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BENDROSIOS NUOSTATOS 

   1.Vilniaus Viršuliškių mokyklos 2020 – 2021 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo
planas (Toliau – Ugdymo planas) rengiamas, vadovaujantis Pradinio, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendraisiais  ugdymo planais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo ir  sporto
ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413  ,,Dėl 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų
pradinio  ugdymo  programos  bendrojo  ugdymo  plano  patvirtinimo“,  Lietuvos  Respublikos  švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417  ,,Dėl 2019 – 2020 ir 2020 – 2021
mokslo metų pagrindinio ir  vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“,  kitais
neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 
   Mokykla, rengdama Ugdymo planą, remiasi mokyklos ugdymo proceso stebėsenos, mokinių
nacionalinių  ir  tarptautinių  pasiekimų  tyrimų  duomenimis,  rekomendacijomis,  mokinių  pasiekimų  ir
pažangos vertinimo informacija, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis.  
   2. Mokyklos ugdymo plano tikslas – nustatyti reikalavimus pradinio ir pagrindinio ugdymo
programoms  vykdyti  Vilniaus  Viršuliškių  mokykloje,  formuojant  mokomųjų  dalykų  turinį  ir
organizuojant  ugdymo  procesą  taip,  kad  kiekvienas  mokyklos  mokinys  turėtų  galimybę  pasiekti
asmeninės  pažangos  bei  geresnių  ugdymo(si)  rezultatų  ir  įgytų  mokymuisi  visą  gyvenimą reikalingų
kompetencijų visumą. 
   3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:
   3.1.  kurti  ugdymo turinį  ir  organizuoti  ugdymo procesą vadovaujantis  ŠMM pateiktomis
rekomendacijomis;
   3.2.  nustatyti  minimalų  privalomą  dalyko  pamokų  skaičių,  skirtą  ugdymo  programoms
įgyvendinti;
   3.3.  kurti  ugdymo  proceso  dalyvių  sąveiką  (mokytojo  ir  mokinio,  mokinio  ir  mokinio,
mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo (si) procese, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos.
   4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:
   4.1.  Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 
   4.2. Kontrolinis  darbas  –  žinių,  gebėjimų,  įgūdžių  parodymas  arba  mokinio  žinias,
gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip
30 minučių. 
   4.3. Laikinoji  grupė  –  mokinių  grupė  dalykui  pagal  modulį  mokytis,  diferencijuotai
mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.
   4.4. Mokyklos  ugdymo planas –  mokykloje  vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo
aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.
   4.5. Pamoka  –  nustatytos  trukmės  (1-ai  klasei  –  35  min.;  2  -  8  klasėms  –  45  min.)
nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma; pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma.
   4.6. Specialioji  pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.
   4.7. Specialiosios  pratybos  –  švietimo  pagalbos  teikimo  forma  mokiniams,  turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.

4.8.  Kitos  ugdymo planuose  vartojamos  sąvokos  atitinka  Lietuvos  Respublikos  švietimo
įstatyme  ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

I. MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

   5. Ugdymo organizavimas 2020 – 2021mokslo metais:
   5.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d;
   5.2. pradinio ugdymo 1 - 4 kl. proceso trukmė – 175 ugdymo dienos;
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   5.3. ugdymo proceso trukmė 5 - 8 kl. mokiniams – 185 ugdymo dienos; 
   5.4. mokykla dirba penkias dienas per savaitę;

   5.5. pamokų laikas:

Pamoka 1-ų klasių pamokų laikas 2-8 klasių pamokų laikas
1 pamoka 8.00 – 8.35 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.50 – 9.25 8.50 – 9.35
3 pamoka  9.50 – 10.25 9.50 – 10.25
4 pamoka 10.50 – 11.25 10.50 – 11.35
5 pamoka 11.50 – 12.25 11.50 – 12.35
6 pamoka  12.50 – 13.35
7 pamoka  13.40 – 14.25
8 pamoka  14.30 – 15.15

5.6. ugdymosi procesas vykdomas:
Pirmasis trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.,
Antrasis trimestras: gruodžio 1 d. – vasario 26 d.,
Trečiasis trimestras: 1 - 4 klasių mokiniams: kovo 1 d. – birželio 5 d., 

                                         5 - 8 klasių mokiniams: kovo 1 d. – birželio 19 d.
   5.7. mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi Į mokyklą grįžta
Rudens 1-8 klasių mokiniams 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-03
Žiemos (Kalėdų) 1-8 klasių mokiniams 2020-12-21 2020-12-31 2021-01-04
Žiemos 1-8 klasių mokiniams 2021-02-15 2021-02-19 2021-02-22
Pavasario (Velykų) 1-8 klasių mokiniams 2021-04-06 2021-04-09 2021-04-12
Vasaros 1-4 klasių mokiniams 2021-06-07

2021-08-31 2021-09-01
Vasaros 5-8 klasių mokiniams 2021-06-21

 
   6. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1 - 5 klasių
mokiniai,  esant  25  laipsniams  šalčio  ar  žemesnei  temperatūrai  –  6  -  8  klasių  mokiniai.  Šios  dienos
įskaičiuojamos  į  ugdymo  dienų  skaičių.  Ugdymo  procesas,  atvykusiems  į  mokyklą  mokiniams,
vykdomas.  Mokiniams,  neatvykusiems  į  mokyklą,  mokymuisi  reikalinga  informacija  skelbiama
elektoriniame dienyne TAMO.  Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus 26
laipsnius šilumos, ugdymo procesas organizuojamas ir kitose erdvėse.

7. Mokyklos direktorius gali koreguoti, laikinai stabdyti arba organizuoti mokymo procesą
nuotoliniu grupiniu būdu karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio, kito įvykio, keliančio
pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei laikotarpiu, esant kitoms aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas
negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos
egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.). Mokyklos direktoriaus sprendimu ugdymo
procesas laikinai gali būti sustabdytas 1–2 darbo dienas. 

8.  Mokyklos  direktorius,  priėmęs  sprendimą  ugdymo  procesą  organizuoti  nuotoliniu
grupiniu organizavimo būdu, informuoja pedagogus, kurioje platformoje vyks nuotolinius ugdymas, juos
apmoko ir  nurodo, kad 1-4 klasių mokiniams sinchroniniam ugdymui būtų skirta  ne mažiau kaip 60
procentų ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui,  o 5-8
klasių mokiniams -  50 procentų sinchroninio  ugdymo procesui  ir  ne daugiau  kaip 50 procentų  laiko
asinchroniniam ugdymui  per savaitę, mėnesį ar mokslo metus.

9.  Mokyklos  direktorius,  pradėdamas  ugdymo  procesą  organizuoti  nuotoliniu  grupiniu
mokymo proceso  organizavimo būdu,  paveda direktoriaus  pavaduotojui  ugdymui pertvarkyti  pamokų
laiką,  pamokų  tvarkaraštį,  pritaikant  jį  sinchroniniam  ir  asinchroniniam  ugdymui  organizuoti.
Sinchroninio ugdymo proceso nepertraukiama trukmė – 2 val. Pamokos struktūrą pagal asinchroninį ir

4



sinchroninį ugdymą mokytojas pritaiko atsižvelgdamas į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių.
10. Mokytojas,  pastebėjęs,  kad mokinys nesugeba ar neturi  galimybių mokytis nuotoliniu

būdu,  apie  tai  informuoja  mokyklos  direktorių.  Mokyklos  direktorius  turi  sudaryti  sąlygos  mokiniui
mokytis mokykloje.

11.  Mokymasis  nuotoliniu  būdu  gali  būti  organizuojamas  ir  pagal  pavienio  mokymosi

formą,  jeigu mokykla tokias rekomendacijas yra gavusi iš GKK. Mokymosi nuotoliniu būdu pavienio
mokymosi forma konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir / ar grupinės, skiriama iki 15 procentų
ugdymo plane metinių arba savaitinių pamokų skaičiaus.  Individualų mokymo planą mokiniui  rengia
mokinį mokantys mokytojai. 

12.  Mokyklos  direktorius  gali  priimti  sprendimą  mokiniui,  kuris  mokomas  kasdieniu
mokymo proceso organizavimo būdu, dalį ugdymosi programos mokytis nuotoliniu būdu, skiriant tam iki
10 procentų ugdymo plane numatytų metinių valandų. Sprendimas turi būti priimamas tik gavus VGK
pritarimą. 

13. Pradėjus vykdyti nuotolinį mokymą mokyklos direktorius įsakymu paskiria direktoriaus
pavaduotoją  ugdymui  atsakingu  už  bendrosios  informacijos  apie  ugdymo  organizavimą,  švietimo
pagalbos  mokiniui  teikimą  bendruomenės  nariams.  Paskyrimas  galioja  tol,  kol  neišnyksta  ypatingos
aplinkybės dėl kurių ugdymo procesas mokykloje negali būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija
apie paskyrimą skelbiama mokyklos tinklapyje.

