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2017–2018 M. M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

1. 2017–2018 m. m. mokyklos ugdymo planais buvo siekiama:  

1.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti mokantis pagal 

pradinio, pagrindinio ugdymo programas; 

1.1.1. pradinį išsilavinimą įgijo 13 (100 proc.) mokinių, pagrindinį – 8 (100 proc.) mokiniai, 

1 mokinys baigė individualizuotą pagrindinio ugdymo programą;  

1.1.2. Mokykla kiekvienais metais dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų  patikri-

nime (NMPP). Rezultatai yra kaupiami (1priedas) ir analizuojami; 

1.1.3. specialioji pedagoginė pagalba buvo teikiama 19 (90 proc.) mokinių, o logopedinė – 

45 (82 proc.) mokiniams; 

1.1.4. PUPP rezultatai analizuojami. Šiais mokslo metais rezultatai prastesni lyginant su pra-

ėjusiais mokslo metais (3 priedas). 

1.2.  numatyti ir skirti pamokas/konsultacijas mokinių mokymosi pasiekimams gerinti,  

ugdymui diferencijuoti, informacinių technologijų ugdymo programoms, dalykų moduliams mokytis ir 

kitai veiklai, kuri prisidėtų prie mokinių nuoseklaus kompetencijų ugdymo; 

1.2.1. mokiniams buvo sudarytos galimybės (atsižvelgiant į mokyklos galimybes) rinktis da-

lykų modulius, stiprinant matematinį ir kalbinį ugdymą. Iš viso 9–10 klasėse buvo paskirstyta 2 val., 7 

klasėje 1 val.  informacinių technologijų ugdymui, 5–8 klasėse 4 val. konsultacijoms; 

1.2.2. 63 procentai mokinių pasinaudojo mokytojų teikiamomis konsultacijomis;  

1.2.3. įvairių dalykų mokymui(si) naudojama planšetinių kompiuterių „klasė“; 

1.2.4. specialiųjų poreikių mokiniams teikiama pagalba per pamokas (spec. pedagogas, mo-

kytojo padėjėjai). 

1.2.5. mokiniai, konsultuojami mokytojų, ruošė namų darbus mokyklos skaitykloje. 

1.3. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui Mokykloje organizuoti; 

1.3.1. ugdymas organizuojamas ir ne mokyklos aplinkose: edukacinės išvykos (kiekviena 

klasė vyko bent į vieną edukacinę išvyką), užsiėmimai Endriejavo pagyvenusių žmonių dienos centre 

(mokiniai rengė 2 popietes), kūrybinė diena mokykloje „Po žaliuoju skliautu“; 

1.3.2. Mokykloje pirmą kartą buvo organizuojama patyriminė veikla.  Mokiniai rinkosi iš 

mokytojų pateiktų 8 programų (1 spec. poreikių mokiniams): „Mokykis ir žaisk su IKT“ (pradinės kla-

sės), „Gyvoji atmintis byloja“ (dorinis ugdymas (tikyba)), „Stiklinis teatras“ (rusų k.), „Senoji mokykla“ 

(matematika, informacinės technologijos), „Sėk, augink, stebėk“ (biologija, fizika, chemija), „Norgilų 

piliakalnis – istorinė praeitis ir geografinė dabartis“ (istorija, geografija), „Žaidžiame literatūrą“ (lietuvių 

k.), „Įvairūs matavimai“ (matematika),  „Auginu ir ragauju“  (spec. poreikių mokiniams). Padedami 

mokytojų mokiniai rinko, kaupė, medžiagą, duomenis, fiksavo veiklos dienoraščiuose. Užsiėmimai 

vyko ir netradicinėse aplinkose. Paskutinio užsiėmimo metu buvo pristatyti veiklų rezultatai; 

1.3.3. 100 proc. 5–10 klasių mokinių dalyvavo socialinėje veikloje. 

1.4. skirti neformaliojo švietimo valandas, atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų poreikius, 

daugiau valandų skirti programoms kurios padeda ugdytis gabiems mokiniams, gerinti mokinių 

pasiekimus, tobulinti bendrąsias kompetencijas. 

1.4.1. neformaliojo švietimo užsiėmimus  lankė 39 (68,4 proc.) pradinių klasių mokinių iš 

jų 10 mokinių dalyvavo 2,  7 mokiniai net 3 būrelių veikloje, mokėsi ir muzikos mokyklos skyriuje. 

Nelankė neformaliojo švietimo užsiėmimų 18 (31,6 proc.) mokiniai, bet 11 iš jų  lankė neformaliojo 

švietimo būrelius ne mokykloje („Molio studija“, „Šokio studija“). 5–10 klasėse neformaliojo švietimo 
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užsiėmimus lankė 51 (71,8proc.) mokinys iš jų 17 lankė  2 ir 3 mokiniai lankė 3 neformaliojo švietimo 

užsiėmimus. Nelankė – 20 mokinių (28,2 proc.), iš jų 7 lankė muzikos mokyklos Endriejavo skyrių; 

2. Įvertinus 2017–2018 m. m. ugdymo procesą galima išskirti šias: 

2.1. stipriąsias puses: 

2.1.1. pagerėjo 8 klasės mokinių visų dalykų metinių įvertinimų vidurkiai, lyginant su 7 kla-

sės. 

2.1.2. mokytojams sudaroma galimybė naudotis naujausia metodine literatūra, IKT (visuose 

mokomuosiuose kabinetuose yra kompiuteris su interneto prieiga, geografijos-fizikos, chemijos-biolo-

gijos (planšetiniai kompiuteriai), lietuvių, anglų kalbos, muzikos, tikybos, technologijų pradinių klasių 

kabinetuose, skaitykloje, konferencijų, aktų salėse yra projektoriai); 

2.1.3. įdomi, įtraukianti patyriminė veikla, kurios metu mokiniai tobulino įvairias žinias ir 

įgūdžius; 

2.1.4. vykdomas tarptautinis projektas Erasmus+ „Mokykis ir žaisk su IT“ („Learn and play 

with ICT”), sudaro galimybes mokytojams ir pradinių klasių mokiniams tobulinti bendravimo užsienio 

kalba ir IKT  naudojimo kompetencijas; 

2.1.5.vykdomas projektas „Motyvuoti mokytojai ir tėvai, - motyvuoti mokiniai“, padeda įt-

raukti mokinius, mokytojus, tėvelius į aktyvių matematikos mokymo metodų taikymą, siekiant geresnių 

matematikos žinių įvertinimo; 

2.1.6. mokinių tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos rengiamuose užsiėmimuose, renginiuose. 

