
  PATVIRTINTA 

    Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ 

    direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1    d. 

    įsakymu Nr. VV-137 

 

     

 
KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ” 2017–2018 IR 2018–2019 

MOKSLO  METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS 

UGDYMO PLANAS 
 

 I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo planas (toliau Ugdymo planas) 

reglamentuoja pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo individualizuotos programos, 

pradinio ugdymo programos ją pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip 

pat neformaliojo bei priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimą Kėdainių r. Vilainių mokykloje-

darželyje „Obelėlė“ (toliau mokykla). 

2. Ugdymo plano paskirtis – tikslingai, kryptingai, veiksmingai planuoti, organizuoti ir 

įgyvendinti pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuotą, pradinio ugdymo pritaikytą, 

neformaliojo švietimo ir priešmokyklinio ugdymo programas.  

3. Mokykla ugdymo planu sieks numatyto tikslo –  užtikrinti kokybišką ugdymą(si), 

vedantį į kiekvieno mokinio sėkmę.   
4. Mokyklos ugdymo planų tikslas bus realizuojamas uždaviniais: 

4.1. ugdymo turinį parinkti ir pritaikyti pagal mokinių poreikius, galias, gyvenamąją 

ir ugdomąją aplinką, Bendrąsias programas bei pagal turimas mokyklos mokymo lėšas; 

4.2. sudaryti sąlygas individualiems mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; 

4.3. numatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo programos įgyvendinimui;  

4.4. efektyviai taikyti pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. 
 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO  RENGIMAS 

 
5. Ugdymo planas parengtas remiantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų Bendruoju 

pradinio ugdymo programos planu (toliau BUP), patvirtintu 2017 m. birželio 2 d. Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu Nr. V-446, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo Bendrosiomis programomis (toliau Bendrosios programos), patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014-09-

02 įsakymu Nr. V-779, Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR 

švietimo ir mokslo ministro 2013-11-21 įsakymu Nr. V-1106 (LR švietimo ir mokslo ministro 2016 

m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija) ir 2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-252 pakeitimais,  

Pradinio ugdymo samprata, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2003-02-03 įsakymu Nr. 

113, Neformaliojo ugdymo koncepcija patvirtinta 2005 m. gruodžio 30 d. Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu Nr. ISAK-2695 (2012-03-29 Nr. V-554 redakcija), mokyklos strateginiu planu ir 

kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Mokyklos  direktoriaus įsakymu ugdymo 

planas gali būti koreguojamas ir keičiamas prieš tai apsvarsčius mokyklos  taryboje. 

Mokyklos ugdymo turinys sukurtas vadovaujantis Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ 

bendruomenės – mokytojų, mokinių, jų tėvų – bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis. 

 Mokykla, sudarydama Ugdymo planą, vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 
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patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-773 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 

išdėstyta nauja redakcija), ir 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtinta ir išdėstyta nauja 

redakcija Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

6. Mokyklos-darželio „Obelėlė“ Ugdymo planą rengė direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. 

įsakymu Nr. VV-111  patvirtinta darbo grupė  (1 priedas).   

7. Mokytojų taryboje (2017 m. birželio 14 d., protokolo Nr.S2-3) nuspręsta mokyklos 

ugdymo plano 2017–2018 ir 2018–2019  mokslo metams klausimais: 

7.1. prioritetiniai tikslai ir uždaviniai (Ugdymo plano 4 punktas);  

7.2. ugdymo planą rengti dvejiems 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo  metams; 

7.3. ugdymo procesą organizuoti pusmečiais; 

7.4. ugdymo procesą organizuoti pagal dalykus, vadovaujantis BUP 22, 23.3 punktais;  

7.4.1. pagal valstybės reglamentuojamą ugdymo turiniui įgyvendinti nustatytą privalomų 

minimalų ir maksimalų savaitinių pamokų skaičių, skirti: 1 klasėje 22 savaitines pamokas, 2 klasėje 

– 24 savaitines pamokas, 3 klasėje –  24 savaitines pamokas, 4 klasėje –  24 pamokas; 

7.5.   ugdymo turinio planavimo formos, struktūra, laikotarpiai: 

7.5.1. planuoti metinį ugdymo turinį pagal Bendrosiose programose numatytus mokinių 

pasiekimus, tarpdalykinius integracinius ryšius. Planuojant ugdymo turinį  mokytojams atsižvelgti 

ne tik į klasės mokinių pajėgumą, bet ir į individualius mokinių poreikius bei gebėjimus; 

