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                                                                                      SUDERINTA: 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos  

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja 

_______________________________ 

Ona Visockienė 

2016 m. _______________________ d. 

 

 

PATVIRTINTA 

Kauno Prano Daunio ugdymo centro 

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio ____  d.                              

įsakymu Nr. T1- 

 

 

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRO 

 

2015-2016 ir 2016-2017 M. M. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANAS  
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio, pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 

reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotos 

programos ir jas pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, neformaliojo 

švietimo programų įgyvendinimą Kauno Prano Daunio  ugdymo centre. 

2. Ugdymo plano tikslas - nustatyti ugdymo programų vykdymo Centre reikalavimus ir pateikti 

rekomendacijas ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, kad kiekvienas regėjimo 

negalią ir įvairiapusių raidos sutrikimų turintis mokinys pagal savo poreikius ir galimybes pasiektų 

geresnių ugdymo (si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų.  

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. pateikti gaires Centro ugdymo turiniui, saugiai fizinei, psichologinei, socialinei ir kultūrinei 

mokymosi aplinkai kurti ir pritaikyti ją pagal mokinių mokymosi poreikius; 

3.2. nurodyti minimalų pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms 

įgyvendinti; 

    3.3. teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 

mokytojams;  

    3.4. sudaryti palankias sąlygas mokinių socializacijai, tenkinti mokinių pažinimo ir saviraiškos 

poreikius.  

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

Kontrolinis darbas - žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis, dalyko 

ar mokymosi pagalbai teikti. 

Centro ugdymo planas – Centre vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas 

vadovaujantis Bendraisiais pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planais. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta 

įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 
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Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

5. Ugdymo organizavimas: 

5.1. 2015-2016 mokslo metai: 

prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas pradedamas 

2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi atitinkamai: 

 

Klasės Ugdymo proceso 
Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 

 pradžia pabaiga  

1-4, 5 

6-10 

2015-09-01 

2015-09-01 

2016-05-31 

2016-06-03 

32 

34 

  

5.2. 2016-2017 mokslo metai: 

prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas pradedamas 

2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi atitinkamai: 

 

Klasės Ugdymo proceso 
Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 

 pradžia pabaiga  

1-4, 5 

6-10 

2016-09-01 

2016-09-01 

2017-05-30 

2017-06-02 

32 

34 

 

6. Centre pamokos ir užsiėmimai vyksta penkias dienas per savaitę. Neformaliojo švietimo ir 

bendrabutyje gyvenančių mokinių veikla vykdoma po pamokų ir savaitgaliais.   

7. ugdymo procesas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, individualizuotas pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais.  

 

2015-2016 m. m. pusmečių trukmė: 

- I-asis 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. sausio 22 d., 

- II-asis 2016 m. sausio 25 d. – 2016 m. gegužės 31 d. 1-4, 5 kl., 2016 m. birželio 3 d. 6-10 kl. 

 

2016-2017 m. m. pusmečių trukmė: 

- I-asis  2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d., 

- II-asis 2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. gegužės 30 d. 1-4, 5 kl., 2017 m. birželio 2 d. 6-10 kl. 

8. Mokiniams skiriamos atostogos: 

 

2015-2016 m. m. 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2015-10-26 2015-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl. 2015-12-28 2016-01-08 

6-10 kl. 2016-02-15  

Pavasario (Velykų) 2016-03-21 2016-03-25 

Vasaros 1-4, 5 kl. 

     6-10 kl. 

2016-06-01 

2016-06-06 

2016-08-31 

2015-08-31 
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2016-2017 m. m. 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2016-10-31 2016-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 1-10 kl. 2016-12-27 2017-01-06 

                   6-10 kl. 2017-02-17  

Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14 

Vasaros               1-5 kl. 

                  6-10 kl. 

2017-05-31 

2017-06-05 

2017-08-31 

2017-08-31* 

 

*10 kl. mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku. 

8.1. 1-4, 5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (Kauno Prano 

Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Centro tarybos posėdžio 2015-06-11 protokolas Nr. 6, 

Kauno vaikų abilitacijos centro Centro tarybos posėdžio 2015-06-04 Nr. 2) 

 

2015-2016 m. m. 

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 

2015-12-23 

2016-01-11 2016-01-15 

2016-03-29 2016-04-01 

 

2016-2017 m. m. 

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 

2016-12-23 

2017-01-09 2017-01-13 

2017-04-18 2017-04-21 

 

9. Ugdymo procesas Centre organizuojamas pamokų forma, kai kuriais atvejais kita mokymo 

organizavimo forma (projekto, kūrybinio darbo ir kt.). 

10. Ugdymo procesas organizuojamas ne tik Centre, bet ir už jo ribų. 

10.1. pamokos prasideda 8.00 val.  

Pamokų laikas: 

1 pamoka 8.00 – 8.45 

2 pamoka 8.55 – 9.40 

3 pamoka 9.50 – 10.35 

4 pamoka 10.45 – 11.30 

I pietų pertrauka – 20 min. 11.30 – 11.50 

5 pamoka 11.50 – 12.35 

II pietų pertrauka – 20 min 12.35 – 12.55 

6 pamoka 12.55 – 13.40 

7 pamoka 13.50 – 14.35 

 

10.2. pamokų trukmė 1-oje klasėje – 35 min., specialiosios paskirties (lavinamojoje) klasėje – 40 

min., klasėse, skirtose akliesiems ir silpnaregiams – 45 min., iš kurių privaloma 5 min. sveikatą 

tausojanti pertrauka (akliems ir silpnaregiams mokiniams regimojo darbo režimas pagal gydytojų 

okulistų nurodymus). 

11. Centro vadovas iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremalią padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji 

situacija- tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar 

socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia 

žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremalios situacijos 
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paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos 

direktorius, o jeigu ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu tris savivaldybes, valstybės lygio 

ekstremaliąją situaciją skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.. 

12. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į Centrą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, 

esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – kitų klasių mokiniai. Nustačius ypatingąją 

epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamų ligų išplitimo viename ar keliuose 

administraciniuose teritoriniuose vienetuose, į Centrą mokiniai gali neatvykti. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Centro vadovas apie priimtus sprendimus  informuoja 

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrių. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

CENTRO UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

CENTRO UGDYMO PLANAS 

 

13. Kauno Prano Daunio ugdymo centro (toliau Centras) ugdymo planas parengtas vykdant 

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktoriaus (toliau KPDASUC) 2015-05-

26 įsakymą „Dėl 2015-2016 m. m. ugdymo plano sudarymo“ Nr. T1-124., Kauno vaikų abilitacijos 

centro (toliau KVAC) laikinai atliekančio direktoriaus funkcijas 2015-05-07 įsakymą Nr. V-29 „Dėl 

darbo grupės 2015-2016 m. m., 2016-2017 m. m. pradinio ugdymo programos ugdymo plano 

sudarymo“. 

14. 2015–2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. Centro ugdymo planas yra 2015-2016 ir 2016-2017 

mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, patvirtintų Lietuvos respublikos Švietimo 

ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46 V „Dėl švietimo 

ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo nr. ISAK- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo, Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR 

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459, 2015 m. gegužės 6 d. 

įsakymu Nr. V-457) 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 formų ir 

mokymosi organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Centro strateginiais tikslais, remiantis 

švietimo stebėsenos informacija, atsižvelgiant į Centro bendruomenės poreikius, Centro veiklos 

įsivertinimo duomenimis, turimus išteklius. 

15. Centro ugdymo planas parengtas ir jo projektas suderintas su Kauno Prano Daunio aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro taryba (2015-06-11 protokolo Nr. 6), Kauno vaikų abilitacijos centro 

taryba 2015-06-02 protokolas Nr. 2, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. 

16. Ugdymo planą tvirtina Centro direktorius iki ugdymo proceso pradžios. 

17. Centras, įgyvendindamas pradinio, pagrindinio, neformaliojo švietimo, specialiojo ugdymo 

programas, sudaro vieną bendrą ugdymo planą dvejiems 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metams. 

18. Ugdomoji veikla Centre vadovaujasi bendrais susitarimais, priimtais Pedagogų tarybos, 

Metodinės tarybos, Vaiko gerovės komisijos, Centro tarybos posėdžiuose dėl: 

18.1. centro ugdymo plano tikslų, nuostatų, principų (žr. I sk. 2 punktas); 

18.2. centre vykdomų programų ir jų įgyvendinimo (žr. I sk. 1 skirsnis 23 punktas; KPDASUC 

Pedagogų tarybos posėdis 2015-06-08, protokolo Nr. 4, KVAC Pedagogų tarybos posėdis 2015-06-

02, protokolo Nr. 2); 

18.3. ugdymo proceso organizavimo laikotarpių (KPDASUC pedagogų tarybos posėdis 2015-06-

08, protokolo Nr. 4, KVAC Pedagogų tarybos posėdis 2015-06-02, protokolo Nr. 2); (žr. I sk. 1 

skirsnis 7 p.)  