27 tėvai dalyvavo mokymuose, 69 tėveliai dalyvavo mokykloje „Šeimos dienos“ renginyje; 

2.2. silpnąsias puses: 

2.2.1. elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių mokinių integravimas į bendrojo ugdymo klases 

(mokytojams ir mokytojų padėjėjams trūksta žinių ir įgūdžių); 

2.2.2. mokinių pažangos stebėjimas ir fiksavimas pamokoje; 

2.2.3. IKT panaudojimas įgyvendinant pradinio ugdymo programas; 

2.2.4. nerandamas efektyvus mokymosi pagalbos teikimo modelis; 

2.2.5. mokytojų dalijimasis gerąja patirtimi mokykloje; 

2.2.8. mažai mokinių dalyvauja konkursuose,  olimpiadose.  

2.3. galimybes: 

2.3.1. dalijimasis gerąja patirtimi mokykloje, rajone, respublikoje; 

2.3.2. IT naudojimo ugdymo procese galimybių plėtojimas;  

2.3.3. gabių mokinių skatinimas; 

2.3.4. mokytojų veiklos savianalizės skatinimas; 

2.3.5. popamokinės veiklos įvairinimas panaudojant neformaliajam švietimui skirtas valandas. 

2.4. grėsmes: 

2.4.1. mokinių skaičiaus mažėjimas 1–10 klasėse; 

2.4.2. daugėja vidutinį ir didelį specialiųjų ugdymosi poreikių lygį turinčių mokinių skaičius; 

2.4.3. daugėja mokytojų dirbančių keliose įstaigose (susidaro didelis papildomų darbų krū-

vis). 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

3. Klaipėdos r. Endriejavo  pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos)  2018–2019 mokslo 

metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ug-

dymo programų, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių pritaikytų programų, ir su šiomis 

programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Ugdymo planas sudarytas 

vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos  bendruoju ugdymo 

planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 

V-446 ir 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. V-442, ir kitais teisės aktais. 
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4. Mokyklos ugdymo plano tikslas – išnaudojant bendrųjų pradinio, pagrindinio ugdymo 

programų ugdymo planų teikiamas galimybes, ugdymo turinį formuoti ir ugdymo procesą organizuoti, 

kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnius ugdymo(si) rezultatus. 

5. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 

5.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti mokantis pagal 

pradinio, pagrindinio ugdymo programas; 

5.2. numatyti ir skirti pamokas/konsultacijas mokinių mokymosi pasiekimams gerinti,  

ugdymui diferencijuoti, informacinių technologijų ugdymo programoms, dalykų moduliams mokytis ir 

kitai veiklai, kuri prisidėtų prie mokinių nuoseklaus kompetencijų ugdymo; 

5.3. nustatyti reikalavimus ugdymo procesui Mokykloje organizuoti. 

5.4. skirti neformaliojo švietimo valandas, atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų poreikius, 

daugiau valandų skirti programoms kurios padeda ugdytis gabiems mokiniams, gerinti mokinių 

pasiekimus, tobulinti bendrąsias kompetencijas. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Ugdymo organizavimas 2018–2019 mokslo metais: 

 6.1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 3 d., baigiamas atitinkamai: 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis/ savai-

tėmis 

1–4 

5–10 

06-07 

06-21 

175/35 

185/37 

 6.2. ugdymo procese skiriamos atostogos: 

Atostogos Trukmė 

Rudens (1–10 kl.) 2018 m. spalio 29 d.– lapkričio 2 d.  

Žiemos (Kalėdų) (1–10 kl.) 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.  

Žiemos (1–10 kl.) 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. 

Pavasario (Velykų) (1–10 kl.) 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d. 

Vasaros: 

1–4 kl. 

5–10 klasės 

 

2019 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d. 

2019 m. birželio 22 d. – rugpjūčio 31 d. 

 7. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 
 8. Ugdomoji veikla 1–10 klasių mokiniams skirstoma trimestrais. 

 8.1. nustatoma tokia trimestrų trukmė: 

8.1.1. 1-asis 09-03–11-30; 

8.1.2. 2-asis 12-03–03-15; 

8.1.3. 3-asis 03-18–06-07 (1–4 klasėms) ir 03-18–06-21 (5–10 klasėms). 

 9. 15 ugdymo dienų organizavimas (BUP1 8 p.): 

 9.1. Mokykla 10 ugdymo dienų skiria: 

 9.1.1. 6 ugdymo dienos skiriamos patyriminiam ugdymui: 

 9.1.1.1. pradinių klasių mokytojai rengia 20 val. programą pasirinkta tema iki 2018 m. rug-

sėjo 20 d.; 

 9.1.1.2. 5–10 klasių dalykų mokytojai rengia 20 val. programą (mokytojai gali jungtis į po-

ras) pasirinkta tema iki 2018 m. rugsėjo 20 d.; 

 9.1.1.3. programos derinamos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui (4 priedas); 

 9.1.1.4. programos skelbiamos mokyklos informaciniame stende ir el. dienyne; 

9.1.1.5. mokiniai renkasi programas iki 2018 m. spalio 1 d., suformuojamos 5–10 mokinių 

mišrios grupės; 

                                                 
12017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai patvirtinti Lie-

tuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442  
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9.1.1.6. Patyriminiam ugdymui skiriamos dienos: 

Eil. Nr. Data Savaitės diena 

1. 2019-01-03 ketvirtadienis 

2. 2019-01-28 pirmadienis 

3. 2019-02-26 antradienis 

4. 2019-03-27 trečiadienis 

5. 2019-04-18 ketvirtadienis 

6. 2019-05-31 penktadienis 

9.2.  4 ugdymo dienos:  

Eil. Nr. Planuojama veikla Data 

1. „Ratuota diena su mama ir tėčiu“ (rudens sporto diena) 09-28 

2. „Šoko senoliai, šokame ir mes“ (šokio diena) 10 -25 

3. „Žemės menas“ (sodo, daržo gėrybės mūsų stalui) 11-06 

4. Advento papročiai ir tradicijos 12-03 

                9.3. Mokykla siūlo 5 ugdymo dienas (suderinta su savivaldybe): 

Eil. Nr. Planuojama veikla Data 

1. Mokslo ir žinių šventė 09 mėn. 

2. Kūrybinės dirbtuvės „Karnavalo kaukių gaminimas ir pristaty-

mas 

12 mėn. 

3. Socialinė akcija „Darom 2019“ 04 mėn. 

4. Šeimos diena 06 mėn. 

5. Sveikatingumo diena 06 mėn. 

10. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

                  11. Mokykla gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, 

keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją. 

 12. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Ugdymo procesas 

atvykusiems mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga 

informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS  

UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

13. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal mokyklos tikslus,  konkrečius mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio 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 bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos 

koncepcija) Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

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

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

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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas. 

14. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja Mokyklos ugdymo plano rengimą. Į 

Mokyklos ugdymo plano rengimą buvo įtraukti mokytojai, mokiniai, tėvai (2016 m. spalio 3 d. 

mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V1-131 „Dėl Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V1-43 „Dėl strateginio planavimo komisijos sudarymo 
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ir strateginio planavimo komisijos darbo reglamento sudarymo ir strateginio planavimo komisijos darbo 

reglamento tvirtinimo“ pakeitimo) (3 priedas). Mokyklos ugdymo planas parengtas, vadovaujantis 

demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais. Mokykloje susitarta dėl mokyklos 

ugdymo plano turinio, struktūros ir formos.  

15. Formuojant Mokyklos ugdymo turinį remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, standartizuotų testų ir mokinių 

pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis.  

                      16. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio 

ugdymo bendrosiose programose, Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose apibrėžtais mokinių 

pasiekimais, Bendraisiais ugdymo planais ir mokykloje priimtais susitarimais, sprendimais (Mokytojų 

tarybos 2017-06-12 protokoliniu nutarimu posėdžio Nr. V2–4) dėl:  

                     16.1. bendrų kalbos ugdymo reikalavimų mokykloje (UP264 punktas); 

16.2. skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų 

dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (UP 55.1 punktas); 

 16.3. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių (UP 35, 36, 37 

punktai); 

 16.4. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų 

nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti 

(UP 30, 32, 41 punktai); 

 16.5. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą (UP 25.2. punktas); 

 16.6. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalus skaičiaus kiekvienoje klasėje (UP 

58.1, 66.1, 66.2 punktai); 

 16.7. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias papildomas programas ir kokiu būdu 

numatoma integruoti į mokyklos ugdymo turinį (UP 23, 43 punktai); 

 16.8. nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos pasirinkimo (UP 20 punktas);  

 16.9. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į 

mokinio poreikius ir šių dienų aktualijas (UP 65.2.1, 65.4.3. punktai) 

 16.10. pažintinės ir kultūrinės, meninės sportinės projektinės veiklos organizavimo 

(dermės su bendrosiomis programomis užtikrinimas, organizavimo laikas ir t.t.) (UP 24.1. punktas); 

 16.11. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse ir kt.) mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymo aplinkos kūrimą 

(UP 62 punktas); 

 16.12. švietimo pagalbos teikimo (UP 68 punktas); 

 16.13. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų, minimalaus grupės dydžio neformalaus švietimo veikloms organizuoti (UP 45, 46 

punktai); 

 16.15. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui 

numatymo (UP 69 punktas); 

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

(UP 50 punktas). 

 17. Atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, Mokykla 

ugdymo proceso metu gali koreguoti Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą arba mokinio individualų 

ugdymo planą priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų 

bendrosioms programoms įgyvendinti. 

                     18.  Mokyklos ugdymo planą mokyklos direktorius tvirtina iki mokslo metų  pradžios, 

suderinęs su Mokyklos taryba ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi. 

 

 

                                                 
2 UP Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 2018–2019 mokslo metų ugdymo planas 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 

 19. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, sudaro sąlygas 

mokiniui mokytis mokinių, ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje 

psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį 

reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas; 

 19.1.  Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi  ir mokinio 

gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia Mokyklos vaiko gerovės komisija (sudaryta 2018 m. birželio 

20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-72). 

                     20. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vykdo ilgalaikes socialines emoci-

nes kompetencijas ugdančias prevencines Lions Quest programas „Paauglystės kryžkelės“ ir “Raktas į 

sėkmę“ 5–10 klasėse, „Laikas kartu“ 1–4  klasėse. Šių programų įgyvendinimui skiriama 1 savaitinė 

valanda.. 

21. Mokykloje sudaromos sąlygos mokiniui kasdien turėti fiziškai aktyvią pertrauką tarp  

pamokų: po 3 pamokų yra 30 min. ilgoji pertrauka. 

                     22.   Mokykla,   įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį,    vadovaujasi Lietuvos higienos 

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

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. 

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

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

                     23. Mokykla įgyvendina Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją prog-

ramą, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 

V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – svei-

katos programa), integruojama į dalykų ugdymo programas ir klasių vadovų veiklas kiekvienoje klasėje 

skiriant ne mažiau kaip 3 val. per mokslo metus bei įgyvendinant visuomenės sveikatos priežiūros spe-

cialisto parengtą Mokyklos sveikatinimo planą. 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

24. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo turi-

nyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su nefor-

maliosiomis praktinėmis veiklomis: 

24.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, mokytojai, aptarę metodinėse grupėse, da-

lyko ilgalaikiuose planuose numato programas, renginius, kurie leistų mokiniams gilinti savo žinias, 

tobulinti kompetencijas. Renginių planą tvirtina direktorius. 

 24.2. mokiniai skatinami dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veikloje. Mokykloje 

veikia Seniūnų taryba, kuri koordinuoja mokinių veiklą. 

 25. Mokiniui, kuris mokosi: 

 25.1. pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pažintinė kultūrinė yra privaloma, 

sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Mokykloje numatoma skirti 10 dienų per mokslo metus .  

 25.2. pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai 

skiriama ne mažiau 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma pagal 

2017 m. rugpjūčio 31  d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-106 patvirtintą  Endriejavo pagrindinės mokyklos 

mokinių socialinės-pilietinės veiklos aprašą.  
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PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

26. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja mokytojų bendradarbiavimą spren-

džiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus, vykdo mokinių 

mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę. 

27. Mokiniui, kuris mokosi:  

27.1. pagal pradinio ugdymo programą, ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neforma-

liojo švietimo programų turinį) per dieną 1 klasėje gali trukti ne ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 kla-

sėse 6 valandas. Ugdymo valandos (pamokos) trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.; 

27.2. pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną. 

Ugdymo valandos (pamokos) trukmė – 45 min.. 

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

kontrolinis darbas. Mokiniai apie kontrolinį darbą informuojami (elektroniniame dienyne) ne vėliau kaip 

prieš savaitę. Kontroliniai darbai nevykdomi po atostogų ar šventinių dienų. 

29. Mokytojai užtikrina: 

29.1. namų darbai 1–4 klasių mokiniams skiriami tikslingai, kuriems atlikti reikia ne dau-

giau kaip 1 valandos. 1 klasėse – esant būtinybei, pritarus mokinių tėvams; 

29.2. 5–10 klasių mokiniams namų darbai užduodami tikslingai, grįžtamajai informacijai 

apie mokinio mokymąsi gauti, tolimesniam mokymuisi. 