II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS

   14.  Mokyklos ugdymo plano projektą rengė mokyklos direktoriaus 2020 m. gegužės 18 d.
įsakymu Nr. V - 28 sudaryta darbo grupė. Grupės darbui vadovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva  Adomaitienė.  Plano  rengimo  grupė  rėmėsi  mokyklos  švietimo  stebėsenos  duomenimis,
nacionalinių  ir  tarptautinių  mokinių  pasiekimų  tyrimų  rezultatais,  mokinių  pasiekimų  ir  pažangos
vertinimo  tvarka,  mokyklos  veiklos  įsivertinimo  duomenimis,  kitais  mokyklos  dokumentais.  Grupėje
priimti susitarimai dėl plano rengimo formos ir plano rengimo vieniems – 2020 – 2021 mokslo metams. 
   15.  Mokyklos  ugdymo  planą  mokyklos  direktorius  suderino  su  Mokyklos  taryba  ir  su
Vilniaus miesto savivaldybės įgaliotu asmeniu. Mokyklos ugdymo planas patvirtintas 2020 m. rugsėjo 1
d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 53
  16. Mokyklos ugdymo planas yra viešai skelbiamas mokyklos interneto svetainėje.      
   17. Rengiant mokyklos ugdymo planą ugdymo programoms įgyvendinti buvo  peržiūrėti ir
pakoreguoti šie bendruomenės susitarimai:

17.1. Ugdymo turinio  planavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2019 m. liepos 
11 d. įsakymu Nr. V-57.

17.2. Integruojamųjų ir prevencinių programų įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57.

17.3. Mokinių pažangos ir pasiekimo vertinimo bei  įsivertinimo ugdymo procese tvarkos 
aprašas, patvirtintas direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57.

17.4. Formalaus ugdymo konsultacijų mokiniui teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
direktoriaus 2017 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57.

17.5.  Gabių  ir  talentingų  mokinių  atpažinimo  ir  ugdymo  tvarkos  aprašas,  patvirtintas
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57.

17.6. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo ir ugdymo tvarkos aprašas,
patvirtintas direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57.

17.7. Švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2017 m.
rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-65.

17.8. Mokinių  mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 
2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57.

17.9. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57. 
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17.10. Mokyklos bendruomenės susitarimas dėl pamokų lankomumo kontrolės, mokinių 
vėlavimo į pamokas ir pedagogų veiksmų, esant netinkamam mokinio elgesiui, patvirtintas direktoriaus
2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57.

17.11. Neformaliojo švietimo veiklų pasiūlos ir organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57. 

17.12. Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2019 m. 
liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57.

17.13.  Mokinių  ekskursijų,  išvykų,  kelionių,  turistinių  žygių  organizavimo  ir  išleidimo
tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-57.

17.14. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms
mokykloje,  dėl  kurių  ugdymo  procesas  negali  būti  organizuojamas  kasdieniu  mokymo  proceso
organizavimo būdu, patvirtinta direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-20.

17.15. Ugdymo organizavimo gairės ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio
(ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei,
laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas
negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, patvirtintos direktoriaus 2020
m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-8.

18. Nenumatytais atvejais mokykla ugdymo proceso metu gali koreguoti mokyklos ugdymo
planą arba mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų
pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. 
   

III. PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS

            19. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo 
turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis:
            20.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis, sudarydama galimybes mokiniams lankytis
muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai,  dalyvaudami šiose veiklose
gilina savo žinias, tobulina pažintines kompetencijas ir ugdo vertybines nuostatas;
            20.2. skatinančiomis pilietinį  įsitraukimą, ugdančiomis gebėjimą priimti  sprendimus ir
motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose;
            20.3. padedančiomis mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą;
            20.4. socialinėmis (karitatyvinėmis) veiklomis, kurios padeda mokiniams ugdytis pagarbos,
rūpinimosi,  pagalbos  kitam ir  kitokiam vertybines  nuostatas.  Šios veiklos  sudaro galimybes mokiniui
ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties.
             21. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pažintinė,
kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo
proceso veiklos  dalis.  Ši veikla  organizuojama ne tik  mokykloje,  bet  ir  kitose aplinkose:  pavyzdžiui,
muziejuose, atviros prieigos centruose, bibliotekose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. 
             21.  1 - 8 klasių mokiniams ugdymo procesas organizuojamas ne pamokos forma, vykdant
pažintines – kultūrines bei projektines veiklas:
    21.2. iki 5 renginių per mokslo metus pagal „Kultūros paso“ programą.
  21.3 skiriamos dienos projektinėms veikloms: 1 - 4 klasių mokiniams – birželio 1 - 2; 5 - 8
klasių mokiniams – birželio 14 - 17 dienomis.

21.4. 10 ugdymo dienų ne pamokos forma tokia tvarka:
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Rugsėjis Lapkritis Gruodis Sausis Kovas Balandis Gegužė Birželis

1 18-20 17/18 18/21 13 5 24 13 3 4 4 5 18 19
1-4 kl. 5-8 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 1-4 kl. 1-4 kl. 5-8 kl. 5-8 kl.

Mokslo
metų

 pradžios
šventė

Žmogaus
saugos diena

Kalėdų
tradicijos,
papročiai

Lietuvoje –
etnokultūros

diena

30-oji
sausio 
13-oji.
Laisvės
gynėjų
diena

Kaziuko
mugė

Akcija
„Saugom
gamtą ir

DAROM“

Šeimos
diena

Karjeros
ugdymo diena

„Šok į tėvų
klumpes“

Mokslo
metų

baigimo
šventė.

Ketvirtokų
išleistuvės

Žygių
diena

Mokslo
metų

baigimo
šventė.

Aštuntokų
išleistuvės

Žygių
diena

IV. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, ĮGYVENDINANT PRADINIO IR PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMAS

22. Pedagogai stengiasi sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų. 
23. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui yra tiesiogiai atsakingi už mokinių mokymosi pasiekimų stebėseną, mokinių pažangos ir pasiekimų

vertinimą bei mokymosi pagalbos mokiniams organizavimą.
24. Mokymosi pagalbą mokiniui suteikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ir Pagrindinio

ugdymo  bendrosiose  programose,  ir  mokinys  nedaro  pažangos;  kai  kontrolinis  darbas  įvertinamas  nepatenkinamai;  kai  mokinys  dėl  ligos  ar  kitų
priežasčių praleido dalį pamokų,  mokiniams, kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus; reemigrantų, migrantų
vaikams, kitais pastebėtai mokymosi pagalbos poreikio atvejais.
         25. Mokymosi pagalba teikiama, atsižvelgiant į mokančio mokytojo ar pagalbos specialistų rekomendacijas, ir turi atitikti mokinio mokymosi
gebėjimus. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsižvelgus į mokinio ir jo tėvų pageidavimus bei
mokyklos turimus žmogiškuosius resursus.
   26.  Mokymosi  pagalba  teikiama šiomis  formomis:  skiriant  trumpalaikes  ar  ilgalaikes  konsultacijas,  skiriant  modulius,  organizuojant  pačių
mokinių  pagalbą  klasėse,  dirbant  pagal  individualizuotas  ar  pritaikytas  programas,  diferencijuojant  užduotis  bei  namų  darbus,  mokant  mokinį  namuose,
laikinojoje  grupėje,  mokant  pagal  individualų  planą,  taikant  skirtingas  mokymo  strategijas.  Mokymosi  pagalbos  veiksmingumas  analizuojamas  ir
kompleksiškai vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką.
 27. Teikiant  mokymosi  pagalbą  gali  būti  sudaromos  mokinių,  kuriems  reikia  panašaus  pobūdžio  pagalbos,  grupės.  Grupės  gali  būti
sudaromos ir iš gretutinių klasių mokinių. 
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V. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

28.  Siekiant  padėti  mokiniui  sėkmingai  mokytis,  ugdymas  individualizuojamas  sudarant
mokinio individualų ugdymo planą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo išgales
pasiekti kuo aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti asmeninę atsakomybę dėl sąmoningo mokymosi,
gebėjimo įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

29. Individualus ugdymo planas sudaromas:
29.1.  besimokantiesiems  pagal  pradinio,  pagrindinio  ugdymo ir  specialiesiems  ugdymosi

poreikiams  pritaikytas  programas  (atsižvelgus  į  ugdymo  programą  (pritaikytą  ar  individualizuotą),
pedagoginės  psichologinės  tarnybos  rekomendacijas,  dėl  pavienio  mokymosi  namuose  (ligos  ar
patologinės būklės negalinčiam mokytis mokykloje, pritaikant Bendrąsias dalykų programas, numatant
ugdomųjų veiklų tvarkaraštį, sudarant galimybes (esant gydytojo leidimui) dalį ugdymo valandų lankyti
mokykloje);

29.2. mokymosi spragų išlyginimo (dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;
gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; gavusiam kelis iš eilės kurio nors
dalyko nepatenkinamus įvertinimus; jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta
Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; jei nacionalinio pasiekimų
patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo); 

29.3. gabiųjų mokinių ugdymo (jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir/ar jei jis siekia
domėtis pasirinkta mokymosi sritimi); 

29.4.  atvykusiems  iš  kitų  mokyklų  ar  užsienio  bei  nesusidarius  laikinajai  grupei;  kitais
mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.