18.4. mokiniams skiriamų pamokų skaičiaus per savaitę mokantis pagal pradinio ugdymo 

programą, pradinio ugdymo individualizuotą programą ir pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje, 

mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (žr. 
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priedas; Pedagogų tarybos posėdis 2015-06-08, protokolo Nr. 4, KVAC Pedagogų tarybos posėdis 

2015-06-02, protokolo Nr. 2 ); Pedagogų tarybos posėdis 2016-06-07, protokolo Nr. 3 

18.5. ugdymo turinio planavimo principų: 

18.5.1. vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, mokytojai rengia ilgalaikius 

(metams) teminius pamokų planus, pritaikytas ir individualizuotas programas. (KPDASUC 

Metodinės tarybos ir Vaiko gerovės komisijos sprendimas 2012-06-06 protokolo Nr. 15, KVAC 

Vaiko gerovės komisijos sprendimas 2015-05-26 Nr. 3); 

18.5.2. ilgalaikiai teminiai planai aptariami mokytojų metodinėse grupėse, derinami su 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui; 

18.5.3. suderinti planai yra pas dalyko mokytoją, kuris, atsižvelgdamas į klasės pasiekimus ar/ir 

ugdymo proceso kitimą, juos koreguoja; 

18.5.4. pasibaigus mokslo metams planai pristatomi direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir 

saugomi trejus metus; 

18.6. jungtinių klasių sudarymo (žr. I sk. 13 skirsnis), KPDASUC pedagogų tarybos posėdžiai 

2013-08-30 protokolo Nr. 1, 2015-06-08 Nr. 4); pedagogų tarybos posėdis 2016-06-07 protokolas 

Nr. 3 

18.7. pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo (žr. III sk. KPDASUC Pedagogų tarybos posėdis 2015-06-08, protokolo Nr. 4, KVAC 

Pedagogų tarybos posėdis 2015-06-02, protokolo Nr.2, Pedagogų tarybos posėdis 2016-06-07 

protokolas Nr.3); 

18.8. klasių dalijimo į grupes (žr. II sk., 13 skirsnis 91 punktas, Pedagogų tarybos posėdis 2015-

06-08, protokolo Nr. 4; Pedagogų tarybos posėdis 2016-06-07 protokolas Nr.3; VGK 2016-06-15 

protokolas Nr. 32); 

18.9. reikalavimų mokinio individualiam planui sudaryti (žr. I sk. 3 skirsnis; KPDASUC Vaiko 

gerovės komisijos sprendimas 2012-06-06 protokolo Nr. 15, KVAC Vaiko gerovės komisijos 

sprendimas 2015-05-26); 

18.9.1. mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, individualizuotos ir pritaikytos 

programos rengiamos pusmečiui; 

18.10. mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo ir laikotarpių (žr. I sk. 9 skirsnis); 

Pedagogų tarybos posėdis 2016-06-07 protokolas Nr. 3); 

18.11. integruojamųjų programų (Saugaus eismo, Žmogaus saugos (pradinio ugdymo 

programose), ugdymo karjerai, sveikatos ugdymo organizavimo ir kt.) (žr. I sk. I8 skirsnis 44 p.; 

KPDASUC Pedagogų tarybos posėdis 2015-06-08, protokolo Nr. 4, KVAC pedagogų tarybos 

posėdis 2015-06-02 Nr. 2); 

18.12. ugdymo turinio integravimo (žr. I sk. 8 skirsnis KPDASUC Pedagogų tarybos posėdis 

2015-06-08, protokolo Nr. 4);  

18.13. švietimo pagalbos mokiniui, akliems ir silpnaregiams vaikams nuo gimimo iki kol jiems 

pradedamas teikti pradinis ugdymas, akliems ir silpnaregiams mokiniams bendrojo ugdymo 

mokyklose ir 18 metų ir vyresniems (žr. III sk. 7, 8 skirsniai); 

18.14. švietimo pagalbos teikimo (konsultacijų skyrimas) (žr. III sk. 5 skirsnis); 

18.15. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą 

(žr. II sk. 3 skirsnis 101 p.; KPDASUC Pedagogų tarybos posėdis 2015-06-08, protokolo Nr. 4) 

18.16. pažintinės ir kultūrinės, projektinės veiklos organizavimo (žr. I sk. 2 skirsnis 22 p.; 
KPDASUC Pedagogų tarybos posėdis 2015-06-08, protokolo Nr. 4, KVAC pedagogų tarybos 

posėdis 2015-06-02 Nr. 2);  Pedagogų tarybos posėdis 2016-06-07 protokolas Nr. 3 

18.17. mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose; 

mokymo ir mokymosi išteklių įgijimo ir panaudojimo (vadovėlių, mokymo priemonių, 

kompensacinės technikos). (žr. I sk. 4 skirsnis 28.4 p.) 

18.18. mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonių: pasiekimų patikrinamųjų darbų 

organizavimo būdų ir laikotarpių, namų darbų skyrimo; 
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18.19. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo, optimalaus grupės dydžio veikloms 

organizuoti (žr. I sk. 11 skirsnis 76, 79 punktai; KPDASUC Pedagogų tarybos posėdis 2015-06-08, 

protokolo Nr. 4, KVAC pedagogų tarybos posėdis 2015-06-02 Nr. 2); 

18.20. reikalavimų mokinių elgesiui taikant prevencines ir poveikio priemones vadovaujamasi 

Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, 

kurioms pritarė LR švietimo ir mokslo ministras 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 

(VGK prevencinė veikla);  

18.21. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų ir būdų (I sk. 7 

skirsnis); 

19. Centro ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal Centro 

tikslus, Lietuvos visuomenės vertybes, konkrečius aklųjų ir silpnaregių, įvairiapusių raidos 

sutrikimų turinčių mokinių ugdymo (si) poreikius. 

20. Centro ugdymo turinys formuojamas ir įgyvendinamas vadovaujantis 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“, 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2016 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. V-46 V „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK- 

2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – 

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos, Bendraisiais ugdymo planais, 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, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo 

rekomendacijomis ir atsižvelgiant į Centrui skirtas mokymo lėšas. 

21. Formuojant Centro ugdymo turinį ir rengiant ugdymo planą remiamasi mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, Centro veiklos įsivertinimo 

duomenimis. 

22. 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, etninei, meninei, pažintinei, 

kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šias dienas planuojama paskirstyti 

atsižvelgiant į skirtingus specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių galimybes, neviršijant 

maksimalaus valandų skaičiaus, skirto tai veiklai nurodyto Bendruosiuose pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programų planuose. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. (1 priedas) 

23. Centre vykdomos programos: 

23.1. prevencinė programa „Žalingi įpročiai“, integruojant į klasės valandėles ir  popamokinę 

(socializacijos skyriaus) auklėtojų veiklą; 

23.2. prevencinė patyčių ir smurto programa (vykdo klasių vadovai ir psichologas); 

23.3. programa „Socialinių įgūdžių ugdymas“ (vykdo auklėtojai); 

23.4. Centro parengta vaikų vasaros „Orientacijos ir mobilumo stovyklos“ programa; 

23.5. sveikatos ugdymo programa (vykdo klasių vadovai, auklėtojai, biologijos mokytojas); 

23.6. ugdymo karjerai programa (vykdo mokytojai, auklėtojai, klasių vadovai, psichologas); 

23.7. klasių vadovams rekomenduojama ŠMM parengtas prevencines programas integruoti į 

klasių veiklą. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

24. Vadovaujantis Centro Vaiko gerovės komisijos (VGK) ir Pedagoginių psichologinių tarnybų 

(PPT) išvadomis ir rekomendacijomis, Centro sprendimu, mokiniui, kuris mokosi pagal 

individualizuotą pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, sudaromas individualus ugdymo planas, 

kuris sudarytų galimybes stebėti mokinio pažangą. 

24.1. individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui: 
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24.1.1. kuris mokomas namie. Jame numatomi mokymosi tikslai, mokinio mokymosi indėlis, 

nurodomi dalykai, koks skiriamas pamokų skaičius, pasiekimų patikrinimo būdai. Mokinys mokosi 

pagal Centro vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų 

tvarkaraštį. 

24.1.2. kuris, pagal PPT išvadas, ugdomas pagal pradinio ar pagrindinio individualizuotą 

programą. 

24.2. mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir Centro vadovui ar vadovo 

pavaduotojui ugdymui, švietimo pagalbos specialistams. (KPDASUC Metodinės tarybos ir Vaiko 

gerovės komisijos sprendimas 2012-06-06 protokolo Nr. 15). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SVEIKATA IR GEROVĖ CENTRE 

 

25. Centras, įgyvendindamas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas: 

25.1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

21:2011. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

(toliau – Higienos norma); 

25.2. sudaro sąlygas mokiniui mokytis pagarbos vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir 

mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir 

saugioje aplinkoje, laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina 

higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį;  

25.3. sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose (bibliotekoje, 

skaitykloje, muzikos terapijos kabinete, žaidimų ir poilsio kambariuose), dalį formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuodamas už Centro ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose 

įstaigose, edukacinėse kelionėse ir pan.) ir koreguodamas ugdymo procesą, pamokų tvarkaraštį. 

26. Į Centro ugdymo turinį integruojama Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 

„Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“, ir priimamas sprendimas dėl jos 

įgyvendinimo būdų (integruoti į kitų dalykų turinį, įgyvendinti per neformaliojo švietimo veiklas, 

skirti atskirą laiką programai įgyvendinti ar kt.).  

27. Centras planuoja ir organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo renginius (sportinė veikla, kasdienio gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymas); 

28. Centras ugdymo (si) aplinką kuria, vadovaudamasi Higienos norma, Ugdymo programų 

aprašais. 

28.1. mokymosi aplinka yra fiziškai, psichologiškai ir socialiai saugi, sveika ir pritaikyta 

regėjimo negalią ir įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams, Pradinio, Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti, sudarant galimybes mokinių aktyviam 

ugdymui (si), mokymuisi individualiai, praktinei ir kitokiai veiklai; 

28.2. mokytojams sudaromos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo 

technologijas: kompiuterius, Brailio spausdintuvus, internetą, interaktyviąją lentą, pagalbines 

kompensacines technines priemones; 

28.3. centro kabinetai įrengti vadovaujantis Mokyklų aprūpinimo standartais (parengti kabinetų 

turtinimo aprašai). Juose skelbiama aktuali mokiniams dalykui skirta medžiaga, mokinių taisyklės, 

projektų medžiaga ir kt.;  

28.4. ugdymosi aplinka atnaujinama vadovaujantis Centro Strateginiu ir Veiklos planais. 

Vadovėliais (Brailio raštu ir kt.) ir mokymo priemonėmis pilnai aprūpina Centras. Dėl reikiamų 

vadovėlių, mokymosi priemonių poreikio ir įsigijimo vykdomi aptarimai su mokytojais ir 

auklėtojais, priimami sprendimai vadovaujantis Centro „Knygų, vadovėlių, spaudos apskaitos, 
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užpajamavimo ir nurašymo tvarkos“ ir kt. aprašais. Centro taryba tvirtina būtinų vadovėlių ir 

mokymo priemonių sąrašus. Nuolat įgyjamos ir kuriamos mokymo ir mokymosi priemonės, padeda 

mokiniams įgyti šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje būtinų kompetencijų, gebėjimų, 

nuostatų ir pasiekti Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytų pasiekimų. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

29. Centre ugdomi mokiniai, turintys didelius ir labai didelius ugdymosi poreikius. Atsižvelgiant 

į jų poreikius vykdomas diferencijuotas ugdymas. Ugdymo diferencijavimas – tai ugdymo tikslų, 

uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, metodų, mokymo (si) priemonių, mokymosi aplinkos, 

vertinimo pritaikymas mokinių skirtybėms. Jo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui 

sėkmingiau mokytis. 

30. Diferencijuotu ugdymu pritaikomi mokiniui mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo 

turinys, metodai, mokymo (si) priemonės, tempas ir skiriamas laikas. 

