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I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas (toliau Ugdymo planas) 

reglamentuoja pradinio ugdymo 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. Mokyklos ugdymo plano tikslas –  atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, planuoti ir 
organizuoti pradinį ir priešmokyklinį ugdymą, sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui 
siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių 
kompetencijų.  

3.Mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir įgyvendinti, ugdymo procesui organizuoti keliami 
šie uždaviniai: 

3.1. sudaryti lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos; 
3.2. padėti kiekvienam mokiniui įgyti būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų; 
3.3. ugdyti savarankiško mokymosi ir mąstymo įgūdžius, taikyti STEAM metodus; 
3.4. numatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo programos įgyvendinimui;  
3.5. efektyviai taikyti pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. 
4. Mokyklos Ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo 

metų Bendruoju pradinio ugdymo programos planu (toliau BUP), patvirtintu 2019 m. balandžio 15 
d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-413, Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymu, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 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 – 
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo 
Bendrųjų programų (toliau Bendrosios programos), patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 ir Lietuvių kalbos pradinio 
ugdymo bendrąja programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. 
įsakymu Nr. V-43, 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), 2017 m. balandžio 11 d. Nr. 
V-252 pakeitimais ir 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 pakeitimais,  Geros mokyklos koncepcija, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 
V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, 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), pradinį ugdymą, priešmokyklinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir 
mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, mokyklos strateginiu planu atsižvelgiant į 
mokyklos bendruomenės poreikius, turimus išteklius, mokyklos veiklos įsivertinimo bei 
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų išvadas. Mokyklos  direktoriaus įsakymu 
ugdymo planas gali būti koreguojamas ir keičiamas prieš tai apsvarsčius mokyklos  taryboje. 

5. Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos:             
5.1. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam skiriama ne mažiau kaip 
30 minučių; 

5.2. Išlyginamoji klasė – klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar 
nesimokiusių kai kurių bendrojo ugdymo dalykų; 

5.3. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai 
mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti;  
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5.4. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 
aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu;  

5.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 
forma; 

5.6. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant 
gebėjimus ir galias; 

5.7. Kitos Bendrajame ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

 
II SKYRIUS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO  RENGIMAS 
 
6. Mokyklos-darželio „Obelėlė“ Ugdymo planą rengė direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. 

įsakymu Nr. VV-127  patvirtinta darbo grupė (1 priedas), kuri: 
6.1. susitarė dėl plano struktūros ir formos;  
6.2. atsižvelgė į mokytojų metodinės grupės išsikeltų 2019–2021 mokslo metų uždavinių 

analizę ir pasiūlymus; 
6.2. rėmėsi nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo išvadomis bei priimtu tobulinimo 

sričių nutarimu (2019 m. birželio 3 d. mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. S2-2); 
6.3. rėmėsi  mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tvarka;  
6.4. atsižvelgė į mokyklos-darželio įsivertinimo išvadas ir tobulinimo planą (2019 m. 

birželio 3 d. mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. S2-2 ir 2019 m. rugpjūčio 30 d. mokytojų 
tarybos posėdžio protokolas Nr. S2-3 ). 

7. Mokyklos taryboje (2019 m. birželio 12 d., protokolo Nr.S2-4) susitarta dėl mokyklos 
2019–2020 ir 2020–2021  mokslo metų  ugdymo plano įgyvendinimo šiais klausimais:  

7.1. Dėl ugdymo turinio planavimo ir jo įgyvendinimo: 
7.1.1.  ugdymo planas rengiamas dvejiems 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo  metams; 
7.1.2. planuojamas metinis ugdymo turinys pagal Bendrosiose programose numatytus 

mokinių pasiekimus, tarpdalykinius integracinius ryšius. Planuojant ugdymo turinį  mokytojai 
atsižvelgia ne tik į klasės mokinių pajėgumą, bet ir į individualius mokinių poreikius bei 
gebėjimus; 

7.1.3. ilgalaikius ugdymo planus parengia vieneriems mokslo metams visų dalykų 
mokytojai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. Plano struktūra: skyriaus, srities  pavadinimas, valandų 
skaičius, pamokos tema, mokinių gebėjimai, pastabos (integracija); 

7.1.4. neformaliojo vaikų švietimo (būrelių) vadovai rengia ugdymo programas papildomo 
ugdymo užsiėmimams iki rugsėjo 1 d., atsižvelgia 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; 