29.5.  mokytojų,  direktoriaus  pavaduotojų  ugdymui,  švietimo  pagalbos  specialistų,  kurie
įvertinę  mokinio  gebėjimus  ir  bendradarbiaudami  su  mokinių  tėvais, sudaro  planą  rašytine  forma
nustatytam laikotarpiui, numatant dalykus ir pamokų skaičių, pasiekimų patikrinimo būdus, atleidimą
nuo atskirų dalykų pamokų, siektinus rezultatus ir kt. 

30. Individualaus ugdymo plane numatomi artimiausi ir tolimesni mokinio ugdymo(si) tikslai
ir  būdai  jų  siekti,  konkreti  mokinio  veikla,  kuri  siejasi  su  mokymosi  poreikiais  bei  norimo dalyko
pasiekimų  gerinimu.  Plane  numatomi mokymosi  ir  vertinimo  laikotarpiai,  derantys  prie  mokyklos
galimybių. Individualūs ugdymo planai periodiškai peržiūrimi ir koreguojamai. Pavaduotojas ugdymui
pagal  kuruojamą  sritį  su  individualiu  planu  pasirašytinai  supažindina  mokinio  tėvus.  Plano
įgyvendinimą koordinuojančiu asmeniu konkrečiu atveju skiriamas klasės vadovas/ švietimo pagalbos
specialistas/ vaiko gerovės komisijos narys/ pavaduotojas ugdymui.

VI. ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO

PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

31.  Mokykla  priima  mokinį  į  mokyklą,  atvykusį  iš  užsienio,  vadovaujasi  Nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal
bendrojo  ugdymo  programas  tvarkos  aprašo  patvirtinimo",  kitomis  rekomendacijomis ir  numato
atvykusio mokinio tolesnio mokymosi eigą:

31.1. išklauso į atvykusių mokytis asmenų, jų tėvų (globėjų ir rūpintojų) ar teisėtų atstovų
poreikius, lūkesčius ir norus;

31. 2. sudaro mokiniui galimybę mokytis kartu su savo bendraamžiais;
31.3. atsižvelgia į prieš tai lankytos ugdymo įstaigos išduotus išsilavinimą dokumentus. Juos

išanalizuoja ir priima sprendimus dėl dalykų įvertinimų užskaitymo;
31.4. informuoja Vilniaus miesto savivaldybės administraciją apie mokinio atvykimą;
31.5.  esant  reikalui,  organizuoja  mokinio  įgytų  pasiekimų  patikrinimą,  sudaro  mokiniui

individualų  ugdymo  planą,  numato  adaptacinį  laikotarpį,  numato  programų  skirtumų  likvidavimo
terminus bei patikrinimo formas, skiria konsultacijas bei teikia mokiniui pagalbą kitomis formomis;
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31.6.  rekomenduoja mokiniui  neformaliojo  vaikų  švietimo  veiklas,  kurios  padėtų  greičiau
integruotis mokyklos bendruomenėje;

31.7.  su  tėvais  aptaria  mokinio  ir  jų  įsipareigojimų  formas,  bendradarbiauja  su  tėvais
(globėjais) ar teisėtais mokinio atstovais, teikia informaciją apie mokymąsi bei daromą pažangą.

32. Kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių kalbos
mokymąsi intensyviu būdu. Dalį pamokų mokinys privalo mokytis kartu su bendraamžiais, kitą dalį jis
mokomas laikinoje grupėje arba individualiai. Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienerių metų
(išimtiniais atvejais ir ilgiau), o pagalbos teikimas numatomas keleriems metams. 

VII. LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS, KLASIŲ DALIJIMAS

   33.  Mokykla,  įgyvendindama  pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo  programas  ir  įvertinusi
turimas ugdymo(si) lėšas, klasės dalijamos į laikinas grupes, kai klasėje mokosi 21 ir daugiau mokinių
per šias pamokas: 
   33.1. anglų kalbos pamokas;
   33.2. technologijų pamokas 5-8 klasėse.
   34. Atsižvelgiant į turimas ugdymosi lėšas laikinojoje grupėje nustatomas ne mažesnis nei
6 mokinių skaičius. Laikinosios grupės sudaromos ir klasės jungiamos per: 

34.1. dorinio ugdymo pamokas (etika/tikyba);
34.2. vokiečių kalbos pamokas.

VIII. MOKINIŲ UGDYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS

                     35. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas
namie organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir
namuose organizavimo tvarkos aprašą,  patvirtintą  Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo ministro
2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos  Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-
1049.
  36. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Mokiniui,
mokomam  namuose,  mokyklos  VGK,  suderinusi  su  mokinio  tėvais  (globėjais,  rūpintojais),
atsižvelgdama į PPT ir gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, sudaro  individualų ugdymo
planą:
   36.1. mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis
nuotoliniu būdu. Šios pamokos taip pat  įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą;

36.2.  mokinys  namuose  mokomas  pagal  mokomųjų  dalykų  programas.  Mokyklos
direktoriaus įsakymu mokinys atleidžiamas nuo fizinio ugdymo pamokų, o, tėvams pageidaujant, gali
būti atleidžiamas ir nesimokyti dorinio ugdymo, dailės, muzikos, technologijų ir žmogaus saugos; 
                     36.3. atsižvelgiant į mokinio galimybes ir poreikį 1 - 4 klasių mokiniai integruotai mokomi
dorinio ugdymo (etikos), muzikos, dailės ir technologijų;
                     36.4. jeigu mokinys nesimoko kai kurių dalykų, dienyne ir mokinio individualaus
ugdymosi plane rašoma „atleista“.
    
                     37. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 1 - 3
klasėse skiriama 9 pamokos per savaitę (t. y. 315 metinių pamokų), 4 klasėse – 11 pamokų per savaitę
(t. y. 385 metinės pamokos); 5 – 6 klasėse skiriama 12 pamokų per savaitę (t. y. 444 metinės pamokos),
7–8 klasėse – 13 pamokų per savaitę (t. y. 481 metinė pamoka). 
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IX. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

   38.  Pagrindinė  ugdymo  proceso  organizavimo  forma  –  pamoka.  Pradinio  ugdymo  ir
neformaliojo švietimo programoms 1-4 klasėse įgyvendinti, kai ugdymo valandos trukmė 1 klasėse – 35
min., 2 – 4 klasėse – 45 min., skiriamos valandos:

Dalykai 1-os
klasės

2-os 
klasės 

1-2  
klasės

3-os 
klasės

4-os
klasės

3-4 
klasės

Iš viso pamokų
pradinio ugdymo

programoje

Dorinis ugdymas (tikyba arba 
etika)

35 35 70 35 35 70 140

Lietuvių kalba (gimtoji) 280 245 525 245 245 490 1015 
Užsienio kalba - 70 70 70 70 140 210
Matematika 140 175 315 140 175 315 630
Pasaulio pažinimas 70 70 140 70 70 140 280
Dailė ir technologijos 70 70 140 70 70 140 280
Muzika 70 70 140 70 70 140 280
Fizinis ugdymas 70 70 140 70 70 140 280
Šokis 35 35 70 35 35 70 140 
Iš viso privalomų pamokų 
skaičius

770 840 1645 833 867 1750 3395

Pamokos, skiriamos mokinių 
ugdymo(si) poreikiams tenkinti*

35 35 70 52,5 52,5 105 175

Neformalusis švietimas 140 140 140 140 280
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39. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti mokant kasdieniu mokymo organizavimo
būdu (grupine mokymosi forma), kai pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35 min., 2 – 4 klasėse – 45 min.:

Dalyko savaitinių pamokų skaičius

Dalykai 1A
klasė

1B
klasė

1C
klasė

1D
klasė

2A
klasė

2B
klasė

2C
klasė

3A
klasė

3B
klasė

3C
klasė

3D
klasė

4A
klasė

4B
klasė

4C
klasė

4D
klasė

4E
klasė

Dorinis ugd. (etika) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dorinis ugd. (tikyba) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lietuvių kalba 
(gimtoji)

8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
po 0,5* val. darbui su ugdymo(si)

sunkumų turinčiais bei  gabiais
mokiniais

po 0,5* val. darbui su
ugdymo(si) sunkumų
turinčiais bei  gabiais

mokiniais

po 1* val. skaitymo 
gebėjimų ugdymui

po 0,5* val. darbui su ugdymo(si) sunkumų
turinčiais mokiniais

po 0,5* val. darbui su gabiais mokiniais

Anglų kalba - - - - 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 2 2 2 2 / 2 2 2 / 2 2

Matematika

4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5
po 0,5* val. darbui su ugdymo(si)

sunkumų turinčiais bei gabiais
mokiniais

po 0,5* val. darbui su
ugdymo(si) sunkumų
turinčiais bei gabiais

mokiniais

po 0,5* val. darbui su ugdymo(si)
sunkumų turinčiais mokiniais

po 0,5* val. darbui su ugdymo(si) sunkumų
turinčiais mokiniais

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dailė ir 
technologijos

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fizinis ugdymas 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Šokis 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pamokų mokiniui / 
sav.

