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2015-2016 MOKSLO METŲ TELŠIŲ „VILTIES“ MOKYKLOS UGDYMO PLANAS 

 
 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.  2015-2016 mokslo metų ugdymo planas (toliau ugdymo planas) reglamentuoja 
pradinio ugdymo individualizuotos programos, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, 
socialinių įgūdžių ugdymo programos taip pat ir neformaliojo vaikų švietimo programos 
įgyvendinimą Telšių „Vilties“ mokykloje (toliau mokykla) 2015-2016 mokslo metais. 

2.  Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja pradinio ugdymo individualizuotos 
programos, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir socialinių įgūdžių ugdymo 
programos parengtos remiantis pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo 
rekomendacijomis, specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto 
sutrikimą ugdymui bei pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų 
poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei gamtamoksliniam ugdymui, 
suderintos vaiko gerovės komisijos posėdyje. Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos 
neformaliojo ugdymo veiklos programos.  

3.  Mokyklos ugdymo turinys suformuotas atsižvelgiant į Mokyklos bendruomenės – 
pedagogų, moksleivių, tėvų (globėjų) poreikius, Mokyklos tradicijas ir galimybes, remiantis 
bendrojo lavinimo mokyklų 2015-2017 mokslo metų Bendrųjų pradinio ugdymo programų ugdymo 
planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu    
Nr.V-459 ir 2015-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 
ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 
d. įsakymu Nr.ISAK-V-457. 

4.  Mokyklos ugdymo plano tikslai: 
4.1.  apibrėžti ugdymo programų vykdymo Mokykloje bendruosius reikalavimus; 
4.2.  formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys, lavintųsi ir mokytųsi pagal gebėjimus ir galias. 
5.  Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 
5.1.  nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo individualizuotai programai, 

pagrindinio ugdymo individualizuotai programai ir socialinių įgūdžių ugdymo programai 
įgyvendinti; 

5.2.  pateikti rekomendacijas Mokyklos ugdymo turiniui, planui ir mokymosi aplinkai 
kurti, kurios padėtų didinti ugdymosi veiksmingumą, įveikti ugdymosi sunkumus ir plėtotų mokinio 
gebėjimus; 

5.3.  individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į individualius 
mokinių ugdymo(si) poreikius. 

6.  Mokykloje Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 
Mokyklos ugdymo planas - mokykloje vykdomų programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas, vadovaujantis bendruoju ugdymo planu.  
Pamoka - pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 



Specialioji pamoka - pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 
skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.  

Specialiosios pratybos - švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.  

Ugdymo planas - ugdymo programos įgyvendinimo aprašas. 
 

II.  MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS FORMUOJANT IR ĮGYVENDINANT 
MOKYKLOS UGDYMO TURINĮ 

 
7.  Ugdymo plano sudarymas: 
7.1.  Mokykla, rengdama ugdymo planą pradinio ugdymo individualizuotai programai, 

pagrindinio ugdymo individualizuotai programai ir socialinių įgūdžių ugdymo programai 
įgyvendinti, vadovaujasi Bendraisiais ugdymo planais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių ugdymą ir Mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

7.2.  Mokykla, rengdama mokyklos/klasės ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, 
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos 
Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.V-1795 „Dėl mokinių turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitomis, mokyklai 
aktualiomis, Bendrojo ugdymo plano nuostatomis.  

7.3.  Mokykla, rengdama ugdymo planą, atsižvelgia į mokyklos veiklos įsivertinimo 
duomenis, stebėsenos bei mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją,  
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) poreikius, numato šių poreikių 
tenkinimo tvarką.   

7.4.  Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 
56 sudaryta darbo grupė, vadovaujantis Mokytojų tarybų nutarimais, mokyklos tarybos 
sprendimais, atsižvelgiant į mokinių (tėvų, globėjų) pasirinkimus ir mokyklos galimybes. Darbo 
grupei vadovauja pavaduotojas ugdymo reikalams.  

7.5.  Mokyklos ugdymo planas sudaromas vieneriems mokslo metams. 
7.6.  Mokyklos ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki 2015 m. rugsėjo 1 d. 
7.7.  Mokykla, ugdymo proceso metu iškilus Bendruosiuose ugdymo planuose 

nenumatytiems atvejams, gali koreguoti ugdymo plano įgyvendinimą pagal turimas mokymo lėšas, 
išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų programoms įgyvendinti ir minimalų privalomų 
pamokų skaičių mokiniui. 

7.8.  Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, rengiama individualizuota 
programa, formuojamas ugdymo turinys (pagal dalykus, veiklas), parenkamos mokymosi 
organizavimo formos (pamoka, projektinė veikla ar pan.), pritaikomos ugdymosi erdvės, 
parenkamos ugdymui skirtos techninės pagalbos priemonės ir specialios mokymo priemonės ir pan. 

7.9.  Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, 
mokykla atsižvelgia į: 

7.9.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygi (dideli ar labai dideli); 
7.9.2. mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje; 
7.9.3. ugdymo programą (pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo 

individualizuotą, socialinių įgūdžių ugdymo programą); 
7.9.4. turimas mokymo lėšas; 
7.9.5. mokymosi ir švietimo pagalbos reikmes; 
7.9.6. ugdymosi erdves. 
8.  Ugdymo plane susitarimo būdu numatoma: 
8.1.  Prioritetinių ugdymo tikslų ir uždavinių, keliamų mokyklos numatytam ugdymo 

laikotarpiui. 



8.2.  Mokykla, sudarydamas klasės ugdymo planą vadovaujasi Bendruosiuose  
ugdymo planuose besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo 
individualizuotoms programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, nurodytu 
Bendrojo ugdymo plano 24.3, 96, 7 priedo 6 punktu ir 12  punktu. 

8.3.  Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi krūvio 
(privalomos ir specialiosios pamokos, individualios ir grupinės pratybos). 

8.4.  Dėl individualių ir grupinių logopedinių pratybų, gydomosios kultūros pratybų 
sutrikusioms funkcijoms lavinti, mokytojų tarybos posėdyje 2015 m. birželio 8 d. Nr. 3 

8.5.  Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas, programos pritaikymas (žr. ugdymo 
plano VII sk.). 

8.6.  Dorinio ugdymo organizavimas (žr. ugdymo plano 26 p.) 
8.7.  Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo (žr. ugdymo plano 27 p.) 
8.8.  Ugdymo turinio pasirinkimo ir diferencijavimo bei individualizavimo galimybės 

(žr. ugdymo plano VII sk.). 
8.9.  Integruoto ugdymo organizavimas (žr. 36). 
8.10.  Ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos formos ir laikotarpiai, 

ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo metodikos ir laikotarpiai, vertinimo fiksavimo ir 
informavimo formos ir būdai atsižvelgiant į individualizuotos  programos reikalavimus (žr. ugdymo 
plano 22 p., ir 1 priedas). 

