiklomis bei sudaro sąlygas ir 

galimybes mokiniams: 

14.1. lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose; 

14.2. dalyvauti mokyklos ir rajono veiklose; 

14.3. dalyvauti socialinėse veiklose. 

15. Mokiniui pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra privaloma. Per mokslo 

metus šiai veiklai skirsime 5 dienas (1 priedas). Ši veikla bus organizuojama mokykloje ir kitose 

aplinkose. 

16. Privalomai socialinei – pilietinei veiklai kiekvienam mokiniui skiriama 10 valandų 

per mokslo metus. Socialinė- pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. Mokiniai savo 

socialinės – pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, atsiskaito klasės auklėtojui  (2 priedas). 

17. Socialinė – pilietinė veikla siejama su mokyklos bendruomenės projektais, 

pilietiškumo ugdymu, kultūrinėmis ir socializacijos programomis. Mokykla siūlo šias socialinės – 

pilietinės veiklos kryptis:  

Darbinė veikla 

 

1.Kabinetų tvarkymo darbai. 

2.Dekoracijų ruošimas, mokyklos bendrųjų erdvių, stendų 

apipavidalinimas. 

3.Talkos. 

Ekologinė veikla 

 

1.Mokyklos teritorijos priežiūra. 

2.Dalyvavimas miesto ar kitose ekologinėse akcijose, projektuose. 
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Projektinė veikla 

 

1.Dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, 

ugdymo karjerai projektuose. 

2.Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe. 

3.Renginių organizavimas. 

4.Parodų rengimas.  

Socialinė veikla 

 

1.Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, psichologinių ar kitokių 

problemų. 

2.Savanoriškas darbas. 

3.Gerumo akcijos. 

Kita veikla 

 

1.Pagalba klasės auklėtojui, dalykų mokytojams. 

2.Darbas mokyklos bibliotekoje. 

3.Mokyklos atstovavimas visuomeninėje veikloje (akcijos, žygiai, 

minėjimai). 

4.Dalyvavimas koncertinėse programose. 

5.Pagalba mokykloje organizuojamuose renginiuose (budėjimas, 

svečių registravimas ir 

kt. darbai).  
  

18. Mokiniai patys pasirenka tinkamas pagal savo amžių veiklas. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

19. Mokykla: 

19.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę – mėnesio planuose numatomi pamokų stebėjimai, jų aptarimai; 

19.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi 

motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus – susirinkimai metodinėse grupėse, 

Metodinės tarybos posėdžiuose, klasėse: 

19.3. užtikrina, kad mokiniams nebūtų per dieną skiriamas daugiau kaip vienas 

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

Kontroliniai darbai nerašomi po ligos, atostogų ar šventinių dienų. Dalyko mokytojas E-dienyno 

skiltyje ,,Atsiskaitomieji darbai“  įrašo   numatomo kontrolinio darbo datą. 

20. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos. 

Trumpalaikės konsultacijos vyksta pagal dalyko mokytojų sudarytą konsultacijų grafiką, skelbiamą 

mokytojo kabinete. Mokiniai supažindinami su konsultacijų grafiku, tėvai (globėjai, rūpintojai) 

elektroniniu dienynu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą. 

21. Namų darbų skyrimą ir kontrolinių užduočių atlikimo laiką klasėje dirbantys 

mokytojai derina tarpusavyje, aptardami metodinėse grupėse. 

22. Mokiniai, besimokantys dailės, muzikos ar menų mokyklose, sportinės krypties 

neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusieji menų mokyklas, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 
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pageidavimu gali būti atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų 

dalies) lankymo, vadovaujantis tokia tvarka: 

22.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklos direktoriui rašo prašymą; 

22.2. dalyko mokytojas susipažįsta su neformaliojo vaikų švietimo programa; 

22.3. dalyko mokytojui pritarus, prašymas svarstomas mokytojų taryboje; 

22.4. mokytojų tarybai pritarus, dalyko mokytojas paruošia mokiniui individualų 

ilgalaikį planą, atsiskaitymų grafiką; 

22.5. su atsiskaitymų grafiku supažindinami mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai); 

22.6. laisvu nuo atitinkamos pamokos metu mokiniams sudaromos galimybės ugdytis 

mokyklos bibliotekoje, skaitykloje, IT kabinete ir kitoje aplinkoje. 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

23. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo programų 

aprašu, Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimą bei mokyklos „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu“ 

(patvirtintu 2015-08-28 įsakymu Nr. V-127), mokyklos susitarimais:  

23.1. mokinius dalykų mokytojai su vertinimo kriterijais supažindina įvadinės dalyko 

pamokos metu, įrašydami apie tai e-dienyne; 

23.2. pagrindinio ugdymo programos mokinių pasiekimams įvertinti taikoma 10 balų 

vertinimo sistema, kaupiamieji balai, e. aplankai; 

23.3. dailės, technologijų, muzikos, šokio bei IT dalykų žinios ir gebėjimai vertinami 10 

balų vertinimo sistemos pažymiais; 

23.4. etikos, kūno k., tikybos, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos 

dalykų, lietuvių k. ir matematikos modulių, socialinė pilietinė veikla, specialiosios medicininės 

fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros pratybas lankančių mokinių pasiekimai vertinami  įrašu 

,,įskaityta“ arba ,,neįskaityta“. Įrašas ,,Atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą. 

24. Mokykla diegia individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą. Kiekvieno 

dalyko mokytojas stebi mokinio pažangą, pildydamas mokinio individualios pažangos stebėjimo 

lapus, aptardamas jo pasiekimus individualiai, konsultuodamas, bendradarbiaudamas su tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 
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25. Kiekvienas dalyko mokytojas stebi ir fiksuoja mokinių pažangą jam priimtinu 

būdu. Mokytojas, matydamas neigiamą pokytį, išsiaiškina su mokiniu priežastis, priima sprendimus 

dėl iškylančių problemų, pateikia informaciją klasės auklėtojui ir tėvams e- dienyne. Mokslo metų 

pradžioje ir I pusmečio pabaigoje su mokiniu aptaria esamą situaciją, padeda jam išsikelti tikslą 

kitam pusmečiui. Mokinių pasiekimai ir pažanga 1 – 2 kartus per metus aptariami su tėvais 

individualių pokalbių metu (klasių susirinkimai). 5 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatai 

aptariami po adaptacinio laikotarpio. 

26. Mokykla apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus 

informuoja mokyklos nustatyta tvarka (,,Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos  

aprašas“  patvirtintas mokyklos direktorės 2015-08-28 įsakymu Nr. V-127; ,,Mokinių tėvų 

(globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka“ patvirtinta mokyklos direktorės 2015-08-28 d. 

įsakymu Nr. V-125). 

 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS,  

ĮGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

27. Mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už mokymosi stebėsenos 

koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą – pavaduotoja ugdymui                              

J. Vorošilienė. 

28. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, parengė mokinių 

mokymosi pasiekimų gerinimo planą (3 priedas). 

29. Mokinio asmeninės pažangos fiksavimas ir analizė numatyti Vertinimo tvarkos 

apraše. 

30. Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojamos ilgalaikėms grupinėms ir ilgalaikėms individualioms konsultacijoms bei lietuvių k. ir 

matematikos moduliams mokyti.  

  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

31. Neformaliojo švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių 

mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai 

renkasi laisvai, ji atliekama įgyvendinant: 
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31.1. neformaliojo švietimo programas Jonavos J. Miščiukaitės meno mokykloje, Kūno 

kultūros ir sporto centre, derinant tarpusavyje mokinių sąrašus; 

31.2. neformaliojo švietimo programas mokykloje. 

32. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos 

programoms – meniniams, sportiniams, technologiniams, socialiniams ir kitokiems mokinių 

gebėjimams ugdyti sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, gamtos ir kituose būreliuose. 

33. Neformaliojo švietimo valandos paskirstomos, atsižvelgiant į tikslingumą, turimas 

lėšas, mokinių poreikius (4 priedas). 

34. Neformaliojo švietimo programos pristatomos Metodinei tarybai, nurodant  

mokinių skaičių,  programos tikslus, uždavinius, turinį bei valandas. Valandos kiekvienai programai 

skiriamos visiems mokslo metams. 

35. Neformaliojo švietimo grupėje turi būti ne mažiau kaip 12 mokinių. 

36. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos 

mokyklos nustatyta tvarka: 

–  mokiniams pageidaujant  veikla vykdoma ir mokinių atostogų metu; 

–  nesusirinkus mokiniams, mokytojas tuo metu tvarko dokumentaciją, ruošia medžiagą 

ir kt. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

37. Mokykla į ugdymo turinį integruoja: 

Eil. 