29.3. namų darbai neužduodami atostogoms. 

                     30. Mokykloje sudarytos sąlygos 1–10 klasių mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti 

namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, atlikti namų darbus mo-

kyklos skaitykloje. 

31. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, skiriamas didesnis už 

minimalų privalomų pamokų skaičius, suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

32. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės konsultacijos pagal Endriejavo 

pagrindinės mokyklos Švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašą patvirtintą 2015 rugpjūčio 14 d. di-

rektoriaus įsakymu Nr. V1-89. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu informuojami 

apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.  

33. Mokiniai, besimokantys muzikos, dailės, kitose menų ir sporto mokyklose ar kitose 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, neatleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko pamokų (ar jų 

dalies) lankymo. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

 34. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir turi 

derėti su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pa-

siekimus ugdymo procese vadovaujamasi Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2433, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švie-

timo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256, Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi-

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

2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija). 

 35. Mokykla mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, tėvų (globėjų) informa-

vimą vykdo vadovaudamasi  Mokyklos „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“, 

patvirtintu Mokyklos direktoriaus 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V1-152 (Mokyklos direktoriaus 

2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V1-102 redakcija). 
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SEPTINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, ĮGY-

VENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

36. Už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą mokykloje (di-

rektoriaus 2015 rugpjūčio 14 d.  įsakymas Nr.V1-89) yra atsakingas direktoriaus paskirtas asmuo. 

     37.  Mokymosi pasiekimų gerinimas bei mokymosi pagalbos teikimas organizuojamas va-

dovaujantis direktoriaus 2015 gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V1-152 patvirtintu Mokinių pažangos ir pasie-

kimų vertinimo tvarkos aprašu: 

37.1. mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami 

kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo 

pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos 

suteikimo; 

37.2. mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas 

mokiniui, mokinių grupei, kurių trukmę nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį.  

37.3. mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pamokoje 

pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt; 

37.4.  mokytojui pastebėjus, kad mokiniui nesiseka pasiekti bendrosiose programose 

numatytų konkretaus dalyko pasiekimų (po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir 

pan.), siūlo mokiniui lankyti dalyko konsultacijas.  

38. Mokymosi pagalbai teikti 1–4 klasėse skiriama 1 valanda per savaitę konsultacijoms, 

panaudojant pamokas, skirtas mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. 

39. Mokymosi pagalbai teikti 5–10 klasėse naudojamos pamokos, skirtos mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti. 

 

AŠTUNTAS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

40. Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti skiriamos valandos, atsižvelgus į mokinių 

poreikius einamiesiems mokslo metams, Mokyklos veiklos tikslus, veiklos kryptis bei galimybes. 

Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai. 

41. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgusi į juos siūlo 

neformaliojo švietimo programas. 

42. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus į bendruosius iš 

valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus Lietuvos respublikos 

švietimo ir mokslo ministro: 

42.1. mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – ne mažiau kaip 7 mokiniai;  

42.2. neformaliojo švietimo organizavimo kryptys: meninė, sportinė, mokslinė,  

kraštotyrinė, techninė, kalbinė, socialinė;  

42.3. mokiniams siūlomi tokie neformaliojo švietimo organizavimo būdai: teorinis ir  

praktinis, tiriamasis, eksperimentinis ir kt.;  

42.4. neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, gretimų ar kitų klasių 

mokinių; 

42.5. neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį;  

42.6. neformaliojo švietimo veikla organizuojama po pamokų; 

42.7. neformaliojo švietimo užsiėmimai pradedami organizuoti nuo 2018 m. spalio 1 d.; 

42.8. neformaliojo švietimo valandos paskirstomos pagal mokyklos direktoriaus įsakymą 

(5 priedas). 
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DEVINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 43. Siekiant optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į mokyklos ugdymo turinį integruo-

jama:  

    43.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos prog-

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

ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos 

patvirtinimo“; 

 43.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lie-

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

ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“;  

43.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi-

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

43.4. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respub-

likos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo 

etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“; 

43.5. Žmogaus sauga (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir saugaus eismo mokymas) pradi-

nio ugdymo programoje integruojama į mokomuosius dalykus vadovaujantis Žmogaus saugos bendro-

siomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 

18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“; 

 43.6. prevencinė Lions Quest programa „Paauglystės kryžkelės“, „Raktas į sėkmę“, „Lai-

kas kartu“; 

 43.7. Prevencinės ir kitos programos bei mokyklos vykdomi projektai integruojami į dalykų 

ugdymo turinį. Atsižvelgdami į programų ir projektų turinį mokytojai šių programų temas integruoja į 

mokomuosius, pasirenkamuosius dalykus, neformalųjį ugdymą, socialinę ir pažintinę bei klasės vadovo 

veiklą ir fiksuoja el. dienyne: 

 43.7.1. 1–4 klasėse: 

Programos pavadinimas Integruojama 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji programa 

 Pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, kūno kultūra, 

anglų kalba, dorinis ugdymas, klasės vadovo veikla 

Žmogaus sauga Pasaulio pažinimas, klasės vadovo veikla 

Alkoholio ir tabako bei kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinė programa  

Matematika, lietuvių kalba, kūno kultūra, dorinis 

ugdymas, pasaulio pažinimas, dailė ir technologijos, 

klasės vadovo veikla 

Lions Quest programa „Laikas kartu“ Klasės vadovo veikla 

Ugdymo karjerai programa Lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, dorinis ugdymas, 

matematika, anglų kalba, klasės vadovo veikla 

 43.7.2. 5–10 klasėse: 

Programos pavadinimas Integruojama 

Etninės kultūros ugdymas Muzika, dailė, technologijos, lietuvių kalba, istorija, 

pilietiškumo pagrindai, neformalusis švietimas 

Alkoholio ir tabako bei kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinė programa  

Lietuvių kalba, gamta ir žmogus, biologija, chemija, 

fizika, istorija, žmogaus sauga, informacinės 

technologijos, kūno kultūra, dorinis ugdymas, klasės 

vadovo veikla 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji programa 

Gamta ir žmogus, biologija, dorinis ugdymas, anglų 

kalba, lietuvių kalba, klasės vadovo veikla 

Lions Quest programa „Paauglystės 

kryžkelės“, „Raktas į sėkmę“ 

Klasės vadovo veikla 

Ugdymo karjerai programa Lietuvių kalba, matematika, biologija, ekonomika ir 

verslumas, dorinis ugdymas, anglų kalba, dailė, 

technologijos, klasės vadovo veikla 
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  43.8. programų integravimas įtraukiamas į mokytojų ilgalaikius planus, kurių skiltyje „Pas-

tabos“ nurodoma integruojama programa, tema bei valandų skaičius;  

  43.9. el. dienyne vykdoma integruojamųjų pamokų apskaita, nurodant integruojamą temą 

dalykui skirtame apskaitos puslapyje. 