22 22 22 22 24 24 24 23 23 23 23 24 24 24 24 24

Pamokos,  skiriamos
mokinių  ugdymosi
poreikiams tenkinti*

1* 1* 1* 1* 3* 6* 7,5*

Neformalus
švietimas

2 2 2 2 6 8 10
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   40.  Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:
   40.1.  Dorinis  ugdymas:  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  iki  2020  m.  rugsėjo  3  d.  parenka
mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų tikybą; 
   40.2. Kalbinis ugdymas:
  40.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir
klausymo  gebėjimai  ugdomi  ir  per  visų  dalykų  ugdomąsias  veiklas  (pvz.,  naudojant  mokomąsias
užduotis  teksto  suvokimo  gebėjimams,  mąstymui  ugdyti,  kreipiant  dėmesį  į  kalbinę  raišką  ir  rašto
darbus);
    40.2.2.  pirmosios  užsienio  kalbos  mokoma(si)  antrais  –  ketvirtais  Pradinio  ugdymo
programos metais;
      40.2.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:
   40.2.3.1.  gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis  skiriama 1/2 (35 pamokos per  mokslo
metus)  pasaulio  pažinimo  dalykui  skirto  ugdymo  laiko.  Mokytojai  ugdymo  procese  organizuoja
ugdymo  veiklas,  sudarančias  sąlygas  ugdyti  praktinius  gamtamokslinius  gebėjimus,  todėl  1/4  (18
pamokų  per  mokslo  metus)  dalykui  skiriamo  laiko  organizuojami  tyrinėjimai  palankioje  aplinkoje,
natūralioje gamtinėje (pvz., miškelyje prie mokyklos, edukacinių – pažintinių išvykų metu: prie vandens
telkinių ar pan.) aplinkoje, gamtos mokslų laboratorijoje;  
   40.2.3.2.  socialiniams  gebėjimams  ugdyti  skiriama  1/4 (18  pamokų per  mokslo  metus)
pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos
pažinimui  palankioje  aplinkoje  (pvz.,  edukacinių  – pažintinių  išvykų metu lankantis  visuomeninėse,
bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).
   40.2.4.  Matematiniam  ugdymui organizuoti  1  -  4  klasėse  vadovaujamasi  Bendrosios
programos  matematikos  dalyko  programa,  nacionalinių  bei  tarptautinių  mokinių  pasiekimų  tyrimų
rekomendacijomis. 
  40.2.5. Fizinis ugdymas:
  40.2.5.1. fiziniam ugdymui skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę, šokiui 1 valanda per
savaitę (išskyrus 1D klasę, kurioje fiziniam ugdymui skiriama 3 valandos per savaitę);
  40.2.5.2.  specialiosios  medicininės  fizinio  pajėgumo  grupės  nesudaromos.  Mokiniai
integruojami į bendrojo ugdymo fizinio ugdymo programą, tačiau mokytojas turi užtikrinti, kad pratimai
ir  krūvis  jiems  būtų  skiriami  pagal  gydytojo  rekomendacijas.  Pradinių  klasių  mokytojai  atidžiai
išstudijuoja  gydytojo  rekomendacijas  ir  sportines  veiklas  aptaria  su  mokinio  tėvais  (globėjais,
rūpintojais);
  40.2.5.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne
mokykloje;
  40.2.5.4.  siekiant  skatinti  mokinių  fizinį  aktyvumą,  sveikatinimą,  mokyklos  sveikatos
priežiūros  specialistas organizuoja  judriąsias  pertraukas  pagal  iš  anksto   su  direktoriumi  suderintą
grafiką. 
  40.2.5.5.  Dailė ir technologijos: technologiniam ugdymui skiriama 1/3 (24 pamokos per
mokslo metus) dailės ir  technologijų dalykui skirto ugdymo laiko.

X. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

   41. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo
bendrosiomis  programomis,  Mokymosi  formų  ir  mokymo  organizavimo  tvarkos  aprašu,  Ugdymo
programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vykdymą. 
   42.  Pradedantiems  mokytis  pagal  pagrindinio  ugdymo  programą  mokiniams  (t.y.
penktokams) ir/ar naujai atvykusiems į mokyklą 6 - 8 klasių mokiniams mokslo metų eigoje skiriamas 1
mėn. adaptacinis laikotarpis:

42.1.  adaptaciniu  laikotarpiu  5  klasių  mokinių  pažanga  ir  pasiekimai  pažymiais
nevertinami. Kontroliniai darbai vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“;

42.2.  adaptaciniu  laikotarpiu  6-8  klasių  mokinių  pažanga  ir  pasiekimai  vertinami  tik
teigiamais įvertinimais, neigiami įvertinimai nerašomi;
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42.3. adaptaciniu laikotarpiu mokiniams adaptuotis klasės kolektyve skiriami savanoriai,
galintys padėti mokiniui  įsitraukti į klasės veiklas;