7.1.5. 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  Programos Pradinių klasių Derina direktoriaus Mokyklos veiklos 
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vaikų švietimo 
programos 

vadovas mokytojų 
metodinė grupė 

pavaduotojas, 
tvirtina direktorius  

programa 

Specialiųjų 
poreikių 
mokiniams 
pritaikytos ir 
individualizuotos 
programos 

Klasės 
mokytojas 
padedant 
logopedui, 
psichologo 
asistentui, 
mokytojo 
padėjėjui 

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  

Priešmokyklinės 
grupės metų 
ugdomosios 
veiklos planas 

Priešmokyk
linės grupės 
mokytojai 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojų 
metodinė grupė 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Bendrojo lavinimo 
ugdymo planai, 
Bendroji 
priešmokyklinio 
ugdymo programa 

Priešmokyklinės 
grupės savaitės 
ugdomosios 
veiklos planas 

Priešmokyk
linės grupės 
mokytojai 

  Priešmokyklinės 
grupės metų 
ugdomosios veiklos 
planas 

 
7.2.  Dėl integruojamųjų ir prevencinių programų įgyvendinimo: 
7.2.1. mokytojai, siekdami priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, pagal pradinio 

ugdymo programą,  mokinių poreikius, temas ar kitus veiksnius organizuoja integruoto ugdymo 
dienas ar veiklas. Integruojamų dalykų turinys numatomas ilgalaikiuose dalykų planuose; 

7.2.2. integracijos kryptys: 
7.2.2.1. integraciniai ryšiai tarp dalykų; 
7.2.2.2. dalykų programų ryšiai su integruojamomis ir prevencinėmis programomis; 
7.2.2.3. dalykų programų ryšiai su socialine ir mokinių gyvenimo aplinka; 
7.2.3. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, – Mokymosi 

mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių 
ugdymo programų pagrindai integruojami į dalykus pagal Bendrąsias programas; 

7.2.4. 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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7.2.5. 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”; 

7.2.6. socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa „Antras 
žingsnis“ taikoma 1–4 klasėse ir vedamos pamokos kartą per savaitę, per klasės vadovo veiklą; 

7.2.7. 2019–2020 m. m. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese 
naudojamos kaip ugdymo priemonė, nuo 2021 m. mokoma pagal atskirą programą. 

7.3. Dėl  ugdymo proceso organizavimo pagal dalykus, vadovaujantis BUP 27 punktu: 
7.3.1. pagal valstybės reglamentuojamą ugdymo turiniui įgyvendinti nustatytą privalomų 

minimalų ir maksimalų savaitinių pamokų skaičių, skiriamos  privalomos pamokos: 1 klasėje 22 
savaitinės pamokos, 2 klasėje – 24 savaitinės pamokos, 3 klasėje –  23 savaitinės pamokos, 4 
klasėje – 24 pamokos; 

7.3.2. ugdymo procesas suskirstomas pusmečiais. 
7.4. Dėl mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo organizavimo: 
7.4.1. vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi: Ugdymo programų aprašu, 

Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 
programas tvarkos aprašu,  2017 m. liepos 21 d. direktoriaus įsakymu patvirtintu  mokyklos  
„Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos aprašu“ ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų 
vertinimą, vertinimo rezultatų panaudojimą. 

7.5. Dėl taikytinų priemonių, kurios padėtų mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi 
pasiekimų ir pažangos bei švietimo pagalbos teikimo įvairiomis formomis: 

7.5.1.suteikiama galimybė mokiniams aktyviai dalyvauti mokymosi veiklose, 
diferencijuojant, individualizuojant mokymą(si); 

7.5.2. taikomi aktyvaus mokymosi metodai (mokymasis bendradarbiaujant, probleminis, 
projektinis mokymas ir kt.); 

7.5.3.   reikalinga mokymosi pagalba mokiniams teikiama pamokų metu; 
7.5.4. skatinami gabieji mokiniai įsitraukti į mokymosi pagalbos teikimą silpnesniems 

mokiniams;  
7.5.5. įtraukiami tėvai (globėjai, rūpintojai) į pagalbos savo vaikui teikimą ir kitas 

mokyklos veiklas; 
7.5.6. mokytojai, kartu su vadovais, kartą per pusmetį aptaria mokinių pasiekimų ir 

pagalbos kiekvienam mokiniui teikimo klausimus; 
7.5.7. pasitelkia švietimo pagalbos mokiniui specialistus,  Vaiko gerovės komisiją ugdymo 

turinio planavimui ir koregavimui, atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius. 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 
rengimo šeimai bendroji programa 

integruojama į: 