Nr. 
Integruojamos programos Dalykas 

1. 

,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa“ 

Biologija 

Gamta ir žmogus 

Chemija 

Dorinis ugdymas 

Technologijos  

Kūno k. 

IT 

Žmogaus sauga 

2. 
,,Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji programa“ 

Biologija 

Gamta ir žmogus 

Chemija 

Lietuvių k. 

Dorinis ugdymas 

IT 

Kūno k. 

Technologijos  

Žmogaus sauga 

3. ,,Etninės kultūros bendroji Visi dalykai 
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programa“ 

5. ,,Ugdymo karjerai programa“ Visi dalykai 

 

38. E- dienyne integruojamoji tema nurodoma dalykui skirtame apskaitos puslapyje. 

39. Programos integruojamos mišriuoju būdu į atskirus mokomuosius dalykus, 

nedidinant nustatyto dalykui skirtų pamokų skaičiaus, ir į pažintines dienas, neformaliojo švietimo 

veiklas (renginiai, projektai): 

39.1. dalykų mokytojai, vadovaudamiesi integruojamųjų programų nuorodomis, numato 

integruojamąsias temas savo dėstomų dalykų, neformaliojo švietimo programų ilgalaikiuose 

planuose; 

39.2. klasių vadovų veikloje integruojamųjų programų turinys atsispindi klasių veiklos 

planuose; 

39.3. dalykų mokytojai integravimo būdus, metodus renkasi savarankiškai, kūrybiškai, 

atsižvelgdami į mokinių amžių, galimybes, poreikius, dėstomų dalykų ir integruojamųjų programų 

pobūdį. 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

40. Dalykų mokymas  intensyvinamas šiose klasėse:  

Klasė  Dalykas  I pusm. II pusm. 

7a Žmogaus sauga - 1 

 IT 1 - 

7b Žmogaus sauga - 1 

 IT 1 - 

7c Žmogaus sauga 1 - 

 IT - 1 

8a Žmogaus sauga - 1 

 IT - 1 

 Technologijos  2 - 

8b Žmogaus sauga  - 1 

 IT - 1 

 Technologijos  2 - 

8c Žmogaus sauga 1 - 

 IT 1 - 

 Technologijos - 2 

9 Žmogaus sauga 1 - 

 Technologijos  1 2 
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VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS  

 UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

41. Ugdymo diferencijavimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui 

sėkmingiau mokytis. 

42. Diferencijavimas taikomas: 

42.1. mokiniui individualiai; 

42.2. mokinių grupei: 

42.2.1. pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, pritaikant įvairias 

mokymosi strategijas; 

42.2.2. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo 

grupės...), sudarant mišrias ar panašių polinkių grupes. 

43. Mokinių perskirstymas ir priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo 

nuolatinės klasės bendruomenei, yra laikinas – tik tam tikro dalyko pamokoms arba tik tam tikroms 

užduotims atlikti. 

44. Mokytojų taikomos priemonės ir būdai diferencijuojant ir individualizuojant 

ugdymą:  

44.1. programų pritaikymas;  

44.2. pamokos uždavinio diferencijavimas; 

44.3. užduočių diferencijavimas pagal kiekį, sudėtingumo ir savarankiškumo atlikimo 

lygį; 

44.4. skirtingų grupių sudarymas pamokoje; 

44.5. mokinio veiklos, tempo ir rezultatų pristatymas; 

44.6. pagalba ir konsultavimas pagal poreikį ir galimybes; 

44.7. namų darbų diferencijavimas. 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

 

45. Individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas mokymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) 

pasiekimus. Individualiu ugdymo planu siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo galias 

pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus, ugdyti(s) asmeninę atsakomybę, gebėjimus, 

įgyvendinti išsikeltus tikslus. 
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46. Individualus ugdymo planas sudaromas: 

46.1. mokiniui, kuris yra mokomas namie pagal pagrindinio ugdymo programą; 

46.2. asmeniui, atvykusiam iš užsienio; 

46.3. PPT įvertintiems, turintiems didelių ar vidutinių ugdymosi poreikių mokiniams, 

besimokantiems pagal individualizuotas pagrindinio ugdymo programas (5 priedas). 

47. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas 

bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokyklos 

vadovams, švietimo pagalbos specialistams. Sudarant individualų ugdymo planą atsižvelgiama į 

mokykloje turimą informaciją apie mokinį ir jo mokymosi pasiekimus. Mokinio individualiame 

plane numatomi mokymosi uždaviniai, mokinio indėlis į mokymąsi, apibrėžti sėkmės kriterijai, 

numatyta reikiama mokymosi pagalba.  

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

48. Mokykla organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, 

siekiant individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos; sudaro sąlygas tėvams dalyvauti 

mokyklos gyvenime, teikti pasiūlymus įvairiais ugdymo klausimais. 

49. Mokinių tėvus nuolat konsultuoja mokykloje dirbantys specialistai. 

50. Mokykloje nustatytos šios mokyklos  ir mokinių tėvų bendradarbiavimo formos: 

individualūs susitikimai, konsultacijos, reguliarus informacijos suteikimas – telefoniniai 

skambučiai, pranešimai, žinutės, skelbimai  e – dienyne, mokyklos internetiniame puslapyje, atvirų 

durų dienos, tėvų švietimas, tėvų susirinkimai ir kt. (,,Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) 

informavimo ir švietimo tvarka“ patvirtinta mokyklos direktorės 2015-08-28 d. įsakymu                          

Nr. V-125). 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS  

 ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

51. Mokykla priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pagrindinio ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą, mokytis pagal 

Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašą, informuoja apie atvykusį asmenį Jonavos r. savivaldybės 

administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrių. 
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52. Mokykla, bendradarbiaudama su atvykusio asmens tėvais (globėjais, rūpintojais) ar 

teisėtais atstovais, sudaro mokiniui galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 

52.1. numato apytikrę adaptacinio laikotarpio trukmę; 

52.2. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

52.3. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį 

laikotarpį; 

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

(globėjais, rūpintojais); 

52.5. pasitelkia mokinius savanorius, padėsiančius atvykusiam mokiniui sklandžiai 

įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą; 

52.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau 

integruotis. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS 

 

53. Nustatytas laikinosios grupės dydis mokykloje – ne mažiau kaip 10 mokinių. 

(Mokytojų tarybos 2017-06-22 posėdžio protokolas Nr. 2S-9). 

54. Mokyklos ugdymo turiniui  įgyvendinti klasė į grupes dalijama šiems dalykams 

mokyti: (6 priedas, lentelės1-6): 

54.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir etiką, ir tikybą; 

54.2. užsienio  kalboms (1-ajai ir 2-ajai),  jei klasėje mokosi  ne mažiau  kaip  21 

mokinys; 

54.3. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgus į darbo 

vietų kabinetuose skaičių.  

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

55. Mokiniui, negalinčiam mokytis mokykloje, sudaromos sąlygos mokytis namie. 

Mokymas namuose 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 ,,Dėl Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 
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aprašo, patvirtinimo“ ir  Lietuvos  Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 16 d. 

Nr. V-1125 įsakymu  dėl 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V- 1405 ,, Dėl Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo, 

patvirtinimo“  pakeitimo  ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu bei 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

56. Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į 

mokinio ligos pobūdį bei gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų 

ugdymo planą  mokymo namuose laikui. 

57. Mokiniai, gydytojų konsultacinės komisijos leidimu, dalį pamokų gali lankyti 

mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

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

mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. E-dienyne prie dalykų, 

kurių mokinys nesimoko, įrašoma ,,atleista“. 

 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

59. Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją 

dalis ir naujai atvykusiems  mokiniams  skiriamas adaptacinis laikotarpis – 1 mėnuo: 

59.1. adaptacinio laikotarpio mokinių vertinimo tvarka: 

59.1.1. mokiniai pažymiais vertinami. Nepatenkinami pažymiai nerašomi, išskyrus 

atvejus: 

 kai mokinys sistemingai neatlieka namų darbų; 

 kai mokinys sistemingai nedirba pamokose; 

 kai mokinys sistemingai neturi reikalingų priemonių. 

60. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į veiklą įtraukiami mokiniai – 

savanoriai (psichologė S. Cėgienė), mokyklos švietimo specialistai, klasės auklėtojai. 

