PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2018 m. rugpjudio I I d
isakymu Nr. V- ..Q',

KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINE MOKYKLA
2018-2019 MOKSLO METU PRADTNTO rR PAGRTNDTNTO UGDYMO PROGRAMU

UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.2018-20i9 mokslo metq KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos (toliau

ir pagrindinio

pradinio

ugdymo programq ugdymo planas (toliau

vadovaujantis 2017-2018

ir 2018-2019 mokslo

-

-

Mokyklos)

Ugdymo planas) parengtas

metq bendruoju pradinio ugdymo programq planu

2018-2019 mokslo metams. patvirtintu Svietimo ministro 2017 m. birZelio 2 d. isakymu Nr. V-446
,,Del 201 7-2018 ir 201 8-201 9 mokslo metq pradinio ugdymo programq ugdymo plano patvirtinimo"

(toliau

-

pradinio BUP), 2017-2018

ir 2018-2019 mokslo metq bendruoju pagrindinio ir vidurinio

ugdymo programq planu, patvirtintu Svietimo ministro 2Ol7 m. birZelio 2 d. lsakymu Nr. V-442 ,,Del

2017-2018

ir 2018-2019 mokslo metq pagrindinio ir vidurinio

patvirtinimo" (toliau

-

pagrindinio BUP)

ugdymo programq ugdymo plano

ir kitais teises aktais, reglamentuoja ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programrl (toliau- ugdymo programos) ir su Siomis
programomis susijusiq nefbrmaliojo vaikq Svietimo programq igyvendinim4 mokykloje. Mokykla
vykdo ikimokyklinio, prieSmokyklinio pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

2. Ugdymo plano tikslas - atsiZvelgiant
ugdvmo turini

ir organizuoti ugdymo

i

mokyklos bendruomenes poreikius formuoti

procesq, kuris padetq siekti asmeninds paZangos

ir

geresniq

ugdymo(si) rezultatq ir ugdytq mokymuisi vis4 gyvenim4 butinq bendrqjq kompetencijq visum4.
3. Ugdymo plano uZdaviniai:

3.1. numatyti gaires Mokyklos ugdymo turiniui, mokymosi aplinkai kurti irpritaikyti pagal

mokiniq mokymosi poreikius;
3.2. nustatyti minimalq privalom4 pamokq skaidiq, skirt4 ugdymo programoms igyvendinti;

3.3. kurti ugdymo proceso dalyviq s4veik4 (mokytojo

mokymo

ir

ir

mokinio, mokinio

ir mokinio,

ir

savivaldaus

mokymosi aplinkq) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto

mokymosi.
4. Mokyklos ugdymo plane vartojamos s4vokos:
4.1. Kontrolinis darbas

gebejimus, lg[dZius patikrinantis

-

Ziniq, gebejimq, ig[dZiq parodymas arba mokinio Zinias,

ir formaliai

vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne maZiau

kaip.30 minudiq.
4.2.

Laikinoji grupe - mokiniq

grupe dalykui pagal moduli mokytis, diferencijuotai

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.
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4.3. Mokyklos ugdymo planas

-

Mokykloje vykdomq ugdymo programq igyvendinimo

apraSas, parengtas vadovauj antis Bendraisiais ugdymo planais.

4.4. Pamoka

-

pagrindine nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

4.5. Kitos Mokyklos ugdymo plane vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos

Svietimo istatyme ir kituose Svietim4 reglamentuojandiuose teises aktuose vartojamas s4vokas.

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METU TRUKME. UGDYMO ORGANIZAVIMAS
5. Ugdymo organizavimas:

5.1. Ugdymo planas sudarytas vieneriems mokslo metams (2018-2019 m.m.);
5.2. Mokslo metai prasideda 2018 m. rugsejo 1 d.;
5.3. Ugdymo proceso trukme 5-10 klases mokiniams

-

185 ugdymo diena;

5.4. Jungtines prieSmokyklines ugdymo grupes (toliau
ugdymo proceso pradZia
trukme

-

-

2018 m. rugsejo 1 d. ir pabaiga

-

-

JPUG),

l-4 klasiq mokiniams

2019 m. birZelio 7 d.; ugdymo proceso

35 savaites;

5.5. 5-10 klasiq mokiniams ugdymo proceso pradlia-2018 m. rugsejo I d. ir pabaiga
20),9 m. birZelio

2l

d.; ugdymo proceso trukme

-

-

37 savaites;

5.6. Mokykla dirba penkias dienas per savaitg;
5.7. Ugdymo procesas skirstomas pusmediais. Pusmediq trukme:

kl.)
2 pusmetis (5-10 kl.)
I pusmetis (1-10

2 pusmetis (JPUG,

2018-09-01 -2019-01-20;

2019-01-21-2019-06-21;

l-4 kl.) 2018-01-21-2019-06-07;

5.8. Mokiniams skiriamos atostogos mokymosi dienomis:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018 m. spalio 29 d

2018 m. lapkridio 2 d.

Ziemos (Kaledq)

2018 m. gruodLio2T d.

2019 m. sausio 2 d.

Ziemos

2019 m. vasario 18 d

2019 m. vasano 22 d.

Pavasario (Velykq)

2019 m.balandZio 23 d.

2019 m. balandLio 26 d

Vasaros 5-10 kl.

2019 m. blrLelio 22 d

2019 m. rugpjudio

3l

d

2019 m. birZelio 8 d.

2019 m. rugpjldio

3l

d

JPUG, I-4 KI

6. Ugdymo procesas Mokykloje organizuojamas pamokq forma:

6.1. JPUG vaikq veiklos

ir I

klases mokiniq pamoka trunka 35 minutes;

6.2.2-10 klases mokiniq pamokos trukme

-

45 min.;
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6.3. Pamokq laikas:

l.

8.30

-

9.r5

2.9.25

-

10.10

3. 10.20- 11.05
4. 11.35 -t2.20

- 13.15
6. 13.25 - 14.10
7.t4.20 - 15.05;

5.12.30

6.4. Mokykla skiria ne maZiau kaip minimalq pamokq skaidiq kiekvienai klasei.
7. Mokyklos vadovas, iSkilus situacijai, keliandiai pavojq mokiniq sveikatai ar gyvybei, ar

paskelbus ekstremaliqj4 situacij4, priima sprendimus
Ekstremalioji padetis

-

tai padetis, kuri susidaro del kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio,

ekologinio ar socialinio) ivykio
arba lemia Zmoniq

del ugdymo proceso koregavimo.

ir kelia dideli pavojq Zmoniq gyvybei ar sveikatai, turtui,

gamtai

Zlti, suZalojim4 ar didelius turtinius nuostolius. Sprendim4 del ekstremaliosios

padeties paskelbimo nelaimes apimtoje savivaldybes teritorijoje

priima

savivaldybes

administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus del ugdymo proceso
kore gavimo informuoj a savivaldyb e s vykdomqj 4 institucij 4.

8. Jei oro temperatfira

-

20 laipsniq Saldio ar Zemesne, i Mokykl4 gali nevykti JPUG, l -5

klasiq mokiniai, esant 25 laipsniams Saldio ar Zemesnei temperatlrai
Ugdymo procesas, atvykusiems

i

- ir kitq klasiq mokiniai.

Mokykl4 mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems i

Mokykl4, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Mokyklos elektroniniame dienyne pagal
Mokyklos elektroninio dienyno naudojimo tvarkos apraS4. Sios dienos iskaidiuojamos

i

ugdymo

dienq skaidiq.