31. Diferencijavimas taikomas: 

31.1. mokiniui individualiai; 

31.2. mokinių grupei: 

31.3. tam tikroms veikloms atlikti (projektiniai, tiriamieji mokinių darbai, darbo grupės). 

32. Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei, nepažeidžiantis jų priklausymo nuolatinės 

klasės bendruomenei, yra laikinas – tik tam tikro dalyko pamokoms arba tik tam tikroms užduotims 

atlikti. 5-os klasės mokiniai dėl didelio mokinių skaičiaus ir įvairių negalių, dėl specialiosios 

pedagoginės pagalbos ir socialinės pagalbos poreikio dalijami į grupes per visas lietuvių (gimtosios) 

kalbos, matematikos, užsienio (anglų) kalbos, technologijų, informacinių technologijų pamokas, per 

vieną gamtos ir žmogaus ir vieną istorijos  pamokas (VGK 2016-06-15 protokolas Nr. 32). 

33. Centras pagal parengtus ugdomosios veiklos stebėsenos, VGK planus stebi ir analizuoja, kaip 

ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų 

bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo 

diferencijavimo. Vykdomi mokinių pasiekimų aptarimai VGK posėdžiuose kartu su tėvais 

(globėjais, rūpintojais), mokytojų metodinėse grupėse analizuojama kaip galima diferencijuoti 

užduotis, kokius metodus taikyti. Priimant sprendimus atsižvelgiama į mokinio mokymosi 

motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi 

tikslus. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

34. Centras sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir pasiekti kuo 

aukštesnius pasiekimus ir padaryti pažangą. 

35. Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias. Už mokymosi 

pagalbos organizavimą atsakingas VGK pirmininkas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

36. Mokymosi pagalba teikiama: 

36.1. naudojant pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams 

gerinti, specialiąsias pamokas, pratybas (individualios/grupinės), konsultacijas. 

36.2. pastebėjus, kad mokiniui nesiseka pasiekti bendrosiose programose numatytų konkretaus 

dalyko pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir pan. 

36.3. mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi. 

37. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia: 

37.1. jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas, 

pagalbines technines priemones, mokymo priemones. 

37.2. tiflopedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, auklėtojas, mokytojo 

padėjėjas. Specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikiama, vadovaujantis teisės 
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aktais (Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 (Žin., 2011, Nr. 

92-4395, 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 (Žin., 2011, Nr. 92-4396) ir įgyvendinant pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos 

vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 

37.3. specialiojo pedagogo pagalba teikiama pamokų/specialiųjų pratybų/specialiųjų pamokų 

metu, logopedo, psichologo – po pamokų. Mokymosi pagalbos specialistai pildo specialiojo 

pedagogo, tiflopedagogo, logopedo dienynus. 

38. Siekiant gerinti mokinių pažangą ir pasiekimus: 

38.1. sudaromos sąlygos namų darbų užduotis atlikti Centre; 

38.2. per neformalųjį švietimą, projektinę veiklą stiprinama mokinių mokymosi motyvacija; 

38.3. tobulinama mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka; 

38.4. mokytojams sudaromos sąlygos tobulinti ugdymo individualizavimo metodiką. 

39. Mokinių pasiekimai Centre stebimi ir analizuojami (po kiekvieno pusmečio VGK 

posėdžiuose vyksta mokinio pažangos ir pasiekimų aptarimai kartu su tėvais (globėjais/rūpintojais), 

laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus 

informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu 

tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

CENTRO IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

40. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Centro informavimo ir bendradarbiavimo formos:  

40.1. visuotiniai tėvų susirinkimai, klasių mokinių tėvų susirinkimai; 

40.2. bendri centre organizuojami renginiai; 

40.3. įrašai elektroniniame dienyne ar pažymių knygelėse (kurie neturi galimybės prisijungti prie 

E-dienyno), Centro interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“; 

40.4. mokymosi pasiekimų aptarimai; 

405. individualūs pokalbiai; 

40.6. dalyvavimas priimant sprendimus Centro valdyme (veikla Centro taryboje).  

41. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami apie Centre organizuojamą ugdymo 

procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą, esant reikalui- konsultuojami 

įvairiais klausimais. 

42. Centras užtikrina, kad vyktų abipusis ir savalaikis grįžtamosios informacijos apie mokinių 

mokymąsi perdavimas tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų). 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

43. Centras integruoja: kelių dalykų ugdymo turinį, kai kurias kelių dalykų temas ar problemas, 

integruojamųjų programų ir dalykų ugdymo turinį. Temos suderintos, aptartos metodinėse grupėse 

ir numatytos mokytojų teminiuose, klasių vadovų ir auklėtojų planuose. 

44. Centre integruojamos: 

44.1. Sveikatos ugdymo bendroji programa (LR ŠM ministro 2012-08-31 įsakymas Nr. V-1290) 

į biologijos ugdymo turinį;  

44.2. Žmogaus saugos bendrąją programą (LR ŠM ministro 2012-07-18 įsakymas Nr. V-1159) į 

pradinio ugdymo bendrąją programą ir į chemijos ugdymo turinį; 

44.3. Gyvenimo įgūdžių programą į pradinio ugdymo socialinio ir gamtamokslinio ugdymo 

turinį, auklėtojų veiklos programas (LR ŠM ministro 2008-08-26 įsakymas Nr. ISAK-2433 „Dėl 

pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ 11 priedas „Bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“, ); 
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44.4. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą, patvirtintą LR ŠM ministro 2012 

m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“. Etninės 

kultūros ugdymas vykdomas per neformalųjį švietimą pradiniame ir pagrindiniame ugdyme 

(folkloro būrelis „Piemenėliai“). 

44.5. Ugdymo karjerai programą: LR ŠM ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymu „Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo“, patvirtintu 2012 m. liepos 4 d. Nr. 

V-1090/A1-314, Ugdymo karjerai programa, patvirtinta LR ŠM ministro 2014 m. sausio 15 d. Nr. 

V-72, integruojant į atskirų dalykų bendrąsias programas, klasių vadovų veiklą ir vykdant tęstinį 

projektą vyresnių klasių mokiniams „Veiklos modelių regėjimo negalią turintiems jaunuoliams 

sukūrimas ir realizavimas“ (vykdo klasių vadovai ir auklėtojai). 

44.5.1 ugdymo karjerai veiklos organizuojamos asmenų, atsakingų už profesinio orientavimo 

veiklos koordinavimą Centre, dalyvaujant klasių vadovams, įvairių dalykų mokytojams, 

psichologui, siekiant veiksmingiau padėti mokiniams pasirengti gyvenimui ir darbui, pasirinkti 

mokymosi (studijų) kryptį. 

44.5.2. klasių vadovai ir technologijų dalyko mokytojai renka ir teikia informaciją, planuojant 

karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, profesinės veiklos sritį. Šioje veikloje gali būti naudojamos 

įvairios specializuotos interneto svetainės, spausdinti leidiniai, žinynai, organizuojami susitikimai 

su įvairių profesijų atstovais, išvykos į įmones, įstaigas, organizacijas ir pan. 

45.6. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas pradinio ugdymo bendrosiose 

programose, mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų (neformalusis 

švietimas). Informacinės komunikacinės technologijos (kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, 

interaktyvi lenta, mobilieji telefonai ir kt.) ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė ir 

kaip turinio šaltinis, kaip mokymo ir mokymosi erdvė;   

46. atskirų dalykų integruotas pamokas suderinus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui laiką. 

47. Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti (jei pamokoje dirba du mokytojai) įrašomas 

integruojamų dalykų pamokų turinys dienyne tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose. 

48. Pagal veiklos stebėsenos plane įvardintus punktus, Centras analizuoja (integruotų, atvirų 

pamokų, užsiėmimų aptarimas metodinėse grupėse, planai, aplankai), kaip ugdymo procese 

įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose 

programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

49. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Bendrosiomis programomis, 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, aprašo pakeitimu, patvirtintu LR švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-325; ,,Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija), Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimais, patvirtintais 2014 m. 

gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-466 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo 

nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo, 2015 m. liepos 17 d. Nr. V-767. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis 

pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų vertinimą 

atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše 

pateiktą informaciją. 

50. Ugdymo procese akcentuojamas mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis ugdomasis 

vertinimas, kuris rodo, ką konkrečiai mokiniai geba, yra pasiekę ir ko dar turi pasiekti ar tobulinti, 

mokiniai mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti. 
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51. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis Centre priimtais 

susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo (Pedagogų tarybos posėdis 2016-

06-07 protokolas Nr. 3), atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir 

galimybes. Planuodamas 1-os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis, išvada apie vaiko pasiekimus 

(jei mokinys lankė priešmokyklinę grupę), Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadomis. 

Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio Pradinio 

ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi 

tęstinumą. 

51.1. vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, 

įsivertinimas, diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas: 

51.2. formuojamasis ugdomasis vertinimas derinamas su diagnostiniu ir kaupiamuoju vertinimu, 

atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant 

reikalui ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes; 

51.3. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti 

esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes; 

51.3.1. atsižvelgiant į vertinimo tikslą, taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, 

kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną gali būti atliekamas vienas 

diagnostinis darbas. Mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas (pvz.: 

vertinimo aplanką, vertinimo aprašą, pasiekimų knygelę ar kt.);   

51.3.2. įgyvendinant pradinio ugdymo programą informaciją apie mokymosi pasiekimus 

mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, nenaudojami 

pažymių pakaitalai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.); 

51.3.2.1. vertinimo informacija kaupiama mokinio vertinimo aplankuose, e-aplankuose; 

51.3.3. mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, patikrinimas diagnostikos 

tikslais vykdomas reguliariai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas apibendrinamąsias 

užduotis. Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į formuojamojo vertinimo metu surinktą 

informaciją. Diagnostinio vertinimo informaciją būtina panaudoti analizuojant mokinių pažangą ir 

poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus; 

51.4. apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio 

ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per 

pusmetį padarytą pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų 

lygių požymius ir įrašomi:  

51.4.1. pradinio ugdymo dienyne ar pradinio ugdymo dienyne jungtinėms klasėms, išleistame 

vadovaujantis Pradinio ugdymo dienyno forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-2505, (nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. – elektroniniame 

dienyne; Pedagogų tarybos posėdis 2016-06-07 protokolas Nr. 3) : 

51.4.2. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

51.4.3. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta 

arba nepadaryta pažanga: „p.p“ arba „n.p“; 

51.5. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo 

individualizuotą programą ir nesiekiančių įgyti pradinio ugdymo išsilavinimo, bei specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama 

atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“.  