42.4.  adaptaciniu  laikotarpiu  mokinį  stebi  ir  konsultuoja  socialinis  pedagogas  bei  kiti
mokyklos švietimo pagalbos specialistai.
                     43. Ugdymo sričių įgyvendinimas. 
   43.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar katalikų tikybą) mokiniui iki 14
metų  parenka tėvai  (globėjai,  rūpintojai),  o  nuo 14 metų  pats  mokinys  savarankiškai  renkasi vieną
dorinio ugdymo dalyką. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą renkasi
dvejiems metams (5 - 6, 7 - 8 klasėms).  
                     43.2. Lietuvių kalba ir literatūra. 
   43.2.1.  Mokykla,  įgyvendindama  ugdymo  turinį,  5-8  kl.  mokiniams,  kurie  nepasiekia
lietuvių  kalbos  bendrojoje  programoje  numatyto  patenkinamo  lygio,  sudaromos  sąlygos  pašalinti
mokymosi spragas (siūlomos ilgalaikės ar trumpalaikės konsultacijos, mokymasis laikinojoje grupėje);
   43.2.2. Jei mokinys yra atvykęs iš kitos valstybės, yra mokęsis pagal tarptautinę bendrojo
ugdymo  programą  arba  mokiniams,  kurie  mokėsi  pagal  pagrindinio  ugdymo  programą  mokykloje
tautinės mažumos kalba ir nori tęsti mokymąsi mokykloje lietuvių mokomąja kalba pagal pagrindinio
ugdymo programą, sudaromos sąlygos pasiekti bendrojoje programoje numatytus pasiekimus. Lietuvių
kalbos  mokymui  jam  sudaromas  individualus  ugdymo planas:  skiriama  papildomų pamokų (vienus
mokslo metus jiems gali būti skiriama 1 papildoma lietuvių kalbos ir literatūros pamoka per savaitę; jei
yra  5  tokie  mokiniai  ar  daugiau  –  sudaromai  grupei  mokyti  skiriama  2  papildomos  pamokos,
(atsižvelgiant  į  mokyklos  mokymo  lėšas),  rekomenduojamos  konsultacijos,  išnaudojamos  mokinių
poreikiams tenkinti skirtos valandos.
                     43.3. Užsienio kalbos:
                     43.3.1. 5 - 8 klasėse tęsiamas pirmosios užsienio kalbos (anglų) mokymas(is);
                     43.3.2.  antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai)
mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu pats
renkasi antrąją užsienio kalbą: rusų ar vokiečių kalbą;
                     43.3.3. užsienio kalbas keisti galima tik tuo atveju, jei mokinys yra atvykęs iš užsienio
mokyklos ar kitos mokyklos ir mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės
tęsti  jo  pradėtos  kalbos  mokymosi  ir  yra  gavusi  tėvų (globėjų,  rūpintojų)  pritarimą raštu.  Mokiniui
sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus:
sudaromas individualus ugdymo planas, skiriama  konsultacijų, išnaudojant mokinių poreikiams tenkinti
skirtas  valandas  (įveikti  programų  skirtumus  skiriant  vienerius  mokslo  metus  jam  skiriama  viena
papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę; susidarius mokinių grupei, kurios dydį numato mokykla,
atsižvelgdama į mokymo lėšas, visai grupei skiriamos dvi papildomos pamokos);
                     43.3.4. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą
programą, ir mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta
Pagrindinio  ugdymo  bendrosiose  programose,  mokinio  ir  jo  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  pageidavimu
mokykla  įskaito  mokinio  pasiekimus  ir  konvertuoja  pagal  dešimtbalę  vertinimo  sistemą.  Mokykla
sudaro  mokiniui  individualų  užsienio  kalbos  mokymosi  planą  ir  galimybę  vietoje  užsienio  kalbos
pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros pamokas;
                     43.3.5. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams)
pritarus,  pageidauja  tęsti  mokytis  pradėtą  kalbą,  o  mokykla  neturi  tos  kalbos  mokytojo,  mokiniui
sudaromos  sąlygos  lankyti  užsienio  kalbos  pamokas  kitoje  mokykloje,  kurioje  vyksta  tos  kalbos
pamokos. 
                     43.4. Matematikai ir informacinių technologijų mokymui naudojamasi informacinėmis
komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis.
                     43.5. Informacinės technologijos 7– 8 klasėse, siekiant nedidinti mokinių mokymosi
krūvio,  informacinių  technologijų  mokoma integruotai:  8  klasėje  pirmą pusmetį  pamokos  skiriamos
informacinių  technologijų  bendrosios  programos  kursui,  o  antrą  pusmetį  informacinių  technologijų
mokoma per kitų mokomųjų dalykų pamokas. 7 kl. pirmą pusmetį informacinių technologijų mokoma
integruotai  į  kitų  mokomųjų  dalykų  pamokas,  o  antrąjį  pusmetį  pamokos  skiriamos  informacinių
technologijų bendrosios programos kursui.
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                     43.6. Gamtamokslinis ugdymas:
   43.6.1.  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 (laboratorijos, mokyklos parkas, aikštynas, verslo įmonės, universitetai).
   43.6.2.  Mokykloje  mokymosi  aplinka  gamtamoksliniam  ugdymui  pritaikyta
eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti
būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.
                     43.7. Technologijų mokiniai mokosi (5 - 8 klasėse) proporcingai paskirstant laiką tarp
mitybos,  tekstilės,  konstrukcinių  medžiagų  ir  elektronikos  technologijų  programų.  Mokiniams
besimokantiems  pagal  pagrindinio  ugdymo I  dalį  gali  vykti  susitikimai  su  įvairių  profesijų  (sričių)
specialistais, socialiniais partneriais, ekskursijos į įmones, gamybos bendroves ir t. t.).
                     43.8. Socialinis ugdymas:
                     43.8.1. Istorijos 5 - 6 klasėse turinys išdėstomas tokiu eiliškumu: palikimas, Lietuvos
istorija,  Lietuvos  kaimynų  istorija,  Europos  palikimas:  Europa  mūsų namai,  senovės  ir  viduramžių
Europa,  Naujųjų  amžių  Europos  palikimas,  Naujosios  Europos  darbai  ir  žmonės,  laimėjimai  ir
nesėkmės, gyvenimo Europoje kaita;
                    43.8.2.  Istorijos  ir  geografijos pamokos  integruojamos  su  informacinėmis
komunikacinėmis  technologijomis,  organizuojama  netradicinėse  aplinkose  (muziejuose,  lankytinose
istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, planetariume),
naudojamasi virtualiosiomis mokymosi aplinkomis.
    43.9. Fizinio ugdymo aktyvioms veikloms skatinti mokykloje kryptingai organizuojamas
neformalusis švietimas: 5 - 8 kl. bendrasis fizinis pasiruošimas, krepšinis, futbolas ir šokis:

43.9.1.  specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės ir parengiamosios medicininės
fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet mokytojai pratimus ir
krūvį jiems skiria pagal gydytojo rekomendacijas, atsižvelgiant į mokinio savijautą ir sveikatos būklę.
Dėl ligos pobūdžio, negalintiesiems atlikti  įprastų užduočių,  mokytojas taiko alternatyvias veiklos ir
atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas;

43.9.2.  tėvų (globėjų,  rūpintojų)  pageidavimu mokiniai  gali  lankyti  sveikatos  grupes ne
mokykloje;

43.9.3. mokiniams,  atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai  dėl
ligos,  pamokų  metu  skiriamos  kitos  veiklos:  stalo  žaidimai,  šaškės,  šachmatai,  veikla  skaitykloje,
bibliotekoje, konsultacijos ar socialinė veikla.
                     43.10. Meninis ugdymo dalykų mokymas gali būti organizuojamas ir kitose erdvėse –
kultūros įstaigose, netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt.
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   44. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti dalykų apimtis valandomis:

Dalykai
5-os

klasės
6-os

klasės 
5-6

klasės
7-os

klasės
8-os

klasės
7-8

klasės
Pamokų pagrindinio

ugdymo
programos

pirmojoje dalyje 
(5-8 klasėse)

Dorinis ugdymas (tikyba 
arba etika)

37 37 74 37 37 74 148

Lietuvių kalba (gimtoji) 185 185 370 185 185 370 740
Užsienio kalba (anglų) 
(1-oji)

111 111 222 111 111 222 444

Užsienio kalba  (rusų k./ 
vokiečių k.) (2-oji)

- 74 74 74 74 148 222

Matematika 148 148 296 148 148 296 592
Gamta ir žmogus 74 74 148 - - - 148
Biologija - - - 74 37 111 111
Fizika - - - 37 74 111 111
Chemija - - - - 74 74 74
Informacinės technologijos 37 37 74 0,5 (18) 0,5 (19) 37 111
Istorija 74 74 148 74 74 148 296
Geografija - 74 74 74 74 148 222
Dailė 37 37 74 37 37 74 148
Muzika 37 37 74 37 37 74 148
Technologijos 74 74 148 74 37 111 259
Fizinis ugdymas 111 111 222 111 74 185 407
Žmogaus sauga    37 - 37 19 18 37 74
Socialinė-pilietinė veikla 10 10 20 10 10 20 40
Minimalus pamokų 
skaičius per savaitę

26 29 - 30 30 - -

Pamokų, skirtų ugdymo poreikiams 
tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 
skaičius per mokslo metus

111 111 222 111 111 222 444

Neformalus švietimas 74 74 148 55,5 55,5 111 259
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45. Pagrindinio ugdymo programai (5 - 8 kl.) įgyvendinti pamokų skaičius per savaitę, kai pamokos trukmė 45 min, skiriama:

Dalykų sritys, dalykai 5 A 5B 5C 6 A 6 B 6C 7 A 7 B 8A 8B

Dorinis ugdymas (etika) 1 1 1 1 1

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Užsienio kalba – anglų k.(1-oji) 3/3 3/3 3/3 3/3 3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
Užsienio kalba – rusų k. (2-oji) - - - 2 2 2 2 2 2 2
Užsienio kalba – vokiečių 
kalba (2-oji)

- - - 2 2 2

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gamta ir žmogus 2 2 2 2 2 2 - - - -
Biologija - - - - - - 2 2 1 1

Fizika - - - - - - 1 1 2 2
Chemija - - - - - - - - 2 2
Informacinės technologijos  1 1 1 1 1 1 0/1 0/1 1/0 1/0

Istorija 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografija - - - 2 2 2 2 2 2 2
Dailė 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Muzika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Technologijos 2/2 2/2 2/2 2/2 2 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1
Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Žmogaus sauga 1 1 1 - - - 1/0 1/0 0/1 0/1
Minimalus pamokų skaičius mokiniui 26 26 26 29 29 29 29 29 30 30 

Neformalus ugdymas 4,5 4,5 3 3

Socialinė – pilietinė veikla 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Pamokų skaičius per savaitę skirtų 
mokinio ugdymo poreikiams tenkinti,
mokymosi pagalbai teikti (dalykų 
konsultacijos)