DEŠIMTAS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

44. Ugdymo turinys, atsižvelgiant į klasės mokinių pasiekimų lygį, gebėjimus, motyvaciją, 

mokymosi stilius, diferencijuojamas dalykų pamokose: 
44.1. pritaikant mokiniui mokymosi uždavinius ir užduotis, ugdymo turinį, metodus, 

mokymo(si) priemones, tempą ir skiriamą laiką; 

44.2.parenkant mokinių gebėjimus, mokymosi stilius atitinkančią mokomąją medžiagą ir 

užduotis. 

45. Mokykla siekia geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir padėti 

jiems pasiekti kuo geresnių rezultatų, klasių nedalijant į laikinąsias grupes, ugdymo turinys 

diferencijuojamas toje pačioje pamokoje, skiriant atitinkamas individualias ar grupines užduotis, namų 

darbus. 

 

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPUNTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

 46. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinamas bei tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas 

apie mokymosi sėkmingumą vykdomas pagal direktoriaus 2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V1-152 

patvirtintą Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą: 

46.1. klasės tėvų susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per trimestrą; 

46.2. atsiradus mokinio mokymosi ar elgesio problemoms, organizuojamos individualios 

tėvų konsultacijos su mokyklos švietimo pagalbos specialistais, dalykų mokytojais; 

46.3. mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimas ir bendradarbiavimas 

vykdomas įgyvendinant Mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos plano priemones.   

 

 

DVYLIKTAS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

47. Laikinosios grupės sudaromos: 

47.1. mokytis dalykų modulių; 

         47.2. mokytis dorinio ugdymo, kai tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir 

etiką; 

47.3. švietimo pagalbai teikti (konsultacijoms). 

48. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje turi būti ne mažesnis kaip 7 mokiniai.  

 

 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

49. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą. 

50. Dorinio ugdymo organizavimas:   

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

tradicinės religinės bendruomenės tikybą;  
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50.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma laikinoji grupė iš 

kelių klasių mokinių;  

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

(globėjų) parašytą prašymą.  

51. Kalbinis ugdymas: 

51.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai turi būti ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz., 

naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į 

kalbinę raišką ir rašto darbus).  

52. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

52.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

52.2. užsienio (anglų) kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas 

per savaitę.  

53. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

53.1.  gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdyti praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus, todėl ne mažiau kaip 2 pamokas per mokslo metus privaloma organizuoti 

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

telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose; 

53.2. socialiniams gebėjimams ugdytis privaloma ne mažiau kaip 2 pasaulio pažinimo 

pamokas per mokslo metus organizuoti socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje 

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

54. Matematinis ugdymas:   

54.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovautis ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, naudoti 

informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias priemones.  

55. Kūno kultūra: 

55.1.  kūno kultūrai skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę; 

55.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

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

galimybes organizuojamos judriosios pertraukos ar fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos. 

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

56.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui ir technologijų dalykui 

skiriamo laiko; 

56.2. šokiui skiriama 1 ugdymo valanda per savaitę (2 klasėje viena pamoka skiriama iš 

valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti); 

56.3. mokiniai, kurie mokosi pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

(pvz., dailės, muzikos, sporto), neatleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar 

jų dalies) lankymo. 

57. Į  Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi mokytis, 

Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų 

pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patirtinimo“ 11 priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios 

programos turinį. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

PAMOKŲ PASKIRSTYMO LENTELĖS 

 

58. 2018–2019 mokslo metais pradinio ugdymo  programai  įgyvendinti  ir neformaliojo  

 švietimo programoms skiriama valandų, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.: 

58.1. bendrajai programai (ugdymo dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms per 

savaitę skiriamos ugdymo valandos:  

 
Eil. 

Nr. 
Dalykai 1 2 3 4 Iš viso 

 Mokinių skaičius 15 10 17 15 57 

1. Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 4 

Kalbos:      

2. Lietuvių kalba  8 7 7 7 29 

3. Užsienio kalba 1 – oji (anglų k.) - 2 2 2 6 

4. Matematika 4 5 5 4 18 

5. Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Meninis ir technologinis ugdymas, kūno kultūra      

6. Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

7. Muzika 2 2 2 2 8 

8. Kūno kultūra 2 2 2 2 8 

9. Šokis 1  1 1 3 

 Privalomų pamokų skaičius mokiniui pagal BUP 22 23 24 23 92 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si)  poreikiams tenkinti      

Individualios ir grupinės konsultacijos (mokymosi pagalbai)    1 1 

Šokis  1   1 

Mokiniui skirtas pamokų skaičius 22 24 24 24  

Neformaliojo švietimo valandos   1 1 2 

Iš viso ugdymo valandų 22 24 25 25 96 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

59. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Pagrindinio ugdymo programos aprašu, tvirtinamu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro. 

  60. 1, 5 klasių mokiniams ir naujai per mokslo metus atvykusiems mokiniams skiriamas 1 

mėn. adaptacinis laikotarpis: 

60.1. adaptaciniu laikotarpiu mokinių pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Norė-

damas išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo 

metodus; 

60.2. adaptaciniu laikotarpiu mokinių pasiekimai nepatenkinamais pažymiais nevertinami. 

61. Dalykui skiriamų pamokų skaičius gali būti didinamas ar mažinamas iki 10 proc. už-

tikrinant, kad bus pasiekti numatyti mokinių pasiekimai Bendrosiose programose. Ši nuostata taikoma, 

kai, nesant dalyko mokytojo, jam išvykus į kvalifikacijos kursus ar susirgus, nėra galimybės jo pava-

duoti. Tada vienam dalykui skiriama daugiau pamokų, o kitam pamokų skaičius mažinamas. 

62. Mokykla sudaro galimybes ir sąlygas mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose 

aplinkose: mokyklos bibliotekoje-skaitykloje, muziejuje, kieme, aktų salėje, konferencijų salėje, kom-

piuterių klasėje ir kt. kabinetuose. Mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai gali organizuoti 

išvykas į edukacinius užsiėmimus mokykliniu autobusu (tai turi būti planuota veikla mokytojo ilgalai-

kiame plane ir iš anksto (ne vėliau kaip prieš mėn.) suderinta su mokyklos administracija).  