 

Pasaulio 
pažinimo 
pamokas 
	

Dorinio 
ugdymo 
(etika) 
pamokas 
	

Kūno 
kultūros 
pamokas 
	

Neformalųjį 
ugdymą 
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7.6. Dėl  švietimo pagalbos teikimo  mokiniui ir mokytojui teikimo:  
7.6.1. švietimo pagalba (psichologinė, socialinė, pedagoginė ir specialioji) teikiama 

vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 „Dėl Psichologinės pagalbos 
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, „Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-
1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinės 
pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės 
pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios 
pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8  d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl 
Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo 
patvirtinimo“; 

7.6.2. mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 
aukštesnių pasiekimų;    

7.6.3. mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia mokinį mokantis mokytojas, 
pritaikydamas tinkamas mokymosi užduotis, metodikas. Iškilus būtinybei, kreipiasi į Vaiko 
gerovės komisiją, pagalbos specialistus; 

7.6.4. kiekvieno mokinio mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas, siekiant laiku 
pastebėti mokinius, kurių pasiekimai žemi, ir nustatyti tokių pasiekimų priežastis. Apie 
atsiradusius mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis informuojami mokyklos švietimo 
pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), administracija, kartu su jais 
sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų problemos. Aukščiausius pasiekimus 
demonstruojantiems mokiniams taip pat siūloma ir suteikiama reikiama mokymosi pagalba, 
pavyzdžiui, rekomenduojama neformaliojo vaikų švietimo veikla mokykloje ar už mokyklos ribų 
ir kt.; 

7.6.5. mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. 
Ypatingai svarbi pagalba šiais atvejais: kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį 
pamokų; kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai;  kai mokinio 
pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ugdymo bendrosiose 
programose, ir mokinys nedaro pažangos; kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą 
mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens, kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygmens 
pasiekimus, kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais; 

7.6.6. organizuoja individualias ir/ar grupines konsultacijas 1–4 klasėse mokymosi 
sunkumų turintiems mokiniams, (1 val. per savaitę,  jei mokykla turi pakankamai lėšų); 

7.6.7. mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos 
reikalingumo mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų; 

7.6.8. mokykloje teikiama pagalba mokiniams ruošiant namų darbus: 1–4 klasių mokiniai, 
lankantys pailgintos darbo dienos grupę, namų darbų užduotis atlieka prižiūrimi pailgintos dienos 
grupės auklėtojo. 

7.7. Dėl neformaliojo vaikų švietimo veiklos pasiūlos ir organizavimo: 
7.7.1. mokykloje neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto, kalbinę, 

techninę ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms 
kompetencijoms ugdyti per neformaliojo vaikų švietimo programas;   

7.7.2. neformalusis švietimas mokykloje 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“), numatomus ugdymo prioritetus, mokyklos lėšas; 

7.7.3. neformalusis švietimas mokykloje organizuojamas vadovaujantis šiais principais: 
7.7.3.1. aktualumo – neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta socialinėms, kultūrinėms, 

asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti(s); 
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7.7.3.2. demokratiškumo – mokytojai, tėvai (globėjai) ir mokiniai yra bendrojo ugdymosi 
proceso kūrėjai, kartu identifikuoja poreikius; 

7.7.3.3. prieinamumo – sudaromos visos sąlygos kiekvieno mokinio kompetencijoms 
ugdyti(s) per pasirinktą veiklą. Veiklos būdai yra prieinami visiems mokiniams pagal amžių, 
gebėjimus, turimą patirtį; 

7.7.3.4. individualizavimo – ugdymas individualizuojamas pagal kiekvienam mokiniui 
reikalingą kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius, pasiekimus; 

7.7.3.5.savanoriškumo – mokiniai laivai renkasi tinkamiausias veiklas kompetencijoms 
ugdyti(s); 

7.7.3.6. atvirumo – veiklų rezultatai konkretūs, matomi (darbai parodose, koncertai, 
sportiniai renginiai, stendiniuose pranešimuose ir kt.). 