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO IGYVENDINIMAS. MOKYKLOS
UGDYMO PLANO RENGIMAS
9. Mokyklos ugdymo turinys fbrmuojamas pagal Mokyklos tikslus, konkredius mokiniq
ugdymo(si) poreikius

ir

igyvendinamas, vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo

programq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio

2l d. isakymu Nr. V-1309 ,,Del Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apra5o
patvirtinimo" (toliau - Ugdymo programq apra5as), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis
programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjfldio

26 d. isakymu Nr. ISAK-2433 ,,Del Pradinio
patvirtinimo" (toliau

-

Pradinio

ir

ir

pagrindinio ugdymo bendrqiq programq

pagrindinio ugdymo BP), Lietuviq kalbos

ir

literat[ros

4

pagrindinio ugdymo programa, patvirtinta LR Svietimo ir mokslo ministro lsakymu 2016 m. sausio
25 d. Nr. Y-46, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2015 m. gruodZio
patvirtinimo" (toliau

-

2l d. isakymu Nr. V-1308 ,,Del Geros mokyklos koncepcijos

Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal

formaliojo Svietimo programas (iSskyrus auk5tojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo
organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m.

birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,,Del Mokymosi formq ir mokymo organizavimo tvarkos apraSo

patvirtinimo".
10. Mokykla, formuodama ugdymo turini
stebdsenos, mokiniq pasiekimq

ir

ir

rengdama ugdymo plan4, remiasi Svietimo

paZangos vertinimo ugdymo procese informacija, Nacionalinio

mokiniq pasiekimq patikrinimo testq, Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo (toliau

- PUPP)

rezultatq, Mokyklos veiklos isivertinimo duomenimis.

11. Mokyklos ugdymo planas parengtas, vadovaujantis demokratiSkumo, subsidiarumo,
prieinamumo, bendradarbiavimo principais. Mokyklos direktoriaus 2018 m. birZelio 6

d.

isakymu

Nr. V-56 ,,Ddl darbo grupes sudarymo" buvo sudaryta darbo grupe Mokyklos ugdymo planui
parengti.
12.

Mokyklos ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams.

13. Ugdymo plano tikslas

-

vykdyti bendrqjq programq reikalavimus ir formuoti ugdymo

turini, organizuoti proces4 taip, kad kiekvienas mokinys pasiektq geresniq ugdymo(si) rezultatq ir
igytq mokymuisi vis4 gyvenim4 bfitinq bendrqjq ir dalykiniq kompetencijq.
14. Rengiant

Mokyklos ugdymo plan4 ugdymo programai igyvendinti susitarta del:

14.1. bendrq kalbos ugdymo reikalavimq Mokykloje (1 priedas):

14.2. skaitymo, ra5ymo, kalbejimo, skaidiavimo

ir skaitmeniniq gebejimq ugdymo per visq

dalykq pamokas, igyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirm4jq dali;
14.3. mokinio pasiekimq ir paZangos vertinimo formq

ir laikotarpiq (Zr.

SeStas skirsnis);

14.4. mokiniq, kurie nepasiekia bendrqjq programq patenkinamo lygio pasiekimq (toliau
Zemi pasiekimai) nustatymo btdq, numatomq mokymosi pagalbos priemoniq

pasiekimams gerinti: dalyko mokytojai kas menesi
patenkinamo lygio informuoja klases aukletoj4, Sis

-

stebi

-

ir priemoniq mokiniq

pasiekimus, apie nepasiekusius

tevus (globejus), mokytojas skiria trumpalaikes

ar, esant reikalui, ilgalaikes konsultacijas;

14.5. socialines-pilietines veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo
program4 (Zr. Ketvirtas skirsnis);

14.6. ugdymo turinio planavimo

ir

igyvendinimo steb0senos planuojant, vertinant ir

refl ektuojant ugdymo proces4:

Programos, teminiai

Rengia

Tvirtina, suderina

Norminis

dokumentas,
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planai

rekomendacijos,

Dalykq

rengiama
programa, teminis planas
Bendrosios programos

kurias

Dalykq mokytojai iki Suderina Metodine
20 I 8-08-3 I
taryba iki 2018-09-01
Klases aukletojo Klasiq vadovai iki Tvirtina mokyklos
programos
201 8-09-04
direktorius iki 2018ilgalaikiai

pagal

planai

09-08

Neformaliojo vaikq BDrelio vadovas iki

Tvirtina

Svietimo programos

direktorius

2018-09-15

mokyklos

iki 2018-

09-1 8

Pritaikytos
individualizuotos
programos

lr Mokytojai,

padedant,

Tvirtina

MVGK

Bendrojo

lavinimo
logopedui, soc.
iki 2018- mokyklq ugdymo planai,
pedagogui iki 2018Bendrosios programos,
09-08
Pagrindinio ugdymo
bendrqjq programq
pritaikymo
rekomendacilos
planuojamas
14.6.1. mokomqjq dalykq ugdymo turinys
atsiZvelgiant i numatomus mokiniq

pirmininkas
09-l 5

pasiekimus;

14.6.2.

iki

2018 m. rugsejo 15 d. mokomqjq dalykq ilgalaikiai planai patalpinami i

elektroning laikmenq;
14.6.3. planai ir programos gali bDti koreguojamos,

jei mokslo metq begyje atsirado

darbo

laiko nuostoliai del nutraukto ugdymo proceso, gripo epidemijos atveju, ddl Zemos temperatfiros
patalpose

ir lauke ar kitq nenumatytq atvejq;
14.6.4. ugdymo turinio planavim4

ir

igyvendinim4 priZi[ri

dalykus kuruoj antis direktorius ir direktoriaus pavaduotoj as ugdymui

ir

kontroliuoja mokomuosius

;

14,7. ugdymo turinio integravimo nuostatq: kokias papildomas programas

ir kokiu b[du

numatoma integruoti i Mokyklos ugdymo turini (Zr. Devintasis skirsnis);

14.8. nuoseklios

ir

ilgalaikes socialines emocines kompetencijas ugdandios prevencines

programos,,[veikiame kartu" pasirinkimo (Zr. Trediasis skirsnis);
14.9. mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi i5tekliq panaudojimo:

Mokykloje iSplestas belaidis interneto ry5ys, kuris leis efektyviau panaudoti plan5etinius
kompiuterius ugdymo procese;
14.10. mokymosi s4lygq sudarymo ne tik klaseje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kult[ros
istaigose, imonese ir kt.); mokiniq itraukimo

i ugdymo proceso igyvendinim4 ir mokymosi aplinkos

k[rim4;

l4.ll.Svietimo pagalbos teikimo pagal Socialines pedagogines pagalbos teikimo Kupi5kio

r.

Alizavos pagrindineje mokykloje tvarkos apra5q, patvirtint4 Mokyklos direktoriaus 2012 m. geguZes

15 d. isakymu Nr. V-91 ,,Del Socialines pedagogines pagalbos teikimo KupiSkio
pagrindineje mokykloje tvarkos apraSo patvirtinimo" (2 priedas);

r.

Alizavos
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14.12. neformaliojo vaikq Svietimo veiklos organizavimo: pasi[los, galimybes rinktis ir
organizavimo bldq; grupes dydZio neformaliojo vaikq Svietimo veikloms organizuoti (Zr. A5tuntasis
skirsnis);
14.13. pamokq, skiriamq mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti,

poreikio ir jq panaudojimo: skirti labai gerai bei silpnai besimokantiems vienos klases mokiniams ne
daugiau kaip vien4 valand4;

14.14.laikinqjq grupiq dydZio ir sudarymo principq: grupes gali b[ti sudaromos iS 1-4,5-8,
9-10 klasiq mokiniq, grupeje ne maZiau 5 mokiniq;
14.15. bendradarbiavimo su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais) tikslq, b[dq ir formq (Zr.

Vienuoliktas skirsnis).

15. Ugdymo programq igyvendinimas siejamas su aktyviu, patyriminiu mokymusi,
tarpdalykine integracij a, netradiciniq mokymosi erdviq panaudoj imu.
16. Ugdymo turinys planuojamas vieneriems mokslo metams, sudarant dalykq ilgalaikius

planus, derandius su Pradinio ir pagrindinio ugdymo BP.
17. Mokyklos vykdoma

kult[rine, menine, paZintine, klrybine (toliau

-

PaZintine veikla),

sportind, praktine, socialind, prevencind, vertybiniq nuostatU ugdymo veikla siejama su 2018-2020

metq Mokyklos strateginio plano tikslais: mokiniq pasiekimq gerinimas; atviros bei patrauklios
mokyklos kultDros bendruomeneje kflrimu. Organizuojant paZinting

ir kulturing veikl4, pirmenybe

teikiama mokiniq pasiekimq gerinimui, pilietiSkumo ugdymui.
18.

