
 
 

PATVIRTINTA  

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. T-98 

 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos ( toliau – Mokykla) 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pagrindinio 

ugdymo programos, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, socialinių įgūdžių ugdymo 

programos (toliau – Ugdymo programos) įgyvendinimą. Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais 

ir kitais teisės aktais, parengiamas 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Mokyklos ugdymo planas. 

2.  Ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų vykdymo reikalavimus 

mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias galimybes 

kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų 

ir dalykinių kompetencijų. 

3. Ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. pateikti ugdymo gaires mokyklos ugdymo turiniui kurti ir jo įgyvendinimą užtikrinančiam 

mokyklos ugdymo planui parengti; 

3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

4.  Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.2. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

4.3. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

4.4. Kitos Mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

5. Mokyklos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ugdymo 

programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 

d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 

26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ 

(toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt. 

6. Mokykloje įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Mokyklos ugdymo 

planas dvejiems mokslo metams. Mokykla ugdymo organizavimo sprendimų kasmet atnaujinti 

neprivalo, jei jie atitinka mokyklos išsikeltus ugdymo tikslus, bendrąjį ugdymą reglamentuojančius 

teisės aktus, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas. Mokyklos ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos 

kontekstą, pateikiami mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo sprendimai. 
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II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

7. Ugdymo organizavimas 5–10 klasėse. 
7.1. 2019–2020 mokslo metai. 
7.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių dienai 

sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti nukeliama į 

artimiausią darbo dieną po poilsio dienos. 

7.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

7.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

 

7.1.4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: 2019-09-01–2020-01-31 ir 2020-02-03–

2020-06-23. 

7.2. 2020–2021 mokslo metai. 

7.2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d. 

7.2.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

7.2.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

 

7.2.4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: 2 020-09-01–2021-01-29 ir 2021-02-01– 

2021-06-22. 

8. Mokykla gali keisti Bendrųjų ugdymo planų 7.1.3 ir 7.2.3 papunkčiuose nustatytą atostogų 

laiką, suderinusi su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, ar jos įgaliotu asmeniu. 

9. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 5–10 klasės mokiniams. Atostogų 

pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo 

metų rugpjūčio 31 d. 

10. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į 

mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi 

reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. 

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai 

mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

Vasaros atostogos 2020 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d. 

 

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. 

Pavasario(Velykų) atostogos 20121 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. 

 

 

Vasaros atostogos 2021 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d. 
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organizuojamas kitose erdvėse. 

11. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo 

procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, 

įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina savininko teises 

ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

ANTRASIS SKIRSNIS 
 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

12. Rengiant mokyklos ugdymo planą: 

12.1. mokyklos vadovo 2019 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. T-70 sudaryta darbo grupė 

Mokyklos ugdymo plano projektui parengti. Grupės darbui vadovauja Mokyklos direktorė Aušra 

Baliukynaitė; 

12.2. darbo grupė susitaria dėl mokyklos ugdymo plano turinio, struktūros ir formos. Savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti ar jos įgaliotas asmuo gali pasiūlyti mokyklos ugdymo plano struktūrą 

ir formą; 

12.3. privaloma remtis švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo 

procese duomenimis ir informacija, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis. 

13. Rengiant Ugdymo planą priimti ar atnaujinti sprendimai dėl: 

13.1. mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir integruojamąsias 

programas (1 priedas); 

13.2. ugdymo proceso organizavimo formų (2 priedas); 

13.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo (3 priedas); 

13.4. švietimo pagalbos teikimo (4 priedas); 

13.5. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo 

(5 priedas). 

14. Ugdymo planą Mokyklos vadovas tvirtina iki mokslo metų pradžios, suderinęs su 

Mokyklos taryba, taip pat su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliotu 

asmeniu. 

 
TREČIASIS SKIRSNIS 
 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

15. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimą, priima sprendimą dėl: 

15.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.V-941 „Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – sveikatos 

programa), įgyvendinimo. Programa integruojama į dalykų turinį; 

15.2. sąlygų sudarymo kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, 

ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje 

smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos 

gyvensenos skatinimą. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“. Mokykla priima sprendimą dėl pasirinktos prevencinės 

programos įgyvendinimo būdų: integruoti į dalyko(-ų) ugdymo turinį; 
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15.3. galimybių sudarymo mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ar (ir) tarp pamokų – 

užsiimti aktyvia veikla. Rekomenduojama ne trumpesnė kaip 20 min. aktyvioms veikloms skirta 

pertrauka. 

16. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – 

mokyklos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo programoje 

numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. Mokykla priėmė sprendimą dėl šios veiklos organizavimo 

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 

 

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 

 

Pažintinė kultūrinė veikla turi būti organizuojama ne tik Mokykloje, bet ir kitose aplinkose,  

pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. Mokinio 

mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, 

perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę). Pavyzdžiui, 

3 astronominių valandų trukmės ugdymo procesas muziejuje gali būti įskaitytas kaip atitinkamo 

dalyko 4 pamokos, kurių trukmė po 45 min. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

17. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. Rekomenduojama 

penktadienį organizuoti mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

18. Mokykla vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais duomenimis 

apie mokinių mokymosi krūvį, Mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 
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III SKYRIUS 
 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 
 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

19. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka 

tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti 

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams (5–

6, 7–8, 9–10, klasėms). 