7.7.4. neformaliam vaikų švietimui planuojamos visos (jei įstaigai pakas lėšų) Bendrajame 
ugdymo plane numatytos pamokos – 280 valandų,  t.y.  8 val. per savaitę;  

7.7.5. neformaliojo vaikų švietimo valandos paskirstomos, atsižvelgiant į mokytojų 
siūlomas programas, neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tradicijas ir tikslingumą, turimas 
moksleivio krepšelio lėšas, kai grupėje yra ne mažiau 12 mokinių; 

7.7.6. rengiamas savaitinis neformaliojo vaikų švietimo veiklos tvarkaraštis (2 priedas); 
7.7.7. neformaliojo vaikų švietimo veikla pradedama nuo rugsėjo 3 d.; 
7.7.8. neformaliojo švietimo kryptys: 
7.7.8.1. meninė (muzikinė, dailės, šokio; 
7.7.8.2. sportinė, sveikos gyvensenos; 
7.7.8.3. mokslinė-pažintinė (kalbinė, tyrinėjimų ir kt.); 
7.7.9. neformaliojo vaikų švietimo veiklos mokytojų parengtas programas apsvarsto 

mokytojų metodinė grupė, suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, tvirtina mokyklos 
direktorius; 

7.7.10. neformaliojo vaikų švietimo veikla fiksuojama   elektroniniame dienyne; 
7.7.11. neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai mokinių atostogų metu vyksta įprasta 

tvarka, pagal būrelių tvarkaraštį, atvykus mokiniams. 
7.8. Dėl pamokų, skirtų mokinio poreikiams ir švietimo pagalbai teikti panaudojimo: 
7.8.1. 1–4 klasėse numatyta po vieną pamoką per savaitę individualioms ir grupinėms 

mokinių konsultacijoms (jei mokyklai pakaks mokymo lėšų); 
7.8.2. 2–4 klasių mokiniams numatyta viena pamoka per savaitę anglų kalbos 

individualioms ir grupinėms konsultacijoms (jei mokyklai pakaks mokymo lėšų) 
7.9. Dėl projektinių darbų rengimo ir vykdymo: 
7.9.1. 1–4 klasėse mokymasis atrandant, sužinant, patiriant tai  – praktinis-patirtinis 

mokymas(is) per projektinę veiklą: 
7.9.1.1. gamtamoksliniame ugdyme, 
7.9.1.2. praktiniuose-tiriamuosiuose  darbuose,   
7.9.1.3. kūrybinio pobūdžio darbuose, 
7.9.1.4. praktinio pobūdžio darbuose, 
7.9.1.5. kelių dalykų integruotuose darbuose ir kt; 
7.9.2. projektinę veiklą inicijuoja mokiniai, mokytojai, tėvai; 
7.9.3. projektinei veiklai vadovauja dalykų mokytojai,  padeda pasirinkti ir rengti  darbus, 

skirtus ugdytis ir įsivertinti bendrąsias ir pasirinktos krypties dalykines kompetencijas, atliekančias 
ugdomąją bei vertinamąją funkcijas. 

7.10. Dėl mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: 
7.10.1. mokinių mokymosi krūvis reguliuojamas planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį, 

skiriant namų darbus, organizuojant mokytojų bendradarbiavimą dėl mokinių mokymosi krūvio 
optimizavimo klausimų, vykdant mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 
stebėseną ir priežiūrą; 
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7.10.2. mokykla užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 
kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę. 
Kontroliniai darbai nerašomi po ligos, atostogų, po šventinių dienų; 

7.10.3. mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra optimalus ir paskirstytas proporcingai. 
Penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis; 

7.10.4. už mokinių mokymosi krūvio reguliavimą, tos pačios klasės dalykų mokytojų 
bendradarbiavimo organizavimą, sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio 
reguliavimo klausimus, mokinių mokymosi krūvio ir mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir 
kontrolę atsakingi pavaduotojas ugdymui, metodinės grupės pirmininkas. 

8. Mokyklos Ugdymo plano projektas parengtas iki 2019 m. birželio 20 d., suderintas  su 
mokyklos taryba  2019-08-30 prot. Nr.S1-5, steigėju – Kėdainių r. savivaldybės administracijos 
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, mokinių poreikius, saugumą, mokyklos 
galimybes bei turimas lėšas. 

10. Mokyklos ugdymo planas viešai skelbiamas mokyklos interneto svetainėje 
www.obelele-kedainiai.lt 

 
III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

PIRMAS SKIRSNIS 
PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

 
11. 2019–2020 mokslo metai ir  ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 

–2020 m. birželio 8 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 dienos. Mokykloje mokomasi penkias 
dienas per savaitę. 