7.5.2. ilgalaikius ugdymo planus rašyti vieniems mokslo metams visų dalykų mokytojams 

iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. Plano struktūra: skyriaus pavadinimas, valandų skaičius, pamokos 

tema, mokinių gebėjimai, pastabos (integracija);  

7.5.3. neformaliojo vaikų švietimo (būrelių) vadovams rengti ugdymo programas papildomo 

ugdymo užsiėmimams iki rugsėjo 1 d., atsižvelgiant į mokinių poreikius, gebėjimus, mokyklos ir 

Kėdainių r. Vilainių kaimo  tradicijas. Programos struktūra: veiklos kryptis, savaitinių valandų 

skaičius, mokinių skaičius, vieta, laikas, paskirtis, tikslas ir uždaviniai, sėkmės kriterijai, priemonės 

ir įranga, teminis planas, mokinių sąrašas. Neformaliojo vaikų švietimo programas įsakymu tvirtina 

direktorius;  

7.5.4. ugdymo turinio dokumentacija: 

Programos,  planai Rengia Aprobuoja Derina, 

tvirtina 

Norminis dokumentas, 

rekomendacijos, pagal kurias 

rengiama programa, 

ilgalaikis planas 

Užsienio kalbos 

mokymo ilgalaikis 

planas 

Dalyko 

mokytojas 

 

Pradinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bendroji užsienio kalbų 

mokymo ir mokymosi 

programa 

Neformaliojo  

vaikų švietimo 

programos 

Būrelio 

vadovas 

Pradinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė 

Direktorius Mokyklos veiklos 

programa 

Specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

pritaikytos ir 

individualizuotos 

programos 

Klasės 

mokytojas 

padedant 

logopedui, 

psichologo 

asistentui 

Vaiko gerovės 

komisija 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bendrojo lavinimo 

ugdymo planai, 

Bendrosios programos  

Pradinių klasių 

ilgalaikis planas 

Klasių 

mokytojas, 

dalyko 

mokytojas 

Pradinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bendrojo lavinimo 

ugdymo planai, 

Bendrosios programos  
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Priešmokyklinės 

grupės metų 

ugdomosios 

veiklos planas 

Priešmokyk

linės grupės 

pedagogai 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė grupė 

Direktorius Bendrojo lavinimo 

ugdymo planai, Bendroji 

priešmokyklinio ugdymo 

programa 

Priešmokyklinės 

grupės savaitės 

ugdomosios 

veiklos planas 

Priešmokyk

linės grupės 

pedagogai 

  Priešmokyklinės grupės 

metų ugdomosios veiklos 

planas 

 

7.6. Edukacinių erdvių kūrimas, panaudojimas ir pritaikymas: 

               7.6.1. mokyklos mokymosi aplinka pritaikyta Pradinio, Priešmokyklinio  ugdymo 

bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti; 

7.6.2. ugdymo procesas mokykloje organizuojamas klasėse, mokyklos muzikos ir sporto  

salėse panaudojant ten esamas mokymo priemones  atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galimybes, 

iškeltus mokymo(si) tikslus; 

7.6.3. mokytojai skatinami 3–5 pamokas per mokslo metus organizuoti už mokyklos ribų: 

mokyklos kieme, muziejuose, bibliotekoje, gamyklose, parkuose, bažnyčiose ir kt. (ypatingai 

mokslo metų pradžioje ir pabaigoje); 

7.6.4. mokykloje nuolat turtinama mokymosi aplinka įsigyjant naujų mokymo(si) 

priemonių, padedančių mokiniams įgyti būtinų kompetencijų atnaujinant mokymo priemones. 

7.7. Mokinių mokymosi krūvį (taip pat kontrolinių ir namų darbų) reguliuoti pagal 2013-

06-11 direktoriaus patvirtintą tvarką Nr. VV-70 (žiūr. „Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė” 

moksleivių mokymosi krūvio reguliavimo tvarka“).  

7.10. neformaliam vaikų švietimui išnaudoti visas Bendrajame ugdymo plane numatytas 

pamokas – 256 valandas,  t.y.  8 val. į savaitę;  
7.10.1.neformaliojo vaikų švietimo valandos paskirstomos, atsižvelgiant į mokytojų 

siūlomas programas, neformaliojo švietimo organizavimo tradicijas ir tikslingumą, turimas 

moksleivio krepšelio lėšas, kai grupėje yra ne mažiau 12 mokinių (žiūr. IV punktą „ Neformaliojo 

vaikų švietimo organizavimas“); 

7.10.2. neformaliojo vaikų švietimo veikla pradedama nuo rugsėjo 4 d. 