52. Centras, siekdamas padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) 

rezultatų: 

52.1. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę Centre (ypač 

mokytojams, dirbantiems toje pačioje klasėje), vertinimo metu sukauptos informacijos sklaidą;  
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52.2. mokinių daromą pažangą ar ugdymo (si) sunkumus mokytojas kartą per mėnesį arba 

individualių susitikimų metu aptaria su tėvais (globėjais) ir pačiais mokiniais. 

53. Vertinimas vyksta pagal susitarimą tarp mokinio ir mokytojo: 

53.1. mokytojas supažindina mokinius su mokomojo dalyko temos planu, vertinimo tvarka; 

53.2. planuodamas ugdymo procesą, mokytojas planuoja ir vertinimą, siedamas jį su mokymosi 

tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir galias; 

53.3. vertinimo metodus ir formas mokytojai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais ir jų tėvais. 

54. Metodinės grupės susitaria, kokiu būdu formuos kaupiamąjį balą: 

54.1. kaupiamasis balas atspindi mokinio daromą pažangą; 

54.2. kaupiamojo balo sudėtiniai pažymiai aptariami su mokiniu; 

54.3. kaupiamojo balo turinį sudaro mokinio gauti kaupiamojo balo sudėtiniai pažymiai: 1 

pažymys už namų darbus, 1 už savarankišką darbą, 1 už praktinius darbus bei kitas teiktas užduotis; 

54.4. kaupiamojo balo sudėtiniai pažymiai įrašomi į mokytojo darbo sąsiuvinį; 

54.5. kaupiamieji balai įrašomi į klasės dienyną ir mokinio pažymių knygelę. 

55. Kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų vertinimas ir rezultatų fiksavimas: 

55.1. kontrolinius atsiskaitomuosius darbus praveda dalyko mokytojas; 

55.2. atsiskaitomiesiems darbams gali prilygti ir kitos užduotys: teksto mokymasis mintinai, 

perskaitytos knygos aptarimas, projektai, kūrybinės užduotys, referatai, dailės, technologijų ir kitų 

dalykų individualūs darbai; 

55.3. mokytojai iš anksto sudaro atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštį, aptaria jį metodinės grupės 
susirinkime; 

55.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui galutinai suderina tvarkaraštį; 

55.5. direktorius tvirtina atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštį; 

55.6. mokytojas prieš 7 kalendorines dienas informuoja mokinius apie kontrolinių darbų 

vykdymo laiką, jų tikslus ir turinio fragmentus; 

55.7. mokytojas įvertintą kontrolinį darbą aptaria su mokiniu, numato jo ištaisymo būdus; 

55.8. dalyko mokytojas: 

55.8.1. įrašo kontrolinio atsiskaitomojo darbo įvertinimo pažymį į klasės dienyną ir įmokinio 

pažymių knygelę; 

55.8.2. pažymiu įvertina mokinių pasiekimus baigus dalyko programos temą, skyrių ar kitą 

užbaigtą programos dalį; 

55.8.3. mokiniui nuolat praneša apie jo pasiekimų lygį, apie tai, ką ir kaip reikia patobulinti, kad 

būtų pasiekti mokymosi uždaviniai pagal sutartus kriterijus. 

55.9. klasės vadovas tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio pasiekimus pateikia raštu 

vieną kartą per mėnesį; 

55.9.1. klasių vadovai, pasibaigus pusmečiui, parengia mokinių mokymosi pasiekimų suvestines 

ir pateikia tėvams. 

56. Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas. Aprašo kopija perduodama mokyklai, kurioje mokinys 

mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.   

57. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pažanga ir pasiekimai 

vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus taikant 10 balų vertinimo sistemą. 

57.1. dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio pabaigoje įvertinami pažymiu ar įrašu „įskaityta“ 

arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo 

rekomendaciją ir mokyklos vadovo įsakymą, įrašas „neatestuota“, – jeigu mokinio pasiekimai nėra 

įvertinti; 

57.2. dorinio ugdymo (etikos, tikybos), žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų, kūno kultūros, 

menų, technologijų dalykų mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; 

57.3. mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, ugdomų pagal veiklos sritis, pasiekimai 

vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“ pagal mokytojo programose numatytus pasiekimus. 

58. Savarankiško mokymosi, mokymo namuose ugdomų mokinių pasiekimai rašomi į dienyną 

„Savarankiško mokymosi dienynas“. 
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59. Mokinių pasiekimams fiksuoti nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Centro pedagogų tarybos sprendimu 

2016-06-07 protokolas Nr. 3 naudojamas elektroninis dienynas, vadovaujantis Pradinio ugdymo, 

pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo 

elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-1463 redakcija). Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) apie mokinio daromą pažangą, suteiktą mokymosi pagalbą informuojami elektroniniu 

dienynu ar raštu (jei neturi galimybės prisijungti prie Dienyno). 

60. Pagrindinės mokyklos žinių patikra, standartizuotų testų vykdymas organizuojami pagal 

Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą bendrą organizavimo tvarką. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

61. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

61.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę; 

61.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus. 

62. Pamokų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, poreikius. 

63. 1-4, 5, 6-7, 8, 9-10 klasėse, mokiniams skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.  

64. Per dieną mokinio pamokų tvarkaraštyje negali būti daugiau kaip 7 pamokos, per savaitę – 

35 pamokos. 

65. Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas (pagal suderintą atsiskaitomųjų ir 

kontrolinių darbų tvarkaraštį). Mokiniai informuojamai apie kontrolinį darbą ne vėliau kaip prieš 

savaitę  

66. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų. 

67. Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje. 

67.1. atostogoms mokiniams namų darbai neskiriami. 

68. Mokinys Centro vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo: 

68.1. dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, o išimties atvejais – ir kitų dalykų pamokų (ar jų 

dalies) lankymo, jei mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar 

kitas neformaliojo vaikų švietimo programas (pvz., informacinių technologijų, programavimo ir kt.) 

Mokinių pasiekimai įskaitomi atlikus mokytojų parengtas užduotis; 

68.2. pamokų tų dalykų, kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per 

einamuosius mokslo metus nugalėtojas. 

69. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, tuo metu gali 

užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Centras užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą.  

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR 

POPAMOKINĖS VEIKLOS BENDRABUTYJE ORGANIZAVIMAS 
 

70. Centre neformalusis mokinių švietimas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. XI-281, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2695 patvirtinta „Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija“ (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija), 

atsižvelgiant į mokinių poreikius atitinkančias veiklas 
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71. Centras kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo metų pradžioje ir atsižvelgusi į juos, siūlo 

neformaliojo švietimo programas. 

72. Mokytojo parengtas neformaliojo ugdymo programas tvirtina Centro direktorius iki rugsėjo 5 

d.  

73. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių 

mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą 

mokiniai (ar jų tėvai, globėjai) renkasi laisvai iki rugsėjo 10 d. 

74. Neformaliojo ugdymo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių, gretimų, to paties 

koncentro klasių mokinių. Veikla vykdoma pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. 

75. Optimalus mokinių skaičius grupėje 4-10 mokinių. 

76. 2016-2017 mokslo metais skiriamos neformaliojo švietimo valandos. 2 priedas 

77. Neformaliojo ugdymo dienynuose (nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.- elektroniniame dienyne) 

įrašomas neformaliojo švietimo turinys ir tvarkoma apskaita. 

78. Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį. 

79. Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyrius organizuoja ir vykdo veiklą, susijusią su 

mokinių popietiniu užimtumu, socialine veikla, o taip pat veikla, susijusia su Centro buveine. 

80. Skyrius vadovaujasi tais pačiais dokumentais, kuriais grindžiama visa Centro veikla: 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 

mokslo ministerijos aktais, Centro nuostatais, strateginiu ir veiklos planais. 

81. Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyrius atsakingas už mokinių apgyvendinimą 

Centro bendrabutyje, sudaro sąlygas kasdieninio gyvenimo įgūdžiams formuoti, lavinti ir tobulinti, 

ruošia socialinei adaptacijai ir integracijai į visuomenę. 

82. Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas. 

83. Popamokinė veikla organizuojama: 

83.1. Centro bendrabutyje, vadovaujantis Centro direktorius patvirtintais dokumentais: Centro 

bendrabučio tvarkos aprašu (2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-130), dienotvarke (2013 m. rugsėjo 3 

d. Nr. T1-56), apgyvendinimo bendrabutyje tvarkos aprašu (2013 m. rugsėjo 2 d. Nr. T1-7).  

83.2. Pailgintos dienos (popamokinėje) grupėje, vadovaujantis „Pailgintos dienos (popamokinės) 

grupės paslaugos teikimo Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo Centre tvarkos aprašu, patvirtintu 

direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. T1-132. 

84. Centro direktoriaus įsakymu kasmet tvirtinama bendrabutyje gyvenančių mokinių grupės ir 

auklėtojų, dirbančių su šiomis grupėmis, darbo grafikai.  

85. Popietinė ugdomoji veikla planuojama pagal parengtus auklėtojų užsiėmimų planus, kurie 

derinami su neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėju. 

85.1. užsiėmimų planai rengiami atsižvelgiant į auklėjamosios grupės mokinių gebėjimus ir 

poreikius. 

86. Centro auklėtojai planuoja grupėms aktualias veiklas, pokalbius, edukacines ir pažintines 

išvykas, grožinės literatūros ir spaudos apžvalgas, renginius, projektines veiklas, individualias 

veiklas nematantiems vaikams. 

   

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

87. Mokinių mokymasis namie 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 mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir Mokymosi pagal formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, LR ŠM ministro 

2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK-1836 „Dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 

sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą 
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tausojantis režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi 

poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

87.1. Bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus dalykus ar 

integruojant ugdymo dalykų turinį; 

87.2. mokiniui, mokomam namie, Centras, suderinęs su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

atsižvelgusi į gydytojo konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą; 

87.3. mokinys gydytojo leidimu dalį ugdymo valandų/pamokų gali lankyti Centre. Šios 

valandos/pamokos įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą. 

88. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio/pagrindinio ugdymo individualizuotą programą: 

88.1. mokiniui, turinčiam nežymų intelekto sutrikimą skiriamos valandos vadovaujantis pradinio 

ugdymo programos bendrųjų ugdymo planų nurodytos 58.5 papunktyje, pagrindinio ugdymo 

programos bendrųjų ugdymo planų 97-100 punktais; 

88.2. mokiniui, turinčiam vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą mokyti namie 

skiriamos 8 valandos per savaitę, ugdo specialusis pedagogas.  

89. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), Centro vadovo įsakymu mokinys gali 

nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Centro 

sprendimu mokiniui, besimokančiam namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per 

savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti Centro nuožiūra mokinio pasiekimams gerinti. 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE, KLASIŲ DALIJIMAS 
 

90. Centre yra jungiamos 8 klasės: trys 3-4 klasės, dvi 5-6 klasės, viena 6-7 klasė, viena 7-8-9 

klasė ir viena 9-10 klasė.  

90.1. 3a-4a lavinamajai klasei skiriama 21 pamoka, 3d-4c jungtinei klasei skiriamos 24 

pamokos, 5a-6a, 5b-6b lavinamosioms klasėms- 22 pamokos, 6b-7a klasėje-30 pamokų, 7-8-9 

klasei- 21 pamoka. 

91. 5-oje klasėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo“ III 

skyriaus 17 p. organizuojant mokinių ugdymą, dalyvaus 2 mokytojai. Per lietuvių (gimtosios) 

kalbos, matematikos, užsienio (anglų) kalbos, istorijos, gamtos ir žmogaus, informacinių 

technologijų pamokas klasė dalijama į grupes (žr. p. 32.) (pedagogų tarybos posėdis 2016-06-07 

protokolas Nr. 3, VGK 2016-06-15 protokolas Nr. 32. 

 

II SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

92. 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metais 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 (Žin., 2008 Nr. 99-3848) ir 

vadovaujantis 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46 V „Dėl 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK- 2433 „Dėl pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo. 

93. 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metais pradinio ugdymo programai (ugdymo dalykams) 

skiriamos valandos pagal 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos 
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bendrojo ugdymo plano (PUPBUP) 23, 24, 96 punktus (dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius 

per savaitę bendrajai programai įgyvendinti. 

94. Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą ir ugdomiems pagal 

individualizuotą pradinio ugdymo programą, atskiros veiklos planuojamos lentelėje nurodytam 

minimaliam pamokų skaičiui atskiriems ugdymo metams (klasei) (96 p.). 

 95. Valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos specialiajai veiklai 

sutrikusioms funkcijoms lavinti, individualiai ar grupinei specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

96. Ugdymo sričių įgyvendinimas: 

96.1. Dorinio ugdymas: 

96.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės 

religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  

96.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal jo tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą; 

96.1.3. Specialiosiose klasėse (lavinamosiose), skirtose vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto 

sutrikimą turintiems mokiniams dorinį ugdymą (etiką) moko specialusis pedagogas. 

96.2. Kalbinis ugdymas:  

96.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas; 

96.2.2. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

96.2.2.1. pirmosios užsienio (tėvai parinko anglų) kalbos mokoma antraisiais-ketvirtaisiais 

pradinio ugdymo programos metais;  

96.2.2.2. 2b, 3b, 3d-4d (jungtinėje) klasėse skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę. 

96.3. Gamtamokslinis ir socialinis ugdymas:  

96.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams 

palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje.  

96.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis dalis pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama ugdymo 

procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje.  

96.4. Matematinis ugdymas: 

96.4.1. organizuojant matematinį ugdymą mokytojai vadovaujasi Bendrosiomis programos 

matematikos dalyko programa, naudoja informacines komunikacines technologijas, skaitmenines 

mokomąsias priemones „Teddy games“, „Sebran“, „Skaičių miestelis“, www.mokinukai.lt,  

www.žiburėlis.lt ir kt., dalyvauja mintino skaičiavimo konkurse „Matmintinis“. 

96.5. Kūno kultūra ir sveikatos ugdymas (kūno kultūra, žmogaus sauga): 

96.5.1. viena kūno kultūros pamoka per savaitę skiriama aktyvaus judėjimo pratyboms; 

96.5.2. 2 ir 3 klasėje yra skiriamos 2 pamokos per savaitę; 

96.5.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą organizuojama neformaliojo švietimo veikla 

„Fizinis aktyvumas ir sveikata“, „Fizinis aktyvumas sutrikusio regėjimo mokiniams“; 

96.5.4. pratimai ir krūvis mokiniams skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

96.5.5. individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriama po 2 pamokas per savaitę 

kiekvienam mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi (vidutinio, labai žymaus laipsnio) ar 

turinčiam vidutinių, žymių ar labai žymių judesio ir padėties sutrikimų.  

96.6. Meninio ir technologinis ugdymas (dailė, muzika ir technologijos): 

96.6.1. muzikos moko dalyko specialistas; 

96.6.1. technologiniam ugdymui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 1/3 dalykui ir 

technologijų dalykui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 23,24 punktuose. 

97. Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriamos ugdymo valandos per savaitę. 3 priedas. 

 

http://www.mokinukai.lt/
http://www.žiburėlis.lt/
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TREČIASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

98. Centras, vykdydamas pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo 

Bendrosiomis programomis, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo, 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46 V „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ pakeitimo. 

99. Centras, vykdydamas pagrindinio ugdymo programą ir formuodamas Centro ugdymo turinį, 

privalo užtikrinti Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiriamų 

pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 123, 124 punktuose. 

100. Centras skiria adaptacinį l mėnesio laikotarpį pradedantiesiems mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant mokiniams 

padėti sėkmingai adaptuotis, šią veiklą vykdo klasės vadovai, auklėtojai, švietimo pagalbos 

specialistai. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pažangos ir pasiekimų pažymiais nevertinami.  

101. Socialinė-pilietinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma. Jai per mokslo 

metus skiriama ne mažiau kaip 5 pamokos (valandos). Socialinė veikla siejama su pilietiškumo 

ugdymu, Centro bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos 

programomis. Taip pat vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos (www.smm.lt) paaiškinimais 

dėl socialinės veiklos organizavimo. Mokinys gali savarankiškai pasirinkti atlikti socialinę veiklą. 

Tai mokinio pasirinkta ar Centro rekomenduojama veikla. Apie vykdytą socialinę veiklą mokinys 

atsiskaito klasės vadovui. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. 

102. 5a-6a, 5b-6b ir 7-8-9b specialiosiose (lavinamosiose) klasėse ugdymas organizuojamas 

atskiromis veiklos sritimis.  

103. Pirmąjį pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo mėnesį mokinių pasiekimai 

kontroliniais darbais netikrinami. Mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus 

siekdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo (-si) pasiekimus; 

104. Valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamos specialiajai veiklai 

sutrikusioms funkcijoms lavinti, individualiai ar grupinei specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

105. Centras užtikrina raštingumo, ypač skaitymo gebėjimų, ugdymą per visų dalykų pamokas: 

105.1. priimti bendri kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje: informacinių technologijų 

pamokose naudotis lietuviška aplinka, skatinti mokinius per visų dalykų pamokas mintis (žodžiu ir 

raštu) reikšti taisyklingai, rišliai, nuosekliai, visų dalykų mokytojai turi mokėti vartoti dėstomo 

dalyko lietuviškus terminus ir pan. 

105.2. mokytojai užduotis naudoja ir skaitymo gebėjimams, ir lietuvių kalbai ugdyti; atkreipia 

mokinių dėmesį į kalbinės raiškos logiškumą, teiginių argumentavimą;  

106. Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir tikyba), 

kalbos (lietuvių gimtoji kalba, kitos gimtosios kalbos, lietuvių valstybinė kalba, užsienio kalbos), 

matematika, gamtamokslinis ugdymas (biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, 

geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas, psichologija), meninis ugdymas (dailė, 

muzika, šokis, teatras, šiuolaikiniai menai), informacinės technologijos, technologijos, kūno kultūra, 

bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

107. Dorinis ugdymas: dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos 

tikybos ar etikos dalyką)  mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 iki 16 

metų mokinys savarankiškai renkasi pats.  
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108. Kalbos. 

108.1. Lietuvių kalba ir literatūra 

108.1.1. integruojamas lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokymas laisvės kovų istorijai 

skiriant 18 pamokų; 

108.1.2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje 

numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos išlyginti mokymosi spragas (skirti konsultacijas). 

108.2. Užsienio kalbos. 

108.2.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau  mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

108.2.2. antrosios užsienio kalbos mokyti privaloma nuo 6 klasės. Centras sudaro galimybę 

rinktis antrąją užsienio kalbą iš dviejų užsienio kalbų (rusų ir vokiečių). Tėvų prašymu 6-oje klasėje 

mokiniai bus mokomi antrosios užsienio (rusų) kalbos; 

108.2.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą „KELTAS“); 

108.2.4. neturintys gebėjimų mokytis užsienio kalbų, Vaiko gerovės komisijos sprendimu nuo 

užsienio kalbos mokymosi atleidžiami arba mažinamas pamokų skaičius (SUK 2009-03-30, 

protokolas Nr.8; 2010-05-24 Nr. 8, SUK 2011-05-12 protokolas Nr. 8, VGK 2012-03-07, 

protokolas Nr. 9; VGK 2016-05-27 protokolas Nr. 26, ). Pamokos skiriamos specialiosioms 

pratyboms ar neformaliam švietimui; 

108.2.5. Pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

tęstinumas. Keisti užsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tuo atveju, 

jeigu mokinio norimos mokytis kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta tos kalbos 

Bendrojoje programoje arba, jei mokinys atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo 

metu lankoma įstaiga dėl objektyvių priežasčių nesudaro galimybės tęsti mokytis pradėtą kalbą. 

Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti 

mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus, skiriant ne mažiau nei 

vieną papildomą užsienio pamoką per savaitę; 

108.2.5.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

su: savivaldybės mokykla (biudžetinė įstaiga) – su savivaldybės vykdomąja institucija. Skiriant 

pamokų skaičių, vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų 123, 124 punktais; 

108.2.5.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų reikalavimų (pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis). Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos 

mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal iš anksto priimtą 

susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

108.3. Matematika.  

108.3.1. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti rekomenduojama naudotis 

Nacionalinio egzaminų centro parengtomis matematinio raštingumo užduotimis; 

108.3.2 naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis 

mokomosiomis priemonėmis; 108.3.3. stebėti mokinių matematikos pasiekimus ir, remiantis 

duomenimis (pavyzdžiui, standartizuotų testų rezultatais), numatyti pagalbą mokiniams (užduotis ir 

metodus spragoms įveikti), kurių mokymosi pasiekimai žemi;  

108.3.4. Ugdant gabius matematikai vaikus naudotis nacionalinių olimpiadų, konkurso 

„Kengūra“ užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis) ir kitais šaltiniais. 