12. 2020–2021 mokslo metai ir  ugdymo procesas prasideda 2020 m.  rugsėjo 1 d., baigiasi 
– 2021 m. birželio 9 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 dienos.  Mokykloje mokomasi penkias 
dienas per savaitę. 

13. Ugdymo procese  mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario 
(Velykų) atostogos: 

13.1 2019–2020 mokslo metais 19 mokslo dienų, neįskaičiuojant švenčių ir poilsio dienų. 
Atostogų trukmė: 

 
Atostogų pavadinimas Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda 

Rudens  2019-10-28 2019-10-31 2019-11-04 
Žiemos ( Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03 2020-01-06 
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21 2020-02-24 
Pavasario ( Velykų) 2020-04-14 2020-04-17 

 
2020-04-20 

Vasaros (2019 m. rugpjūčio 30 d. 
mokyklos tarybos sprendimu Nr.S1-5) 

2020-06-09 2020-08-31 2020-09-01 

 
13.2. 2020–2021 mokslo metais 20 mokslo dienų,  neįskaičiuojant švenčių ir poilsio dienų. 

Atostogų trukmė: 
 

Atostogų pavadinimas Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda 

Rudens  2020-10-26 2020-10-30 2020-11-03 
Žiemos ( Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05 2021-01-06 
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Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 2021-02-22 
Pavasario ( Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 

 
2021-04-12 

Vasaros (2019 m. rugpjūčio 30 
d. mokyklos tarybos 
sprendimu Nr.S1-5 ) 

2021-06-09 2021-08-31 2021-09-01 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
14. Ekstremalios situacijos atveju vadovaujamasi BUP 19 punktu, t.y. jei oro temperatūra 

esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnė,  mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į 
ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Šiltuoju 
metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos higienos normos 
HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 
10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – 
Higienos norma), reikalavimus, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. 
Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje 
svetainėje ir/arba elektroniniame dienyne. 

15. Mokyklos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 
gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Sprendimus dėl 
ugdymo proceso koregavimo, įskaičiavimo/neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių derina su 
mokyklos taryba. Mokyklos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo 
informuoja  Kėdainių r. savivaldybės administracijos švietimo skyrių.   

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 
 

16. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 
ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis 
ugdymas.  

17. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 
18. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę pagal parengtą pamokų tvarkaraštį (3 

priedas). 
19. Pamokos trukmė 1 klasėje –  35 minutės, 2–4 klasėse – 45 minutės. Pamokos 

pradedamos 8.00 val. Skiriama viena pietų pertrauka (11.30–12.00 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  

 

Pamokų laikas 2-4 klasėse: 
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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 10 

ketvirta 10.45 11.30 30 

penkta 12.00 12.45 15 

šešta 13.00 13.45  

 
20. Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 
metams skirtą pamokų / ugdymo valandų skaičių; 

21. 2019 m. rugpjūčio 30 d. mokyklos tarybos  sprendimu, protokolo Nr.S1-5: nutarta: 
21.1.  Mokykla ugdymo procesą organizuoja pusmečiais: 
2019–2020 m. m. 
pirmas pusmetis: 2019 m. rugsėjo 2 diena – 2020 m. sausio 24 diena, 
antras  pusmetis: 2020 m. sausio 27 diena – 2020 m. birželio 8 diena; 
2020–2021 m. m. 
pirmas pusmetis: 2020 m. rugsėjo 1 diena – 2021 m. sausio 22 diena, 
antras  pusmetis: 2021 m. sausio 25 diena – 2021 m. birželio  9 diena.  
21.2. Ugdymo procesas organizuojamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 27 punktą:  
21.2.1. ugdymo procesas mokykloje organizuojamas klasėse, mokyklos muzikos ir sporto  

salėse, lauko erdvėse (darže, sode, šiltnamyje, lauko klasėje, „Arbatinėje“ ir kt.) panaudojant ten 
esamas mokymo priemones,  atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galimybes, iškeltus mokymo(si) 
tikslus; 

21.2.2. mokytojai 3–5 pamokas per mokslo metus organizuoja už mokyklos ribų: 
muziejuose, bibliotekoje, gamyklose, tėvų darbovietėse, parkuose, paupyje, bažnyčiose ir kt. 
(ypatingai mokslo metų pradžioje ir pabaigoje); 

21.3. Klasės dalijamos į grupes: 
21.3.1. doriniam ugdymui pamokas, jei tos pačios klasės mokinių tėvai yra parinkę tikybą 

ir etiką; jei susidaro ne mažesnė, kaip 5 mokinių grupė. Esant mažesniam mokinių skaičiui 
jungiamos gretimos klasės; 

21.3.2. 2–4 klasėse užsienio kalbai mokyti, klasėje esant ne mažiau kaip 20 mokinių, jei 
mokykla turi pakankamai mokymo lėšų. 