Mokykla organizuoja mokiniq socialing-pilieting veikl4 (Zr. Ketvirtasis skirsnis).

19. Mokyklos ugdymo plane numatoma bendradarbiauti su kitais Svietimo teikejais, taip
siekiant uZtikrinti igyvendinamq ugdymo programq tgstinum4, nuoseklum4, nustatyt4 Nuosekliojo

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandZio 5 d. isakymu Nr. ISAK-556 (toliau

- NMTA.) ,,Del

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apra5u, patvirtinimo",
perimamum4

ir didinti mokiniq galimybes rinktis dalykus

ar

jq

modulius ne

tik savo, bet ir kitose

mokyklose.
20. Mokykla ugdymo proceso metu gali koreguoti Mokyklos ugdymo planq, atsiZvelgdama i

mokymo leSas

ir

iSlaikydama minimalq pamokq skaidiq dalykq bendrosioms programoms

igyvendinti.

TREdIASIS SKIRSNIS

MOKINIO GEROVES UZTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE
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21. Mokykla, igyvendindama ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio

ir pagrindinio

ugdymo programas:

21.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norrna HN 2l:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (toliau

- Higienos norma), patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 3 d. isakymo Nr. V-284 (2011 m.

rugpj[dio 10 d. isakymo Nr. Y-773 nauja redakcija),,Del Lietuvos higienos nonnos HN 21:2017.

,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"
pakeitimo", Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,fstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)
prieSrnokyklinio ugdymo prograrn4. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93 ,,Del Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos rninistro 2010 m. balandZio 22 d. isakymo Nr. V-313 ,,Ddl Lietuvos higienos

normos HN 75:2010,,[staiga, vykdanti ikirnokyklinio
Bendriej

ir (ar) prie5mokyklinio

ugdymo program4.

i sveikatos saugos reikalavimai"" patvirtinimo" pakeitimo";
21.2. sudaro sqlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokiniq, mokiniq ir

mokytojq, kitq Mokyklos darbuotojq gristoje, psichologi5kai, dvasiSkai ir fizi5kai sveikoje ir saugioje

aplinkoje, laiku pastebi

ir

nedelsdama sustabdo patydiq

ir

smurto aprai5kas, uZtikdna higienos

reikalavimq nevirSijanti mokymosi krflvi. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka

ir mokinio

rupinasi

(toliau

-

geroves uZtikrinimo klausimus sprendZia Mokyklos vaiko gerovds komisija

MVGK), kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovds komisijos sudarymo ir jos darbo

organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu 2017 m. birZelio 6 d. isakymu Nr. V-56 ,,Del Mokyklos

Vaiko gerovds komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo"

(3

priedas);

21.3. organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo

ir

prevencines veiklas,

vadovaujasi Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 201.7 m. kovo 22 d. isakymu Nr. V-190 ,,Del

Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijq patvirtinimo" ir Kupi5kio r.
savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu ,,Ddl smurto ir patydiq prevencijos igyvendinimo
Kupi5kio rajono savivaldybes mokyklose tvarkos apraSo patvirtinimo" 2018 m. sausio 3 d. Nr. ADV-

l;
21.4. smurto prevencij4 Mokykla vykdo igyvendindama prevencing program4 ,,[veikiame

kartu" 1-4 kl. mokiniams, Alkoholio, tabako

ir kitq psichik4

veikiandiq medZiagq vartojimo

prevencijos program4, kuri yra integruojama i dalykq turini, klases valanddles, mokyklinius renginius
-!

(Zr.

D ev intasi s

skirsni

s) :

21.5. integruoja Sveikatos ir lyti5kumo ugdymo bei rengimo Seimai bendrqj4programq (Zr.
Devintasis skirsnis):
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21.6. sudaro galimybes 6-10 klasiq mokiniams kiekvien4 dien4 po 4 pamokq Mokyklos
aikStyne arba sporto saleje uZsiimti 20 min. fizi5kai aktyvia veikla, atliekant sportinius pratimus ar
Sokant,

priZilrint atsakingam asmeniui (nurodytam budejimo grafike).
KETVIRTASIS SKIRSNIS

PAZINTINIV, KULTfTNTN4I, SOCIALINIU IR PILIETINIV vEIKLU PLEToJIMAS

22. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokiniq kompetencijas, Mokyklos ugdymo
turinyje susieja formali4sias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su
neformaliosiomis praktinemis veiklomis

:

22.1. paZintinemis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis muziejq,
bibliotekq organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami Siose veiklose, gilina
savo Zinias, tobulina paZintines kompetencijas ir ugdosi vertybines nuostatas;

22.2. skatinandiomis pilietini isitraukim4, ugdandiomis gebejim4 priimti sprendimus ir
motyvacij4 dalyvauti Mokyklos ir vietos bendruomenes veiklose. Sios veiklos padeda mokiniams
teorines pilietiSkumo Zinias iprasminti praktineje ar projektineje veikloje;
22.3 . padedandiomis mokiniams ugdytis medij q

ir informacini ra5tingum4;

22.4. socialinemis veiklomis, padedandiomis mokiniams ugdyis pagarbos, rflpinimosi,
pagalbos kitam

ir kitokiam vertybines nuostatas.

23. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programq paZintine veikla
yra privaloma, suddtine ugdymo proceso veiklos dalis.

24. PaLintine veikla siejama ne

tik su Mokyklos

ugdymo tikslais, bet

ir

su mokiniq

mokymosi poreikiais. Si veikla organizuojama ne tik Mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose,
atviros prieigos centruo se, virtualiosiose mokymosi aplinkose.

25. PaLintine veikla gali

b[ti

organizuojama per 1-3 pamokq trukmes renginius, iSvykas,

edukacines pamokas, pamokas netradicinese aplinkose:

25.1. JPUG,

14 kl. numatomos ugdymo dienos ir paZintines, kultlrines, socialines ir

pilietines veiklos (4 priedas);

25.2. 5-10 kl. numatomos ugdymo dienos ir paZintines, kult[rines, socialinds ir pilietines
veiklos (5 priedas).

26. 5-10 klasiq mokiniams yra privaloma socialine-pilietine veikla, kuri yra siejama

su

pilietiSkumo ugdymu, Mokyklos bendruomenes tradicijomis, rykdomais projektais, kultflrinemis bei
socializacijos programomis, atitinka Mokyklos tikslus ir uZdavinius, atspindi prioritetus.
27. Mokinys savarankiSkai pasirenka ir atlieka socialing-pilieting veikl4.

28. Galimos socialines-pilietines veiklos pagal socialines-pilietines veiklos

apraS4 (6

9

priedas).

PENKTASIS SKIRSNIS

MOKINIU MOKYMOSI KRUVIO REGULIAVIMAS
29. Ugdomoji veikla (derinant formaliojo
dien4 1 klasiq mokiniams gali
mokiniams

-

b[ti

ir

neformaliojo Svietimo programq turini) per

ilgesne kaip 5 pamokos, 2-4 klasese

-

6 pamokos, 5-10 klasiq

7 pamokos.

30. Mokiniui mokymosi kr[vis per savaitg

paskirstytas proporcingai. Penktadieni

organizuoj am a maLiau pamokq nei kitomis savaites dienomis.

31. Tausojant mokinio sveikat4, optimizuojant mokymosi kruvius Mokykloje, vykdoma
mokiniq mokymosi krlvio ir skiriamq namq darbq stebesena:
31.1. organizuojamas mokytojq bendradarbiavimas, skatinamas ugdymo turinio
integravimas, sprendZiami mokiniq mokymosi krflvio optimizavimo klausimai;

3l.2.vltil<rinama, kad mokiniams per dien4 neb[tq skiriamas daugiau kaip vienas
kontrolinis darbas. Apie kontrolini darb4 mokinius bfltina informuoti ne veliau kaip prieS savaitg.
Sudaromas kontroliniq darbq grafikas menesiui. Kontroliniai darbai

neskiriami po ligos, atostogq ar

Sventiniq dienq;
31.3. uZtikrinama,

kad namq darbai atitiktq mokinio galias, bfltq naudingi griZtamajai

informacijai apie mokinio mokym4si gauti, tolesniam mokymuisi, neb[tq uZduodami atostogoms,
nebfitq skirti del ivairiq prieZasdiq neivykusiq pamokq turiniui igyvendinti.

