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JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS 2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ
PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos (toliau – Mokykla) 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo
metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų ugdymo planai (toliau – Ugdymo planai)
reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą.
2.
Ugdymo planų tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų įgyvendinimo
reikalavimus Mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias
galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų
kompetencijų.
3.
Ugdymo planų uždaviniai:
3.1. pateikti ugdymo organizavimo gaires ugdymo procesui Mokykloje organizuoti;
3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms
įgyvendinti.
4.
Mokyklos ugdymo planuose vartojamos sąvokos:
4.1. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo
aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.
4.2. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo
forma.
4.3. Kitos Mokyklos ugdymo planuose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
5.
Mokyklos ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio,
pagrindinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo
bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008
m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų
patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Bendraisiais ugdymo planais,
Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m.
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V- - 1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“. Mokymosi
pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus
aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt.
6.
Mokykloje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Mokyklos
ugdymo planas dvejiems mokslo metams. Mokykla ugdymo organizavimo sprendimų kasmet
atnaujinti neprivalo, jei jie atitinka mokyklos išsikeltus ugdymo tikslus, bendrąjį ugdymą
reglamentuojančius teisės aktus, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas.
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II SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ
7. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d.
Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių – atostogoms. Mokiniams
skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
8.
Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:
8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;
8.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10 klasių mokiniams – 185
ugdymo dienos;
8.3. skiriamos atostogos:
Rudens atostogos
Žiemos (Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos
Pavasario (Velykų) atostogos
Vasaros atostogos

2021 m. lapkričio 3 d.–lapkričio 5 d.
2021 m. gruodžio 27 d.–2022 m. sausio 7 d.
2022 m. vasario 14 d.–vasario 18 d.
2022 m. balandžio 19 d.–balandžio 22 d.
2022 m. birželio 10 (24)d.–rugpjūčio 31 d.

9. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:
9.1 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.;
9.2 ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10 klasių mokiniams – 185
ugdymo dienos.
9.3 skiriamos atostogos:
Rudens atostogos
Žiemos (Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos
Pavasario(Velykų) atostogos
Vasaros atostogos

2022 m. spalio 31 d.–lapkričio 4 d.
2022 m. gruodžio 27 d.–2023 m. sausio 6 d.
2023 m. vasario 13 d.–vasario 17 d.
2023 m. balandžio 11 d.–balandžio 14 d.
2023m. birželio 8 (22) d.–rugpjūčio 31 d.

10. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
pirmasis pusmetis – 2021-09-01 iki 2022-01-31, antrasis pusmetis – 2022-02-01 iki 202306-22
11. Mokykla gali keisti Bendrųjų ugdymo planų 8.3 ir 9.3 papunkčiuose nustatytą atostogų
laiką, suderinusi su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.
12. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1–4, 5–10 klasių
mokiniams. Atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko
teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Vasaros atostogos trunka iki
einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.
13. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio
ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės)
ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu
mokymo proceso organizavimo būdu (vyksta remonto darbai ir kt.) reglamentuojama Bendrųjų
ugdymo planų 7 priede.
ANTRASIS SKIRSNIS
MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS
14. Mokyklos ugdymo planą, kuriame aprašomas Mokykloje vykdomų programų per
dvejus mokslo metus įgyvendinimas, rengia Mokyklos vadovo 2021 m .gegužės 3 d. Nr. T-33
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įsakymu sudaryta darbo grupė. Grupės darbui vadovauja direktorė Aušra Baliukynaitė.
15. Mokyklos ugdymo plane, atsižvelgiant į Mokyklos kontekstą, numatoma:
15.1. konkrečios klasės mokomieji dalykai ir jiems skiriamas pamokų skaičius (1 priedas);
15.2. ugdymo proceso organizavimo forma (2 priedas);
15.3. švietimo pagalbos teikimas (3 priedas);
15.4. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti,
panaudojimas (4 priedas);
15.5. priemonės, dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos metu,
kompensavimo (5 priedas);
15.6. kaip konkrečiose klasėse bus įgyvendinama:
15.6.1. 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“, vykdant pradinio ugdymo programą (6 priedas);
15.6.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.V-941 „Dėl
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos
programa) (7 priedas);
15.6.3. prevencinė programa, ugdanti mokinių socialines ir emocines kompetencijas,
apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją,
sveikos gyvensenos skatinimą. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos
įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo
mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ (8 priedas).
16. Darbo grupė parengia Mokyklos ugdymo plano projektą, kuris suderinamas su
Mokyklos taryba, taip pat su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Mokyklos
ugdymo planą mokyklos vadovas tvirtina iki rugsėjo 1 dienos.
17. Pamokų skaičius dalykams (ugdymo programoms įgyvendinti) Bendrųjų ugdymo
planų 6 priede numatytas dvejiems metams: pradinio ugdymo individualizuotai programai
įgyvendinti – 6 punkte, pagrindinio ugdymo individualizuotai programai įgyvendinti – 9 punkte,
socialinių įgūdžių ugdymo programai įgyvendinti – 15 punkte.
TREČIASIS SKIRSNIS
UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO
18. Mokykla pasirenka Sveikatos, prevencinės programų įgyvendinimo būdus. Programų
turinys integruojamas į konkrečios klasės dalykų turinį.
19. Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ar (ir) tarp
pamokų – užsiimti aktyvia veikla. Rekomenduojama ne trumpesnė kaip 20 minučių aktyvioms
veikloms skirta pertrauka.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS, MOKINIO PAŽANGOS IR
PASIEKIMŲ VERTINIMAS
20. Mokykla priima sprendimą dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo.
Mokinio individualus ugdymo planas – tai jo galioms ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi
planas. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių.
21. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis Mokyklos
priimtais sprendimais dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir) įvertinimo, kurie skelbiami
Mokyklos interneto svetainėje (9 priedas)
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PENKTASIS SKIRSNIS
MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS
22. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai.
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“ (toliau – Higienos norma), mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas
tvarkaraštis.
23. Mokykla vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Vadovaudamasi turimais
duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, Mokykla priima sprendimus dėl mokymosi krūvių
sureguliavimo.
24. Pirmosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pradinio ugdymo programą,
ir penktosios klasės mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją
dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę.
III SKYRIUS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI
25. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:
25.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų
parenka tėvai (globėjai, rūpintojai). Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba
tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10 klasėms).
IV SKYRIUS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
26. Mokykla, rengdama ir įgyvendindama Mokyklos ugdymo planą, užtikrina visų
mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi
sunkumų, ir teikia būtiną švietimo pagalbą, vadovaujantis 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“.
27. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama,
įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus nuostatomis
(jei šiame skyriuje nereglamentuojama, mokykla vadovaujasi kitomis Bendrųjų ugdymo planų
nuostatomis, reglamentuojančiomis ugdymo programų įgyvendinimą) ir atsižvelgia į:
27.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius;
27.2. formaliojo švietimo programą;
27.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
27.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių
psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas;
28. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos
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programos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas reglamentuojamas Bendrųjų
ugdymo planų 6 priede.
ANTRASIS SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS
29. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia
individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas
ugdymo procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą, ir kurio:
29.1. Rengimui, įgyvendinimo koordinavimui paskirtas koordinuojantis asmuo, kuris kartu
su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais)
numato ugdymo ir pagalbos tikslus.
TREČIASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
30. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo ir
individualizuotą pagrindinio ugdymo programą arba socialinių įgūdžių ugdymo programą, mokymosi
pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje. Susitarimai
priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius,
numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi mokykla
(vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“).
KETVIRTASIS SKIRSNIS
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI
POREIKIŲ, TEIKIMAS
31. Švietimo pagalbą mokiniui užtikrina mokykla.
32. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui turi būti
numatyti mokinio pagalbos plane.
33. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus,
šalindami priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti
ugdymo procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistai,
teikiančiais pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir
įgalina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui
ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.
34. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar
pasibaigus ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane
keliamus ugdymo (si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant
įtraukties į ugdymo procesą ir teikiant pagalbą mokykloje, klasėje pasirenkami kuo mažiau
stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai.
35. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, jos gali būti
specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese ir kt.:
35.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems dėl
įgimtų ar įgytų sutrikimų, įveikti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti;
35.2. specialiosios pratybos, skirtos švietimo veiksmingumui didinti, įgimtiems ar įgytiems
sutrikimams kompensuoti, gebėjimams ir galioms plėtoti, kurios gali būti vykdomos ir individualiai
ar grupėmis (2–8 mokiniai).
PENKTASIS SKIRSNIS
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE
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36. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą
pagrindinio ugdymo programą, mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo
planų 57–62, 75 ir 109 punktais. Mokyti namie skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus
PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS,PAGRINDINIO UGDYMO
INDIVIDUALIZUOTOS ROGRAMOS IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
37. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo
individualizuotą programą, individualus ugdymo planas sudaromas, atsižvelgiant į mokinio
individualaus ugdymo pagalbos planą, galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo
(nežymaus, vidutinio, žymaus ar labai žymaus), mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą,
ugdymą įgyvendinančios mokyklos ar klasės paskirtį.
38. Socialinių įgūdžių ugdymo programa įgyvendinama mokyklos klasėse, skirtose
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, mokiniui rengiama, atsižvelgiant į pedagoginės
psichologinės tarnybos rekomendacijas.
39. Mokykla gali organizuoti specialiųjų klasių, skirtų intelekto sutrikimą turintiems
mokiniams, mokinių užimtumą ir per mokinių atostogas, teikti visos dienos ugdymą, organizuoti
visos dienos mokyklą.
II SKYRIUS
PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
40. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo
planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75 punktu arba ugdymą organizuojant pagal
veiklos sritis ir joms skiriamų pamokų skaičių:
Ugdymo metai, klasė