8.11.  Mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose 
aplinkose; mokymo ir mokymosi išteklių panaudojimo. 

8.12.  Pažintinės ir kultūrinės, projektinės veiklos organizavimo. 
8.13.  Mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo metodika ir tvarka (žr. 

Ugdymo plano 2 priedą). 
8.14.  Pamokų skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti naudojimas (žr. ugdymo 

plano IX sk.). 
8.15.  Jungtinių klasių ugdymo organizavimas (žr. ugdymo plano X sk.). 
8.16.  Mokslo metų skirstymas pusmečiais (žr. ugdymo plano 18 p.). 
8.17.  Papildomų mokinių atostogų trukmė ir laikas (žr. ugdymo plano 16 p.). 
8.18.  Pamokos trukmė (žr. ugdymo plano 15.2 p.). 
8.19.  Vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių parinkimo principai ir tvarka (žr. 

ugdymo plano VI. sk.). 
8.20.  Neformaliojo ugdymo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti 
(žr. ugdymo plano V sk.). 

8.21.  Sveikatos ir gerovės mokykloje (žr. ugdymo plano XII. ) 
8.22.  Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų ir būdų (žr. 

ugdymo plano XV. ). 
 

III.  PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTŲ, PAGRINDINIO UGDYMO 
INDIVIDUALIZUOTŲ PROGRAMŲ IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO 

INDIVIDUALIZUOTŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS IR ATSKIRŲ DALYKŲ 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 
III.I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 
9.  2015-2016 mokslo metai prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. 

rugpjūčio 31 d. 
10.  I-V kl.  ugdymo procesas prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. 

gegužės 31 d. 
11.  V-X kl.  ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėje ugdymo procesas prasideda 2015 m. 

rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. birželio 3 d. 



12.  I-V kl. vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 2015-2016 mokslo metais – 
32 savaitės. 

13.  V-X kl. ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėje 2015-2016 mokslo metais – 34 
savaitės. 

14.  Mokykloje mokosi 2015-2016 m.m. I-X klasių mokiniai ir socialinių įgūdžių 
ugdymo klasių mokiniai: 

14.1.  Pradinio ugdymo individualizuotos programos komplektai: 
14.1.1. 3-4 a jungtinė specialioji lavinamoji klasė; 
14.1.2. 1-3-4 b jungtinė specialioji lavinamoji klasė;  
14.1.3. 2-3 c jungtinė specialioji lavinamoji klasė;  
14.2.  pagrindinio ugdymo individualizuotos  programos komplektai: 
14.2.1. 6-7 d jungtinė specialioji lavinamoji klasė; 
14.2.2. 8-9-10 e jungtinė specialioji lavinamoji klasė.  
14.3.  I-II b socialinių įgūdžių ugdymo programos komplektas. 
15.  Mokykla dirba penkias dienas per savaite: 
15.1.  pamokos pradedamos 8.00 valandą; 
15.2.  pamoka trumpinama 5 minutėmis, jos trukmė 40 min. (1 klasėje - 35 min.), o 

sutaupytas laikas skiriamas mokinių pertraukoms organizuoti. 
16.  Mokiniams skiriamos atostogos I-V klasėms: 

17.  Mokiniams skiriamos atostogos V-X ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėms: 

18.  Mokslo metų skirstymas pusmečiais 
18.1.  Vadovaujantis 2015 m. birželio 8 d. Mokytojų tarybos posėdžio (protokolo Nr.3) 

nutarimu, bei 2015 m. birželio 12 d. Mokyklos tarybos sprendimu pradinio ugdymo 
individualizuota programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa ir socialinių ugdymo 
įgūdžių socializacijos programa skirstoma pusmečiais. 

18.1.1. pradinio ugdymo individualizuota programa 2015-2016 mokslo metai; 

18.1.2. pagrindinio ugdymo individualizuota programa ir socialinių įgūdžių ugdymo 
programa 2015-2016 m.m. 

Atostogos Prasideda  Baigiasi 
Rudens 2015-10-26 2015-10-30 
Žiemos 2015-12-28 2016-01-08 
Papildomos atostogos 2016-02-08 2016-02-12 

2016-02-15 
2016-03-29 2016-04-01 

Pavasario (Velykų) 2016-03-21 2016-03-25 
 2016-03-29 2016-04-01 
Vasaros 2016-06-01 2016-08-31 

Atostogos Prasideda  Baigiasi 
Rudens 2015-10-26 2015-10-30 
Žiemos 2015-12-28 2016-01-08 
Žiemos atostogos 2016-02-15 
Pavasario (Velykų) 2016-03-21 2016-03-25 
Vasaros 2016-06-06 2016-08-31 

I pusmetis 
09-01-01-22 
II pusmetis 
01- 25-05-31 

I pusmetis 
09-01-01-22 



19.  Dešimt ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama: meninei, pažintinei, 
sportinei, prevencinei veiklai, atsižvelgus į mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius. Šios 
dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių: 

19.1.  Pažintinė ir kultūrinė veikla: saugaus eismo dienos - 2 d., meninei veiklai skirtos 
dienos - 4 d., sportinei veiklai skirtos dienos - 1 d., sveikatingumo dienos - 2 d. gamtos ir ekologijos 
diena - 1 d. 
Data Veikla 
2015-09-03 Saugaus eismo diena 
2015-09-11 Sveikatingumo diena (Zakso kalnas) 
2015-12-03 Meninės veiklos diena 
2015-12-17 Meninės veiklos diena 
2016-01-14 Sporto diena 
2016-02-12 Meninės veiklos diena 
2016-03-24 Gamtos ir ekologijos diena (Žemaičių buities muziejus) 
2016-04-14 Sveikatingumo diena 
2016-04-29 Meninės veiklos diena 
2016-05-27 Saugaus eismo diena 

20.  Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, 
nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo 
viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 
laipsnių šalčio ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo 
dienų skaičių. Mokyklos direktorius, suderinęs su Mokyklos tarybą, priima sprendimus dėl ugdymo 
proceso koregavimo, informuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros, 
sporto ir jaunimo reikalų skyrių. 
 