32. Penktq klasiq mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos
pirmEjq dali, skiriamas minimalus privalomq pamokq skaidius.

33. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikes konsultacijos. Trumpalaikes konsultacijos
(trumpesnes uZ pamokos trukmg) neiskaitomos

i mokinio

mokymosi

krtvi.

Jos skiriamos mokiniui

griZus po ligos, esant mokymosi sunkumams. Mokiniq tevai (globejai, r[pintojai) elektroniniame
dienyne, telefonu ar ZodZiu yra informuojami apie mokiniui si[lom4 suteikti mokymosi pagalb4, apie

mokinio darom4 paZang4.
34. Mokinys Mokyklos vadovo isakymu gali bflti atleidZiamas nuo pamokq tq dalykq, kuriq

jis yra nacionaliniq ar tarptautiniq olimpiadq, konkursq per einamuosius mokslo metus nugaletojas,
nuo dailes, muzikos, Sokio, kuno kultlros, i5imties atvejais - ir nuo kitq dalykq pamokq (ar jq dalies)
lankymo,

jei jis mokosi neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo

mokyklose pagal atitinkamas formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programas (yra jas baiggs) ar

kitas neformaliojo vaikq Svietimo programas. Sprendimas priimamas, dalyko, nuo kurio pamokq

mokinys atleidZiamas, mokytojui susipaZinus su formalqji Svietim4 papildandio ugdymo

ar
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neformaliojo vaikq Svietimo programomis. Siq programq turinys turi dereti su Bendrqjq programq
turiniu.

jq metu

35. Mokinys, atleistas nuo atitinkamq menq ar sporto srities dalykq pamokq,

gali

uZsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla uZtikrina nuo pamokq atleistq mokiniq
saugum4

ir uZimtum4. Kai Sios pamokos pagal pamokq tvarkaraSti yra pirmosios ar paskutines,

uZ

mokiniq saugum4 atsako tevai (globejai, rDpintojai). Apie tai Mokykla informuoja tdvus.

SBSra.srs sKrRSNrs

MOKINIU MOKYMOSI PASIEKIMU IR PAZANGOS VERTINIMAS
36. Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimas yra Mokyklos ugdymo turinio dalis ir dera su

keliamais ugdymo tikslais

ir

ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokiniq palangq ir

pasiekimus, ugdymo procese vadovaujamasi Pradinio ir pagrindinio ugdymo BP,

r.

Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq paZangos

patvirtintu 2017 m. birZelio

6 d. direktoriaus

pagrindines mokyklos mokiniq paZangos

ir

ir

isakymu

NMTA, KupiSkio

pasiekimq vertinimo tvarkos apraSu,

Nr. V-54 ,,Del Kupi5kio r.

Alizavos

pasiekimq vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo* (7

priedas), Mokiniq individualios paZangos (toliau

-

IP) stebejimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos

mokiniui teikimo tvarkos apraSu su IP fiksavimo instrumentais (8 priedas), patvirtintu 2018m.

1l d. direktoriaus isakymu Nr. V-57 ,,Del Mokiniq individualios paZangos stebejimo,
fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos apraSo patvirtinimo", IP fiksavimo

birZelio

instrumentai ir paskelbtu Mokyklos internetinej e svetainej e.

37. Mokiniq, kurie mokosi pagal Pagrindinio ugdymo programas, palanga
vertinami pagal Bendrosiose programose apra5ytus pasiekimus. Mokiniq Zinios

ir

pasiekimai

ir supratimas,

Ziniq

taikymo ir auk5tesnieji m4stymo gebejimai, ivertinami paZymiais (pagal l0 balq skalg).

38. Pasiekimai vertinami iraSais ,,iskaitya", ,,neiskaityta" Sie dalykai: Zmogaus
dorinis ugdymas, ekonomika ir verslumas, klno kultUra, pilieti5kumo pagrindai.

sauga,

39. Pasiekimai vertinami iraSais padaryta paLanga (p. p.) arba nepadarytapaZanga (n. p.):

1

- 4 klasiq mokiniai.
40. Dalykq mokymosi pasiekimai pusmediq pabaigoje ivertinami paZymiu ar

iraSu

,,iskaityta" arba ,,neiskaityta".lra5as ,,atleista" ira5omas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo
rekomendacij4.

41. Adaptaciniu laikotarpiu (rugsejo menesi) 5 klases mokiniams paLymiai

nera5omi,

ugdymosi pasiekimai vertinami formuojamuoju vertinimu ir fiksuojami mokytojo uZra5uose.

42. Nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime (toliau
r

ezultatai nei skai d iuoj am

i i pusmedi o iverti nim4.

-

NMPP) mokinio pasiekimq

tt
43. Mokykla apie mokiniq mokymosi paLang1 ir pasiekimus mokinius ir jq tevus (globejus,

rfipintojus) informuoja Mokyklos nustaty,ta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos

asmens

duomenq teisines apsaugos istatymo reikalavimais.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI PASIEKIMU GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS,
IGYVENDINANT PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA
44. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas Mokykloje nuolat stebimas, siekiant laiku
pastebeti mokinius, kuriq pasiekimai Zemi, ir nustatyti tokiq pasiekimq prieZastis. Apie atsiradusius

mokymosi sunkumus ir galimas jq prieZastis informuojami Mokyklos Svietimo pagalbos specialistai,

mokinio tevai (globejai, rupintojai), kartu su jais sprendZiamos Zemq mokymosi pasiekimq
problemos.
45. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama pastebejus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose
programose numatytq konkretaus dalyko pasiekimq, po nepatenkinamo kontrolinio darbo ivertinimo,
po ligos ar pan.

46. UZ mokymosi pasiekimq stebesenos koordinavim4, gerinim4

ir

mokymosi pagalbos

organizavim4 atsakingas direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

47. Ultikrinant mokiniq pasiekimq gerinim4 ir pagalbos teikim4 itraukiami mokinio tevai:

individualiq pokalbiq metu aptariami pagalbos mokiniui b[dai, teikiami patarimai

tdvams,

susitariama del pasiekimq gerinimo priemoniq.

48. Mokymosi pagalb4 mokiniui pirmiausia suteikia
tinkamas mokymo(si) uZduotis

49. Ne rediau kaip

I

ir

j!

mokantis mokytojas, pritaikydamas

metodikas.

kart4 per pusmeti mokytojai aptaria kiekvieno mokinio individuali4

pfrangE, numato konkredius pagalbos b0dus: individualus pokalbis su tdvais, mokiniu ir mokytoju,
Zodiniai susitarimai, Pokydiq ar individualaus mokymosi plano sudarymas. (priedas Nr.8)
50. Gerinant mokiniq palang4 ir pasiekimus:
50.1. dalykq mokytojai konsultuoja mokinius po pamokq arba prie5 pamokas;
50.2. sudaromos s4lygos namq darbq uZduotis atlikti mokykloje;

50.3. kontrolinius darbus ar kitus atsiskaitomuosius darbus mokiniai gali penaSyti sutartu
laiku;
50.4. mokiniai gali

atlikti trumpalaikes atsiskaitom4sias uZduotis;

50.5. sudaromos s4lygos 10 klases mokiniq matematiniq kompetencijq [gdiai, dalyvaujant i5
Europos Sqjungos struktflriniq fondo leSq bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K-7280

1

-0075,,Kompleksinis matematiniq kompetencijq ugdymo modelis KUBAS".
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51. Teikiant mokymosi pagalb4:

51.1. mokiniui, nepasiekusiam pamokos uZdavinio, pritaikomos jam skirtos uZduotys,
mokymo(si) metodai;
51.2. mokiniai kitiems mokiniams teikia pagalb4;
51.3. vertinimo procese formuojamasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju

vertinimu.

52. Mokykla ne rediau, kaip du kartus per mokslo metus analizuoja mokiniq pasiekimus,
rengia ir aptaria paZangos ir pasiekimq suvestines.