21.4. Pažintinės, kultūrinės, menininės, kūrybinės, socialinės veiklos plėtojimas: 
21.4.1. veiklai per mokslo metus skiriama10 dienų, po vieną veiklą per mėnesį (4 priedas); 
21.4.2. nuosekliai ugdomos mokinių kompetencijos ugdymo turinyje siejant formaliąsias 

ugdymo pamokas su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis įvairiose aplinkose. 
21.5. Užduočių į namus mokiniams skyrimas / neskyrimas: 
21.5.1. skiriamos užduotys į namus, kurios: 
21.5.1.1. atitinka mokinio galias ir yra diferencijuojamos; 
21.5.1.2. yra būtinos tolesniam mokymuisi; 
21.5.1.3. neužduodamos atostogoms; 
21.5.1.4. neskiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 
21.6. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose,  dėl 

nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų,  organizuojama 4 val. 30 min. trukmės 
pailginta dienos grupė. 
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22. Mokykla vykdo mokymosi krūvio stebėseną, koreguoja ugdymosi procesą (Žiūr. 2017-
07-21 Nr. VV-129 „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos aprašą“). 

23. Minimalus pamokų skaičius per metus: 
 

 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 
MOKINIŲ, MOKOMŲ NAMUOSE, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
24. 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 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir BUP IV skirsnyje išdėstytomis nuostatomis.  
 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 
IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ,  ASMENŲ, BAIGUSIŲ 
UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO 

UGDYMO PROGRAMIOS DALĮ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 
 25. Mokinių, kurie atvyksta iš užsienio ar išvyksta gyventi į užsienį ugdymas 
organizuojamas vadovaujantis BUP III  skyriaus V skirsnio  nuostatomis.  
 26. Apie atvykusius iš kitų šalių mokinius (jei tokių atvyks) mokyklos direktorius 
informuoja mokyklos steigėją –  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrių. Jei 
yra pageidaujančių mokytis nuotolinio mokymosi būdu, paprašo, kad surastų mokyklą, vykdančią 
nuotolinį mokymą. 
 27. 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. 

 

 
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 4 5 18 
Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 
Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 
Muzika 2 2     2 2 8 
Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 
Privalomų pamokų skaičius 22 24 23 24 93 
Valandos, skiriamos mokinių 
ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

     
 

 
 

  
 

 
 

Neformalusis ugdymas 2 
 

2 

Iš viso  95 
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PENKTASIS SKIRSNIS 
BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS  
 

28. Ugdymo sričių/dalykų programų įgyvendinimas: 
28.1.  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;  Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją lietuvių 
kalbos pradinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46;   

28.2.  pradinio ugdymo programą vykdo pedagogai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir įgiję 
pradinio mokytojo kvalifikaciją,  taiko  ugdymo metodus, skatinančius aktyvų pažinimą bei veiklą. 

28.3. Dorinio ugdymo organizavimas: 
28.3.1.  kiekvienais mokslo metais tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio 

ugdymo dalykų – etiką arba tikybą, rašo prašymus mokyklos direktoriui. Tikybos moko tikybos 
mokytojas, etikos – klasių mokytojai. 

28.4. Kalbinis ugdymas: 
21.4.1. lietuvių gimtosios kalbos mokoma pagal Bendrąją programą skiriant BUP 27 

punkto nurodytas ugdymo valandas. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, 
skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių 
ugdomąsias veiklas (naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui 
ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus bei taikant skaitymo strategijas pamokose); 

28.4.2. pirmosios užsienio – anglų  kalbos mokymo organizavimas: 
28.4.2.1. anglų kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos 

metais;  
28.4.2.2.  2–4 klasėse anglų kalbai skiriamos po 2 pamokas per savaitę; 
28.4.2.3. klasė dalijama į  grupes, kai yra 20 ir daugiau mokinių: 2 klasėje (2019 ◌֪–2020 

m. m.), 3 klasėje (2020–2021 m. m.), jei mokyklai pakaks mokymo lėšų; 
28.4.2.4. anglų kalbos moko anglų kalbos mokytojas, išklausęs darbo su pradinių klasių 

moksleiviais metodikos kursą; 
28.4.2.5. mokinių pasiekimai, mokantis anglų kalbos, vertinami pagal toje klasėje 

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

28.5.  Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 45.3 
punktu. 