61. Mokytojas dalyko ugdymo turinį planuoja pagal BUP  2017 – 2018 mokslo metams 

lentelėse nurodytą dalyko programai skiriamą pamokų skaičių (7 priedas, 1 – 6 lentelės). 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

62. Mokykla užtikrina kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą 

per visų dalykų pamokas. Mokykloje priimti bendri kalbos reikalavimai (8 priedas). 

63. Dorinis ugdymas:  

63.1. vieną iš dorinio  ugdymo dalykų (etiką arba tradicinės religinės bendruomenės ar 

bendrijos tikybos) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys 

savarankiškai renkasi pats vieną dorinio ugdymo dalyką; 

63.2. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams, 

rūpintojams) parašius prašymą. 

64. Lietuvių kalba ir literatūra: 

64.1. jei mokinys atvyko iš kitos valstybės, lietuvių kalbos bus mokoma pagal 

mokiniui sudarytą individualų planą; 

64.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos Pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos pašalinti mokymosi spragas 

trumpalaikių konsultacijų metu – mokytojo paskirtu laiku. 

65. Užsienio kalbos: 

65.1. antrosios užsienio kalbos pradedama mokyti nuo 6 kl.  2017 – 2018 m. m.                      

6 klasėse pasirinkta: 6a kl. rusų k. – 22 mokinys, vokiečių k. – 8 mokiniai, 6b kl. rusų k. – 17 

mokinių, vokiečių k. – 6 mokiniai, 6c kl. – rusų k. – 16 mokiniai, vokiečių k. – 8 mok. 

65.2. baigiant pagrindinio ugdymo programą organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais. 

66. Matematika: 

66.1. ugdant gabius matematikai vaikus mokytojai naudojasi konkurso ,,Kengūra“ ir 

standartizuotų testų užduotimis; 

66.2. mokiniams, kurių pasiekimai žemi, numatyta pagalba trumpalaikių individualių ar 

ilgalaikių grupinių konsultacijų metu. 

67. Informacinės  technologijos: 

67.1. informacinių technologijų pradedama mokyti 5-oje klasėje; 

67.2. 7 – 8 kl. skiriamos 35 dalyko pamokos. Siekiant nedidinti mokinių mokymo 

krūvio, organizuojamas toks informacinių technologijų mokymas: 7 kl. skiriama 0,5 val. ir 8 kl. 

skiriama 0,5 val.; 

67.3. 9 kl. IT skiriama  1 val., 10 kl. – 1 val.; 
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67.4. 10 kl. mokiniai mokosi privalomosios IT dalies ir rinkosi vieną  iš dviejų siūlomų 

modulių – programavimo pradmenų arba  kompiuterinės leidybos pradmenų. 

68. Gamtamokslinis ugdymas: 

68.1. Organizuojant gamtos mokslų dalykų mokymą, vadovaujamasi nacionalinių ir 

tarptautinių tyrimų TIMSS ir PISA, standartizuotų testų mokinių pasiekimų rezultatais bei 

rekomendacijomis. 

69. Technologijos: 

69.1. 9 kl. mokiniams skiriama 1,5 sav. pamokos technologijoms: I pusm. – 1 sav. 

pamoka.  II pusm. – 2 sav. pamokos. Technologijų kursas pradedamas dėstyti nuo integruoto kurso,  

kuriam skirta 17 valandų. Ugdymo procese pagal rekomendacijas naudojamas kompiuteris 

(pamokos vyksta skaitykloje prie kompiuterių), interneto svetainės, lankstinukai, informacijos 

šaltinis: leidinys „Profesijos pasaulis“. Mokiniai renka, kaupia, analizuoja informaciją apie Lietuvos 

ūkio šakas, dominančias profesijas, pateikiami savo aplinkos objektų pavyzdžiai, numatomi ir 

aptariami galimi ūkio šakų pažinimo būdai (pagal mokinių polinkius, interesus ir tėvelių profesijas 

organizuojamos ekskursijos). Kursas baigiamas projektų pristatymais. Kiekvienas mokinys pagal 

savo individualius polinkius ir interesus pasirenka dominančią ūkio šaką, pasirinkimą 

argumentuoja, renka informaciją apie dominančią profesiją, gaminamą produkciją, naudojamas 

medžiagas, gaminių gamybos procesus, pasinaudodami įvairiomis informacijos priemonėmis. Po 

integruoto technologijų kurso motyvuotai pasirenka tolesnę technologijų programą. 