7.11. mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimą organizuoti (žiūr.  III. ,,Mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimas“).       

7.12.Mokytojams pagal pradinio ugdymo programą organizuoti integruoto darbo pamokas,  

dieną(as): 

7.12.1. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 ir 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogaus saugos bendroji 

programa integruojama į: 
 

Pasaulio 

pažinimo 

pamokas 

 

Dorinio 

ugdymo 

(etika) 

pamokas 

 

Technologi

jų pamokas 

 

Kūno 

kultūros 

pamokas 

Matematikos 

pamokas  

Lietuvių 

kalbos 

pamokos 
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   Neformalųjį  

   ugdymą 

 

 

 

 

7.12.2.  prevencinės programos (Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programa, gyvenimo įgūdžių mokymo programa) integruojama į mokomųjų 

dalykų: pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo programą ir užrašoma savaitės ugdomosios veiklos 

bendrosiose pastabose. Vadovaujamės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. 

kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos Alkoholio, patvirtinimo”; 

                 7.12.3. socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa ANTRAS 

ŽINGSNIS (Second Step) taikoma 1–4 klasėse. 

             7.13. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas organizuojamas 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, 

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 

(2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija), mokyklos-darželio „Obelėlė“ 2015-09-11 

direktoriaus patvirtintu „Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo reglamentu“ Nr. VV-97A ( 

žiūr. bylą „Direktoriaus patvirtintos tvarkos, nuostatai“). 

7.14. Pasirenkant vadovėlius ir kitas mokymo (-si) priemones vadovaujamasi 2012-03-30 

parengta vadovėliais ir kitomis priemonėmis parinkimo ir aprūpinimo tvarka, patvirtinta 

direktoriaus įsakymu Nr. TS-79 ( žiūr. bylą „Direktoriaus patvirtintos tvarkos, nuostatai“): 

7.14.1. dirbama pagal „Šok“ serijos vadovėlius. Anglų kalbos mokoma iš R. Stoškienės ir 

kt. rengtų GOLDEN KEY vadovėlių. Tikybos pamokose naudojami:  1-2  kl. –  Z. Tručionienės ir 

kt., 3 kl. –  L. Rimkevičiūtės ir Z. Storpirštienės, 4 kl.– D. Širvinskytės, D. Uogintienės vadovėliai.           

8. Mokyklos Ugdymo plano projektas parengtas iki 2017 m. birželio 20 d., suderintas  su 

mokyklos taryba  2017-08-28 prot. Nr.S1-5, steigėju – Kėdainių r. savivaldybės švietimo skyriumi; 

su juo supažindinta mokyklos bendruomenė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

9. Sudarant planą atsižvelgta į klasei ir dalyko programai skirtą pamokų skaičių, valandas, 

skiriamas mokinių mokymo(si) poreikiams tenkinti, moksleivių poreikius, saugumą, mokyklos 

galimybes bei turimas lėšas. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ  

 

10. 2017-2018 mokslo metai ir  ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi – 

gegužės 31 d. Ugdymo proceso trukmė – 170 dienų. Mokykloje mokomasi penkias dienas per 

savaitę. 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai bendroji 

programa integruojama į: 

Pasaulio 

pažinimo 

pamokas 

 

Dorinio 

ugdymo 

(etika) 

pamokas 

 

Kūno 

kultūros 

pamokas 
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11. 2018–2019 mokslo metai ir  ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi – 

birželio 7 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 dienos.  Mokykloje mokomasi penkias dienas per 

savaitę. 

12. Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: 

12.1 atostogų trukmė 2017–2018 mokslo metais: 

 

Atostogų pavadinimas Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda 

Rudens  2017-10-30 2017-11-03 2017-11-06 

Žiemos ( Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03 2018-01-04 

Žiemos 2018-02-19 2018-02-23 2018-02-26 

Pavasario ( Velykų) 2018-04-03 2018-04-06 

 

2018-04-09 

Vasaros  2018-06-01 2018-08-31 2018-09-01 

 

12.2. atostogų trukmė 2018–2019 mokslo metais: 

 

Atostogų pavadinimas Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda 

Rudens  2018-10-29 2018-11-02 2018-11-05 

Žiemos ( Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 2019-01-03 

Žiemos 2019-02-18 2019-02-22 2019-02-25 

Pavasario ( Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 

 