ASTUNTASIS SKIRSNIS

NEFoRMALToJo vArK[r Svtnuruo oRGANTzAvTMAS MoKyKLoJE
53. Neformaliojo vaikq Svietimo paskirtis

-

ugdyti vaiko gyvenimo ig[dZius, asmenines,

socialines, menines ir kitas bendr4sias kompetencijas.

54. Mokykla kiekvienq mokslo metq pabaigoje, bendradarbiaudama su Mokyklos Mokiniq
taryba institucija, ivertina ateinandiq mokslo metq mokiniq neformaliojo Svietimo poreikius, juos
tikslina mokslo metq pradZioje ir, atsiZvelgdama ijuos, siulo neformaliojo Svietimo programas.

55. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokiniq pasirinktoms sporto
gyvensenos, menin6s rai5kos, technines k[rybos, etnines

ir

sveikos

kultlros programoms (9 priedas):

55.l.,,Neformaliojo vaikq Svietimo paslaugq pl6tra" projektas. Bus skirta l0 papildomq
ktno k. pamokq (ne maZiau kaip

15 mokiniq grupei). Pagal i5 Europos sqjungos le5q finansuojamo

projekto ,,Neformaliojo vaikq Svietimo paslaugq pldtra" (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001)
kuno kult0ros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacing veikl4.

56. Neformalusis Svietimas mokiniams neprivalomas

ir

laisvai pasirenkamas

pagal

Mokyklos intelektualinius ir materialinius i5teklius.
57. Mokykloje neformalus Svietimas organizuojamas pagal Mokykloje nustatyt4 tvark4:
57.1. neformaliojo Svietimo veikla ira5oma ineformaliojo ugdymo tvarkara5ti;

57.2. neformaliojo Svietimo grupes sudaromos i5 tos padios klases ar gretimq klasiq
mokiniq;
57.3. minimalus neformaliojo ugdymo grupes mokiniq skaidius grupeje

- 8 mokiniai;

57.4. neformaliojo vaikq Svietimo programas parengia veiklai vadovaujantys mokytojai;

57.5. neformaliojo vaikq Svietimo veiklos turinys ira5omas

ir

apskaita tvarkoma mokyklos

el. dienyne;
57.6. mokslo metq pabaigoje neformaliojo Svietimo veiklos vadovas atsiskaito uZ savo
veikl4 (paroda, koncertas, konferencija ir pan.).

13

DEVINTASIS SKIRSNIS
UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

58. Mokykla, siekdama optimizuoti mokiniq mokymosi kruvius,

i

ugdymo turini numato

integruoti keliq dalykq turinio temas ar problemas. Integruojamas temas, pamokas dalykq mokytojai
numato ilgalaikiuose planuose.
59. AtsiZvelgiant i Mokyklos kontekst4, ikiekvienos klases ugdymo turini, integruojama:

59.1.Alkoholio, tabako

ir kitq

psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo

isakymu Nr. ISAK-494 ,,Del Alkoholio, tabako

ir kitq psichik4

l7

d.

veikiandiq medZiagq vartojimo

prevencijos programos patvirtinimo" (po l0 valandq per mokslo metus 5-10 kl.):

- po 3 valandas;
59.1.2. klases aukletojo veikla - po 3 valandas;
59.1.3. gamta ir Zmogus -po2 valandas;
59.1.4. biologija - po 2 valandas;
59.1.5. mokykliniai renginiai -po2 valandas;
59.1.1. dorinis ugdymas

59.2. Sveikatos

ir llti5kumo ugdymo bei rengimo Seimai bendroji

programa, patvirtinta

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr. V-941 ,,Del
Sveikatos

ir

lytiSkumo ugdymo bei rengimo Seimai programos patvirtinimo" (po

1l valandq per

mokslo metus l-10 kl.):

- po 4 valandas;
59.2.2. klases aukletojo veikla -po2 valandas;
59.2.3. gamta ir Zmogus - po 1 valand4;
59.2.4. pasaulio paZinimas - po 1 valand4;
59.2.6. biologija - po 1 valand4;
59.2.7. technologijos - po 2 valandas;

59.2.1. dorinis ugdymas

593. Zmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Zmogaus saugos ugdymo
bendr4ja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m.liepos
18 d. isakymu

Nr. V-1159 ,,Ddl Zmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo* 7-4 klasese

integruojama i dalykus, 5-9 klasese Zmogaus saugai skiriama po 0,5 valandos per savaitg, 10 kl.

Zmogaus sauga integruojama

i

dalykq temas: biologijos, chemijos, fizikos, technologijq

pamokose;

59.4. Mokykla, organizuodama sveikatos ugdym4, vadovaujasi Sveikatos ugdymo
bendrqja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

mokslo ministro 2012 m.

1.4

rugpj[dio 3l d. isakymu Nr. Y-1290,,DdI sveikatos ugdymo bendrosios programos
patvirtinimo". Sveikatos ugdymo bendrosios programos sritis ,,Sveikatos ir sveikos gyvensenos
samprata" integruojama (po 13 valandq per mokslo metus 1-10 kl.):
59.4.1.

klno kultUra - po 2 valandas;

59.4.2. gamta ir Zmogus
59.4.3. biologija

-

-

po 2 valandas;

po 2 valandas;

59.4.4. technologijos (mityba)

- po 2 valandas;
59.4.5. klases aukletojo veikla - po 3 valandas;
59.4.6. mokykliniai renginiai - po 2 valandas;
59.5. Mokykla, organizuodama Ugdym4 karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo

rrykdymo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro ir Lietuvos

Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2012 m.liepos 4 d. isakymu Nr. V-l090lAl-314,

Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro 2014 m.

sausio 15 d. isakymu Nr. Y-72 ,,Del Ugdymo karjerai programos patvirtinimo" integruojama (po 6
valandos per mokslo metus 5-10 kl):

- po 2 valandas;
59.5.2. dorinis ugdymas - po I valand4;
59.5.3. klases aukletojo veikla - po 3 valandas;
59.5.4. mokykliniai renginiai - po I valand4;
59.5.1. technologf os

59.5.5. i5vykos i ugdymo istaigas, darbovietes ar kt. 10 kl.
59.5.6. integruotas technologijq kurso pamokas 9 klaseje

-

-2

valandos;

l7 valandq;

59.6. Mokykla, organizuodama etnines kultlros ugdym4, vadovaujasi Pagrindinio
ugdymo etnines kultfiros bendrqja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

mokslo

ministro 2012 m. balandZio 12 d. isakymu Nr. V-651 ,,Del pagrindinio ugdymo etnines kultlros
bendrosios programos

ir

ugdymo etnines kult[ros bendrosios programos patvirtinimo" (po
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valandq per mokslo metus 5-10 kl.):

- po 1 valand4;
59.6.2. technologijos - po 2 valandas;
59.6.3.lietuviq kalba - po I valand4;
59.6.1. daile

59.6.4.

muzika-po

5 valandas;

59.6.5. klases aukletojo veikla
59.6.6. mokyklinius renginius

- po 2 valandas;
- po 2 valandas.

60. Dienyne integruojamqiq pamokq apskaitai uZtikrinti nurodoma:
60.1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje ar skiltyje, jei integruojamoji
programa integruojama

i dalyko turini. Jei integruojamas keliq dalykq turinys ir pamokoje dirba keli
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mokytojai, integruojamq dalykq pamokq turini dienyne ira5o tq dalykq apskaitai skirtose elektroninio
dienyno skiltyse ar puslapiuose.