Po 3
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XI. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  46.  Mokykla  organizuoja  mokinių,  turinčių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  ugdymą
vadovaudamasi 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
bei  Vilniaus  Viršuliškių  mokyklos  švietimo  pagalbos  teikimo  vaikui  tvarkos  aprašu,  patvirtintu
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 65.
   47.  Tenkinant  mokinių  ugdymosi  reikmes,  pritaikoma  Bendroji  programa,  ugdymosi
erdvės,  formuojamas  ugdymo  turinys  (integralus  ar  pagal  dalykus),  parenkamos  mokymosi
organizavimo  formos  (pamoka,  projektinė  veikla  ar  pan.),  ugdymui  skirtos  techninės  pagalbos  ir
specialiosios mokymo priemonės ir pan.
   48.  Atsižvelgdama  į  specialiųjų  poreikių  mokinių  ugdymosi  poreikius,  PPT  išvadas  ir
rekomendacijas,  ne  vėliau  kaip  iki  kiekvienų  mokslo  metų  rugsėjo  22  d.  sudaromas  individualus
ugdymo  planas,  priimami  sprendimai  dėl  Bendrųjų  programų  pritaikymo  ar  individualizavimo
specialiųjų  ugdymosi  poreikių  mokiniams,  ugdymosi  būdų  ir  metodų  parinkimo,  mokymosi  krūvio
priderinimo (planuoja privalomas ir specialiąsias pamokas), psichologinės, socialinės pedagoginės ir/ ar
specialiosios  pagalbos  teikimo,  mokymosi  aplinkos  pritaikymo,  aprūpinimo  ugdymui  skirtomis
techninės  pagalbos  priemonėmis  ir  specialiosiomis  mokymo  priemonėmis  (vaiko  gerovės  komisijos
pasitarimas). 
   49. Bendrojo  ugdymo  dalykų  programas  pritaikytas  ar  individualizuotas  specialiųjų
poreikių mokinių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia specialusis pedagogas ir
dalyko  mokytojas,  atsižvelgiant  į  mokinio  gebėjimus  ir  galias,  specialiojo  pedagogo  ir  kitų  vaiko
gerovės komisijos narių bei PPT rekomendacijas ir konsultacijas.
            50.  Mokykla,  pritaikydama  ugdymo  planą  mokinio  reikmėms,  koreguoja  dalykų
programoms  įgyvendinti  skiriamų  savaitinių  pamokų  skaičių  (nemažindamos  nustatyto  mokiniui
minimalaus  pamokų  skaičiaus  per  savaitę);  planuoja  specialiąsias  pamokas,  atlieka ugdymo  plano
keitimus,  derinimus,  atleidimus  nuo  dalykų  mokymosi,  suderinus  su  mokinių  tėvais  (globėjais),
įforminant direktoriaus įsakymu, jie gali būti keičiami metų eigoje. 
   50.  Mokinio,  besimokančio  pagal  mokiniui  pritaikytą  bendrąją  programą,  mokymosi
pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus:
   50.1.  pažangos  ir  pasiekimų  vertinimas  aptariamas su  mokiniu,  jo  tėvais  (globėjais,
rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais;
   50.2. keliamosios klasės (1 - 3, 5 - 8) mokinio mokymosi pasiekimai vertinami, atsižvelgus
į jo asmeninę daromą pažangą ir palyginus su jam pritaikytoje programoje numatytais pasiekimais, o
programos baigiamosios 4 klasės mokinio mokymosi pasiekimai įvertinami, palyginus ir su bendrosiose
programose numatytais pasiekimų lygiais;
                     50.3. su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais
specialistais  aptariama  pritaikomas  ugdymo  turinys,  mokinio  mokymosi  pasiekimų  vertinimas  ir
pa(si)tikrinimo būdai, mokymo(si) priemonių naudojimas.  
                     51. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą
mokymosi pasiekimų vertinimas vykdomas kiekvieno trimestro pabaigoje (vertina mokytojas: padarė
pažangą / nepadarė pažangos ir mokslo metų pabaigoje, atsižvelgiant į mokinio galias, specialiuosius
ugdymosi poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. 

                            XII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   52.  Atsiradus  pakeitimams  Bendruosiuose  ugdymo  planuose  ugdymo  proceso  metu,
mokykla koreguoja ugdymo plano įgyvendinimą priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų
pamokų skaičių dalykų programoms įgyvendinti ir minimalų privalomų pamokų skaičių mokiniui.
   53. Mokytojų taryba supažindinama su ugdymo planu prieš mokslo metų pradžią mokytojų
tarybos posėdyje.
   54. Ugdymo planas nuo patvirtinimo dienos skelbiamas mokyklos internetiniame 
puslapyje: http://www.virsuliskiu.vilnius.lm.lt

---------------------------------------
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PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V-57 

                                                                                                             
                         

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS
UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus Viršuliškių
mokyklos (toliau – Mokyklos) ugdymo turinio planavimo principus ir  laikotarpius,  formas,  planų ir
programų rengimo tvarką.

2. Aprašas  parengtas  vadovaujantis  Pradinio  ir  Pagrindinio  bei  vidurinio  ugdymo programų
bendraisiais  ugdymo planais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo ir  sporto  ministro
2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 ,,Dėl 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų pradinio
ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417  ,,Dėl 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo
metų  pagrindinio  ir  vidurinio  ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“,  neformalųjį
vaikų švietimą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei mokyklos strateginiu planu. .

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
Planavimas – tai perspektyvos numatymas, nukreiptas į plėtrą ir pokyčius.
Ilgalaikis  dalyko  planas –  dalyko  ugdymo  turinio  įgyvendinimo  gairės  vieneriems  mokslo

metams,  kur  dalyko  turinys  išdėstomas  etapais  (ciklais,  temomis,  pagal  sritis).  Mokytojas  jį  rengia
atsižvelgdamas į numatomus mokinių pasiekimus, įtvirtintus dalykų bendrosiose programose. 

Trumpalaikis  dalyko  planas –  dalyko  etapo  (pamokų  ciklo),  kuris  baigiamas  diagnostiniu
vertinimu,  planas.  Tai  konkretizuota  ilgalaikiame  plane  numatyta  veikla,  kurioje  atsispindi  pamokų
temos, mokymosi uždaviniai, veiklos, vertinimas.

Integruojamoji programa – bendriesiems gebėjimams ugdyti skirta programa, integruojama į
ugdymo sričių ar dalykų programas.

Individualizuota  programa  –  pagal  Bendrųjų  ugdymo  programų  pritaikymo  specialiųjų
poreikių  mokiniams  rekomendacijas  parengta  programa,  pritaikyta  asmens  gebėjimams  ir  realiam
mokymo(si)  lygiui.  Individualizuota  programa  rašoma  žemų  ir  labai  žemų  intelektinių  gebėjimų
mokiniams. Individualizuojant programą, paprastinamas, siaurinamas jos turinys, daugiau laiko skiriama
svarbiausių gebėjimų ugdymui, praktiniam žinių taikymui.

Pritaikyta programa –  specialiųjų poreikių mokiniams pritaikyta Bendroji  programa, kurios
tikslas – siekti  patenkinamo pasiekimų lygmens. Teminiu požiūriu – tai  supaprastinta  ir palengvinta
dalyko programa. Skiriasi tik nagrinėjamo dalyko apimtys, darbo metodai ir formos.

Mokinio  mokymosi  poreikių  įsivertinimas  (pažangometras)  -  mokinio  sprendimai  siekti
asmeninės pažangos, remiantis savistaba, savianalize.

II. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO PRINCIPAI

4.  Ugdymo turinys  planuojamas  pagal  Bendruosiuose  ugdymo planuose  nurodytą  mokymosi
dienų skaičių bei Mokyklos ugdymo plane nurodytą dalyko programai skiriamų pamokų  (valandų)
skaičių.

5. Mokytojai planuodami ugdymo turinį vadovaujasi dalyko Bendrosiomis programomis, kitais
norminiais teisės aktais, mokyklos tikslais, atsižvelgia į mokyklos bendruomenės poreikius, mokyklos
turimus išteklius.
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6. Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašą rengia direktoriaus sudaryta darbo grupė. Aprašą
mokyklos direktorius tvirtina įsakymu.

7.  Ilgalaikius  teminius  planus  rašo  dalykų  mokytojai.  Planus  aptaria  metodinėse  grupėse  ir
derinami su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

8.  Neformaliojo  švietimo  būrelio  planus  rengia  neformaliojo  švietimo  būrelio  vadovai  ir
derinami su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

9.  Individualizuotas  ir  pritaikytas  programas  specialiųjų  poreikių  mokiniams  rengia  mokinį
mokantys  mokytojai.  Programa  suderina  su  mokyklos  spec.  pedagogu  per  savaitę  nuo  programos
paskyrimo.

10.  Individualius  ugdymo  planus  mokiniui,  besimokančiam  namuose,  rengia  kuruojantis
direktoriaus pavaduotojas ugdymui per savaitę nuo GKK dokumento gavimo.

11. Individualų dalyko ugdymo plano mokiniui, sugrįžusiam po ilgos ligos (jeigu mokinys sirgo
ilgiau nei 1 mėn.), jo mokymosi atsilikimui pašalinti, rengia dalykų mokytojai ir derina su mokiniu bei
jo tėvais per savaitę nuo mokinio sugrįžimo į ugdymo procesą.

12.Individualų planą gabiam ir talentingam mokiniui rengia to dalyko mokytojas, kurio mokinys
yra ypatingai gabus arba talentingas atitinkamam dalykui. Planas aptariamas su mokyklos direktoriumi

13. Mokytojai,  nustatę, kad mokiniai neįsisavino mokomosios medžiagos, nevyko pamokos ir
kt., turi teisę koreguoti ilgalaikį dalyko planą. Plano pakitimus mokytojai fiksuoja pastabose.