2019-04-29 

Vasaros  2019-06-08 2019-08-31 2019-09-01 

 
13. Mokykla ugdymo procesą organizuoja pusmečiais. Direktoriaus 2017-07-21   įsakymu 

Nr. VV-128     pusmečių trukmė: 

 

2017–2018 m. m. 

       pirmas pusmetis: rugsėjo 1 diena – sausio 16 diena, 

       antras  pusmetis: sausio 17 diena – gegužės 31 diena; 

2018–2019 m. m. 

       pirmas pusmetis: rugsėjo 1 diena – sausio 18 diena, 

       antras  pusmetis: sausio 21 diena – birželio  7 diena.  

14. Pamokos trukmė 1 klasėje –  35 minutės, 2–4 klasėse – 45 minutės. Pamokos 

pradedamos 8.00 val.  

Pamokų laikas 1 klasėje: 

Pamoka Pamokos prasideda Pamokos baigiasi Pertraukos trukmė min. 

pirma 8.00 8.35 20 

antra 8.55 9.30 20 

trečia 9.50 10.25 30 

ketvirta 10.55 11.30 30 

penkta 12.00 12.35  



6 
 

Pamokų laikas 2-4 klasėse : 

Pamoka Pamokos prasideda Pamokos baigiasi Pertraukos trukmė min. 

pirma 8.00 8.45 10 

antra 8.55 9.40 10 

trečia 9.50 10.35 20 

ketvirta 10.55 11.40 20 

penkta 12.00 12.45 15 

šešta 13.00 13.45  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 15. Ugdymo dienos per mokslo metus skiriama pažintinei ir kultūrinei veiklai (2,3 priedai) 

 16. Ekstremalios situacijos atveju vadovautis BUP 18 punktu.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

17. 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo  metais pradinio ugdymo programai įgyvendinti ir 

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

klasėse – 45 min., valandų skaičius per savaitę : 

 

 

Dalykas 

Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius Iš viso 

pamokų    

1-4 

klasėse 
1 

klasė 

2 

klasė 

3 

klasė 

4 

klasė 

Dorinis ugdymas ( tikyba arba 

etika ) 

   

1 

 

1                 

 

1 
 

1 

 

4 

Lietuvių kalba 8 7           7 7 29 

Užsienio (anglų) kalba                                                              - 2 2 2 6 

Matematika 4 5 5 4 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2     2 2 8 

Kūno kultūra 3 2 3 3 11 

*Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti: 

     

 

 

 

  

 

5* 

                 prevencinė programa,   1* 1* 

              užsienio (anglų) kalba,    1* 

              kūno kultūra,  1*   

              individualios ir grupinės 

konsultacijos 

  1* 

 

 

Maksimalus pamokų skaičius 22 23+1* 24 23+1* 92+5* 

Iš viso  97 

Neformalusis ugdymas 8 8 



7 
 

 

18. Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti panaudojamos: 

18.1.  1 valandą užsienio kalbos mokymui 4 klasėje; 

18.2. 1 valandą kūno kultūros pamokai 2 klasėje, kadangi šiam dalykui skirtos tik 2 

valandos; 

18.3. 1 valandą 3 klasėje prevencinei programai „Antrasis žingsnis“; 

18.4. 1 valandą 4 klasėje prevencinei programai „Antrasis žingsnis“; 

18.5. 1 valandą 3 klasėje individualioms ir grupinėms konsultacijoms;  

19. Klasė dalijama į grupes : 

19.1.  per dorinio ugdymo pamokas, jei susidaro ne mažesnė, kaip 5 mokinių grupė; 

19.2.  2, 3, 4 klasėse užsienio kalbai mokyti, kai klasėje mokosi 20 ar daugiau mokinių; 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ DALYKŲ 

ĮGYVENDINIMAS  

 

 

20. Bendrosios programos dalykų įgyvendinimas: 

20.1. 1–4 klasėse pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą, 

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

ISAK- 2433;  

20.2.  pradinio ugdymo programą vykdo pedagogai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir įgiję 

pradinio mokytojo kvalifikaciją,  taiko  ugdymo metodus, skatinančius aktyvų pažinimą bei veiklą. 