108.4. Informacinės technologijos. 

108.4.1. 7-8 klasėse skiriamos 35 dalyko pamokos; 

108.4.2. 9-10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Centras siūlo rinktis ne mažiau kaip du modulius. Modulį renkasi mokinys; 
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108.4.3. integruoti informacines technologijas į dalykų pamokas, numatant jas teminiuose 

planuose.  

108.5. Gamtamokslinis ugdymas.  
108.5.1. Gamtos mokslų mokymasis grindžiamas realiais arba virtualiais gamtamoksliniais gamtos 

reiškinių, procesų, objektų tyrimais, skiriant dėmesį dinamiškos tikrovės problemoms atpažinti ir 

spręsti, pirmiausia – lokaliu, vietos aplinkos ir bendruomenės lygmeniu, o įgijus patirties – Lietuvos ir 

globaliu lygmeniu. Gamtamoksliniai tyrimai atliekami stebint, analizuojant, eksperimentuojant, 

modeliuojant ar vykdant kitas praktines veiklas. Skatinamas mokinių bendradarbiavimas ir (ar) 

komandinis darbas;  

108.5.2. atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemonėmis, 

taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, 

kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir mokymosi ištekliais 

už mokyklos ribų (mokslo parkų, universitetų, verslo įmonių laboratorijos, nacionaliniai parkai ir 

kt.); 

108.5.3. Centre mokymosi aplinka minimaliai pritaikyta eksperimentiniams ir praktiniams 

įgūdžiams ugdyti. Rekomenduojama dvi gamtos mokslų pamokas organizuoti viena po kitos, 

sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus;  

108.5.4. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti rekomenduojama skirti ne mažiau 

kaip 30-40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus; 

108.6. Socialinis ugdymas.  
108.6.1. Per socialinių mokslų pamokas mokymąsi grįsti tiriamojo pobūdžio metodais, 

diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 

komunikacines technologijomis; 

108.6.2. siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir 

Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes istorijos ir geografijos mokymą 

rekomenduojama organizuoti netradicinėse aplinkose (pavyzdžiui, saugomų teritorijų lankytojų 

centruose, muziejuose); 

108.6.3. pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokomasi pilietiškumo pagrindų. Jos 

organizuojamos 9-10-oje klasėje. Dalis pilietiškumo ugdymo pagrindų įgyjama dalyvaujant 

akcijose.  

108.6.4. Laisvės kovų istorijai mokyti skirti ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas; 

108.6.5. formuojant istorijos ugdymo turinį 5-6 klasėse priimtas sprendimas dėl turinio 

išdėstymo eiliškumo: kursą 5-oje klasėje pradėti nuo pasaulio istorijos epizodų pereinat į Lietuvos 

istorijos epizodus. 6-oje klasėje- nuo Lietuvos istorijos epizodų pereinant į Europos istorijos 

epizodus.  

108.7. Kūno kultūra.  

108.7.1. Kūno kultūrai skiriamos 2 valandos per savaitę. Mokiniams yra sudaromos sąlygos 

papildomai dalyvauti aktyvaus judėjimo pratybose per Centro neformaliojo švietimo veiklą; 

108.7.2. mokinių arba jų tėvų prašymu gali dalyvauti aklųjų ir silpnaregių vaikų-jaunimo sporto 

ir sveikatingumo klubo „Parolimpietis“ veikloje arba neformaliojo švietimo įstaigose (sporto 

mokykloje). Centras tvarko mokinių, lankančių pratybas apskaitą; 

108.7.3. organizuojant kūno kultūros pamokas patalpose atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus; 

108.7.4. atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos mokiniai dalyvauja 

pamokose ir užsiima kita veikla: žaidžia stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, vykdo socialinę veiklą, 

dirba skaitykloje.  

108.8. Meninis ugdymas. 

108.8.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos dalykai; 

108.8.2. menų dalykų mokymas integruojamas į neformalųjį švietimą. 

108.9. Technologijos. 
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108.9.1. Mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų; 

108.9.2. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. 

Numatomos ekskursijos į profesinio rengimo mokyklas/centrus ar susitikimai su mokyklų/centrų 

atstovais (Ryšininkų mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Kauno vaikų 

socializacijos centras, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras ir kt.); 

108.9.3. baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir polinkius 

mokiniai renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Antrą pusmetį keičiamos programos. 

108.10. Žmogaus sauga. Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus 

saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159. 

109. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę.  

4 priedas. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ  

(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ),  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

110. Centras, rengdama mokyklos ar mokinio individualųjį ugdymo planą, sudaro sąlygas mokiniui, 

turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną 

švietimo pagalbą, užtikrina ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą. 

111. Centras, rengdamas ugdymo planą atsižvelgia į mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvairovę, mokinių ir jų tėvų (globėjų) pageidavimus, pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas ir 

rekomendacijas, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

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

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

112. Centras sutrikusios regos ir įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams, 

sudarydamas ugdymo planą, vadovaujasi Bendruosiuose ugdymo planuose pradinio, pagrindinio 

ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, nurodytu Pradinio 

ugdymo programos Bendrųjų ugdymo planų 23, 24, 96 punktuose, pagrindinio ugdymo programos 

bendrųjų ugdymo planų 123, 124, 7 priedo 6 punktuose. 

112.1. pritaikant planą mokinio reikmėms: 

112.1.1 iki 20% (pradiniame ugdyme), 30% (pagrindiniame) koreguojamas dalykų programoms 

įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičius, nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus 

pamokų skaičiaus per savaitę; 

 112.1.2. planuojamos specialiosios pamokos ar didinamas pamokų skaičius kitų dalykų 

mokymui, technologiniam ugdymui, neformaliajam švietimui; 

112.1.3. pagal poreikį trumpinama pamokų trukmė 5 minutėmis, skiriant sveikatą tausojančiom 

pertraukom organizuoti, ugdomajai veiklai keisti ir kt.   

113. Mokiniui, turinčiam didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, dirbti su specialiųjų poreikių 

vaikais klasės mokytojui padeda specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas. 

114. Pritaikytas ir individualizuotas ugdymo programas rengia pradinių klasių ir dalykų 

mokytojai, konsultuojami Сentro specialiojo pedagogo, aptaria Vaiko gerovės komisijoje ir pateikia 

tvirtinti direktoriui iki rugsėjo 15 d. 
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115. Individualus ugdymo planas rengiamas:  

115.1. mokiniui, kurio specialiųjų ugdymosi poreikių negali tenkinti bendrasis mokyklos ar klasės 

ugdymo planas;  

115.2. atsižvelgiant į ugdymo programą, pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos 

rekomendacijas, ugdymo formą ir mokymo organizavimo būdą, mokyklos galimybes;  

115.3. mokiniui, turinčiam  didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

115.4. mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu ar savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;  

115.5. kai mokiniui pagal pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos 

vaiko gerovės komisijos rekomendacijas tam tikru laikotarpiu reikia intensyvios pedagoginės ir švietimo 

pagalbos;  

115.6. bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), 

švietimo pagalbos specialistams.  

116. Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos siūlymu, 

tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu mokiniui, turinčiam didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymas pritaikomas taip:  

116.1. mokinys, dėl klausos sutrikimo, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, 

skaitymo ir (ar) rašymo sutrikimų, intelekto sutrikimų (taip pat ir nepatikslinto intelekto sutrikimo), 

judesio ir padėties sutrikimų, kochlearinių implantų, dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų, taip pat turintis 

mokymosi sunkumų dėl nepalankios aplinkos, gali vėliau pradėti mokytis pirmosios užsienio 

kalbos, mokytis tik vienos užsienio kalbos arba pradėti vėliau mokytis antrosios užsienio kalbos 

(VGK 2016-06-15 protokolas Nr. 32). 
116.2. tiems, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, šioje programoje 

prasidedančius dalykus galima pradėti įgyvendinti metais vėliau, juos sieti su mokinių praktiniais 

interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis;  

116.3. tiems, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal bendrųjų ugdymo planų 123 ir 124 punktus, vietoje kelių tos srities dalykų Centras 

organizuoja integruotas šių sričių dalykų pamokas, projektines veiklas, skirtas esminėms srities dalykų 

ir bendrosioms kompetencijoms įgyti; 

116.4. mokinys, atleistas nuo dalyko mokymosi pagal šį bendrųjų ugdymo planų punktą, laikomas 

baigusiu pagrindinio ugdymo programą, jei kitų ugdymo plano dalykų įvertinimai yra patenkinami.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

117. Mokinio, turinčio regos, įvairiapusių raidos sutrikimų, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo 

programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami pagal bendrosiose programose numatytus 

pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 68-78 punktų nuostatomis. 

118. Mokinio, turinčio regos, įvairiapusių raidos sutrikimų,  kuris mokosi pagal bendrojo 

ugdymo dalykų pritaikytą programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai ugdymo procese vertinami 

pagal šioje programoje numatytus pasiekimus, vertinimo kriterijai aptariami su mokiniu, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, susitariama, kokiais aspektais 

bus pritaikomas mokinio pasiekimų vertinimas ir pa(si)tikrinimų būdai, kaip jie derės su 

bendrosiose programose numatytais pasiekimų lygiais. 

119. Mokinys, turintis regos, įvairiapusių raidos sutrikimų, kuris mokosi pagal individualizuotą 

pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, pasiekimai vertinami pagal mokytojo programose 

numatytus pasiekimus. Pasiekimai vertinami įrašais, „padarė pažangą“, „nepadarė pažangos“, 

„įskaityta“, „neįskaityta“, pildomi pasiekimų vertinimo aprašai. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

MOKYMAS NAMIE 

 

120. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdais organizuoja Centras, pagal Vaiko gerovės komisijos ar 

pedagoginės psichologinės tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą 

mokymosi namie laikotarpiui.  