Veiklos sritys, dalykai
Dorinis ugdymas (etika)
Komunikacinė veikla arba kalbos ir
bendravimo ugdymas *
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
Pamokos,
skirtos
mokinių
ugdymosi poreikiams tenkinti,
specialiajai veiklai organizuoti ***

Minimalus

privalomas

pamokų

1–2 klasėse
pamokų
skaičius per
savaitę
1-1
4-4

3–4 klasėse
pamokų
skaičius per
savaitę
1-1
4-4

Pamokų
skaičius
per savaitę

4-4
3-3
4-4
4-4

4-4
3-3
4-4
4-4

16
12
16
16

20

20

40

4
16

7
skaičius
metus

mokiniui

per

mokslo

Pastabos:
*kalbos ir bendravimo ugdymas – veikla, kurią sudaro gestų kalba, sakytinė ir rašytinė
lietuvių kalba, yra skiriama kurtiems ir neprigirdintiems vaikams bei kitų komunikacijos sutrikimų
turintiems vaikams, naudojantiems alternatyviąją komunikaciją;
***specialioji veikla, skiriama sutrikusioms funkcijoms lavinti, specialiajai pedagoginei
pagalbai teikti, atsižvelgiant į mokinio sutrikimų pobūdį.
40.1. mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmas ir kt.), rengiant
mokinio individualų ugdymo planą galima skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir
daugiau pamokų per savaitę) komunikacijai ir kalbos suvokimui didinti, sunkumams socialinėse
situacijose įveikti ir socialiniams ryšiams ugdymo įstaigoje formuoti, sensorinėms problemoms
spręsti, kitiems įgūdžiams, reikalingiems socialinei įtraukčiai formuoti, dienotvarkei rengti ir jos
laikymosi įgūdžiams formuoti.
40.2. ugdymo veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į
mokinio poreikius, sveikatos būklę, kitų ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo procese
dalyvaujančių specialistų rekomendacijas;
40.3. mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, sunkių ar
labai sunkių judesio ir padėties sutrikimų, gydomojo fizinio ugdymo pratyboms skiriama ne
mažiau kaip 70 pamokų per metus kiekvienam mokiniui;
40.4. mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, individualioms ir grupinėms
specialiosioms, logopedo pratyboms 1–4 klasėse galima skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1
pamoką per savaitę), jas išdėstant tolygiai ar pagal mokinio poreikius, specialistų rekomendacijas,
mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, kreipiantis mokytojui, kuris moko vaiką.
III SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
41. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl
vidutinio intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas:
41.1 besimokančiam klasėje ar mokykloje, skirtoje mokiniams, turintiems intelekto
sutrikimą, vadovaujantis šio priedo 42 punktu;
41.2 mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, specialiosioms pratyboms 5–10
klasėse skiriama ne mažiau kaip 37 pamokos per metus. Tarties, kalbos ir komunikacijos lavinimo
specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės veiklos pamokas.
Pratybų ir komunikacinės, pažintinės veiklos turinys turi derėti.
42. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo individualizuotai programai
grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti
per dvejus mokslo metus:
Ugdymo metai, klasė

Veiklos sritys, dalykai
Dorinis ugdymas (etika)
Kalbos ir bendravimo
ugdymas **
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla

5–6

7–8

9–10

1-1
5-5

1-1
5-5

1-1
5-5

4-4
4-4

4-4
4-4

4-4
4-4
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Meninė veikla
Fizinė veikla
Pamokos,
mokinių
specialiesiems ugdymosi
poreikiams tenkinti:
Specialioji veikla****
Gydomoji kūno kultūra
Pažintinė ir kultūrinė
veikla
Minimalus
privalomas
pamokų skaičius mokiniui
per mokslo metus