21. Dorinio ugdymo organizavimas: 

21.1.  tėvai (globėjai) parenka mokiniui kiekvienais mokslo metais vieną iš dorinio ugdymo 

dalykų – etiką arba tikybą, rašo prašymus mokyklos direktoriui. Tikybos moko tikybos mokytojas, 

etikos – klasių mokytojai; 

21.2. doriniam ugdymui (tikybai arba etikai), jei pagal tą pačią programą mokosi mažiau 

negu 5 moksleiviai, jungiama su gretima klase ir sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių. 

22. Kalbinis ugdymas: 

22.1. lietuvių gimtosios kalbos mokoma pagal Bendrąją programą skiriant BUP 22, 23.3 

punktuose nurodytas ugdymo valandas; 

22.2. pirmosios užsienio – anglų  kalbos mokymo organizavimas: 

22.2.1. anglų kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais;  

22.2.2. 2–3 klasėse anglų kalbai skiriamos po 2 pamokas per savaitę, 4-oje klasėje – 3 

pamokos (1 paskirta iš valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti), žiūr. Ugdymo 

plano 18.1.  punktą; 

22.2.3. anglų kalbos moko anglų kalbos mokytojas, išklausęs darbo su pradinių klasių 

moksleiviais metodikos kursą; 

22.2.4. moksleivių pasiekimai, mokantis  anglų kalbos, vertinami pagal toje klasėje taikomą  

vertinimo sistemą, t.y.  taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas. 

23. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 38.3 punktu. 

24. Matematinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 38.4  punktu. 

25. Kūno kultūros ugdymo organizavimas: 

25.1. visose klasėse skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę, iš jų: 

25.1.1. viena kūno kultūros pamoka skiriama šokiui; 

25.2. 24 valandos per mokslo metus 3 klasėje skiriamos mokytis plaukti, pagal atskirą 

plaukimo programą pagal bendradarbiavimo sutartį su Kėdainių sporto mokykla. 

25.3. kūno kultūros pratybos organizuojamos lauke (esant ne žemesnei kaip minus 8˚C 

temperatūrai) ir išvėdintoje sporto salėje, mokiniams vilkint tinkamą aprangą ir avint tinkamą 

avalynę; 
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25.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės (esant reikalui) organizuojamos  

vadovaujantis BUP 38.5.2 punktu. 

26. Meninio ir technologinio ugdymo organizavimas: 

26.1. meniniam bei technologiniam ugdymui skiriama po 1 valandą per savaitę. 

27. Integruojamųjų, prevencinių programų įgyvendinimas: 

27.1. į visų dalykų ugdymo turinį integruojama: 

27.1.1. vadovaujamasi Ugdymo plano 7.13.1.  punktu;  

27.1.2. mokyklos pasirinktos prevencinės programos (žiūr. Ugdymo plano 7.12.2  punktą); 

27.2. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas: 

27.2.1. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip 

ugdymo priemonė;              

           27.3. etninė kultūra integruojama į pasaulio pažinimo, muzikos, lietuvių kalbos, dailės ir 

technologijų, dorinio ugdymo (etikos) pamokas, neformalųjį švietimą (etnokultūros būrelį).  

  

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

28. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis 2017-07-21 direktoriaus 

įsakymu Nr. VV-129  patvirtinta mokyklos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema  

(žiūr. bylą „Direktoriaus patvirtintos tvarkos, nuostatai“), Bendrąja programa bei BUP.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 

29. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto, kalbinę, techninę ar kitą 

veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms 

ugdyti per neformaliojo ugdymo programas.   
30. Neformalusis švietimas organizuojamas vadovaujantis 2011 m. balandžio 28 d. 

mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. VV-79 patvirtinta mokyklos Mokinių pažintinės veiklos, 

profesinio orientavimo ir turizmo organizavimo tvarka (žiūr. bylą „Direktoriaus patvirtintos tvarkos, 

nuostatai“).   

31.  Rengiamas savaitinis neformaliojo vaikų švietimo veiklos tvarkaraštis (4 priedas). 

32.  Neformaliojo švietimo veikla fiksuojama   elektroniniame dienyne. 

33. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos mokytojų parengtas programas apsvarsto mokytojų 

metodinė grupė, įsakymu patvirtina mokyklos  direktorius. 

34. Valandos, skirtos neformaliajam švietimui pradinėse klasėse, naudojamos pagal paskirtį, 

pagal  Ugdymo plano 17  punkte numatomą valandų skaičių per savaitę. 

35. Neformaliojo švietimo grupė sudaroma, kai joje yra ne mažiau 12 mokinių (direktoriaus 

2015-08-28    įsakymas Nr. VV-75). 