20. Fizinis ugdymas. 

20.1. Mokiniui, kuris: 

20.1.1. 2019–2020 mokslo metais mokosi 5 ar 6 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo 

pamokos per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų; 

20.1.2. 2020–2021 mokslo metais mokosi 5, 6 ar 7 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo 

pamokos per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų. 

 
IV SKYRIUS 
 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

21. Mokykla, rengdama Ugdymo planą, užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą, šalina 

kliūtis, trukdančias teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaikyti mokymosi aplinką. 

22. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama, 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus nuostatomis 

(jei šiame skyriuje nereglamentuojama, mokykla vadovaujasi kitomis Bendrųjų ugdymo planų 

nuostatomis, reglamentuojančiomis švietimo programų įgyvendinimą) ir atsižvelgia į: 

22.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

22.2. formaliojo švietimo programą; 

22.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

22.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos,  

pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas; 

23. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos 

įgyvendinimas nurodomas Bendrųjų ugdymo planų 6 priede. 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 
 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

24. Dėl  mokinio, kuris  mokosi  pagal  individualizuotą  pagrindinio  ugdymo  programą arba 

socialinių įgūdžių ugdymo programą, mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir 

įforminimo susitariama mokykloje. Susitarimai priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo 

suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) 
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pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi mokykla (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“). 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

25. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis -–didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

26. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi 

teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos 

vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. 

27. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

27.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

27.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai; 

27.3. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2-4 mokiniai), grupėms (5-

8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba 

gali būti teikiama per specialiąsias pamokas; 

27.4. jei mokykloje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių teikti ugdymą 

ir švietimo pagalbą regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų 

turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė pagalba, jam skiriamos 

ne mažiau kaip 74 valandos per metus individualioms specialiojo pedagogo konsultacijoms ir (ar) 

papildomai dalyko mokytojo pagalbai arba sudaromos sąlygos šias paslaugas mokiniui gauti 

specialiosios paskirties įstaigoje, specialiojo ugdymo centruose. 

28. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

 
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

29. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, mokymas 

namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 56–60 punktais. Mokyti namie 

skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus (8 valandos per savaitę): 

29.1. iki 74 pamokų per metus (1–2 pamokas per savaitę) skirti specialiosioms pamokoms ar 

specialiosioms pratyboms; 

29.2. mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų skirti iki 74 pamokų per metus(1–2 

pamokas per savaitę) gydomajai mankštai. 
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PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS IR SOCIALINIŲ 

ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

I SKYRIUS 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

30. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo 

planas sudaromas, atsižvelgiant į mokinio galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo 

(nežymus, vidutinis, žymus ar labai žymus intelekto sutrikimas), mokymosi formą, mokymo 

organizavimo būdą, ugdymą įgyvendinančios mokyklos ar klasės paskirtį. 

31. Socialinių įgūdžių ugdymo programa įgyvendinama mokyklos klasėse, skirtose 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, rengiama mokiniui, atsižvelgiant į pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijas. 

32. Mokykla gali organizuoti specialiųjų klasių, skirtų intelekto sutrikimą turintiems 

mokiniams, mokinių užimtumą ir per mokinių atostogas. 

 
II SKYRIUS 
 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

33. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

vidutinio intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas: 

33.1. besimokančiam klasėje ar mokykloje, skirtoje mokiniams, turintiems intelekto 

sutrikimą – vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 6 priedo 8 punktu; 

33.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, specialiosioms pratyboms 5–10 

klasėse skiriama ne mažiau kaip 37 pamokos per metus. Tarties, kalbos ir komunikacijos lavinimo 

specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės veiklos, lietuvių kalbos 

ir literatūros pamokas. Pratybų ir komunikacinės, pažintinės veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokų turinys turi derėti. 

34. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo individualizuotai programai grupinio 

mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus 

mokslo metus: 

 

Ugdymo metai, klasė 

 

 

 

Veiklos sritys, dalykai 

 

 

5–6 

 

 

7–8 

 

 

9–10 

 

 

Iš viso per 6 

ugdymo metus 

Dorinis ugdymas 1–1 1–1 1–1 6 

Kalbos ir bendravimo 

ugdymas 

5–5 5–5 5–5 30 

Pažintinė veikla 4–4 4–4 4–4 24 

Orientacinė veikla 4–4 4–4 4–4 24 

Meninė veikla 4–4 4–4 4–4 24 

Fizinė veikla 3–3 3–3 3–3 18 

Pamokos mokinių 

ugdymo poreikiams 

tenkinti 

Pamokos mokinių 

specialiesiems ugdymosi 

poreikiams tenkinti: 

Specialioji veikla* 

 

 

 

 

 

 

2–2 

 

 

 

 

 

 

2–2 

 

 

 

 

 

 

2–2 
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Gydomoji kūno kultūra  

Pažintinė ir kultūrinė 

veikla 

Integruojama į ugdymo turinį 

Minimalus privalomas 

pamokų skaičius mokiniui 

per mokslo metus 

21 21 21 63 

 
Pastabos: 
*veikla, skiriama sutrikusioms funkcijoms lavinti, specialiajai pagalbai teikti, atsižvelgiant į mokinio 
sutrikimų pobūdį. 