70. Socialinis ugdymas: 

70.1. pilietiškumo pagrindams mokyti skiriama 1 val. 9 klasėje ir 1 val. 10 klasėje; 

70.2. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 val., temos integruotos į 9-10 kl. istorijos 

ir pilietiškumo pagrindų pamokas; 

70.3. 5 kl. kursas pradedamas nuo Lietuvos istorijos integruojant svarbiausius Europos 

istorijos epizodus, o 6 kl. kursas tęsiamas pradedant nuo Europos istorijos integruojant svarbiausius 

Lietuvos istorijos epizodus; 

70.4. istorijos ir pilietiškumo ugdymo pagrindų mokoma per dalyko pamokas ir per 

kitokią veiklą. Dalyvavimas kitose veiklose ar akcijose fiksuojamas kaip pamoka.  

71. Kūno kultūra: 

71.1. kūno kultūrai skiriamos 2 val. per savaitę, sudaromos sąlygos visiems mokiniams 

lankyti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas  mokykloje ar Kūno kultūros ir sporto 

centre – mokykloje vedama šių mokinių apskaita; 

71.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

kultūros pratybose pažymiais nevertinami, įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“: 
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71.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

71.2.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

pratimai skiriami atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriami ir neatliekami 

pratimai, kurie gali skatinti ligų paūmėjimą; 

71.2.3. mokiniams, atleistiems nuo kūno k. pamokų dėl sveikatos ar laikinai dėl ligos, 

siūlomi stalo žaidimai, veikla kompiuterių klasėje, bibliotekoje ar skaitykloje. 

72. Meninis ugdymas: 

72.1. 5 kl. sudaryta galimybė mokytis šokio – 1 sav. pamoka. 

 

 

III. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

 

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

kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą bei būtiną švietimo pagalbą. Švietimo pagalbą mokykloje 

teikia specialioji pedagogė – logopedė, socialinė pedagogė, psichologė ir 2 mokytojo padėjėjos, 

VGK nariai. 

74. Organizuodama specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, mokykla atsižvelgia į: 

74.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir sutrikimus; 

74.2. ugdymo formą (namuose ar mokykloje); 

74.3. ugdymo programą (individualizuotą ar pritaikytą); 

74.4. turimas mokymo lėšas; 

74.5. ugdymo(si) aplinką. 

75. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba teikiama pagal mokykloje priimtą 

tvarką (Mokyklos direktorės 2011-10- 03 įsakymas Nr. V- 44). 

76. Individualizuotas ir/ar pritaikytas programas rengia dalyko mokytojas, 

konsultuojamas specialiojo pedagogo – logopedo. 

77. Mokykloje mokomas 31 specialiųjų poreikių mokinys (Priedas Nr.9). Mokyklos 

VGK įvertinus jų gebėjimus bei interesus ir pasitarus su tėvais, jie mokosi pagal atitinkamos klasės 

ugdymo planą ir pagal pritaikytas ar individualizuotas dalykų programas, suderintas su bendrojo 

ugdymo ir atitinkamos specialiosios mokyklos konkrečios klasės ugdymo planu. Programos 

aptariamos  Vaiko gerovės  komisijoje. Jas tvirtina mokyklos direktorė. 

78. Mokinių, kuriems rekomenduota mokytis pagal individualizuotas ar pritaikytas 

programas, ugdymo rezultatai vertinami pagal mokytojo programose numatytus pasiekimus.                     
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6 specialiųjų poreikių mokiniai  mokomi pagal individualizuotas programas. Jie VGK siūlymu ir 

tėvų sutikimu vertinami ,,įskaityta“ – ,,neįskaityta“. 

79. Specialioji pedagoginė pagalba mokiniams, mokomiems visiško integravimo 

būdu, teikiama per pamokas, o logopedinės pratybos – ne pamokų metu. 

___________________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos  

2017-08-31 posėdžio  

protokoliniu nutarimu  

(Protokolas Nr. 1S-3) 

  

 
 

SUDERINTA 

Jonavos rajono savivaldybės administracijos 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausioji specialistė 

Danguolė Deikienė 

2017- 08- 31 
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