36. Neformaliojo švietimo užsiėmimai mokinių atostogų metu vyksta įprasta tvarka, pagal 

būrelių tvarkaraštį, atvykus mokiniams. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, UŽSIENIEČIŲ, TURINČIŲ 

TEISĘ NUOLAT AR LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, LIETUVIŲ 

KILMĖS UŽSIENIEČIŲ IR IŠEIVIŲ VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

             37. Mokinių, kurie atvyksta iš užsienio ar išvyksta gyventi į užsienį ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis BUP VI skirsniumi.  

             38. Apie atvykusius iš kitų šalių moksleivius (jei tokių atvyks) mokyklos direktorius 

informuoja mokyklos steigėją –  Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo  skyrių. Jei yra 
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pageidaujančių mokytis nuotolinio mokymosi būdu, kreipiasi į Kėdainių rajono savivaldybės 

Švietimo  skyrių, kad surastų mokyklą, vykdančią nuotolinį mokymą. 

39. Užsienyje įgyto pradinio ugdymo pasiekimus mokykla pripažįsta remdamasi mokinio 

turimais dokumentais.  Jei reikia įveikti kurių nors dalykų programų skirtumus, atsižvelgiant į 

mokinio tėvų pageidavimus,  mokytojų taryba sudaro sąlygas mokiniui įveikti atsilikimą ir 

atsiskaityti. 

40. Užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, grįžusių iš užsienio, vaikų, nemokančių 

valstybinės kalbos ir norinčių mokytis ar tęsti mokymąsi mokykloje-darželyje „Obelėlė“, ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių 

gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir 

išlyginamosiose laikinosiose (mobiliosiose)  grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800  ir BUP VI 

skyriuje išdėstytais nurodymais.  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ, MOKOMŲ NAMUOSE, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

41. Mokinių mokymas namuose (esant poreikiui) 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. 

1405 ir BUP VIII skirsnyje išdėstytais nurodymais.  

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

42. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama 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, mokyklos-darželio 

„Obelėlė“ 2015-09-11 direktoriaus patvirtintu „Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo reglamentu“ Nr. VV-97A ir BUP IV skyriuje išdėstytais nurodymais. 

             43. Mokykloje dirba Vaiko gerovės  komisija , kuri sprendžia specialiųjų poreikių mokinių 

pradinio vertinimo, jų siuntimo į Kėdainių švietimo pagalbos tarnybą, ugdymo organizavimo bei 

ugdymo formų skyrimo klausimus mokykloje. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir Specialiojo ugdymo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo 

ir Mokslo ministerijos teisės aktais.  

              44.  2017–2018 m. m. teikiama mokytojo padėjėjo pagalba 2, 3 klasėse, 2018–2019 m. m. 

– 3, 4 klasėse.   

             45. Pratybos  mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, pas logopedą, 

vyksta pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį (5 priedas). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ,TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

46.  Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pritaikius Bendrąją programą,  atsižvelgus į 

programos pritaikymo lygį  arba pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą mokymosi 

pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Ugdymo plano 41–43 punktų nuostatomis.   
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TREČIASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

 

47. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, kuriam rekomenduoja Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba. Planas rengiamas siekiant 

tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant jo 

gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą. 

48. Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą vadovaujasi BUP 74, 80, 81 punktų 

nuostatomis. 

49. Individualų ugdymą organizuojant veiklos sritimis skiriamos valandos (6 priedas) 

 
 

V SKYRIUS 

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

            50. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 

d. įsakymu Nr. V-779, Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1106 (2016 m. 

liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija) ir 2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-252 pakeitimais, 

savivaldybės tarybos sprendimu dėl  priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių (mokslo 

metams). 

51. Dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: viena 6 metų vaikams, kita –  mišri 4-6 metų 

vaikams. 

52. Su priešmokyklinio ugdymo grupėmis dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

53. Priešmokyklinio ugdymo pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas. 

54. Priešmokyklinio  ugdymo programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų (160 

ugdomosios veiklos dienų) per metus. 

55. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d.  

56. Ugdytiniams numatomos atostogos: 

                             2017–2018 m. m. 

 Rudens: 2017-10-30–2017-11-03. 

 Žiemos (Kalėdų): 2017-12-27–2018-01-03. 

 Žiemos: 2018-02-19–2018-02-23. 

Pavasario (Velykų): 2018-04-03–2018-04-06.  