14.  Ilgalaikiuose  planuose  numatomas  pamokų  rezervas,  kuris  panaudojamas  mokytojo
nuožiūra.

15.  Mokytojai  gali  naudotis  metodinėje  literatūroje  pateiktais  ilgalaikiais  ir  trumpalaikiais
planais, pritaikant juos konkrečiai mokinių grupei ir laikantis Mokykloje priimtų susitarimų dėl plano
rengimo principų.

16.  Dalykų konsultacijoms teminiai  planai  nerašomi.  Konsultacijų  turinys  arba nagrinėjamos
temos įrašomos į elektroninį dienyną pagal faktą.

17. Mokinio mokymosi poreikių įsivertinimas pažangometre sudaromas mokslo metų pradžioje.
Pažangometrus parengia klasės auklėtojai kartu su savo auklėtiniais.

18. Mokinio individualus pažangometras kiekvieną trimestrą atnaujinamas dalyvaujant dalyko
mokytojui ir mokiniui.

III. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO LAIKOTARPIAI IR FORMOS,PLANŲ
TVIRTINIMAS

19.  Dalykų  ilgalaikiai  planai,  pasirenkamųjų  dalykų,  dalykų  modulių,  neformaliojo  švietimo
būrelių  planai  rengiami  pagal  direktoriaus  patvirtintas  formas  vieneriems  mokslo  metams.  Planai
derinami su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki rugsėjo 20 d.

20. Klasių auklėtojų veiklos planai rengiami mokslo metams. Planai derinami su kuruojančiu
direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki rugsėjo 20 d. 

21.  Individualizuoto  ir  pritaikyto  ugdymo  programos  mokiniams,  turintiems  specialiųjų
ugdymosi  poreikių,  rengiamos  pagal  Vaiko  gerovės  komisijos  parengtas  ir  direktoriaus  patvirtintas
formas vieneriems mokslo metams.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą koordinuoja Mokyklos direktoriaus pavaduotojai
ugdymui (pagal kuruojamas sritis), Vaiko gerovės komisija, Metodinė taryba.-

23. Ilgalaikių dalykų planų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programų rengimo procesą ir
kokybę prižiūri metodinės tarybos pirmininkas.
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1.1. priedas

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA
----------------------------------------------------------------------- DALYKO 

ILGALAIKIS TEMINIS PLANAS 
-----------------------------KLASEI

1. Klasės charakteristika.....................................................................................................................
2. Dalyko pamokų skaičius per metus  pagal ugdymo planą..............................................................
3. Dalyko pamokų skaičius per savaitę ..............................................................................................
4. Tikslai..............................................................................................................................................
5. Vadovėliai.......................................................................................................................................
6. Pratybos...........................................................................................................................................
7. Turinys:

Eil. 
Nr.

Sritis/Tema pagal BP Pamokų
skaičius 

Ugdomi gebėjimai
pagal BP

Mokymo 
metodai

Vertinimas
Integruojama programos

tema

.............................................................................................             ..........................................
(Mokytojo vardas, pavardė )                                                                           (parašas)

PRITARTA
......................................... mokytojų metodinės grupės posėdyje, protokolo Nr. …… ..............
        (data)
SUDERINTA
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ..........................................................................................................

                              (vardas, pavardė)                   (parašas) 

2 priedas
VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS --------------M. M.
--------------------------------------------------------------------------------------

(Būrelio  pavadinimas)

1. Grupės charakteristika................................................................................................................
2. Valandų skaičius per savaitę......................................................................................................
3. Valandų skaičius per metus........................................................................................................
4. Tikslai:........................................................................................................................................
5. Turinys:

Eil.
Nr.

Tema
Val.

skaičius
Ugdomi gebėjimai

Siektinas rezultatas ( parodos, konkursai,
darbai, varžybos, renginiai ir t.t.)

...........................................................................................................                ......................... 
(vardas, pavardė )                                                                                                 (parašas)

SUDERINTA direktoriaus pavaduotoja ugdymui    ...................................................................................
                     (vardas, pavardė)                           (parašas) 
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3 priedas

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA
KLASĖS VADOVO METINIS VEIKLOS PLANAS

 ---------------------------- M. M.

1.  Mokyklos strateginiai tikslai: 
2. Mokyklos veiklos metiniai tikslai:
3. Auklėjamosios klasės charakteristika:
3.1.    Mokinių skaičius (berniukų, mergaičių)
3.2.    Užsienio kalbos:
3.3.  Dorinis  ugdymas  klasėje  (kiek  mokinių  pasirinko  etiką,  kiek  pasirinko  katalikų
tikybą):_______________________________________________________________
3.4.   Klasės aktyvas_________________________________________________________
3.5.  Mokinių  dalyvavimas  neformaliame švietime:  (Kiek  mokinių  lanko būrelius  mokykloje,
kiek jų lanko kitose įstaigose)

       3.6. Tėvų komitetas_________________________________________________________
4. Klasės veiklos

Data Valandų 
skaičius

Numatoma veikla

              (Klasės auklėtojo vardas, pavardė )                                                         (parašas)

          SUDERINTA
          Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   .............................................................................................

                      (vardas, pavardė)    (parašas) 
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 4 priedas
                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                Vilniaus Viršuliškių  mokyklos               
                                                                                                Vaiko gerovės komisijos 2012 m.

                                                                                       rugsėjo 19 d. posėdyje, protokolo Nr.1

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ  MOKYKLOS
.......klasės mokinio (-ės) .............................................................................................20__/20__ m. m.

INDIVIDUALIZUOTA ....................................................................................... PROGRAMA

Pusmečio tikslai:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Metiniai tikslai_______________________________________________________________________
Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui 
___________________________________________________________________________________
Specialistų teikiama pagalba: 
Specialusis pedagogas:________________________________________________________________
Logopedas: _________________________________________________________________________
Socialinis pedagogas__________________________________________________________________
Kiti pedagogai: ______________________________________________________________________

Individualizuotas turinys
( tema)

Laukiami
rezultatai

Taikytini metodai Mokinio pasiekimai: 
įsisavino+; 

           nepilnai įsisavino+/-;
 neįsisavino-.

Rekomenduojami metodai:

o Sumažinamas užduočių kiekis.
o Supaprastinamos užduotys.
o Rašo tik dalį diktanto.
o Rašo kas antrą diktuojamą sakinį.
o Vadovėlio užduotys keičiamos lengvesnėmis. 
o Trumpos aiškios instrukcijos užduotims atlikti.
o Ribojamas užduočių kiekis vienu metu.
o Neįdomios užduotys keičiamos patinkančiomis.
o Mažinamas teorijos mokymasis.
o Kaitaliojami veiklos būdai.
o Istoriniai faktai, gamtos reiškiniai, geografijos 

objektai apibūdinami naudojant vaizdines priemones. 
o Mažinamas faktinės medžiagos, skirtos įsiminti, kiekis.
o Pateikiami konkretūs klausimai, kurie padeda mokiniui suformuluoti atsakymus.
o Nesuprantama informacija paaiškinama, iliustruojama konkrečiais žodžiais, vaizdais, daiktais. 
o Aiškinant naudojamos iliustracijos. 
o Paaiškinamos schemos, grafiniai piešiniai.
o Panašių klaidų grupė skaičiuojama kaip viena klaida (painiojamos panašios grafemos, grafiniai vienetai, simboliai). 
o Pažymimos vietos, kuriose mokinys gali daryti klaidas.

Nereikalaujama dailaus rašto.
o Rašymui pateikiami lapai paryškintomis linijomis.
o Rašydamas taria žodžius garsiai arba pašnibždomis.
o Mažinamos skaitymo užduotys.
o Nereikalaujama skaityti garsiai prieš klasę.
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o Skatinamas mokinio gebėjimas lyginti, gretinti, ieškoti skirtumų ir panašumų (perteikiant naują medžiagą ar ją 
įtvirtinant).

o Ugdomas erdvinis suvokimas, tikslinami laiko vaizdiniai.
o Nereikalaujama atsakinėti prieš klasę.
o Skaitomą tekstą seka naudodamas pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę, eilutės trafaretą ir pan.).
o Skaitant tekstą, jis suskirstomas pastraipomis, esminė informacija paryškinama.
o Prieš pateikiant užduotis suformuluojami konkretūs klausimai.
o Mažinamos mintino mokymosi užduočių apimtys. 
o Daugiau laiko skiriama kartojimui.
o Kita  (įrašyti).................................................

PAMOKŲ METU MOKOMA NAUDOTIS:
o taisyklių rinkiniais;
o raidynu;
o žodynu;
o skaičiuotuvu;
o daugybos lentele, svorio, ilgio, laiko ir kt. matų lentelėmis;
o atliktų analogiškų pratimų ar darbų pavyzdžiais;
o vadovėliais; 
o atramine medžiaga (schemos, lentelės, piešiniai, žemėlapiai, kt.);
o vaizdinėmis priemonėmis;
o padalomąja medžiaga; 
o visomis papildomomis priemonėmis;
o kita (įrašyti).........................................................