28.6. Fizinio ugdymo organizavimas: 
28.6.1. visose klasėse skiriamos 3 ugdymo valandos per savaitę (pagal BUP 27 punktą), iš 

jų: 
28.6.1.1. viena fizinio ugdymo pamoka skiriama šokiui, ugdymas įgyvendinamas pagal 

meninio ugdymo šokio programą; 
28.6.2. 3 klasėje (jei bus galimybė ir kitose kl.) mokoma plaukti, pagal atskirą plaukimo 

programą, kurią įgyvendina  Kėdainių sporto mokykla pasirašius bendradarbiavimo sutartį;  
28.6.3. fizinio ugdymo pratybos organizuojamos lauke (esant ne žemesnei kaip minus 8˚C 

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

28.6.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės (esant reikalui) organizuojamos  
vadovaujantis BUP 45.4.2 punktu. 

28.7. Meninio ugdymo organizavimas (dailė, muzika, šokis): 
28.7.1. meninis ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 45.5 punktu; 
28.7.2. dailei bei technologiniam ugdymui skiriama po 1 valandą per savaitę. 
29. Integruojamųjų, prevencinių programų įgyvendinimas: 
29.1. į visų dalykų ugdymo turinį integruojama: 
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29.1.1. vadovaujamasi Ugdymo plano 7.2.  punktu ir BUP 47 punktu;  
29.1.2. mokyklos pasirinktos prevencinės programos (žiūr. Ugdymo plano 7.2.4, 7.2.5  

punktus); 
29.1.3. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas: 
29.1.3.1. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese (žiūr. Ugdymo 

plano 7.2.6. punktą);  
29.1.4. etninė kultūra integruojama į pasaulio pažinimo, muzikos, lietuvių kalbos, dailės ir 

technologijų, dorinio ugdymo (etikos) pamokas, neformalųjį švietimą.  
29.2. Ugdymo karjerai programa įgyvendinama vadovaujantis programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl 
Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. 
 

IV SKYRIUS 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ( IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
30. Mokykla, rengdama ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, reikmes, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos, mokyklos Vaiko gerovės 
komisijos rekomendacijas. 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 (Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-319 redakcija), 
mokyklos-darželio „Obelėlė“ 2015-09-11 direktoriaus patvirtintu „Vaiko gerovės komisijos 
sudarymo ir jos darbo organizavimo reglamentu“ Nr. VV-97A.   

31. 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,  mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais.  

32. Gavus tėvų sutikimą ir/ar Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos išvadas ir nurodymus 
yra teikiama grupinė ar individuali logopedo, socialinio pedagogo, psichologo-asistento ir 
mokytojo padėjėjo pagalba. 

33. Pratybos  vyksta pagal direktoriaus patvirtintus tvarkaraščius (5 priedas).  
34. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pritaikius Bendrąją programą, atsižvelgus į 

programos pritaikymo lygį  arba pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą mokymosi 
pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis 2017 m. liepos 21 d. direktoriaus įsakymu 
patvirtintu  mokyklos  „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos aprašu“, mokinio 
asmenine pažanga ir mokymosi galiomis. 

35. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, 
formuojamas ugdymo turinys (integralus ar pagal dalykus), parenkamos mokymosi organizavimo 
formos (pamoka, projektinė veikla ar pan.), pritaikomos ugdymosi erdvės, parenkamos ugdymui 
skirtos techninės pagalbos priemonės ir specialiosios mokymo priemonės ir pan. 

36. Organizuodama mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymą,	mokykla atsižvelgia į: 

36.1. mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, 
dideli ir labai dideli);            

36.2. mokymo(si) formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  
36.3. mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje.  
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ANTRASIS SKIRSNIS 
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 
37. 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. 

38. Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą (jeigu atsiranda tokių mokinių)  
vadovaujasi BUP IV skyriaus, antro skirsnio išdėstytomis  nuostatomis. 

 
TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 
UGDYMAS NAMIE 

 
39. Mokinių mokymas namuose (esant poreikiui) organizuojamas vadovaujantis Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. 
įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir 
namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir BUP IV skyriaus, trečio skirsnio 
išdėstytomis nuostatomis.  