   63. Dalyko kurso ar modulio pakeitimo mokiniui tvarka : 
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63.1. 5–10 klasėse pasirenkamasis dalykas ar dalyko modulis tampa privalomas. Jų keisti, 

atsisakyti negalima. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

 

64. Mokykla stengiasi užtikrinti kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ug-

dymą per visų dalykų pamokas: 

64.1. skatinti mokinius rišliai reikšti mintis tiek žodžiu, tiek raštu, tobulinti kalbinę raišką; 

 64.2. vertinant mokinio pasiekimus teikti grįžtamąją informaciją ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodyti privalomus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus; 

 65. Ugdymo sričių įgyvendinimas. 

65.1.Dorinis ugdymas: 

65.1.1. dalyką – tikybą arba etiką – mokinys gali keisti kiekvienų mokslo metų pradžioje; 

65.1.2. dorinį ugdymą tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 m. parenka, o nuo 14 iki 

16 m. mokinys pats renkasi tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu. Vyresni kaip 16 m. mokiniai pasirenka 

patys vieną dorinio ugdymo dalyką. Pasirinkimas nurodomas tėvų (globėjų, rūpintojų) ar mokinių pra-

šymuose, kurie pateikiami klasės vadovui iki birželio 1 d.  

65.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį: 

65.2.1. siūlo dešimtos ir devintos klasės mokiniams rinktis lietuvių kalbos modulį; 
65.2.2. laisvės kovų istorijos mokymas integruojamas į 9 klasės lietuvių kalbos programą, 

skiriant 10 pamokų; 

65.2.3. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje 

programoje numatyto patenkinamo lygio, sudarytos sąlygos išlyginti mokymosi spragas (skiriamos 

konsultacijos); 

65.3. Užsienio kalbos: 

65.3.1. pirmosios užsienio (anglų) kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, 

o 7–10 klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;  

65.3.2. baigus pagrindinio ugdymo programą organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais 

(pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą „KELTAS“); 

65.3.3.antrosios užsienio kalbos pradedama mokyti nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, 

rūpintojai) mokiniui iki 14 metų renka antrąją užsienio kalbą – rusų;  

65.3.4.antrosios užsienio (rusų) kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A1, o 

7–10 klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

65.4.Matematika: 

65.4.1. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudotis finansinio raštingumo 

užduotimis, Nacionalinio egzaminų centro parengtomis matematinio-gamtamokslio  raštingumo užduotimis; 
65.4.2. stebėti mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis duomenimis (nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatais), numatyti pagalbą mokiniams (užduotis ir metodus spragoms 

įveikti), kurių mokymosi pasiekimai žemi (skiriamos konsultacijos); 

65.4.3.mokykla siūlo dešimtos ir devintos klasės mokiniams rinktis matematikos modulį; 

65.4.4. naudoti informacines komunikacines technologijas, skaitmenines mokomąsias 

priemones.  

65.5. Informacinės technologijos: 

65.5.1. 7–8 klasėse IT dėstomos ne integruotai, o skiriant po 1 val. kiekvienoje klasėje; 

65.5.2. 9 klasėje (per rugsėjo mėnesį) mokiniai renkasi vieną iš trijų IT technologijų pasi-

renkamųjų modulių: programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų ir tinklalapių kūrimo 

pradmenų; 

65.5.3. pasirinktą modulį mokiniai mokosi 10 klasėje jam skiriant 17 val. iš dalyko prog-

ramai įgyvendinti skiriamų valandų skaičiaus; 
65.5.4. 2018–2019 m. m. 10 klasės mokiniai mokosi tinklalapių kūrimo pradmenų. 
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65.6. Gamtamokslinis ugdymas: 

65.6.1. gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais 

gamtos reiškinių, procesų, objektų tyrimais, skiriant dėmesį dinamiškos tikrovės problemoms atpažinti 

ir spręsti. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, modeliuojant ar 

vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir (ar) komandinis darbas; 

65.6.2. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemo-

nėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, kilnoja-

mosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais už mokyklos 

ribų; 

65.6.3. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti, skiriama ne mažiau kaip 30 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.  

65.7. Technologijos: 

65.7.1. Technologijos mokiniai mokosi pagal „Konstrukcinių medžiagų“ (5–-10 klasėse) 

ir „Tekstilės ir mitybos“ (5–8 klasėse)  technologines programas; 

65.7.2. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

dalį, technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso, kuris 

skiriamas karjeros planavimui. Užsiėmimai organizuojami per ekskursijas, susitikimus, vaizdo 

medžiagos peržiūras, kūrybines užduotis ir kt.. 

65.8. Socialinis ugdymas: 

65.8.1.  siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) 

ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes istorijos ir geografijos mokymą 

rekomenduojama organizuoti netradicinėse aplinkose (pavyzdžiui, muziejuose lankytinose istorinėse 

vietose, vietos savivaldos institucijose), naudotis virtualiosiomis mokymosi aplinkomis;  

65.8.2. mokykla, formuodama ugdymo turinį, 9–10 klasėse mokinių projektinio darbo 

(tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti skiria 20 proc. dalykui skirtų pamokų 

laiko per mokslo metus; 

65.8.3. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojamos: 

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

saugumo ir gynybos pagrindų temos: nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; 

rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai 

karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir 

kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitos panašios temos.  

65.8.4. pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokomasi pilietiškumo pagrindų. 

Šiai programai skiriamos 68 pamokos, jos organizuojamos  9 ir 10 klasėse. 

65.9. Kūno kultūra: 
65.9.1. 5–10 klasių mokiniams skiriamos 2 kūno kultūros pamokos. Jie gali lankyti jų po-

mėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas (neformaliojo švietimo užsiėmimus, šokį ir pan.) mo-

kykloje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje; 

65.9.2. kūno k. mokytojas kartą per pusmetį (spalio ir vasario mėn.) surenka informaciją apie 

mokinius (5–10 kl.), lankančius aktyvaus judėjimo pratybas mokykloje ir neformaliojo vaikų švietimo įstai-

gose, ir ją pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui; 

65.9.3. jei mokinys aktyvaus judėjimo pratybas lanko kitoje įstaigoje, jis iki 2016 m. spalio 

1 d. ar pradėjęs lankyti pratybas turi iš šios įstaigos asmeniui, atsakingam už aktyvaus judėjimo pratybų 

lankomumo fiksavimą, pristatyti pažymą, kurioje turi būti nurodytas užsiėmimų grafikas; 

65.9.4.5 klasėje 1 kūno kultūros pamoka skiriama šokiui; 

65.9.5. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultū-

ros pratybose pažymiais nevertinami, įrašoma „Įskaityta“ arba „Neįskaityta“. Jos organizuojamos taip:  

65.9.5.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojų rekomendacijas; 

65.9.5.2. tėvų pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes už mokyklos ribų; 
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65.9.6. mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

Mokykla siūlo: stalo žaidimus (šaškes, šachmatus); individualias įvairių dalykų mokytojų konsultacijas; 

veiklą bibliotekoje-skaitykloje. 