35. Ugdymas veiklomis organizuojamas mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, pagal 8 punkto 

lentelėje nurodytą pamokų skaičių. 

36. Mokiniui, dėl cerebrinio paralyžiaus turinčiam judesio ir padėties sutrikimų (išskyrus 

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

per metus. 

37. 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. 

38. 5–10 klasių mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, tarties, kalbos ir 

komunikacijos lavinimo specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės 

veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Pratybų, komunikacinės ir pažintinės veiklos, lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokų turinys turi derėti. 

III SKYRIUS 
 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

39. Mokykla, įgyvendindama socialinių įgūdžių ugdymo programą, renkasi organizavimo 

formą, ugdymo turinį pateikia dalykais arba veiklomis, atsižvelgdama į asmens galias. 

40. Minimalus pamokų skaičius Socialinių įgūdžių ugdymo programai įgyvendinti  

grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per mokslo  

metus: 

Mokinių specialiesiems ugdymosi 

poreikiams tenkinti skiriama veikla: 

Socialinio, technologinio, meninio 

ugdymo veikla* 

12 14 14 40 

 

Ugdymo metai 

 

Veiklos sritys, dalykai 

I II III Iš viso per 

 I-III 

mokymosi 

metus 

Bendrąjį ugdymą turi sudaryti šios 

veiklos/dalykai 

Dorinis ugdymas 

Kalbos ir bendravimo ugdymas 

Pažintinė veikla 

Orientacinė veikla 

Meninė veikla ar technologijos 

Fizinė (sveikatos ugdymo, stiprinimo) 

veikla 

 

 

1 

3 

2 

1 

3 

3 

 

 

1 

3 

2 

1 

3 

3 

 

 

1 

3 

2 

1 

3 

3 

 

 

3 

9 

6 

3 

9 

9 
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Savarankiškumo ugdymas** 

Technologinių, verslumo įgūdžių 

ugdymo, praktinė, projektinė veikla, 

pažinties su profesijomis veikla 

Pažintinė ir kultūrinė veikla Integruojama į ugdymo turinį 

Minimalus privalomas pamokų 

skaičius mokiniui per mokslo metus 

25 27 27 79 

 
Pastabos: 
*veikla, skiriama mokinių meniniams ir technologiniams darbams, buities kultūrai, savitvarkai, namų 
ruošai, ūkio darbams; 
**veikla, skiriama pagrindinėms funkcijoms lavinti, naudojimosi specialiosiomis priemonėmis 
(ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, kompiuterinėmis technologijomis, buities 
įranga, buitiniais įrankiais) ar kitiems kasdieniams savarankiškumą didinantiems įgūdžiams formuoti, 
orientacijai erdvėje, mobilumo, alternatyviosios komunikacijos įgūdžiams ugdyti. 

41. Įvairių socialinio ugdymo, technologinio (darbinio) ugdymo ir (ar) savarankiškumo 

ugdymo veiklų pamokų skaičių galima keisti, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, mokyklos 

galimybes, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių pageidavimus. Veiklos gali būti keičiamos dalykais, 

atsižvelgiant į mokinio galias ir gebėjimus, ir kai ugdymas teikiamas laikinojoje grupėje kartu su kitų 

klasių mokiniais. 

42. Įgyvendindama socialinio ugdymo veiklas, mokykla gali ieškoti šioms veikloms 

organizuoti pritaikytų visuomenei atvirų, socialinėje erdvėje esančių aplinkų, socialinių partnerių, 

galinčių sudaryti sąlygas šioms veikloms vykdyti, taip pat, bendradarbiaudama su kitomis 

mokyklomis, gali ieškoti universalaus dizaino įstaigų, galinčių padėti vykdyti šias veiklas. 

43. Logopedo arba kitoms specialiosioms pratyboms skiriama iki 74 pamokų per metus (1 

pamoka per savaitę). 

44. Individualioms sveikatos ugdymo pratyboms skiriama iki 74 pamokų per metus (1 

pamoka per savaitę) mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi, turinčiam judesio ir padėties 

sutrikimų. 

45. Veiklos gali būti integruojamos, jungiamos, keičiamos, siūlomos naujos, atsižvelgiant į 

mokinių ugdymosi poreikius, sąlygas, dėl kurių koreguojamas ugdymo procesas. 

 

__________________________ 

SUDERINTA 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos tarybos 

2019-06-26 posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. B-5) 

 

 
SUDERINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ŠS6-202 

 
 