Vasaros: 2018-06-01–2018-08-31. 

 

                             2018–2019 m. m. 

 Rudens: 2018-10-29–2018-11-02. 

 Žiemos (Kalėdų): 2018-12-27–2019-01-02. 

 Žiemos: 2019-02-19–2018-02-22. 

Pavasario (Velykų): 2019-04-23–2019-04-26.  

Vasaros: 2019-06-08–2019-08-31. 

 

57. 2009 m. gruodžio 11  d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS – 360 (trečias modelis) veikla vyksta 10.00 val. per dieną 

(50.00 val. per savaitę). Iš jų 4 val. skirtos ugdymui. Likęs laikas skiriamas pusryčiams, pietums, 

pavakariams, vaikų poilsiui. 
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58. Priešmokyklinėje grupėje ugdymas vyksta kaip vientisas procesas. Jis neskaidomas į 

atskiras sritis ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį ir trukmę lemia ugdymo(si) tikslai bei grupės 

vaikų poreikiai atsižvelgiant į būtiniausias priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas. 

59. Priešmokyklinės grupės pedagogas rengia metų ugdomosios veiklos planą (iki rugsėjo 

20 d.), kurį įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. Rengiant planą remiamasi „Priešmokyklinio 

ugdymo Bendrąja programa”. 

60. Smulkesni ugdymo planai rašomi (trumpalaikiai) savaitei pagal vaikų ugdymo(si) 

kompetencijas ir ugdymo sritis. 

61.Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas: 

61.1. vaikų pažanga ir pasiekimai (tame tarpe ir turinčių specialiuosius ugdymosi 

poreikius) vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779; 

61.2. vaikų pažanga yra vertinama nuolat fiksuojant vaiko pasiekimų apraše, kuris 

pildomas metų pradžioje ir pabaigoje. Rugsėjo mėnesį pedagogas ruošia pirmą vaiko aprašą, 

gegužės mėnesį – antrąjį, kuriame parengiamos laisvos formos išvados ir rekomendacijos pradinių 

klasių mokytojui. 

 

 

 

SUDERINTA 

Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ 

tarybos 2017 m. rugpjūčio 28 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu  (protokolas Nr. S1- 5) 

 

 

SUDERINTA 

Švietimo kultūros skyriaus  

vedėjas 

Julius Lukoševičius 

2017-08-30 
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                                           2 priedas 

     PATVIRTINTA 

     Švietimo kultūros skyriaus  

     vedėjas 

     Julius Lukoševičius 

     2017-08-30 
 

SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOTO ASMENS 

SPRENDIMAI DĖL 2017–2018 MOKSLO METŲ 5 UGDYMO DIENŲ ORGANIZAVIMO 

LAIKO 

 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo diena  

(data) 

Savaitės diena Ugdymo veiklos pavadinimas, 

formos 

Ugdymo veiklos 

vykdymo aplinkos 

(gamtoje, kultūros 

įstaigoje, įmonėse, 

netradicinėje 

aplinkoje ir kt.) 

1 Rugsėjo 7 d. Ketvirtadienis Pažintinė-edukacinė išvyka 

„Kėdainiai vidury Lietuvos“  

Kėdainių   

senamiestis ir jame 

esantys lankytini 

objektai 

2 Rugsėjo 18 d. Pirmadienis Sportinė veikla „Europos 

judėjimo savaitė“ 

Sporto aikštė 

3 Vasario 15 d. Ketvirtadienis Pilietiškumo ugdymo diena „Mes 

mokomės mylėti Lietuvą“ 

Klasės, muzikos salė 

4 Gegužės 29 d. Antradienis Sporto diena „Judėkime visi 

kartu“ 

Sporto aikštė 

5 Gegužės 30 d. Trečiadienis Meninė-kultūrinė veikla „Mokslo 

metų užbaigimo šventė“ 

Kiemas 

 

 

SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOTO ASMENS 

SPRENDIMAI DĖL 2018–2019 MOKSLO METŲ 5 UGDYMO DIENŲ ORGANIZAVIMO 

LAIKO 

 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo diena  

(data) 

Savaitės diena Ugdymo veiklos pavadinimas, 

formos 

Ugdymo veiklos 

vykdymo aplinkos 

(gamtoje, kultūros 

įstaigoje, įmonėse, 

netradicinėje 

aplinkoje ir kt.) 