65.10. Meninis ugdymas: 

65.10.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai. 

65.11. Žmogaus sauga. Pagrindinio ugdymo programos 1-oje dalyje žmogaus sauga mo-

koma 5, 7 klasėse skiriant po 1 savaitinę pamoką, 2-oje dalyje – 9 klasėje – 0,5 savaitinės pamokos. 

66. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius, lentelė: 

66.1. pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programai įgyvendinti pamokų skaičius 2018–

2019 m. m.: 

Eil. 

Nr. 

Dalykas 

 

                                                            

Klasė (mokinių skaičius) 
Pamokų sk. 5-8 kl. 

5 (12) 6(12) 7(12) 8(13) 49 

1. Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 4 

Kalbos:      

2. Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 20 

3. Užsienio kalba (1-oji) (anglų k.) 3 3 3 3 12 

4. Užsienio kalba (2-oji) ( rusų k.)  2 2 2 6 

Matematika ir informacinės technologijos      

5. Matematika 4 4 4 4 16 

6. Informacinės technologijos 1 1  1 3 

Gamtamokslinis ugdymas:      

7. Gamta ir žmogus 2 2   4 

8. Biologija   2 1 3 

9. Fizika   1 2 3 

10. Chemija    2 2 

Socialinis ugdymas:      

11. Istorija 2 2 2 2 8 

12. Geografija  2 2 2 6 

Meninis ugdymas:      

13. Dailė 1 1 1 1 4 

14. Muzika 1 1 1 1 4 

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga      

17. Technologijos 2 2 2 1 7 

18. Kūno kultūra 2 2 2 2 8 

19.  Šokis 1    1 

19. Žmogaus sauga 1  1  2 

Minimalus  pamokų skaičius mokiniui per savaitę 26 28 29 30 113 

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti , mo-

kymosi pagalbai teikti 

 

     

Informacinės technologijos   1  1 

Individualios ir grupinės konsultacijos 1 2 1 1 5 

Neformalusis švietimas 

(val. skaičius) 
2 2 2 2 8 

Iš viso pamokų 29 32 33 33 127 

 

66.2. pagrindinio ugdymo antrosios dalies programai įgyvendinti pamokų skaičius 

 2018–2019 m. m: 

Eil. Nr. Dalykas 
Klasė (mokinių skaičius) 

Pamokų skaičius 

9–10 klasėse 

9 (9) 10(8) 17 

1.  Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 2 

Kalbos:    

2.  Lietuvių kalba ir literatūra 4 5 9 
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Eil. Nr. Dalykas 
Klasė (mokinių skaičius) 

Pamokų skaičius 

9–10 klasėse 

9 (9) 10(8) 17 

3.  Užsienio kalba (1-oji) (anglų k.) 3 3 6 

4.  Užsienio kalba (2-oji) (rusų k.) 2 2 4 
Matematika ir informacinės technologijos    

5.  Matematika 3 4 7 

6.  Informacinės technologijos 1 1 2 

Gamtamokslinis ugdymas:    

7.  Gamta ir žmogus    

8.  Biologija 2 1 3 

9.  Fizika 2 2 4 

10.  Chemija 2 2 4 

Socialinis ugdymas:    

11.  Istorija 2 2 4 

12.  Pilietiškumo pagrindai 1 1 2 

13.  Geografija 2 1 3 

14.  Ekonomika  ir verslumas  1 1 

Meninis ugdymas:     

15.  Dailė 1 1 2 

16.  Muzika 1 1 2 

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga:    

17.  Technologijos 1,5 1 2,5 

18.  Kūno kultūra 2 2 4 

19.  Žmogaus sauga 0,5  0,5 

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui pagal 

BUP 
31 31 62 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai    

20.  Žmogus ir žodis (viešasis kalbėjimas) 1  1 

21.  Matematikos rinktinių skyrių uždaviniai 1  1 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mo-

kymosi pagalbai teikti 
   

22.  Konsultacijos  1 1 

Mokiniui skirtas pamokų skaičius    

Neformalusis vaikų švietimas (val. skaičius)  2 2 

Iš viso pamokų 33 34 67 

 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDAN-

ČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

67. Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi bendrojo ugdymo mokyklos bendrojoje klasėje 

visiškos integracijos būdu. 

68. Specialiųjų poreikių mokiniai yra ugdomi pagal bendrąsias programas arba pagal pri-

taikytas ar individualizuotas programas, kurias rengia dalykų mokytojai, konsultuojami mokyklos spe-

cialiojo pedagogo ir psichologo: 

68.1. organizuojant specialiųjų poreikių mokinių ugdymą bendrojo ugdymo mokyklos 

bendrojoje klasėje, atsižvelgiama į Vaiko gerovės komisijos ar Pedagoginės psichologinės tarnybos re-

komendacijas, tačiau išlaikant mokiniui Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą pamokų skaičių pra-

dinio ar pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti; 
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68.2. pritaikytos ar individualizuotos programos sudaromos vieneriems mokslo metams, 

tačiau mokslo metų eigoje, atsižvelgiant į mokinių pasiekimus ar mokomo dalyko žinias, gali būti kore-

guojamos, aptariant tai Vaiko gerovės komisijos posėdžio metu. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

69. Individualus ugdymo planas (6 priedas) rengiamas mokiniui, kuris mokosi pagal 

individualizuotą programą, atsižvelgiant į ugdymo programą, pedagoginės psichologinės ar švietimo 

pagalbos tarnybos rekomendacijas, ugdymo formą ir mokymo organizavimo būdą, mokyklos galimybes; 

bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo 

pagalbos specialistams ir kitoms institucijoms (PPT, VTAS), kurias prireikus kaip konsultantus, 

kviečiasi Mokykla. 

70. Individualizuotas programas dalykų mokytojų sieja su mokinių praktiniais interesais, 

kasdiene gyvenimo patirtimi. 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDIMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS IR  

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

71. Mokinių, kurie mokosi pagal individualizuotas programas, mokymosi pažanga ir pa-

siekimai ugdymo procese vertinami pagal konkretaus mokinio pasiekimus; pasiekimai ir iškilusios ug-

dymo problemos kartą per pusmetį ir mokslo metų pabaigoje fiksuojami konkrečiai kiekvienam moki-

niui pildomame pasiekimų vertinimo lape. Trimestro įvertinimai 1–4 klasių mokiniams rašomi el. die-

nyne įrašant „p. p.“ arba „n. p.“, 5–10 klasių mokiniai vertinami pažymiais. 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

 TEIKIMAS 

72. Specialioji pedagoginė pagalba mokiniams, mokomiems visiško integravimo būdu, tei-

kiama per pamokas, išskyrus logopedines pratybas, kurios vedamos ne pamokų metu: 

72.1. specialusis pedagogas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą organizuoja rem-

damasis Vaiko gerovės komisijos arba Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijomis ir išva-

domis; 

72.2. specialusis pedagogas vienam specialiųjų poreikių mokiniui per savaitę skiria 1–2 

pamokas, per kurias dirbama individualiai  arba pogrupiuose (2–4 mokiniai); 

72.3. specialusis pedagogas, logopedas dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą tvar-

karaštį. 