III.II. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ, TURINČIŲ  
INTELEKTO SUTRIKIMŲ IR MOKINIŲ TURINČIŲ KOMPLEKSINIŲ SUTRIKIMŲ,   

KURIŲ DERINIO DALIS YRA INTELEKTO SUTRIKIMAS UGDYMAS 
 
21.  Mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą, besimokantiems pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą programą, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir 
socialinių įgūdžių ugdymo programą, ugdymo planas sudaromas:       

21.1.  Mokiniams turintiems nežymų intelekto sutrikimą, besimokantiems pagal 
pradinio ugdymo individualizuotą programą vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 23,24 
punktuose dalykų programoms įgyvendinti nurodytų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris pakeistas 
20%. 

21.2.  Sukomplektavus klasę, kurioje pagal pradinio ugdymo individualizuotą 
programą mokosi mokiniai, turintys nežymų, vidutinį, žymų, labai žymų, nepatikslintą intelekto 
sutrikimą ar kompleksinę negalią, mokyklos taryba, atsižvelgdama į mokinių specialiuosius 
ugdymosi poreikius, vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujantis Bendrojo ugdymo 
plano 24.3, 96 punktu, parenka ugdymą organizuoti atskiromis pamokomis arba veiklos sritimis. 

21.3.  Per mokslo metus Mokyklos vaiko gerovės komisijai ar pedagoginei 
psichologinei tarnybai įvertinus ir rekomendavus, gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir 
individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičių. 

21.4.  Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų, labai žymų, nepatikslintą intelekto 
sutrikimą ar kompleksinę negalią, besimokantiems pagal pradinio ugdymo individualizuotą 
programą, Mokykla, atsižvelgdamas į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, Telšių švietimo 
centro pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 
96 punktu, ugdymą organizuoja atskiromis veiklos sritimis. 

II pusmetis 
01-25-06-03 



21.5.  Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų, labai žymų, nepatikslintą intelekto 
sutrikimą ar kompleksinę negalią, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 
programą, ugdymą organizuoja vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 7 priedo 6 punktu, ugdymą 
organizuoja atskiromis veiklos sritimis. 

21.6.  Specialiosiose lavinamosiose klasėse visus dalykus (išskyrus muziką, jei 
mokytojas sutinka) moko vienas mokytojas. 

21.7.  Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų, labai žymų, nepatikslintą intelekto 
sutrikimą ar kompleksinius sutrikimus, kurių derinio dalis intelekto sutrikimas, fizinę veiklą dėsto 
judesio korekcijos pedagogas (jei mokytojas atsisako), atsižvelgiant į vaikų fizinę sveikatą. 

21.8.  Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų, labai žymų, nepatikslintą intelekto 
sutrikimą ar kompleksinę negalią, besimokantiems pagal socialinio įgūdžių ugdymo programą, 
ugdymą organizuoja vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 7 priedo 12 punktu, ugdymą 
organizuoja atskiromis veiklos sritimis, skiriama veikla mokinių specialiesiems ugdymosi 
poreikiams tenkinti. 

22.  Ugdymo turinio planavimas: 
22.1.  Ugdymo turinys Mokykloje planuojamas ugdymo planų 10, 11,12, 13, 16, 17, 

18  punkte nurodytam mokymosi dienų skaičiui ir remiantis ugdymo planuose  nurodytu 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 103 dalyko programai skiriamų valandų (pamokų)  skaičiumi. 

22.2.  Ugdymo turinys 1-10 klasėms ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėms 
planuojamas mokslo metams. 

22.3.  Ugdymo turinys Mokykloje planuojamas ir detalizuojamas pagal mokytojų 
tarybos suderintą  ir Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą ugdymo turinio planavimo tvarką 
(priedas 1). 

22.4.  Pradinio ugdymo individualizuotą programą, pagrindinio ugdymo 
individualizuotą programą ir socialinių įgūdžių ugdymo programą mokiniui pritaiko, 
individualizuoja mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, bei vaiko gerovės 
komisijos narių rekomendacijas. Taip pat mokytoją gali konsultuoti aptarnaujančios pedagoginės 
psichologinės tarnybos specialistai. 

22.5.  Specialiosios lavinamosios klasės mokytojas mokiniams, turintiems nežymų, 
vidutinį, žymų, labai žymų, nepatikslintą intelekto sutrikimą ar  kompleksinę negalę, kai  intelektas  
yra negalės  derinio dalis, rengia individualizuotą ugdymo programą. 

22.6.  Planuodamas ugdymo turinį, mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimą, jį sieja su mokymo(si) tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir 
gebėjimus. Vertinimo metodus mokytojai derina tarp savęs, aptaria su mokinais ir jų tėvais 
(globėjais). 

22.7.  iki 10% procentų dalykui skirtų pamokų mokytojas gali organizuoti ne pamokų 
forma, o projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne mokyklos aplinkoje. 

23.  Mokyklos vaiko gerovės komisijos siūlymu ar pedagoginės psichologinės 
tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų) pritarimu specialiosios lavinamosios klasės mokiniai, turintys 
intelekto sutrikimą, nesimoko užsienio kalbos. 

24.  Specialiosios pedagoginės pagalbos planavimas pagal Mokyklos nustatytą tvarką  
(priedas 1). 

25.  Mokinių užimtumas organizuojamas ir mokinių atostogų metu. 
26.  Dorinio ugdymo organizavimas: 
29.1.  Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų - etiką arba 

tikybą.  
27.  Socialinio ir gamtamokslinio ugdymo organizavimas: 
27.1.  Gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti skiriama 1/2  pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 
gamtamokslinius, todėl dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdymą 
tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio 
ar pan.). 



27.2.  Socialiniams gebėjimams ugdytis dalį pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama, 
ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., 
lankantis visuomeniniuose, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

27.3.  Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų, labai žymų, nepatikslintą intelekto 
sutrikimą ar kompleksinę negalę, 1 pažintinių gebėjimų ugdymo pamoka skiriama socialiniams ir 
gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti, tyrinėjimams ir aplinkos pažinimui palankioj aplinkoje. 

28.  Fizinės veiklos organizavimas:  
28.1.  Fizinei veiklai 1-10 specialiosiose lavinamosiose klasėse skiriama 3 valandos 

per savaitę.  
29.  Meninio ir technologinio ugdymo organizavimas: 
29.1.  Meninė veikla (susidedanti iš dailės, technologijų, muzikos) organizuojama, 

remiantis pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis 
specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą.  

29.2.  1-3-4 b jungtinėje specialiojoje lavinamojoje klasėje technologiniam ugdymui 
skiriama 1/3 dalykui „Dailė ir technologijos“ skiriamo laiko. 