DESIMTASIS SKIRSNIS
UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS

61. Ugdymo turinio diferencijavimo kryptys ir nuostatos:

61.1. ugdymo turinys orientuojamas taip, kad mokinys, baigdamas pradinio ugdymo
programq, b[tq pasirenggs mokltis pagal pagrindinio ugdymo program4, o baigdamas pagrindinio
ugdymo programos pirmqie dali, bltq igijgs bendrqjq ir dalykiniq kompetencijq pagrindus;
61.2. ugdymo turinys, atsiZvelgiant i klases mokiniq pasiekimq lygi, gebejimus, motryacij4,

mokymosi stilius, diferencij uoj amas dalykq pamokose

:

61.2.1. pritaikant mokiniui mokymosi uZdavinius

ir

uZduotis, ugdymo turini, metodus,

mokymo(si) priemones, temp4 ir skiriam4 laik4;
61.2.2. parenkant mokiniq gebejimus, mokymosi stilius atitinkandi4 mokomqj4 medliag4ir
uZduotis;
6

1.3. diferencijavimas taikomas:

6 1.3. 1.

mokiniui individualiai;

61.3.2. mokiniq grupems pagal gebejimus (interesus, temp4, mokymosi pasiekimus);

61.3.3. turintiems mokymosi sunkumq

ir

gabiems mokiniams sudaromos laikinos grupes

lietuviq kalbos, matematikos, istorijos, fizikos, uZsienio kalbq gebejimams ugdytis (konsultacijoms).

62. Po kiekvieno mokymosi etapo vykdomas koregavimas, paZangos

ir

pasiekimq

matavimas.
63. Diferencijavimo bfldus ir metodus mokytojai numato planuodami pamokas.

64. Mokyklos administracija stebedama pamokose vykdom4 veikl4, fiksuoja

ir aptaria su

mokytojais ugdymo turinio diferencijavim4. Mokytojai vykdydami kolegialq pamokq stebejim4
fiksuoja ir aptaria ugdymo turinio diferencijavimo galimybes.

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
MOKYKLOS rR MOKTNTU TEVV (GLOBEJU, RUPTNTOJU)
BENDRADARBIAVIMAS

t6

65. Mokykla uZtikrina, kad mokytojai
informacijq apie mokiniq mokym4si, pasiekimus

ir mokiniq
ir

tevai (globejai, r[pintojai)

paLatgq, mokymosi poreikius

ir

gautq

motyvacij4,

iSkilusius sunkumus keistqsi abipusiSkai ir laiku.

66. Mokyklos ugdymo plane nustatytos mokiniq tevq (globejq, rflpintojq)

ir

Mokyklos

bendradarbiavimo formos:
66. 1.

klasiq aukletojai:

66.1.1. ne rediau kaip 2 kartus per mokslo metus organizuoja klases tevq susitikimus;
66.1.2. pagal poreiki organizuoja individualius pokalbius su mokiniq tevais;
66.1.3. pagal poreiki pateikia tdvams informacij4 telefonu ar ra5tu;
66.1.4. apie mokinio pasiekimus, lankomum4, elgesi, direktoriaus isakymu skirt4 padek4 ar
nuobaudE informuoja tevus el. dienyne iSsiqsdami praneSim4;

66.1.5. neturintiems galimybes naudotis el. dienynu mokiniq tevams kart4 per menesi
atspausdina mokinio mokymosi rezultatq iSra5as, taip pat

- pusmediq ir mokslo metq ataskaitas;

66.1.6. pagal poreiki lankosi aukletiniq namuose;

66.1.7. likus menesiui

iki

pusmedio pabaigos, ra5tu informuoja aukletiniq tevus apie

numatomus pusmedio ivertinimus;

66.2. socialinis pedagogas
susitikimus su mokiniu ir

jo

ir

psichologas esant b[tinybei, organizuoja individualius

tevais ar lankosi mokiniq namuose, el. dienyno prane5imais, telefonu

bendrauja su mokiniq tevais;

66.3. Mokyklos taryba spalio-lapkridio menesi organizuoja savaites trukmes ,,Tdvq dienas'o
mokykloje.

67. Tevai (globejai, r[pintojai) padeda Mokyklai sprgsti problemas, susijusias su vaiko
mokymosi pasiekimq gerinimu.

68. Mokykla, igyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, skatina (ir
konsultuoj a) mokiniq tevus (globej us, rlpintoj us) :

68.1. kelti vaikams pagristus mokymosi lfikesdius ir motyvuoti mokytis;
68.2. padeti vaikams mokytis namuose;

68.3. palaikyti

ir stiprinti

dvasinius rySius su vaiku,

ji

ramiai i5klausyti,

pa1.arti, padeti,

dometis vaiko veiklomis Mokykloje ir uZ jos ribq;
68.4. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo Svietimo veiklose Mokykloje ir uZ

jos ribq.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

LAIKINUJU MOKYMOSI GRUPIU SUDARYMAS, KLASIU DALIJIMAS
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69. Mokykla, igyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustato laikinosios
grupes dydi pagal skinas mokymo le5as. Mokiniq skaidius laikinojoje grupeje negali

b[ti

maZesnis

arba didesnis nei nustatytas didZiausias mokiniq skaidius klaseje.

TRYLIKTASIS SKIRSNIS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINESE KLASESE
70. Mokykla, planuodama Mokyklos ugdymo turinio igyvendinim4, sudarydama Mokyklos
ugdymo plan4, numato, pamokq

ir

neformaliojo ugdymo valandq skaidiq per savaitg (Zr. Antro

skyriaus antrasis skirsnis).

71.2018-2019 mokslo metais Mokykloje jungiamos 1, 3 klasds, 2, 4 klases ir 5,7
1, 3 klasiq junginiui skirtos 29;

2,4

klases.

klasiq junginiui skirtos 30; 5, 6 klasiq junginiui skirtos 30,5

pamokos per savaitg.

KETURIOLIKTAS SKIRSNIS

MOKINIU MOKYMAS NAMIE

72. Atsiradus poreikiui, mokiniui, kuris yra mokomas namie, sudaromas
ugdymo planas pagal Bendrojo ugdymo programrl ugdymo plano reikalavimus.

II SKYRIUS
PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMU VYKDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMU VYKDYMO BENDROSI
NUOSTATOS

73. Mokykla, vykdydama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, vadovaujasi

ir

Pagrindinio ugdymo BP, Mokymosi formq

ir

'p[uJi'io

-r

mokymo organizavimo tvarkos apra5u, Usdhmo

programq apra5u ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais pradinio ir pagrindinio ugdymo prtsrnmq
vykdym4.

74. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams

ir

mokymosi pagalbai teikti, pirmiausia, panaudojamos mokymo(si) pasiekimams

ilgalaikems ir trumpalaikems konsultacijoms, mokinio pasirinktiems dalykams ar dalykq
mokytis, diferencijuoto ugdymo turiniui igyvendinti, projektinei ir kitai veiklai.
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ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI
75. Mokykla uZtikrina raStingumo, ypad skaitymo gebejimq, ugdym4 per visq
pamokas.

75.1. priimami bendri kalbos ugdymo reikalavimai Mokykloje;
75.2. mokytojai uZduotis naudoja ir skaitymo gebejimams, ir lietuviq kalbai ugdl.ti; utilr.tpiu

mokiniq demesi ikalbines raiSkos logi5kumE, teiginiq argumentavim4, nuoseklum4;
75.3. mokytojai skatina mokinius savarankiSkai, ri5liai ir taisyklingai reik5ti mintis

1r

raStu per visq dalykq pamokas.