120.1. Mokiniui, besimokančiam pagal bendrojo ugdymo arba pagal bendrojo ugdymo pritaikytą 

programą, mokyti namie Centras skiria pamokų, vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 97-100 ir 

154-160 punktais, 1-2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms; 

120.2 mokiniams dėl nežymaus intelekto sutrikimo pagal pradinio ugdymo programą mokyti 

namie skiriamos 9 valandos per savaitę (58.5 p., 86 p.), pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, vadovaujantis 97-100 ir 154-160 punktais;  

120.3. turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą  skiriama 8 valandos per 

savaitę, ugdo specialusis pedagogas; 

120.4. turintį regos (išskyrus nežymų) – tiflopedagogas; 

120.5. specialusis pedagogas, atsižvelgęs į individualius gebėjimus, kartu su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) sudaro individualų ugdymo planą, konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); 

120.6. turinčiam judesio ir padėties sutrikimų (VCP) skiriamos 2 valandos per savaitę gydomajai 

mankštai. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ  

PARENGIAMOSIOSE KLASĖSE 

 

121. Parengiamoji klasė yra skirta mokiniams Bendrojoje programoje numatytiems pasiekimams 

pasiekti per ilgesnį laiką, skiriant papildomus privalomo ugdymo metus. Parengiamosiose 

specialiosiose klasėse akliesiems ir silpnaregiams, mokinių ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo plano 23, 24 punktuose nurodytu 1-2 

klasėje ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų valandų skaičiumi per savaitę vieneriems 

metams. Atskiriems dalykams numatytas ugdymo valandų skaičius gali būti keičiamas atsižvelgiant 

į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, išlaikant mokiniui privalomų ugdymo valandų skaičių 

per savaitę. Skiriama specialioji pamoka abilitacinėms pratyboms (sensomotorikai ir regėjimui 

lavinti. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ  

IR BESIMOKANČIŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO IR BENDROJO UGDYMO  

PRITAIKYTAS PROGRAMAS, UGDYMAS 

 

122. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ar bendrojo ugdymo pritaikytą programą ir 

turi specialiųjų ugdymosi poreikių, Centro ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 23, 24 (pradinio ugdymo programos), 123, 124 (pagrindinio ugdymo programos) 

punktuose dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, kuris gali būti 

koreguojamas iki 20 procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti 

mažinamas ar didinamas 1-2 pamokomis. 

123. Sutrikusios regos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 23, 24 (pradinio ugdymo programos), 123, 124 (pagrindinio 

ugdymo programos) punktais. Ugdymo plane specialiosios pamokos ir specialiosios pratybos 

skiriamos:  
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123.1. silpnaregiui mokiniui, kuriam gresia pavojus apakti, individualioms pratyboms (iki 

ketverių metų) mokyti Brailio rašto skiriamos 1-2 pamokos per savaitę, kursas gali būti 

intensyvinamas;  

123.2. aklam (regėjimo aštrumas nuo šviesos pojūčio – iki 0,04) ir silpnaregiui (regėjimo 

aštrumas – 0,05-0,1) mokiniui regėjimui lavinti galima skirti 1-2 pamokas per savaitę (turint 

mokymo lėšų). Šis kursas gali būti intensyvinamas; 

123.3. tiflopedagoginė pagalba aklam ir žymią silpnaregystę (regėjimo aštrumas su korekcija 

geriau matančia akimi nuo – 0,05 iki 0,1) turinčiam mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio 

ugdymo programą, yra privaloma; 

123.4. nereginčiam mokiniui mobilumo lavinimo individualioms pratyboms skiriama po 1 

pamoką per savaitę. Šios pamokos gali būti skiriamos ir kasdienio gyvenimo bei komunikaciniams 

įgūdžiams ugdyti. 

124. Kurčneregio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis pagrindinio 

ugdymo Bendrųjų ugdymo planų 7 priedu. Kurčneregį ugdo tiflopedagogas ir specialusis pedagogas 

pagal mokinio individualų ugdymo planą. 
125. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokiniui mokyklos ar individualus ugdymo planas 

sudaromas, vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų 123, 124 ir 137 punktais. Ugdymo plane 

specialiosios pamokos skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti:  

125.1. 7-8-9 klasėje skiriama 1 pamoka per savaitę naudojimosi kompiuteriu ir specialiosiomis 

mokymosi priemonėmis įgūdžių formavimui. 

125.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyvios komunikacijos būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos 

lavinimo specialiosioms pratyboms skiriama po 1 pamoką per savaitę (mokinys mokomas individualiai). 

125.3. mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam sunkių ir labai sunkių judesio ir 

padėties sutrikimų, individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriama 2 pamokos per 

savaitę; 

126. Tiflopedagoginė pagalba akliems ir silpnaregiams mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, 

profesinio mokymo įstaigose teikiama vadovaujantis: Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795; Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius 

dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais 

įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775; Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, 

patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro, LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317; Specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228. 

126.1. kiekvienam aklam ir silpnaregui mokiniui pagal jo poreikius skiriama iki 2 val. per savaitę 

individualioms tiflopedagogo konsultacijoms. 

126.2. tiflopedagoginė pagalba, teikiama aklam ir žymią silpnaregystę (regėjimo aštrumas su 

korekcija geriau matančia akimi nuo 0,05 iki 0,1) turinčiam mokiniui, besimokančiam pagal 

pradinio ugdymo programą, yra privaloma ir teikiama ne mažiau nei 2 valandas per savaitę (2015-

2016 ir 2016-2017 m. m. PUPBUP 89.5 punktas). 

126.3. tiflopedagoginė pagalba, teikiama aklam ir žymią silpnaregystę (regėjimo aštrumas su 

korekcija geriau matančia akimi nuo 0,05 iki 0,1) turinčiam mokiniui, besimokančiam pagal 

pagrindinio ugdymo programą, yra privaloma (2015-2016 ir 2016-2017 m. m. PVUPBUP 144.3. 

punktas). 
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

INDIVIDUALIZUOTĄ PROGRAMĄ, UGDYMAS 

 

127. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, individualus ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į mokinio intelekto sutrikimą 

(nežymus, vidutinis, žymus ar labai žymus), mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą, 

ugdymą įgyvendinančios mokyklos paskirtį.  

128. Ugdymas organizuojamas mokinio specialiesiems ugdymosi poreikiams pritaikytoje 

mokyklos aplinkoje, teikiant būtiną pagalbą, aprūpinant ugdymui skirtomis specialiosiomis 

mokymo ir techninės pagalbos priemonėmis: 

128.1. pradinio ar pagrindinio ugdymo individualizuota programa rengiama mokiniui 

atsižvelgiant į mokinio galias ir gebėjimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos 

rekomendacijomis; 

128.2. mokiniui, turinčiam nežymų intelekto sutrikimą, kurio ugdymas organizuojamas 

vadovaujantis pradinio ugdymo programos Bendrųjų ugdymo planų 23, 24 p., pagrindinio ugdymo 

programos bendrųjų ugdymo planų 123, 124 punktais. Savaitinių valandų skaičius gali būti 

keičiamas iki 15% (pradiniame ugdyme), iki 25% (pagrindiniame ugdyme), socialinio ugdymo 

srities dalykai mokomi integruotai, planuojama papildoma mokytojo pagalba, specialiosios 

pamokos, mažinamas 1-2 pamokomis minimalus privalomų pamokų skaičius didinant neformaliojo 

švietimo valandas. 

128.3. specialiosiose klasėse (lavinamosiose) visų dalykų (išskyrus gydomąją kūno kultūrą ir 

muziką) moko vienas mokytojas – specialusis pedagogas; 

128.4. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio ir (ar) 

emocijų ir kt. sutrikimų, skiriamos specialiosios pratybos – 1 pamoka per savaitę. 

129. Ugdymas veiklomis organizuojamas mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, pagal 

96.p. (pradinio ugdymo programos BUP) ir 7 priedo (pagrindinio ugdymo programos BUP) 6 

punktuose nurodytą pamokų skaičių atskiriems ugdymo metams (klasei). Šios veiklos mokytojo 

nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgus į mokinio poreikius, sveikatą. 

130. Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5-10 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę naudojimosi 

kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo funkcijoms 

lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 

131. Mokiniams, turintiems vidutinių, didelių, labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl 

įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, intelekto sutrikimo, mokymosi sunkumų dėl nepalankios 

aplinkos, bendrųjų mokymosi sutrikimų Vaiko gerovės komisijos, pedagoginės psichologinės 

tarnybos, tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu galima vietoje užsienio kalbų, fizikos, chemijos 

pamokų skirti pamokas meniniam, technologiniam ugdymui ir specialiosioms pratyboms ir 

pamokoms (143 p.) (SUK protokolo nr. 9, 2011-05-12). 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

TIFLOPEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

AKLIEMS IR SILPNAREGIAMS VAIKAMS NUO GIMIMO 

IKI KOL JIEMS PRADEDAMAS TEIKTI PRADINIS UGDYMAS 

 

132. Tiflopedagoginė pagalba akliems ir silpnaregiams vaikams nuo gimimo iki kol jiems 

pradedamas teikti pradinis ugdymas teikiama vadovaujantis: Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795; Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių 

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir 

socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, 
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patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775; Mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių 

skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro, LR sveikatos 

apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-

1265/V-685/A1-317; Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228. 

133. Tiflopedagoginė pagalba akliems ir silpnaregiams vaikams nuo gimimo iki kol jiems 

pradedamas teikti pradinis ugdymas teikiama namuose ir mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas: 

133.1. kiekvienam aklam ir silpnaregiui vaikui ugdomam mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas, skiriamos 2 val. per savaitę individualioms tiflopedagogo 

pratyboms; 

133.2 tiflopedagoginės pagalbos teikimui aklam ir silpnaregiui vaikui namuose skiriamos 4 

valandos per savaitę. 

134. Tiflopedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams vaikams namuose ar mokykloje, 

vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, teikia tiflopedagogas. 

135. Tiflopedagogas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko individualias galimybes, kartu su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) sudaro ugdymo programą, lavina gebėjimus ir konsultuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus). 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

APAKUSIŲ 18 METŲ IR VYRESNIŲ ASMENŲ SOCIALINIS UGDYMAS 
 

136. Apakę 18 metų ir vyresni asmenys socialiai ugdomi namie: 

136.1. apakusių asmenų socialinio ugdymo programas įgyvendinti skiriamų valandų skaičius per 

savaitę: 

 

Ugdymo kryptys Skiriama valandų per savaitę 

Brailio rašto mokymas 

Orientacija erdvėje ir savarankiškas judėjimas 

Kompiuterinis raštingumas 

Kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžių ugdymas 

 

 

4 

 

136.2. apakusį 18 metų ir vyresnį asmenį namie moko tiflopedagogas; 

136.3. ugdymo kryptys parenkamos ir individualus ugdymo planas sudaromas, atsižvelgus į 

apakusio asmens gebėjimus ir pageidavimus; 

136.4. Brailio raštui mokyti skiriama iki 60 valandų, orientacijos erdvėje ir savarankiško 

judėjimo – iki 90 valandų, savitarnos ir buitiniams įgūdžiams lavinti – iki 60 valandų. 