1 Rugsėjo 14 d. Penktadienis Kūrybinio plenero diena „Rudens 

spalvos“ 

Vilainių parkas 

2 Spalio 16 d. Antradienis Pažintinės-edukacinės išvykos Kėdainių r. muziejai 

ir kt. lankytinos 

vietos 

3 Lapkričio 16 d. Penktadienis Bandymų diena „Įdomiųjų Kiemas 
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eksperimentų diena“ 

4 Sausio 24  d. Ketvirtadienis Projektas „Sniego diena“ Sporto aikštė 

5 Balandžio 19d. Penktadienis  Socialinė veikla „Už švaresnę 

aplinką“, dalyvavimas akcijoje 

„Darom“ 

Vilainių kaimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3 priedas  
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KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ SPRENDIMAI DĖL 

2017–2018 MOKSLO METŲ 5 PAŽINTINĖS IR KULTŪRINĖS VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO DIENŲ  

 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo diena  

(data) 

Savaitės diena Ugdymo veiklos pavadinimas, 

formos 

Ugdymo veiklos 

vykdymo aplinkos 

(gamtoje, kultūros 

įstaigoje, įmonėse, 

netradicinėje aplinkoje 

ir kt.) 

1 Rugsėjo 1 d. Penktadienis Kultūrinė-pažintinė diena 

„Mokslo ir žinių diena“ 

Mokyklos-darželio 

„Obelėlė“ kiemas 

2 Gruodžio 22 d. Penktadienis Advento tradicijų puoselėjimas 

„Kalėdų belaukiant“ 

Muzikos salė 

3 Vasario 13 d. Antradienis Etnokultūra, liaudies tradicijų 

puoselėjimas. Užgavėnių 

šventė 

Mokyklos-darželio 

„Obelėlė“ salė, kiemas 

4 Balandžio 20 d. Penktadienis  Socialinė veikla „Už švaresnę 

aplinką“, dalyvavimas akcijoje 

„Darom“ 

Vilainių kaimas 

5 Gegužės  24 d. Ketvirtadienis Edukacinė-pažintinė diena 

„Ekskursijų diena“ 

Kėdainių r. žymios 

vietos, Kauno 

zoologijos muziejus, 

Anykščių arklio 

muziejus, Trakų pilis 

 

        

KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ SPRENDIMAI DĖL 

2018–2019 MOKSLO METŲ 10 PAŽINTINĖS IR KULTŪRINĖS VEIKLOS 

ORGANIZAVIMO DIENŲ  

 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo diena  

(data) 

Savaitės diena Ugdymo veiklos pavadinimas, 

formos 

Ugdymo veiklos 

vykdymo aplinkos 

(gamtoje, kultūros 

įstaigoje, įmonėse, 

netradicinėje 

aplinkoje ir kt.) 

1 Rugsėjo 1 d. Šeštadienis Kultūrinė-pažintinė diena 

„Mokslo ir žinių diena“ 

Mokyklos-darželio 

„Obelėlė“ kiemas 

2 Rugsėjo 19 d. Trečiadienis Sportinė veikla „Europos 

judėjimo savaitė“ 

Sporto aikštė 

3 Spalio 4 d. Ketvirtadienis Naminių gyvūnėlių diena „Mano 

mažasis draugas“ 

Šv. Jurgio bažnyčia 

4 Gruodžio 21 d. Penktadienis Advento tradicijų puoselėjimas 

„Kalėdų belaukiant“ 

Dramos teatras 

5 Vasario 15 d. Penktadienis Pilietiškumo ugdymo diena „Mes Klasės, muzikos salė 
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mokomės mylėti Lietuvą“ 

6 Kovo 5 d. Antradienis Etnokultūra, liaudies tradicijų 

puoselėjimas. Užgavėnių šventė 

Mokyklos-darželio 

„Obelėlė“ salė, 

kiemas 

7 Kovo 20 d. Trečiadienis Projektas „Žemės ir vandens 

diena“ 

Nevėžio upės 

pakrantė 

8 Gegužės 24 d.  Penktadienis Meninė-sportinė veikla „Šokių 

diena“ 

Mokyklos-darželio 

kiemas 

9 Gegužės  31 d. Penktadienis Edukacinė-pažintinė diena 

„Ekskursijų diena“ 

Krekenavos 

regioninis parkas, 

Klaipėdos 

delfinariumas, 

Ventės regioninis 

parkas  

10 Birželio 5 d. Trečiadienis Sporto diena „Judėkime visi 

kartu“ 

Sporto aikštė 

 

 

 

 

 

 