30.  Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų, labai žymų, nepatikslintą intelekto 
sutrikimą ar kompleksinę negalę, besimokantiems specialiojoje lavinamojoje klasėje, meniniam 
lavinimui skiriamos 3 pamokos: 

30.1.  Muzika – 1 pamoka; 
30.2.  Dailė -1 pamoka; 
30.3.  Technologijoms - 1 pamoka. 
31.  Dailės programą sudaro: dailės raiška, dailės raiškos ir dailės kurinių stebėjimas ir 

vertinimas, dailės raiška socialinėje kultūrinėje aplinkoje. 
32.  Muzikinės veiklos sritys: muzikinė raiška (dainavimas (vokalizavimas), grojimas, 

kūryba), muzikos klausymasis (girdėjimo ir įsiklausymo, suvokimo ir meninių išgyvenimų 
ugdymas, muzikinių sąvokų žodyno turtinimas; bendravimas ir bendradarbiavimas muzikinėje 
veikloje (asmeninės muzikos patirties savistaba, muzikinė veikla grupėje, bendruomenės 
renginiuose). 

33.  Mokiniams, besimokantiems pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą meninis 
lavinimas planuojamas atsižvelgiant į ugdytinių poreikius, Mokyklos tradicijas, projektinę veiklą. 

34.  Technologijose išskiriamos šios veiklos sritys: 
34.1.  Pradinėse klasėse: sensomotorinis lavinimas, rankų darbai su popieriumi, 

plastinės medžiagomis, gamtinėmis medžiagomis ar buitinėmis atliekomis ir tekstile;  
34.2.  5-10 klasėse: tekstilė (siuvimas), mityba, buities kultūra (namų ūkis ir jo reikšmė 

žmogui, vieta, kurioje gyvenu, mokausi, dirbu, asmens higiena). 
34.3.  Mokiniams, besimokantys pagal Socialinių įgūdžių ugdymo programą, ugdymo 

programa sudaroma atsižvelgiant į specialiuosius ugdymosi poreikius. 
35.  Mokytojų metodinė grupė, siekdama priartinti meninį lavinimą prie gyvenimo 

aktualijų, priimant sprendimus dėl planavimo, atsižvelgia į mokinių specialiuosius ugdymo(si) 
poreikius ir gebėjimus.  

36.  Integruojamųjų  ugdymo programų įgyvendinimas: 
36.1.  Į Individualizuotų programų ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 
36.1.1. žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr.V-1159 „Dėl Žmogaus saugos bendrosios 
programos patvirtinimo“, ir Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-1290 „Dėl sveikatos ugdymo 
bendrosios programos patvirtinimo“; 

36.1.2. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 
Įsakymu Nr.ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos programos tvirtinimo”, Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. Įsakymu Nr.ISAK-179 „Dėl 



Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo“, Ugdymo karjerai programa, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu  Nr.V-
72 „Dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. 

36.2.  Sveikatos ugdymo programa integruojama į pažintinę veiklą, savarankiškumo 
ugdymo veiklą ir pažintinių dienų metu. 

36.3.  Į sveikatos ugdymo programos įgyvendinimą įtraukiama mokyklos 
bendruomenė: pamokos kartu su bendrosios praktikos slaugytoju, judesio korekcijos pedagogu. 

36.4.  Žmogaus sauga integruojama į pasaulio pažinimo, pažintinę veiklą. 
36.5.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa integruojama į socialinio pedagogo ir vadovavimo klasei veiklą, 1-4 kl. skiriant ne 
mažiau 5 val., 5-10 klasėms – ne mažiau kaip 6 val. per metus.  

36.6.  Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa patvirtinta Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2007 m. vasario 7 d. Nr.ISAK-179 integruojama į 
pasaulio pažinimą ir pažintinę veiklą. 

36.7.  Ugdymo karjerai programa integruojama į dalykų (veiklų) turinį, vadovavimą 
klasei. 

37.  Dienyne integruojamų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma integruojamą temą 
dalykui skirtame apskaitos puslapyje, jei integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį. 
 

IV. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS  
 
38.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra Mokyklos ugdymo turinio dalis ir 

turi derėti su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu.  
39.  Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi 

individualizuotomis  programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymų Nr.ISAK-256 
(Žin., 2004, Nr. 35-1150). 

40.  Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą programą, mokymosi pasiekimai 
vertinami pagal šioje programoje numatytus pasiekimus. 

41.  Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal metodinėje grupėje 2015 m. 
birželio 7 protokolo Nr 5.  aptartus metodus, Mokyklos direktoriaus įsakymu 2015 m. rugpjūčio 29 
d. Nr.V-..  patvirtintą pasiekimų vertinimo tvarką (priedas 2). 

42.  Specialiųjų lavinamųjų klasių besimokančių pagal individualizuotą programą 
mokinių ugdymosi pasiekimams vertinti taikoma nepažyminė vertinimo sistema, pagrįsta 
individualios pažangos principu. Pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu 
ar raštu)  diagnostinis, apibendrinamasis  vertinimas: 

42.1.  1-4 specialiųjų lavinamųjų klasių mokinių mokymosi pasiekimai vertinami 
pagal pradinio ugdymo individualizuotos programos numatytus pasiekimus. Pradinio ugdymo 
dienyno ar pradinio ugdymo dienyno (jungtinėms klasėms) skiltyse įrašoma „padaryta pažanga“ ar 
„nepadaryta pažanga“ (p.p., n.p.); 

42.2.  5-10 lavinamųjų klasių mokinių, besimokančių pagal individualizuotą programą 
ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių mokymosi pasiekimai vertinami pagal šioje 
programoje numatytus pasiekimus. Pagrindinio ugdymo dienyno skiltyse įrašoma „įskaityta“, 
„neįskaityta“. 

43.  Apie mokinių mokymosi pasiekimus, bendruosius mokinio gebėjimus Mokyklos 
nustatyta tvarka žodžiu ir raštu informuojami mokinių tėvai (globėjai). 

44.  Specialiosiose lavinamosiose klasėse pildomi dienynai: pradinio ugdymo, pradinio 
ugdymo jungtinėms klasėms, pagrindinio ugdymo dienynai ir logopedo, specialiojo pedagogo, 
tiflopedagogo, surdopedagogo dienynas. 

 
 
 



IV.  NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS CENTRE 
 

45.  Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo 
koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. 
įsakymu Nr.V-554. 

46.  Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę (dailė, keramika), sensorinę, 
sensomotorinę, techninės kūrybos ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, 
edukacinėms, pažintinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokinių tėvai (globėjai) parenka 
mokiniams laisvai. 