76. Pradinio ir pagrindinio ugdymo sridiq / ugdymo dalykq programq igyvendinimas:
76.1. Dorinis ugdymas:
76.1.1. tevai (globejai) parenka mokiniui vien4 i5 dorinio ugdymo dalykq: etik4 arba
76.1.2. dorinio ugdymo dalyk4 mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais
(globej q) para5yt4 pra5ym4;

76.1.3. mokinys nuo 14 metq savaranki5kai renkasi vien4 dorinio ugdymo dalyk4

-

ar

etik4;

76.1.4. siekiant uZtikrinti mokymosi tgstinum4

ir

nuoseklum4, tikybq ar etik4

renkasi vieneriems metams.
76.2. Pirmosios uisienio kalbos mokymas:

76.2.1. pirmosios uZsienio kalbos mokoma antraisiais

-

ketvirtaisiais pradinio

programos metais;

76.2.2. uZsienio kalbai mokyti visose 2-4 klasese skiriama po 2 ugdymo

per

savaitg;

76.2.3 5 - l0 klasiq mokiniai mokosi pirmosios kalbos

-

anglq kalbos;

76.2.4 pirmajai uZsienio kalbai (anglq) mokytis 5-10 klasese skiriama

3

per

savaitg;

76.2.5 pirmosios uZsienio kalbos (anglq) bendroji programa 5-6 klasese orientuota i
o 7-10 klasese i

Bl

kalbos mokejimo lygipagal Bendruosius Europos kalbq metmenis;

76.2.6 l0 klaseje organizuojamas pirmosios uZsienio kalbos (anglq) pasiekimq
naudojantis centralizuotai parengtais kalbos mokejimo lygio nustatymo testais
duomenq perdavimo sistemE,,KELTAS").
76.3. Socialinis

ir gamtamokslinis

ugdymas:

per

t9

T6.3.L gamtamoksliniams gebejimams ugdytis skiriama

I I 2 pasaulio paZinimo dalyfiui

skirto ugdymo laiko. Mokykloje sudaromos s4lygos ugdytis praktinius gamtamokslinius gebej

dali (1 / 4) dalykui skiriamo laiko skiriant organizuoti ugdymq tyrinejimams palankioje
naturalioje gamtineje (miSke, prie vandens telkinio, muziejuose) aplinkoje;
76.3.2. socialiniams gebejimams ugdytis dali (1 / 4) pasaulio paZinimo dalyko laiko
ugdymo proces4 organizuojant muziejuose bei kitose edukacinese aplinkose;

76.3.3. Matematini ugdym4 organizuoja vadovaujantis ne
nuostatomis, bet

tik Bendrosios pro

ir nacionaliniq ir tarptautiniq mokiniq pasiekimq tyrimais

bei

rezultatais. Pagal galimybes naudoja informacines komunikacines technologijas;

76.3.4. mokymasis per socialiniq mokslq pamokas grindZiamas
diskusijq, savarankiSkq darbq, projektq metodais, panaudojant informacines
technologijas;

76.3.5 istorijos

ir

geografijos mokymas, siekiant gerinti savo kraSto

organizuojama netradicinese aplinkose (pvz. artimiausiuose muziejuose, bibliotekose);
76.3.6 Laisves korq istorijai mokyti ne maZiau kaip 18 valandq, integruojama i

1r

pilieti5kumo pagrindq pamokas 9-10 klasese;
76.4. Kuno kulttrra:
76.4.1. ktno kult[rai skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitg;
76.4.2. klno kultlrai skiriamos 2 valandos per savaitE 5-10 klasese;
76.4.3. mokiniams, atleistiems nuo k[no kultflros pamokq del sveikatos ar laikinai
sudaromos s4lygos uZsiimti kita veikla: stalo Zaidimais, Sa5kemis, veikl a kompiuteriq klaseje,

bibliotekoje;
76.5. Meninis ugdymas (dail6

ir technologijos, muzika):

76.5.1. dailes ir technologijq, muzikos ugdymui skiriama po 2 valandas per savaitg;
76.5.2. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailes, muzikos ir Sokio
76.5.3. dailes ir muzikos dalykams 5-10 klasese skiriama po 1 valandE per savaitg.

76.6. Lmogaus sauga:
76.6.1. 1-4 klasiq mokiniams Zmogaus saugos mokymo programa integruojama i

lr

klases aukletojo programas.

76.6.2. Zmogaus saugai (civiline, prieSgaisrind

ir

saugus eismas) skiriama

5,6-7,

klasese po 0,5 valandos per savaitg.

76.7. Antroji uisienio kalba (rusq):
76.7.1. antrosios privalomos uZsienio kalbos (rusq) mokiniai mokosi nuo 6 klases;
76.7.2. antrosios uZsienio kalbos bendroji programa 6 klaseje orientuota i

-

i A2 kalbos mokejimo lygi pagal Bendruosius Europos kalbq metmenis;

Al, o 7-l

10

20

76.7.3.jeigu mokinys atvykgs i5 kitos mokyklos ir tevams (globejams) pritarus

a

tgsti mokytis pradet4 kalb4, o Mokykla neturi reikiamos kalbos mokytojo;

76.7.4. mokiniui sudaromos s4lygos lankyti uZsienio kalbos pamokos kitoje

e,

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tevais (globejais) ir su

rajono savivaldybes kultUros, Svietimo

ir

sporto skyriumi arba mokyti toje

mokykloje pagal individualq tvarkara5ti;
76.7 .5. uZsienio kalbas

ar uZsienio mokyklos

ir

mokiniui galimybes tgsti
raStu,

keisti galima tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykgs i5 kitos

Siuo metu lankoma Mokykla del objektyviq prieZasdiq negali

jo pradetos kalbos mokymosi.

Gavus mokinio tevq (globejq,)

mokiniui sudaromos s4lygos pradeti mokytis uZsienio kalbos, kurios mokosi klase, ir

programos skirtumus, vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma uZsienio kalbos
savaitg;

76.8. Matematika:

76.8.1. matematinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis nacionaliniq ir

rl

mokiniq pasiekimq tyrimq rezultatais ir rekomendacijomis bei NMPP rezultatais;
76.8.2. ugdant matematikos naudojamos informacines komunikacines technologij

OS;

76.9. Informacin6s technologijos:

76.9.1. 7-8 klasese skiriama 35 dalyko valandos, po 0,5 valandos per savaitg
klasei;
76.9.2. 5-6,9-10 klasese po

I

valand4 per savaitg;

76.9.3. pradiniq klasiq mokytojai

IT integruoja i pradiniq klasiq ugdomqji

nuo

pirmos klases
76.10. Gamtos mokslai:

76.10.1. gamtos mokslq ugdymas (gamtos
organizuojamas, panaudojant nacionaliniq
bei

ir

Zmogaus, biologijos, chemijos,

)

ir tarptautiniq tyrimq TIMSS, PISA mokiniq

NMPP rezultatus:
76.10.2. mokymasis per gamtos mokslq (gamtos

ir Zmogaus, biologijos,

chemijos,

pamokas grindLiamas bendradarbiavimo, diskusijq, savarankiSkq darbq, projektq
panaudoj ant informac ine s komunikac ines techno

Io

gij

as ;

76.11. Technologijos:

76.11.1. 5-g klasiq mokiniai mokomi proporcingai skirstant laik4 tarp mitybos,
konstrukciniq medZiagq ir elektronikos technologijq programq;

76.11.2.9-10 klasiq mokiniams technologijq dalykas prasideda nuo privalomo I
integruoto technologij q kurso;

)

2t

76.1I.3.9-10 klasiq mokiniai, baigg integruoto technologijq kurso program?,
interesus

ir

polinkius renkasi vien4 iS privalomqjq technologrjq programq (mitybos,

s,

konstrukciniq medZiagq, elektronikos, gaminiq dizaino ir technologijq).

77. Dalykai ir jiems skiriamq pamokq skaidius per savaitg pradinio ugdymo pro

igyvendinti Mokykloj

e:

Jungtine klase

Jungtine klase
1,3

I

J

ugd) ,lo.

klase

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

'p.
prad nl (

2,4klase prog
1un
je

4

2

I5 vir

I

I

I

Kalbos:

Lietuviq kalba (gimtoj i)

2

I

6

I

I

6

l
V

UZsienio kalba (anglq k.)

Matematika

2

I

I

4

4

1

1

z

Pasaulio paZinimas

2

2

Daile ir technologijos

2

2

Muzika

2

2

K[no kult[ra

a

J

6

22

t:

J

I5 viso

J

Privalomq valandq skaidius mokiniui
pagal BUP
Privalomq valandq skaidius mokiniui
mokykloie
Klasiq junginiui skirtos valandos

4

20

2

2

z.)

23

t
t
I

I

22

24

I

23

24
27

?1

5

24
26

Valandos, skiriamos mokiniq

J
I

0

2

)

Neformalus ugdymas

2

2

4

I5 viso (iskaitant

29

ugdymo(si) poreikiams tenkinti

formalqji,
neformalqji ugdym4, mokiniq
poreikiams tenkinti) klasiq junginiui

30

9

skirtos valandos

78. Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu
proceso organizavimo
metais:

I

2

bldu igyvendinti skiriamas pamokq skaidius per savaitg 2018-2019

'm
rsl

tl

22

ft

Jungtine klase

Dalykas
7

5

6

Klase

5 ,6

8

Dorinis
ugdymas
Dorinis
ugdymas

Informacines
technologijos
Gamtamokslinis
ugdymas
Gamta ir
Zmogus

Biologija

1

1

1

10

I5 viso 910 kr.

