
Išrašas 

Pradinio ugdymo programos  

ugdymo plano 

2 priedas 

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA 

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-06- 26 Nr. B-5 

Jurbarkas 

 

SVARSTYTA. Ugdymosi proceso organizavimas. 

NUTARTA. 

1. 2019-2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo 

proceso trukmė - 175 ugdymo dienos. Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena ugdymo 

proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio 

dienos. 

2. 2020-2021 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo 

proceso trukmė - 175 ugdymo dienos. 

3. Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario 

(Velykų) atostogos, kurių bendra trukmė 2019-2020 mokslo metais - 19, o 2020-2021 mokslo metais 

- 20 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių ir poilsio dienos. 

4. Mokinių atostogos 2019-2020 mokslo metais: 

 

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: 2020-09-01 – 2021-01-29 ir 2021-02-01 – 2021-06-22 
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Rudens 2019-10-28-2019-10-31 

Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23-2020-01-03 

Žiemos 2020-02-17-2020-02-21 

Pavasario (Velykų) 2020-04-14-2020-04-17 

Vasaros 2020-06-10-2020-08-31 

 

 Mokinių atostogos 2020-2021 mokslo metais: 

Rudens 2020-10-26-2020-10-30 
v 
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23-2021-01-05 

Žiemos 2021-02-15-2021-02-19 

Pavasario (Velykų) 2021-04-06-2021-04-09 

Vasaros 2021-06-09-2021-08-31 

 



                                                                                                                 Išrašas 

Pradinio ugdymo programos  

ugdymo plano 

1 priedas 

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA 

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-06- 26 Nr. B-5 

Jurbarkas 

 

SVARSTYTA. Ugdymo turinio planavimo ir jo įgyvendinimo, integruojamųjų ir prevencinių 

programų įgyvendinimas. 

NUTARTA. 

1. Ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis „Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų  

programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai 

žymų intelekto sutrikimą, ugdymui“. 

2. Ugdymo turinys planuojamas pusmečiais, vadovaujantis ugdymo plane  

nurodytų pamokų skaičiumi. 

3. Į ugdymo turinį integruojama Smurto prevencijos įgyvendinimo rekomendacijos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. įsakymu 

Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos 

patvirtinimo“. Programos integruojamos į pažintinės veiklos ugdymo turinį. 

Specialiojoje lavinamojoje klasėje taikyti smurto prevencijos programą „Antras Žingsnis“. Programą 

integruoti į dorinio ugdymo turinį. 
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Išrašas 

Pradinio ugdymo programos  

ugdymo plano  

4 priedas 

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA 

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-06-26 Nr. B-5 

Jurbarkas 

 

SVARSTYTA. Švietimo pagalbos teikimas. 

 

NUTARTA. Vadovautis „Vaiko/mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo,  

specialiojo ugdymo(si) skyrimo ir organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašu“, 

patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 17 d. įsakymu 

nr.O1-1385 

Specialioji pagalba skiriama sutrikusioms funkcijoms lavinti, atsižvelgiant į mokinio sutrikimų 

pobūdį. 

Mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, žymių ar labai žymių judesio ir 

padėties sutrikimų, teikiama judesio korekcijos mokytojo pagalba. 
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Išrašas 

Pradinio ugdymo  programos  

ugdymo plano 

3 priedas 

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA 

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-06- 26 Nr. B-5 

Jurbarkas 

 

SVARSTYTA. Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

 

NUTARTA:  

1. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas individualios pažangos (ideografinis)  

vertinimas. Pagal kurį, lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais stebima ir vertinama 

daroma pažanga. 

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo  

individualizuotą programą, padaryta ar nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje dienyno skiltyje 

įrašant „p. p.“ arba „n. p.“.  

3. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami pasibaigus pusmečiui. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė    Simona Leonavičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė    Gražina Glinskienė 

 

 

 

 

 

 

Išrašas tikras 

Direktorė 

 

Aušra Baliukynaitė 

2019-06-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Išrašas 

Pradinio ugdymo programos  

ugdymo plano 

5 priedas 

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA 

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-06-26 Nr. B- 5 

Jurbarkas 

 

SVARSTYTA. Pažintinės, kultūrinės veiklos organizavimas. 

 

NUTARTA.  

     1. Mokyklos organizuojamos ugdymo dienos 2019-2020 mokslo metais: 

Data Veikla 

2019 m. rugsėjo mėn. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. 

2019m. lapkričio mėn. Tolerancijos diena. 

2019 m. gruodžio 

mėn. 

Tarptautinė neįgaliųjų diena. 

2020 m. kovo mėn. Žemės diena. 

2020 m. gegužės mėn. S. Kneipo diena. Augalų žavadienis. 

 

 

          2. Mokyklos organizuojamos ugdymo dienos 2020-2021 mokslo metais 

 

Data Veikla 

2020 m. rugsėjo mėn. Rudens šventė. 

2020 m. lapkričio 

mėn. 

Molio terapija. 

2020 m. gruodžio 

mėn.  

Tarptautinė neįgaliųjų diena. Susitikimas su Vytauto Didžiojo 

progimnazijos mokiniais.  

2021 m. kovo mėn. Paukščių grįžimo diena. 

2021 m. gegužės mėn. Šeimos diena. 

 

3 Pažintinė, kultūrinė veikla integruojama į ugdymo turinį 
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 Išrašas 

Pradinio ugdymo programos  

ugdymo plano 

6 priedas 

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLA 

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2019-06-26 Nr. B - 5 

 

Jurbarkas 

 

SVARSTYTA. Pamokų, skirtų mokinio ugdymosi poreikiams ir švietimo pagalbai teikti, 

panaudojimas. 

 

              NUTARTA: 

1. Mokiniui, dėl cerebrinio paralyžiaus turinčiam judesio ir padėties sutrikimų 

(išskyrus lengvus), gydomosios kūno kultūros specialiosioms pratyboms skiriama ne mažiau kaip 74 

pamokos per metus. 

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

sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5-10 klasėse skiriama ne mažiau kaip 37 pamokos per metus 

naudojimosi kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo 

funkcijoms lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 
 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                   Simona Leonavičienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                               Gražina Glinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išrašas tikras 

Direktorė 

 

Aušra Baliukynaitė 

2019-06-26 

 

 

 

 

 