 

 

__________________________________ 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 

2018-06-07 

protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. V3-3) 
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Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės 

mokyklos 2018–2019 mokslo metų 

ugdymo plano 

1 priedas  

 Šiais metais buvo atlikta: 

 8  klasės mokinių rezultatų lyginamoji analizė (lyginami 4, 6 ir 8 klasės NMPP rezultatai).; 

 
Pasie-

kimo 
 lygis 

4 klasė (2014 m.) 6 klasė (2016 m.) 8 klasė (2018 m.) 
Rašymas 
(14 mok.) 

Skaitymas 
(14 mok.) 

Matematika 
(14 mok.) 

Rašymas  
(13 mok.) 

Skaitymas 
(13 mok.) 

Matematika  
(13 mok.) 

Rašymas 
(15 mok.) 

Skaitymas 
(15 mok.) 

Matematika  
(15 mok.) 

Aukš-

tesnysis 
21,4(

3) 
0 0 0 7,7(1) 0 0 6,7(1) 0 

Pagrin-

dinis 
35,7(

5) 
50,0(7) 35,7(5) 7,7(1) 30,8(4) 46,2(6) 0 20,0(3) 33,3(5) 

Patenki-

namas 
35,7(

5) 
50,0(7) 64,3(9) 53,8(7) 53,8(7) 46,2(6) 20,0(3) 46,7(7) 40,0(6) 

Nep. pa-

tenkin. 
7,1(1

) 
0 0 38,5(5) 7,7(1) 7,7(1) 80,0(12) 26,7(4) 26,7(4) 

 

4 klasės mokinių rezultatų lyginamoji analizė (lyginami 2 ir  4 klasės NMPP rezultatai).; 

 
2 klasė 

(2016 m.) 
4 klasė 

(2018 m.) 
Grupė, kuriai 

priskiriamas 

mokinys/pasie-

kimų lygis 

R a š y m a s 

(teksto kūrimas) 

(13 mok.) 

Rašymas  

(kalbos sandara) 

(12 mok.) 

Skaitymas 

(13 mok.) 

Matematika 

(18 mok.) 

Rašymas 

(12 mok.) 

Skaitymas 

(13 mok.) 

Matematika 

(11 mok.) 

Pasaulio 

paž. 

(13 

mok.) 

1 grupė 
Aukštesnysis 

 23,1(3) 
 

 25,0(3) 
 

7,7(1) 7,7(1) 
 

 
8,3(1) 

 
23,1(3) 

 
0 

 
7,7(1) 

2 grupė 
Pagrindinis 

46,1(6) 66,7(8) 61,5(8) 23,1(3)  
33,3(4) 

 
15,4(2) 

 
63,6(7) 

 
76,9(10) 

3 grupė 
Patenkinamas 

30,8(4) 8,3(1) 30,8(4) 69,2(9)  
33,3(4) 

 
38,5(5) 

 
36,4(4) 

 
15,4(2) 

Nep. patenkin.     25,0(3) 23,1(3) 0 0 

 

                  6 klasės mokinių rezultatų lyginamoji analizė (lyginami 4 ir  6 klasės NMPP rezultatai).; 

 
Pasiekimo 
 lygis 

4 klasė (2016 m.) 6 klasė (2018 m.) 
R a š y m a s 
( 1 4  m o k . ) 

Skaitymas 
(14 mok.) 

Matematika 
( 1 4  m o k . ) 

R a š y m a s 
(13 mok.) 

Skaitymas 
(12 mok.) 

Matematika  
(12 mok.) 

Aukštesnysis 35,7(5) 14,3(2) 28,6(4) 0 0 8,3(1) 
Pagrindinis 21,4(3) 42,9(6) 50,0(7) 18,2(2) 50,0(6) 33,3(4) 
Patenkinamas 42,9(6) 42,9(6) 21,4(3) 36,4(4) 41,7(5) 58,3(7) 
Nep. patenkin. 0 0 0 45,5(5) 8,3(1) 0 
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Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės 

mokyklos 2018–2019 mokslo metų 

ugdymo plano 

2 priedas  

 

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 

Įvertinimai Matematika  Lietuvių kalba  

2015–2016 

m. m. 
2016–2017 

m. m. 
2017–2018 

m. m. 
2015–2016 

m. m. 
2016–2017 

m. m. 
2017–2018 

m. m. 

10 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 

8 1 0 0 2 0 0 

7 0 0 0 3 1 2 

6 2 0 0 1 2 2 

5 3 2 1 2 3 1 

4 4 4 5 5 0 3 

3 1 0 0 0 0 1 

2 1 0 0 0 0 0 

1 1 0 3 0 0 0 

Nelaikė 0 0 0 0 0 0 

Įvertinimo 

vidurkis 

4,3 4,3 3,1 5,6 5,6 5,1 
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                                                                                                                                                                        Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos  

                                                                                                                                                                        2018–2019 mokslo metų ugdymo plano 

                                                                                                                                                                        6 priedas  

2017–2018 m. m.individualus ugdymo planas  

 

 

DALYKAI 

Pedagoginė ir švietimo pagalba 
Val.sk. 
Per sav. 

Parengta individualizuota 

programa 
Specialiojo peda-

gogo 
Mokytojo padė-

jėjo 
Logopedo Psichologo 

Dorinis ugdymas 
(tikyba arba etika) 

      

Lietuvių k. (gimtoji)     
Užsienio k. (anglų k.)     
Užsienio k. (rusų k.)     
Matematika     
Biologija     
Fizika     
Chemija     
Informacinės technologijos     
Istorija     
Pilietiškumo pagrindai     
Geografija     
Gamta ir žmogus     
Ekonomika     
Dailė     
Muzika     
Technologijos     
Kūno kultūra     
Žmogaus sauga     
Mokiniui skirtas pamokų skaičius     

SUSIPAŽINAU: 

Mokinio tėvai (globėjai): …………………………………………………………………………….. 

                                                       (parašas)                                     (vardas, pavardė) 

 