47.  Neformaliajam švietimui specialiosiose lavinamosiose klasėse skiriama po dvi 
valandas. 

48.  Mokykla mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 
neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir siūlo mokiniams 
kartu su tėvais (globėjais) rinktis neformaliojo švietimo programas. 

49.  Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai iki rugsėjo 1 d., 
ir įgyvendinamos per: 

49.1. neformaliojo švietimo programas: 
Eil. 
Nr. 

Programos pavadinimas Valandų skaičius 

1. Folklorinis ansamblis „Viltis“ 2 
2. Sensorikos būrelis 5 
3. Dailės būrelis „Smalsučiai“ 1 
4. Technologijų būrelis „Išradingi- 

kūrybingi“  
2 

50.  Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 4 mokiniai,  
turintys, nežymų, vidutinių, žymių, labai žymių, nepatikslintą intelekto sutrikimą ar kompleksinę 
negalia, remiantis Mokytojų tarybos sprendimu (Mokytojų tarybos 2015 m. gegužės 8 d. pr. Nr.3). 

51.  Neformaliojo švietimo organizavimo kryptis – meninė, sutrikusioms funkcijoms 
lavinti.  

52.  Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių ar gretimų 
klasių mokinių, atsižvelgiant į specialiuosius ugdymosi poreikius. 

53.  Neformalus švietimas organizuojamas po pamokų ir individualių ar grupinių 
pratybų II – oje dienos pusėje. 
 

VI. VADOVĖLIŲ IR KITŲ MOKYMO(SI) PRIEMONIŲ PARINKIMO PRINCIPAI IR 
TVARKA  

 
54.  Mokytojas vadovėlius ir kitas mokymo(si) priemones parenka, atsižvelgiant į 

ugdymo programą, specialiuosius ugdymo(si) poreikius. 
55.  Mokytojas parenka vadovėlius, specialiąsias mokymo priemones (vaizdines, 

technines, demonstracines, skaitmenines priemones, žaislus, daiktus, medžiagas, literatūrą, pratybų 
sąsiuvinius) ir pritaiko specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti.  

56.  Parenkant vadovėlius ir kitas mokymo(si) priemones vadovaujamasi Telšių rajono 
mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos 
aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo 
reikalų skyriaus vedėjo 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr.V4-26. 
 

VII. ŠVIETIMO PAGALBOS (SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, SOCIALINĖS 
PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS) TEIKIMAS 

 
57.  Švietimo pagalba, teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 



liepos 8 d. į Nr.V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr.ISAK-941 „Dėl 
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pagalbos 
teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. Įsakymu Nr.V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos 
teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

58.  Specialioji veikla skiriama sutrikusioms funkcijoms lavinti, specialiajai 
pedagoginei pagalbai teikti atsižvelgiant į mokinių sutrikimų pobūdį: 

58.1.  1-3-4 jungtinėje Specialiojoje lavinamojoje klasėje, vietoj užsienio kalbos, 
organizuojamos specialiosios pamokos (komunikacinių gebėjimų ugdymas) sutrikusioms 
funkcijoms lavinti; 

58.2.  Individualioms grupinės gydomosios kultūros pratyboms skiriama po 2 pamokas 
per savaitę kiekvienam mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, žymių 
ar labai žymių judesio padėties sutrikimų: 

58.2.1.  judesio korekcijos mokytojas, atsižvelgdamas į judesio ir padėties sutrikimų 
pobūdį, sudaro grupinių ir individualių pratybų tvarkaraštį. 

58.3.  Individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms skiriama po 2-3 pamokas 
per savaitę mokiniui kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti, turinčiam kompleksinių 
negalių, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Pratybų ir komunikacinės, pažintinės veiklos pamokų 
turinys turi derėti: 

58.3.1. logopedas, atsižvelgdamas į sutrikimų pobūdį, sudaro grupinių ir individualių 
pratybų tvarkaraštį. 

59.  Švietimo pagalbos teikimą koordinuoja ir metodinę pagalbą teikia vaiko gerovės 
komisija. 

60.  Mokyklos socialinis pedagogas, bendradarbiaudamas su mokytojais, padeda 
vaikams  geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas 
teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti. 
 

VIII. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIS 
 
61.  Mokyklos direktoriaus paskirtas žmogus (direktoriaus pavaduotojas ugdymui): 
61.1.  Organizuoja tos pačios klasės mokinius mokančių mokytojų, specialistų  

bendradarbiavimą, sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio 
optimizavimosi klausimais. 

61.2.  Organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų 
darbų stebėseną ir/ar kontrolę. 

62.  Minimalus privalomų savaitinių pamokų skaičius nurodomas ugdymo lentelėse. 
63.  Specialiojoje lavinamojoje klasėje kontroliniai darbai rengiami ir vedami 

mokytojo iniciatyva. Paskirtis - įsivertinti savo (mokytojo) darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių 
pasiekimus, numatyti kokią pagalbą reikia suteikti mokiniams. 

64.  Užduočių atlikimo laiką po pamokų, kontroliuoja pavaduotojas ugdymo 
reikalams. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami, 3-4 klasių mokiniams skiriami namų 
darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius 
ugdymosi poreikius. 

65.  Ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo, individualių pratybų) 1-10 
klasių mokiniams per dieną turėtų būti neilgesnė nei 6 ugdymo valandos per dieną. 

66.  Neformalus ugdymas neturi organizuojamas padarius ne trumpesnę kaip 30 min. 
pertrauką po pamokų. 

67.  Atostogų laikotarpiu mokiniams užduotys po pamokų neskiriamos. 
 
 



IX. PAMOKOS MOKINIŲ UGDYMO POREIKIAMS TENKINTI 
 
68.  1-3-4 b jungtinėje specialiojoje lavinamojoje klasėje vietoj užsienio kalbos 

skiriama 2 specialiosios pamokos sutrikusioms funkcijoms lavinti (komunikacinių gebėjimų 
ugdymas). 

69.  3-4 a jungtinėje specialiojoje lavinamojoje klasėje, 2-3 c jungtinėje specialiojoje 
lavinamojoje klasėje specialioji veikla skiriama 1 val. sutrikusioms funkcijoms (pažintinių gebėjimų 
ugdymui) lavinti. 

69.1.  Projektiniai, kūrybinei ugdomajai veiklai (gamtamokslinio tyrinėjimo, 
sociokultūrinio ugdymo), padedančiai siekti individualizuotų programų tikslų.  
 

X. UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖJE KLASĖJE 
 
70.  Klasės jungiamos Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo 

kūrimo taisyklių patvirtinimo nutarimu, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 
birželio 29 d. nutarimu Nr.768 nustatyta tvarka. 

71.  Klasės komplektuojamos pagal amžių, sutrikimų ir negalės pobūdį ir psichologinį 
suderinamumą. 

72.  1-4 specialiosios lavinamosios klasės, 5-10 jungtinių lavinamųjų klasių ir 
socialinių įgūdžių ugdymo klasių ugdymo planus mokykla parengė pagal Bendruosiuose ugdymo 
planuose pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programų dalykams ir jungtinei klasei 
nustatytą savaitinių pamokų skaičių. 

73.  1-10 jungtinių specialiųjų lavinamųjų klasių komplektui skiriama 20 pamokų, be 
neformaliojo švietimo ir gydomųjų kūno kultūros pratybų per savaitę. 
 
XI. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 
74.  Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas 

namie organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 
ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. Įsakymu Nr.V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - 
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 
tvarkos aprašas). 

75.  Dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymo namie ugdymo turinys formuojamas parenkant 
ugdymo sritis, pritaikant dalykų programas (pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas 
programas) pagal šių mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir atsižvelgiant į gydytojų, vaiko 
gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas (numato ugdomųjų veiklų 
tvarkaraštį). 

76.  Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos 
pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namie planą. 

77.  Mokinį namie ugdo specialusis pedagogas, kuris, atsižvelgdamas į individualius 
kiekvieno vaiko gebėjimus ir specialiuosius ugdymosi poreikius, kartu su tėvais (globėjais) 
individualiai pritaiko mokiniui bendrąją pradinio ugdymo programą, lavina jo gebėjimus ir 
įgūdžius, konsultuoja tėvus (globėjus). 

78.  Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų, labai žymų ir nepatikslintą intelekto 
sutrikimą, pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, mokyti namie 
skiriamos 8 valandos per savaitę: 

78.1.  individualus ugdymo planas rengiamas vadovaujantis 43.1, 96, 7 priedo 6 ir 12 
punktu; 



78.2.  Aklą mokinį namie ugdantis specialusis (tiflopedagogas) atsižvelgdamas į 
individualius mokinio gebėjimus, kartu su tėvais (globėjais) individualiai pritaiko mokiniui 
programą, lavina vaiko gebėjimus, konsultuoja tėvus (globėjus): 

78.2.1. aklai mokinei, sudarant ugdymo planą, mokykla skiria 2 specialiąsias pamokas 
sensomotorikai lavinti.  

78.3.  Žymiai ar labai žymiai sutrikusio intelekto vaikams, turintiems judesio ir 
padėties sutrikimų, organizuojant mokymą namie, 2 valandas per savaitę skiriama gydomajai 
mankštai. 

79.  Ugdymas organizuojamas atskiromis veiklos sritimis – komunikacinės, pažintinės, 
orientacinės, meninės  sritimis. 
 

XII. SVEIKATA IR GEROVĖ MOKYKLOJE 
 
80.  Mokykla, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo 

individualizuotas programas: 
80.1.  Vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. Įsakymu Nr. V-773 „D4l 
Lietuvos higienos normos HN 21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai” (toliau- Higienos norma). 

80.2.  Sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir 
mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir 
saugioje aplinkoje ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos 
reikalavimų neviršijanti mokymosi krūvį. 

80.3.  Sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, 
tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti, atsižvelgiant į specialiuosius ugdymosi poreikius įvairiose 
veiklose ir fizinėse aplinkose, dalį formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų organizuodama už 
mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose įstaigose ir pan.). 

80.4.  Rekomenduojamos mokyklos sąrašas vietų kur gali būti vedamos pamokos; 
mokyklos teritorija, Zakso kalnas, Masčio ežero pakrantė, Buities muziejus, parduotuvės, “Alkos” 
muziejus, kitos mokyklos patalpos (bendrosios praktikos slaugytojos kabinetas, salė, specialistų 
kabinetai irk t.). 

81.  Siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, fiziniam aktyvumui 2 
valandas į savaitę skiriama aktyviam judėjimui popietinėje veikloje, atsižvelgiant į mokinių 
specialiuosius ugdymosi poreikius. 

82.  Mokykla planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos 
saugojimo ir stiprinimo renginius ir projektus. 

83.  Mokykla ugdymo(si) aplinką kuria, vadovaudamasi Higienos norma. 
 

XIII. UGDYMO TURINIO DIFERENCIJAVIMO IR INDIVIDUALIZAVIMO KRYPTYS 
 
84.  Ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas pamokų metu, 

organizuojant darbą su skirtingų gebėjimų mokiniais pagal individualizuotas programas, 
diferencijuojant užduotis, namų užduotis, švietimo pagalbos teikimą (mokiniams, turintiems 
mokymosi sunkumų), taikant skirtingus pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, parenkant 
pritaikytas priemones.   

85.  Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, 
individualizavimas, kokį poveikį  jis daro pasiekimams ir pažangai, priima sprendimus dėl tolesnio 
ugdymo diferencijavimo.  
 
 
 



XIV. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 
 
86.  Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir 

pasiekti pasiekimus pagal individualias kiekvieno mokinio galias ir specialiuosius ugdymo(si) 
poreikius.  

87.  Direktorius įsakymu paskiria asmenį, atsakinga už mokymosi pasiekimų gerinimą 
ir mokymosi pagalbos organizavimą. 

88.  Mokymosi pagalbos organizavimas aprėpia ne tik priimamus sprendimus ir 
įgyvendinamas priemones, bet ir tų priemonių poveikio analizę. 

89.  Mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas ir laiku nustatomi mokiniui 
kylantis mokymosi sunkumai, tariamasi, kaip bus organizuojama veiksminga mokymosi pagalba.  

90.  Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus: 
90.1.  Mokykloje sudaromos sąlygos pamokų metu įgytas žinias įtvirtinti popietinės 

veiklos užsiėmimuose. 
90.2.  Sudaromos galimybės mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, 
lankantis analogiškose įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kt. 

 
XV. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 
 
91.  Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimo formos: 
91.1.  Tėvų susirinkimai. 
91.2.  Individualūs pokalbiai. 
91.3.  Bendri renginiai, ekskursijos, iškylos, projektai. 
91.4.  Pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių individualizuotų ugdymo programų 

rengimas kartu su mokytojais. 
91.5.  Tėvų (globėjų) švietimas, įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą. 
 