______________________ 
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Rengė:  

darbo grupės ugdymo plano sudarymui  

KPDASUC direktoriaus  

2016-04-29 įsakymas Nr. T1-23  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Lolita Andriuškevičienė 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA: 

Kauno Prano Daunio  

aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro  

Centro tarybos 2016-06-22 protokolas Nr. 2  

Centro tarybos pirmininkas   Lina Vitkuvienė 
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1 priedas 

 

 

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS 

 

2016/17 m. m. mokinių kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, pažintinės, praktinės, socialinės, prevencinės veiklos programa 

 

(5-10 d., įeinančių į mokslo metų dienų skaičių) 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė/veikla Laikas 

Klasės ar jų 

grupės 
Vykdytojai 

Kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla 

1. Mokslo ir žinių diena. Rugsėjo 1-osios šventė  2016 m.  

rugsėjo 1 d. 

1-10 kl. 

 

Muzikos mokytojai, klasių 

vadovai, pedagogai 

2. Adventinis rytmetis su Kauno rajono Garliavos Jonučių 

progimnazija 

2016 m. 

gruodis 

1-4kl. Klasių  vadovai, auklėtojai 

3. Kalėdinė popietė „Dvylika brolių“ 

 

2016 m.  

gruodžio 22 d. 

1-10 kl. Klasių  vadovai, auklėtojai 

4.  Tęstinis projektas su Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazija 2016 m. 

balandis 

1-4 kl. Klasių  vadovai, auklėtojai 

5. Mokslo metų užbaigimo šventė „Sudie mokykla- sveika, vasara“ 2016 m.  

gegužė-

birželis  

1-10 kl. Klasių vadovai, pedagogai  

Sportinė, pažintinė veikla 

1.  Edukacinė kelionė  2016 m. 

gegužė 

1-10 kl. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, klasių vadovai 

2. Sporto šventė Centro bendruomenei „Keliauk dviračiu“ 2016 m. 

gegužė 

Centro 

bendruomenė 

Kūno kultūros mokytojai,  

Klasių vadovai 

Socialinė, praktinė, prevencinė veikla 

1. Spalio 15-oji – tarptautinė Baltosios lazdelės diena 

 

2016 m.  

spalio 14 d.  

 

1-10 kl. Muzikos mokytojai, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Neformaliojo 
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švietimo ir švietimo 

pagalbos skyriaus vedėja 

2. Žemės diena 2017 m. 

kovo 20 d. 

1-10 kl. Biologijos, geografijos 

mokytojai, klasių vadovai, 

auklėtojai 

3. Tarptautinė Autizmo supratimo diena 2017 m.  

balandžio 4 d. 

Centro 

bendruomenė 

Klasių vadovai, auklėtojai 

Neformaliojo švietimo ir 

švietimo pagalbos skyriaus 

vedėja 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                       Raimonda Juknevičienė 
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KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS 
 

 

2016/2017  m. m. mokinių pažintinės veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, programa 

 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Laikas Klasės ar jų  grupės Vykdytojai 

Edukacinės programos, muziejų lankymas 

1. Mokomosios-pažintinės ekskursijos į VDU Kauno botanikos 

sodą, A. Žikevičiaus saugaus eismo mokyklą, Ryšių muziejų, 

Kauno dramos teatrą, Kauno kamerinį teatrą 

2016 m. spalis, 

gruodis 

2017 m. balandis 

1-10 kl. Klasių vadovai, auklėtojai 

Išvykos, ekskursijos 

1. Edukacinė kelionė 2017 m. gegužės 

mėn. (iš 10 d.) 

1-10 kl. Klasių vadovai, auklėtojai 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                                 Raimonda Juknevičienė 
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2 priedas 

 

 

KAUNO PRANO DAUNIO  UGDYMO CENTRAS 

 

Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas 2016-2017 m. m. veiklos programų vykdymui: 

 

 

Eil. 

nr. 
Būrelio pavadinimas 

Paskirtis pagal ugdomas 

kompetencijas 

Valandų 

skaičius per 

savaitę 

Klasių grupės 

Moksleivių 

skaičius/grupių 

skaičius 

Meno kolektyvai 

1. Vaikų folkloro ansamblis „Piemenėliai“ Ugdomos asmeninė, edukacinė ir 

socialinė kompetencijos 

2 val. 1-4, 5-8 klasės 12 mokinių 

1 grupė 

Meninė saviraiška 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Muzikos ir žodžio terapija, turintiems regos 

sutrikimų 

Muzikos terapija vaikams, turintiems autizmo 

spektro sutrikimų 

Molio studija 

 

Dailės studija 

 

Judesio raiška 

Ugdomos asmeninė, edukacinė ir 

socialinė kompetencijos 

1 val. 

 

2 val. 

 

4 val. 

 

3 val. 

 

2 val. 

5-10 klasės 

 

1-4, 5-6 klasės 

 

1-4, 5-8 klasės 

 

1-4, 5-8 klasės 

 

1-4, 5-8 klasės 

6 mokiniai 

1 grupė 

12 mokinių 

2 grupės 

12 mokinių 

2 grupės 

20 mokinių 

4 grupės 

12 mokinių 

2 grupės 

Techninė kūryba 

7. 

 

8. 

 

9. 

Buitinės kultūros būrelis 

 

Kompiuterių pasaulis 

 

Tavo bičiulis kompiuteris 

 

Ugdomos asmeninė, edukacinė ir 

socialinė kompetencijos  

2 val. 

 

5 val. 

 

5 val. 

5-10 klasės 

 

1-8 klasės 

 

1-10 klasės 

12 mokinių 

2 grupės 

30 mokinių 

5 grupės 

30 mokinių 

5 grupės 
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Sveika gyvensena, turizmas, sportas 

10. 

 

11. 

 

12. 

Fizinis aktyvumas ir sveikata 

 

Fizinis aktyvumas sutrikusio regėjimo 

mokiniams 

 

Turizmo būrelis sutrikusios regėjimo 

(akliems) mokiniams 

Ugdomos asmeninė, edukacinė ir 

socialinė kompetencijos 

2 val. 

 

2 val. 

 

2 val. 

1-6 klasės 

 

5-10 klasės 

 

5-8 klasės 

12 mokinių 

2 grupės 

12 mokinių 

1 grupė 

10 mokinių 

1 grupė 

 

Direktorė                                                                                                                                                                                 Raimonda Juknevičienė 
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3 priedas 

 

 

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2016-2017 M. M. 

 

24.3. p. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (regos, įvairiapusių raidos  sutrikimų) ir besimokančių pagal bendrąją ir pritaikytą 

programą, skiriamos ugdymo valandos bendrosios programos ugdymo dalykams. 

 

MOKOMASIS DALYKAS 1 a klasė 2 b klasė 3 b klasė 
3 d-4 c 

jungtinė klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba/etika) 1 1 1 1 

Lietuvių kalba (gimtoji)  8 7 7 7 

Užsienio k. 1-oji (anglų)  2 2 2 

Matematika  4 5 5 4 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 

Muzika  2 2 2 2 

Kūno kultūra 3 2 2 3 

Dailė ir technologijos 2 2 3 2 

Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti    1 

Privalomas ugdymo valandų  skaičius mokiniui 22 23 24 iki 30 val. 

Iš viso 22 23 24 24 

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 
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96. p. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą ir turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų  intelekto sutrikimą, 

skiriamos ugdymo valandos. 

 

 

UGDOMOSIOS VEIKLOS SRITIS 
1 klasė 

2 a klasė 
3-4 jungtinė klasė 

b c 3 a-4 a 3 c-4 b 

Dorinis ugdymas (etika/tikyba) 1 1 1 1 1 

Komunikacinė veikla 4 4 4 4 4 

Pažintinė veikla 3 3 3 3 3 

Orientacinė veikla 3 3 3 3 3 

Meninė veikla 4 4 4 4 4 

Fizinė veikla 3 3 3 3 3 

Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti: 

- sensomotorinis lavinimas; 

- komunikacinių gebėjimų ugdymas, taikant 

alternatyviąją komunikaciją; 

- savarankiškumo buityje ir socialinių 

įgūdžių ugdymas 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Privalomas ugdymo valandų skaičius 20 20 20 20 20 

Iš viso 21 21 21 21 20 

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 2 
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4 priedas 

 

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2016-2017 M. M. 

 

123. p. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (regos sutrikimą) ir besimokančių pagal bendrąsias ir pritaikytas programas, skiriamos 

ugdymo valandos. 

 

MOKOMASIS DALYKAS 5 klasė 
6-7 

 jungtinė klasė 
8 klasė 

9-10  

jungtinė klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1  

Dorinis ugdymas (etika)       1 

Lietuvių kalba (gimtoji)  5 5 5 4 

Užsienio k. 1-oji (anglų) 3 3 3 3 

Užsienio 2-oji (rusų)  2 2 2 

Matematika  4 4 4 4 

Informacinės technologijos 1 1 1 1 

Gamta ir žmogus 2     

Biologija  2 1 1 

Chemija     2 2 

Fizika  1 2 2 

Istorija 2 2 2 2 

Pilietiškumo pagrindai    1 

Geografija  2 2 2 

Ekonomika ir verslumas       

Dailė 1 1 1 1 

Muzika  1 1 1 1 

Technologijos 2 2 1 2*
 

Kūno kultūra 3 2 2 2 

Žmogaus sauga  1 1  0,5** 

Minimalus pamokų skaičius mokiniui 26 29 30 31 
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per savaitę 

Iš viso 26 30 30 31 

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 
*    0,5 val. skiriama ugdymo poreikiams tenkinti 

* * integruojama į chemiją 

 

6. p. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, 

veiklos įgyvendinimui, skiriamos ugdymo valandos. 
 

MOKOMASIS DALYKAS 
5-6 jungtinė 

lavinamoji klasė 

7-8-9 jungtinė 

lavinamoji klasė 

 5 a-6 a 5 b-6 b 7 b-8 b-9 a 

Dorinis ugdymas (etika/tikyba) 1 1 1 

Komunikacinė veikla 4 4 4 

Pažintinė veikla 4 4 4 

Orientacinė veikla 3 3 3 

Meninė veikla 4 4 4 

Fizinė veikla  3 3 4 

Valandos, skirtos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti:  
- sensomotorinis lavinimas 

- alternatyvios komunikacijos lavinimas 

- naudojimosi kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi 

priemonėmis įgūdžių formavimas  

3 3 

 

 

 

1 

Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę 20 20 20 

Iš viso pamokų skaičius  22 22 21 

Neformalusis švietimas  2 2  2 

 