4-4
3-3

4-4
3-3

4-4
3-3

2

2

2

21

21

21

Pastabos:
**veikla, skiriama kurtiems ir neprigirdintiems vaikams ar vaikams, bendraujantiems ne
verbaliniu, o alternatyviuoju būdu;
****veikla, skiriama sutrikusioms funkcijoms lavinti, specialiajai pagalbai teikti,
atsižvelgiant į mokinio sutrikimų pobūdį.
43. Ugdymas veiklomis organizuojamas mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio
ugdymo individualizuotą programą dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, pagal
42 punkto lentelėje nurodytą pamokų skaičių.
44. Mokiniui, dėl cerebrinio paralyžiaus turinčiam judesio ir padėties sutrikimą (išskyrus
lengvus), gydomosios kūno kultūros specialiosioms pratyboms skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos
per metus.
45. Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 37 pamokos per metus
naudojimosi kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo
funkcijoms lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti.
46. 5–10 klasių mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, tarties, kalbos ir
komunikacijos lavinimo specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės
veiklos pamokas. Pratybų, komunikacinės ir pažintinės veiklos pamokų turinys turi derėti.
IV SKYRIUS
SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS (IŠSKYRUS
ĮGYVENDINIMĄ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRUOSE)
47. Mokykla, įgyvendindama socialinių įgūdžių ugdymo programą, renkasi organizavimo
formą, ugdymo turinį pateikia pagal dalykus arba veiklas, atsižvelgdama į asmens galias,
pritaikydama ugdymo turinį asmens specialiesiems ugdymosi poreikiams ir individualiam ugdymo
planui įgyvendinti.
48. Minimalus pamokų skaičius socialinių įgūdžių ugdymo programai
grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per
mokslo metus:
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I

II

Iš viso per

III

Ugdymo metai

I-III mokymosi
metus

Veiklos sritys, dalykai
Bendrąjį ugdymą turi sudaryti šios
veiklos/dalykai
Dorinis ugdymas
Kalbos ir bendravimo ugdymas
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla ar technologijos
Fizinė (sveikatos ugdymo, stiprinimo)
veikla
Mokinių specialiesiems ugdymosi
poreikiams tenkinti skiriama veikla:
Socialinio, technologinio, meninio
ugdymo veikla***
Savarankiškumo ugdymas****
Technologinių, verslumo įgūdžių
ugdymo, praktinė, projektinė veikla,
pažinties su profesijomis veikla
Pažintinė ir kultūrinė veikla
Minimalus
privalomas
pamokų
skaičius mokiniui per mokslo metus

1
3
2
1
3
3

1
3
2
1
3
3

1
3
2
1
3
3

3
9
6
3
9
9

12

14

14

40

Integruojama į ugdymo turinį
25
27
27

79

Pastabos:
***veikla, skiriama mokinių meniniams ir technologiniams darbams, buities kultūrai,
savitvarkai, namų ruošai, ūkio darbams;
****veikla, skiriama pagrindinėms funkcijoms lavinti, naudojimosi specialiosiomis
priemonėmis (ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, kompiuterinėmis
technologijomis, buities įranga, buitiniais įrankiais) ar kitiems kasdieniams savarankiškumą
didinantiems įgūdžiams formuoti, orientacijai erdvėje, mobilumo, alternatyviosios komunikacijos
įgūdžiams ugdyti.
49. Įvairių socialinio ugdymo, technologinio (darbinio) ugdymo ir (ar) savarankiškumo
ugdymo veiklų pamokų skaičių galima keisti, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, mokyklos
galimybes, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių pageidavimus. Veiklos gali būti keičiamos dalykais,
atsižvelgiant į mokinio galias ir gebėjimus, ir kai ugdymas teikiamas laikinojoje grupėje kartu su kitų
klasių mokiniais.
50. Įgyvendindama socialinio ugdymo veiklas, mokykla gali ieškoti šioms veikloms
organizuoti visuomenei pritaikytų universalaus dizaino, atvirų, socialinėje erdvėje esančių aplinkų,
socialinių partnerių, galinčių sudaryti sąlygas šioms veikloms vykdyti, taip pat, bendradarbiaudama
su kitomis mokyklomis ir įstaigomis, vykdyti šias veiklas.
51. Logopedo arba kitoms specialiosioms pratyboms skiriama iki 74 pamokų per metus (2
pamokos per savaitę).
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52. Individualioms sveikatos ugdymo pratyboms gali būti skiriama skiriama iki 74 pamokų
per metus (2 pamokos per savaitę) mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi, turinčiam judesio ir
padėties sutrikimų.
53. Veiklos gali būti integruojamos, jungiamos, keičiamos, siūlomos naujos, atsižvelgiant į
mokinių ugdymosi poreikius, sąlygas, dėl kurių koreguojamas ugdymo procesas.
__________________________
SUDERINTA
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. O1-1005