1

I

P
u
p

0,5

4,5

5

15,5

4

a

0,5

0,5

2 5

J

a

9r5

J

2

6

2

2

2

3
.,

I

0,5

J

I

1

5

9

24,:

J

6

15,1

2

4

10

5

4

4

4

12

J

4

7

19

0,5

1

0)5

2

I

I

)

4

",

2
2

Chemija

Fizika

1

Socialinis
ugdymas
Istorija

2

PilietiSkumo
pagrindai
Geografija

9

I

(tikyba)
Dorinis
ugdymas (etika)
KALBOS
Lietuviq kalba
ir literat[ra
UZsienio kalba
(1-oji), anglq
UZsienio kalba
(2-oii), rusq
Matematika ir
informacinds
technologiios
Matematika

I5 viso
5-8 kl.

)

2

2

2

2

1

3

2

1

3

6

2

)

2

2

4

6

2

3

2

2

4

1

2

6

2

2

4

1(

I

1

)

I

2

1

3

9

1

I

I

1

2

5

1

)

2

6

Ekonomika ir
verslumas

Meninis
ugdymas
Daile
Muzika

1

1

I
1

1

I

3
3

I
1

I

I

Technologijos,
kuno kultlra,
Zmogaus sauga

23

Technologijos

2

2

I

5

Integruotas
technologijq

I

I

0,5

,,

0,5

7l
0,1

kursas

Klno kultura

a

2

J

2

7

2

0,5

0,5

115

0,5

2

4

,i
2l

I

Zmogaus sauga

0,5

0r5

'll

Sokis

Minimalus
pamokq
skaidius

28

mokiniui per
savaitg
I5 viso

29

Mokinio kr[vis

29

per savaitg
Klasei, klasiq
junginiui skirtos
valandos
Pamokq, skirtq
mokinio
ugdymo
poreikiams
tenkinti,
mokymosi
pagalbai teikti,
skaidius per
savaitg
Neformaliojo
Svietimo
valandq
skaidius

29

26

29

30

113

31

31

62

I

1

5

24,5

30

89,5

3l

31

62

4l|
lsl,fl

26

28

X

30

x

3l

3l

x

.lll

30

89,5

3l

31

62

151 ,fl

30,5

9-10

5-8 klasese

klasese

0

2

4

I

1

2

8

III

SKYRIUS

J

2

5

13

24

MOKINIU, TURINEIV SPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU (IS
ATSTRANDANdTUs

nnl

ISSxTRTINIU GABUMIJ),

ucDyMo oRGANIZA

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

79. Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planq, sudaro sElygas mokiniui,
specialiqjq ugdymosi poreikiq, gauti kokybi5k4

ir poreikius atitinkant!

ugdym4

ir bltin4

pagalb4.

80. Mokykla mokinio, turindio specialiqjq ugdymosi poreikiq,

ugdym4

a

vadovaudamasi Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo
apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro 2011 m. rugsejo 30 d. i

u

Nr. V-1795 ,,Del Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo
apra5o patvirtinimo", Sio skyriaus nuostatomis bei Kupi5kio r. Alizavos pagrindines
pagalbos mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, teikimo tvarkos apra5u

Nr.10), patvirtintu 2011 m. spalio 7 d. direktoriaus isakymu Nr. V-15 ,,Del Kupi5kio

r.

pagrindines mokyklos pagalbos mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq,
tvarkos apra5o patvirtinimo" ir atsiZvelgia i:
80.

l. formaliojo

Svietimo programQ;

80.2. mokymosi form4 ir mokymo proceso organizavimo bld4;

80.3. individualizuoto ugdymo

ir Svietimo

pagalbos reikmg, vykdydama Svietimo

specialistq, MVGK, pedagoginiq psichologiniq ar Svietimo pagalbos tamybq rekomendacijas;
80.4. Mokyklos galimybes (specialistq komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir
pagalbos leSos).

81. Mokykla i5 dalies sudaro s4lygas mokiniui, turindiam specialiqjq ugdymosi
gauti

jo poreikius atitinkanti ugdym4 bei Svietimo pagalb4. Mokykla neturi specialiojo
82. Mokiniams, turintiems dideliq ir vidutiniq specialiqjq ugdymo(si) poreikiq,

pagalb4 per pamokas teikia mokytojo padejejas.

83. Dalykq programas mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq,

individualizuoja mokyojai, atsiZvelgdami i mokiniq gebejimus

ir

ba

galias, MVGK

rekomendacijas bei Svietimo pagalbos tamybos specialistq iSvadas.

84. Specialiqjq ugdymo(si) poreikiq mokiniq ivertinim4 atlieka MVGK,
Kupi5kio rajono Svietimo pagalbos tamybos direktoriaus 2013 m. rugsejo 4 d. isakymu N
patvirtintu Mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq (i5skyrus atsirandandiq del i5skirtiniq

5
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pedagoginiu, medicininiu,

ir

socialiniu pedagoginiu aspektais ivertinimo

ir specialiojo

SI

skyrimo Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tarnyboje tvarkos apra5u.

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKINIU, TURINdIU SPECIALIUJV UGDYMOSI POREIKIU,
MOKYMOSI PASIEKIMU IR PAZANGOS VERTINIMAS

85. l-10 klasiq specialiqiq ugdymosi poreikiq mokiniq, kurie mokosi pagal B

ir

ugdymo program4, mokymosi pasiekimai

paLanga vertinami pagal bendrosiose

numa[tus pasiekimus.
86. Mokiniq, kurie mokosi pagal Bendrojo ugdymo pritaikyt4 program4, mokymosi

ir pasiekimai vertinami pagal programoje numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijus:
86.1. dalyko mokyojas, vadovaudamasis Kupi5kio r. Svietimo pagalbos tarnybos
rekomendacijomis, kartu su mokiniu aptaria, kaip bus vertinama j o paianga ir pasiekimai;

86.2. pusmedio pabaigoje dalyko mokytojas raSo mokinio pritaikytos

/

indi

programos ivertinim4-refleksij4 (kas sekesi / nepavyko ugdant mokini / kodel?).
87. Mokiniq, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotE progrilm4,

pasiekimq vertinimo budus numato dalyko mokytojas, vadovaudamasis Kupi5kio r
pagalbos tarnybos specialistq rekomendacijomis, kartu su mokiniu aptaria, k4

jis

gebes

atlikti:

87.1. Mokyklos vaiko gerovds komisija informuoja tevus (globejus,
parengt4 program4

ir paZangos ir pasiekimq vertinimo kriterijus.

TREdIASIS SKIRSNIS
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINES IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MO

TEIKIMAS

88. Specialiosios

pedagogines

ir

specialiosios pagalbos

paskirtis

didinti

veiksmingum4.

89. Mokykla speciali4j4 pedagoging
teises aktais

ir igyvendindama

ir specialiqq pagalb4 mokiniui teikia

pedagogines psichologines ar Svietimo pagalbos tarnybos ir

rekomendacijas.
90. Mokykloje teikiama specialioji pedagogine pagalba: logopedo ir socialinio
91. Specialioji pagalba:
91.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (iSskyrus

mokyklas) tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro

o

{e
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liepos 8 d. fsakymu Nr. V-1229 ,,Ddl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (i5skyrus
mokyklas) tvarkos apra5o patvirtinimo";
91.2. teikiama mokytojo padejejo (pagal tvarkara5ti) ir psichologo (kart4 per savaitg);
91.3. teikiama ugdymo proceso metu.

SUDERINTA
Kupi5kio r. Alizavos pagrindines
mokyklos tarybos posedZio 2018-06-1 1
protokoliniu nutarimu Nr.

SUDERINT
KupiSkio

Kultlros,

3

Kulflros,

sal{vHdpes
ir sporto

stracijos
vedeja
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