XVI. UGDYMO PLANO LENTELĖS 
 

92.  Iš viso 1 – 4 klasėje per metus skiriamos ugdymo valandos 
 
Ugdymo metai, klasė 1 – 2 klasės 3-4 klasės Iš viso per 4 ugdymo 

metus 
Dorinis ugdymas (etika) 1/1 1/1 4 
Komunikacinė veikla 5/5 5/5 20 
Pažintinė veikla 4/4 4/4 16 
Orientacinė veikla 3/3 3/3 12 
Meninė veikla 3/3 3/3 12 
Fizinė veikla 3/3 3/3 12 
Pažintinių gebėjimų 
ugdymas 

1/1 1/1 4 

Valandos, skirtos 
mokinių ugdymo(si) 
poreikiams tenkinti 

 

Pažintinių gebėjimų 
ugdymas 

1/1 1/1 4 

Iš viso 40 40 80 
Neformaliojo švietimo 
valandos 

2/2 2/2 8 



93.  Iš viso  5 – 10 klasėje per metus skiriamos ugdymo valandos 
Ugdymo metai, klasė 5/6 7/8 9/10 Iš viso per 4 

ugdymo metus 
Dorinis ugdymas (etika) 1/1 1/1 1/1 6 
Komunikacinė veikla 5/5 5/5 5/5 30 
Pažintinė veikla 4/4 4/4 4/4 24 
Orientacinė veikla 4/4 4/4 4/4 24 
Meninė veikla 4/4 4/4 4/4 24 
Fizinė veikla 2/2 2/2 2/2 12 
Iš viso 40 40 40 120 
Neformaliojo švietimo 
valandos 

2/2 2/2 2/2 12 

94.  Iš viso socialinių įgūdžių ugdymo B klasėje per I-III mokymosi metus skiriamos 
ugdymo valandos 
           Ugdymo metai 
Dalykai 

I II III Iš viso I-III 
mokymosi 

metais 
Bendrasis ugdymas 12 12 12 36 
Dorinis ugdymas (etika) 1 1 1 3 
Komunikacinė veikla 3 3 3 9 
Pažintinė veikla 2 2 2 6 
Orientacinė veikla 2 2 2 6 
Muzika 1 1 1 3 
Fizinė veikla 3 3 3 9 
Mokinių specialiesiems 
ugdymosi poreikiams 
tenkinti skiriama veikla 

12 14 14 40 

Iš viso 24 26 26 76 
 

95.  3-4 A JUNGTINĖS SPECIALIOSIOS LAVINAMOSIOS KLASĖS 
UGDYMO PLANAS 

Paruoštas remiantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 m.  m. 
pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 96 punktu, ugdymas organizuojamas 
atskiromis veiklos sritimis. 
Veikla/klasė Bendras pamokų skaičius mokiniui 

3 klasė (2 mok.) 
4 klasė (2 mok.) 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 1 
Komunikacinė veikla arba kalbos 
ir bendravimo ugdymas 

5 

Pažintinė veikla 4 
Orientacinė veikla 3 
Meninė veikla 3 
Fizinė veikla 3 
Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti 
Pažintinių gebėjimų ugdymas 1 
Privalomas ugdymo valandų 
skaičius mokiniui 

20 

Individualios gydomosios kūno 
kultūros pratybos* 

3 kl. (1 mok.) 
4 kl. (2 mok.) 

3 kl. (2 mok.) 

- 2 



Neformalusis švietimas 2 
Tarifikuojama valandų 24 

*Mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, sunkių ar labai sunkių judesio 
ir padėties sutrikimų (išskyrus) lengvus, gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriama po 2 
pamokas per savaitę. 
Pamokos trukmė - 40 min. 

96.  1-3-4 B JUNGTINĖS SPECIALIOSIOS LAVINAMOSIOS KLASĖS 
UGDYMO PLANAS 

Paruoštas remiantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 m.  m. 
pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 24.3 punktu, skirtu pradinio ugdymo 
programai įgyvendinti, ugdymas organizuojamas dalykais. 

 
Veikla/klasė Bendras pamokų skaičius mokiniui 

Bendras pamokų 
skaičius 1-4 klasių 
komplektui 

1 klasė (3 
mok.) 

3 klasė (2 
mok.) 

4 klasė (1 mok.) 

Dorinis ugdymas 
(tikyba, etika) 

1    

Lietuvių (gimtoji 
kalba) 

7 +1   

Matematika 4  +1  
Pasaulio pažinimas 2    
Dailė ir technologijos 2    
Muzika 2    
Kūno kultūra 3    
Specialioji pamoka** 
(komunikacinių 
gebėjimų ugdymas) 

 - 2 
 

Privalomas ugdymo 
valandų skaičius 
mokiniui 

21 22 24 23 

Neformalusis 
švietimas 

2 

Tarifikuojama 
valandų 

27 

**Specialiosios pamokos skirtos vietoj užsienio kalbos 
Pamokos trukmė 1 kl – 35 min. 
Pamokos trukmė 3-4 kl - 40 min. 
 

97.  2-3 C JUNGTINĖS SPECIALIOSIOS LAVINAMOSIOS KLASĖS 
UGDYMO PLANAS 

Paruoštas remiantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 
m.  m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 96 punktu, ugdymas organizuojamas 
atskiromis veiklos sritimis 
Veikla/klasė Bendras pamokų skaičius mokiniui 

2 klasė (3 mok.) 
3 klasė (1 mok.) 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 1 
Komunikacinė veikla arba kalbos 
ir bendravimo ugdymas 

5 

Pažintinė veikla 4 



Orientacinė veikla 3 
Meninė veikla 3 
Fizinė veikla 3 
Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, specialiajai veiklai organizuoti 
Pažintinių gebėjimų ugdymas 1 
Privalomas ugdymo valandų 
skaičius mokiniui 

20 

Gydomosios kūno kultūros 
pratybos* 

2 klasė (2  mok) 
 

2 klasė (1 mok.) 
3 klasė (1 mok.) 

- 4 
Neformalusis švietimas 2 
Tarifikuojama valandų 26 

*Mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, sunkių ar labai sunkių judesio 
ir padėties sutrikimų (išskyrus) lengvus, gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriama po 2 
pamokas per savaitę. 
Pamokos trukmė - 40 min. 