 
V SKYRIUS 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

 40. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 
bendrąja 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), 2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-252 
pakeitimais, 2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 pakeitimais, Kėdainių r. savivaldybės tarybos 
sprendimu dėl  priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių (mokslo metams). 

41. Dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: viena 6 metų vaikams, kita –  mišri 2-6 metų 
vaikams. 

42. Su priešmokyklinio ugdymo grupėmis dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojai. 
43. Priešmokyklinio ugdymo mokytojui talkina ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo 

padėjėjas. 
44. Priešmokyklinio  ugdymo programos įgyvendinimo trukmė – 640 valandų (160 

ugdomosios veiklos dienų) per metus. 
45. 2019-2020 mokslo metais ugdymo procesas prasideda rugsėjo 2 d., baigiasi gegužės 18 

d., ir  2020–2021 m. m. mokslo metais ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi gegužės 
19 d. 

46. Mokiniams  numatomos atostogos: 
2019–2020  m. m. 
Rudens: 2019-10-28–2019-10-31. 
Žiemos (Kalėdų): 2019-12-23–2020-01-03. 
Žiemos: 2020-02-17–2020-02-21.Pavasario (Velykų): 2020-04-14–2020-04-17.  
2020–2021 m. m. 
Rudens: 2020-10-26–2020-10-30. 
Žiemos (Kalėdų): 2020-12-23–2021-01-05. 
Žiemos: 2021-02-15–2021-02-19. 
Pavasario (Velykų): 2021-04-06–2021-04-09.  
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47. 2013 m. rugsėjo 27  d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kėdainių rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-243 (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. 

48. 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 mokinių poreikiai atsižvelgiant į būtiniausias priešmokyklinio amžiaus mokinių 
kompetencijas. 

49. Priešmokyklinės grupės mokytojas rengia metų ugdomosios veiklos ilgalaikį planą (iki 
rugsėjo 20 d.) elektroniniame dienyne www.musudarzelis.lt. Rengiant planą remiamasi 
„Priešmokyklinio ugdymo Bendrąja programa”. 

50. Smulkesni (trumpalaikiai) ugdymo planai rašomi savaitei pagal mokinių ugdymo(si) 
kompetencijas ir ugdymo sritis rašomi elektroniniame dienyne www.musudarzelis.lt. 

51. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas: 
51.1. mokinių pažanga ir pasiekimai (tame tarpe ir turinčių specialiuosius ugdymosi 

poreikius) vertinami nuolat, vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, 
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-
779: 

51.1.1. vertinami konkretaus mokinio pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant 
ankstesnius jo pasiekimus su dabartiniais. Mokinių pasiekimai viešai tarpusavyje nelyginami; 

51.1.2. specialiųjų poreikių mokinio pasiekimai vertinami pagal pasiekimus, kurie numatyti 
Programoje arba pritaikytoje programoje,  atsižvelgiant į nustatytus jo specialiuosius ugdymosi 
poreikius; 

52. Mokinio  pasiekimų dokumentavimas: 
52.1. kasdienė informacija apie mokinio pasiekimus kaupiama ir fiksuojama mokinio 

pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt. 
52.2. mokytojas nuolat (jeigu turi tikslą ir planuotai) stebi vaikus ir užrašinėja savo 

stebėjimų išvadas savaitės apmąstymuose,  refleksijose elektroniniame dienyne;   
52.3. rugsėjo mėnesį atliekamas pirmasis kiekvieno mokinio įvertinimas, antrasis 

įvertinimas – po pirmo pusmečio (sausio mėn.), trečiasis – po antro pusmečio (gegužės mėn.) ir 
aptariamas su tėvais (rūpintojais), įvertinimas fiksuojamas ir segamas į Mokinio pasiekimų 
aplanką; 

52.4. pasibaigus pusmečiui mokiniai įvertinami padarė pažangą, nepadarė pažangos, 
pildant pasiekimų suvestinę ir pateikiama direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuris apibendrina 
rezultatus ir pristato mokytojų tarybai;  

52.5. įgyvendinęs programą mokytojas parengia Rekomendaciją, skirtą mokyklai, 
vykdančiai pradinio ugdymo programą, pagal Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašo priede nustatytą formą (2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100 pakeitimai). 

_______________________ 
 

SUDERINTA 
Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ 
tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. 
posėdžio protokoliniu nutarimu  (protokolas Nr. S1-5) 
 
 
SUDERINTA 
 
	

 