98.  6-7 D JUNGTINĖS SPECIALIOSIOS LAVINAMOSIOS KLASĖS 
UGDYMO PLANAS 

Paruoštas remiantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 
m.  m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 7 priedo 6 punktu, ugdymas 
organizuojamas atskiromis veiklos sritimis 
 
Veikla/klasė Bendras pamokų skaičius mokiniui 

6 klasė (3 mok.) 
7 klasė (4 mok.) 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 1 
Komunikacinė veikla arba kalbos 
ir bendravimo ugdymas 

5 

Pažintinė veikla 4 
Orientacinė veikla 3 
Meninė veikla 
Muzika 

3 
1 

Fizinė veikla 3 
Privalomas ugdymo valandų 
skaičius mokiniui 

20 

Neformalusis švietimas 2 
 

Tarifikuojama valandų 22 
99.  8-9-10 E JUNGTINĖS SPECIALIOSIOS LAVINAMOSIOS KLASĖS 

UGDYMO PLANAS 
Paruoštas remiantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 

m.  m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 7 priedo 6 punktu, ugdymas 
organizuojamas atskiromis veiklos sritimis 
 
Veikla/klasė Bendras pamokų skaičius mokiniui 

8 klasė (1 mok.) 
9 klasė (4 mok.) 

10 klasė (2 mok.) 
Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 1 
Komunikacinė veikla arba kalbos 
ir bendravimo ugdymas 

5 



Pažintinė veikla 4 
Orientacinė veikla 3 
Meninė veikla 3 

1 
Fizinė veikla 3 
Privalomas ugdymo valandų 
skaičius mokiniui 

20 

Gydomosios kūno kultūros 
pratybos* 

9 klasė (2 mok) 8 klasė (1 mok.) 
9 klasė (2mok.) 

10 klasė (2 mok.) 
 - 4 
Neformalusis švietimas 2 
Tarifikuojama valandų 26 

*Mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų (išskyrus) 
lengvus, gydomosios kūno kultūros specialiosioms pratyboms skiriama po 2 pamokas per savaitę. 
Pamokos trukmė - 40 min. 

100.  I-III B JUNGTINĖ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO KLASĖS 
UGDYMO PLANAS 

Paruoštas remiantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 
m.  m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 7 priedo 12 punktu, ugdymas 
organizuojamas atskiromis veiklos sritimis 

 
Veikla/klasė Bendras pamokų skaičius mokiniui 

I pakopa (1 mok.) 
III pakopa (3 mok.) 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 1 
Komunikacinė veikla arba kalbos 
ir bendravimo ugdymas 

3 

Pažintinė veikla 2 
Orientacinė veikla 2 
Muzika 1 

 
Fizinė veikla 3 

Mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti skiriama veikla 
Meninio ugdymo veikla 4 
Technologijos 3 
Buities kultūra/savitvarka 7 
Minimalus pamokų skaičius 
mokiniui 

26 

Gydomosios kūno kultūros 
pratybos* 

2 mok. 3 mok. 
- 6 

Tarifikuojama valandų 32 
101.  INDIVIDUALUS REMIGIJAUS TUMBROTO  UGDYMO NAMIE 

PLANAS  2015 - 2016 M. M. 
Paruoštas remiantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 

m.  m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 96 punktu, ugdymas organizuojamas 
atskiromis veiklos sritimis 
 



 
Veikla/klasė 

 
Bendras pamokų skaičius mokiniui 

3 klasė (1 mok.) 

Dorinis ugdymas (etika) 1 
Komunikacinė veikla 2 
Pažintinė veikla 1 
Orientacinė veikla 1 
Meninė veikla 1 
Individualios gydomosios kūno kultūros 
pratybos 

2 

Pamokų skaičius mokiniui 8 
Tarifikuojama valandų 8 

Pastabos:  
* mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, žymių ar labai žymių 
judesio ir padėties sutrikimų, individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriama po 2 
pamokas per savaitę; 

102.  NDIVIDUALUS EIVILĖS STAIŠIŪNAITĖS UGDYMO NAMIE PLANAS  
2015 - 2016 M. M. 

Paruoštas remiantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 
m.  m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 96 punktu, ugdymas organizuojamas 
atskiromis veiklos sritimis 
 

 
Veikla/klasė 

 
Bendras pamokų skaičius mokiniui 

2 klasė (1 mok.) 

Dorinis ugdymas (etika) 1 
Komunikacinė veikla 2 
Pažintinė veikla 1 
Orientacinė veikla 1 
Meninė veikla 1 
Individualios gydomosios kūno kultūros 
pratybos 

2 

Pamokų skaičius mokiniui 8 
Tarifikuojama valandų 8 

Pastabos:  
* mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, žymių ar  
labai žymių judesio ir padėties sutrikimų, individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms 
skiriama po 2 pamokas per savaitę; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

103.  INDIVIDUALUS GABRIELĖS KARPYTĖS UGDYMO NAMIE PLANAS  
2015 - 2016 M. M. 

Paruoštas remiantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-2017 
m.  m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 96 punktu, ugdymas organizuojamas 
atskiromis veiklos sritimis 
 

 
Veikla/klasė 

 
Bendras pamokų skaičius mokiniui 

2 klasė (1 mok.) 

Dorinis ugdymas (etika) 1 
Komunikacinė veikla 2 
Pažintinė veikla 1 
Orientacinė veikla 2 
Sensomotorika 2 
Pamokų skaičius mokiniui 8 
Tarifikuojama valandų 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104.  BENDRA TARIFIKUOJAMŲ PAMOKŲ SUVESTINĖ 
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Mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams 
tenkinti skiriama veikla 
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Gydomosios kūno kultūros 
pratybos 

Komunikacinių gebėjimų 
ugdymas 

3-4 A specialioji 
lavinamoji 
klasė/mokymas 
namuose 

2 4/1 20/8 20/8 
 
2/- 

- 
2 24/8 

1-3-4 B jungtinė 
specialioji lavinamoji 
klasė /mokymas 
namuose 

3 6 23 1 kl 22 

 3 kl 24 

 4 kl 23 

-  
2 2 27 

2-3 c jungtinė specialioji 
lavinamoji klasė 2 4/2 20/16 20/16 

 
4 

- 
2 26/16 

6-7 d jungtinė 
specialioji lavinamoji 
klasė 

2 7 20 20 
- - 

2 22 

8-9-10 e jungtinė 
specialioji lavinamoji 
klasė 

2 7 20 20 
 
4 

- 
2 26 

1-3b socialinių įgūdžių 
ugdymo klasė 1 5 26 26 

 
6 

- 
- 32 

Iš viso 
12 33/3 129/24 

16 2 
10 157/24 

Pradiniam ugdymui – 77/24 
Pagrindiniam ugdymui – 48 
Socialinių įgūdžių ugdymui - 32 

 
 



 