DĖMESIO SUKAUPIMO PRIEMONĖS:
o periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį;
o fiksuojami dėmesio, veiklos organizavimo pasiekimai; 
o naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotį;
o naudojami mokytojo ir mokinio susitarimai;
o naudojamos įvairios paskatinimo priemonės;
o akcentuojamos sėkmės, žymimi pasiekimai;
o akcentuojamos stipriosios pusės, teigiami bruožai,
o vengiama kritikos;
o palaikoma vaiko savigarba;
o mokoma stebėti, kontroliuoti save,  vertinti savo veiklą;
o kita (įrašyti).......................................................

KONTROLINĮ DARBĄ RAŠO:
o savarankiškai;
o su minimalia pagalba;
o su mokytojo pagalba / su specialiojo pedagogo pagalba;
o sumažinamas užduočių kiekis;
o pateikiamos atskirai / specialiai paruoštos užduotys;
o nurodoma kaip naudotis papildomomis priemonėmis;
o leidžiama naudotis visomis priemonėmis;
kita (įrašyti) .......................................................

MOKYTOJO DARBO APIBENDRINIMAS, IŠKILUSIOS UGDYMO PROBLEMOS:
Mokinio pasiekimai, įsisavinant programą Iškilusios ugdymo problemos

Programą individualizavo  .......................................................................................................                     
                                                                               (Mokytojo parašas, vardas, pavardė)

PRITARTA      Vaiko gerovės komisijos posėdyje    20....-.....-.....  Nr. ....  

SUDERINTA
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Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   .............................................................................................
                      (vardas, pavardė)    (parašas

24



5 priedas

                                                     PATVIRTINTA
                                                                                                Vilniaus Viršuliškių mokyklos               
                                                                                                Vaiko gerovės komisijos 2012 m.
                                                                                                rugsėjo 19 d. posėdyje, protokolo Nr. 1

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ  MOKYKLOS
PRITAIKYTA .......................................................UGDYMO PROGRAMA 

________ klasės mokinio(ės) 
____________________________________________________________

20.... – 20.... m. m.  

                 
Pusmečio 
tikslai:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Metiniai 
tikslai_______________________________________________________________________
Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui _______________
__________________________________________________________________________________

Programos  turinys
( tema/sritis pagal BUP)

Ugdomi
gebėjimai

Taikytini būdai metodai,
priemonės

Mokinio pasiekimai: 

PROGRAMOS PRITAIKYMUI NAUDOJAMI BŪDAI, METODAI, PRIEMONĖS 
(pažymėti +)

 Mažinamas užduočių kiekis.
 Kai kurios užduotys praleidžiamos.
 Prieš pateikiant užduotis, suformuluojami konkretūs klausimai.
 Rašybos klaidos grupuojamos ir klaidų grupė skaičiuojama  kaip viena klaida.
 Skyrybos klaidos grupuojamos ir klaidų grupė skaičiuojama kaip viena klaida.
 Leidžiama rašant tarti garsiai žodžius.
 Nereikalaujama mokytis mintinai.
 Mažinamos mintino mokymosi užduotys.
 Pasakojamųjų dalykų žinios tikrinamos testais.
 Pasakojamųjų dalykų žinios tikrinamos, moksleiviui  atsakant į 1-3 esminius klausimus.
 Atsakinėti pasakojamuosius dalykus leidžiama naudojantis planu.
 Atsakinėja pagal mokytojo pateiktą planą ar klausimus.
 Atpasakojimas rašomas pagal (mokytojo pateiktą planą, su mokytojo pagalba sudarytą planą).
 Mintinai išmoktą tekstą leidžiama atsiskaityti raštu, neįskaitant į vertinimą rašybos klaidų.
 Mintinai išmoktą tekstą atsakinėja individualiai, ne prieš klasę.
 Nereikalaujama skaityti garsiai.
 Tekstai perskaitomi garsiai (visada, kartais, pagal reikalą).
 Trumpinami, supaprastinami skaitymo tekstai.
 Skaitomą tekstą leidžiama sekti naudojant priemones (rodyklę, pieštuką, liniuotę ir kt.).
 Nagrinėjant tekstą, jis suskirstomas pastraipomis, išskiriami esminiai dalykai.
 Tekstiniai uždaviniai atspindi praktines situacijas, pagal galimybes iliustruojami piešiniais.
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 Tekstiniai uždaviniai sprendžiami individualiai išanalizavus sąlygą.
 Tekstai pateikiami paryškintu šriftu.
 Naudojami sąsiuviniai paryškintomis linijomis.
 Nereikalaujama dailaus rašto (nemažinamas įvertinimo balas).
 Nereikalaujama atlikti tikslių brėžimo užduočių.
 Mažinamas braižymo užduočių kiekis.
 Rašinėlis rašomas pagal pateiktus klausimus. 
 Rašinys keičiamas atpasakojimu (nuolat, kartais, pagal reikalą).
 Kalbama aiškiai, ramiai, atsisukus į klasę.
 Aiškinant žodžiu, naudoti kiek įmanoma daugiau vaizdumo medžiagos.
 Komentuoti žodžiu schemas, piešinius, paveikslus,  žemėlapius, grafinius darbus, brėžinius ir kt.
 Naudojamos moksleiviui specialiai parengtos užduotys (kartais, nuolat , pagal reikalą).
 Individualizuojamos namų darbų užduotys.
 Parenkama sėdėjimo vieta klasėje (silpnaregiams, neprigirdintiems, hiperaktyviems).
 Kiti būdai, metodai, priemonės, padedančios moksleiviui(ei) įsisavinti dalyko 
programą .................. ................................................................................................................................................
....................
NAUDOJAMOS DĖMESĮ ORGANIZUOJANČIOS PRIEMONĖS
 Užduotys pateikiamos dalimis, atsiskaitant po kiekvienos atliktos užduoties.
 Periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį.
 Naudojamos mokytojo ir mokinio sutartys dėl darbo pamokoje.
 Naudojamos skatinimo priemonės.
 Akcentuojamos mokinio sėkmės.
LEIDŽIAMA NAUDOTIS
    sudėties ir atimties lentelėmis ... ribose.
    daugybos lentele.
    skaičiuotuvu.
    lentelėmis, schemomis, diagramomis.
    taisyklių rinkiniais.
    rašybos ir kirčiavimo žodynais.
    kita informacine medžiaga – įvairiais žemėlapiais.
kita (įrašyti)...............................................................................................................................................
KONTROLINĮ DARBĄ RAŠO
 Savarankiškai.      Su pagalba.
 Kartu su visais klasėje.     Atskirai kitu laiku.    Pas spec. pedagogą.
 Sumažinamas užduočių kiekis.    Pateikiamos atskirai paruoštos užduotys.
 Leidžiama naudotis papildomomis priemonėmis.
MOKYTOJO DARBO APIBENDRINIMAS, IŠKILUSIOS UGDYMO PROBLEMOS:

Mokinio pasiekimai, įsisavinant programą Iškilusios ugdymo problemos

Programą pritaikė          .........................................................................................................................
                                                               (mokytojo parašas, vardas, pavardė) 
PRITARTA
Vaiko gerovės komisijos posėdyje     ...................... protokolo Nr. ......................................................
SUDERINTA
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    .................................................. (vardas, pavardė, parašas)
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6 priedas
PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos 
direktoriaus  2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V –  57

                           
VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS

........................ KLASĖS MOKINIO/ĖS  .........................................................................
..................................................................................................................

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 20... - 20... m. m.

Dalykas Savaitinių
val. 

skaičius

Savaitinių
valandų, skirtų

pavieniam
mokymui,
skaičius

Savaitinių
valandų, skirtų
savarankiškam
mokinio darbui,

skaičius

Pastabos 
(atleistas ir t.t.)

SUDERINTA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                               Mokinio tėvai..................................
....................................................................                                    ........................................................

7 priedas

PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos 
direktoriaus  2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V–57

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ  MOKYKLOS  ................... KLASĖS
MOKINIO/ĖS  ..........................................................................................

................................................................. TVARKARAŠTIS  20...-.....-.....   -   20...-.....-.....

DALYKAS MOKYTOJAS PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS
 

KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS

 

 Namų adresas: ...........................................;      tėvų telefonai........................................................

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui .................................................................................................
                            (Vardas, pavardė, parašas)

Susipažinau:                ......................................................................................................................
                                (Tėvų vardas, pavardė, parašas)

_________________________________________
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PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V-57 

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA
INTEGRUOJAMŲJŲ IR PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Programų integravimo į  ugdymo turinį  tvarka (toliau  – Tvarka)  nustato  mokyklos
bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų švietimo ir mokslo ministro
patvirtintų,  mokykloje įgyvendinamų ar parengtų programų integravimo į ugdymo turinį principus ir
būdus.

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir terminai:
Bendroji  dalyko  programa  –  formalizuota  dalyko  ugdymo  tikslus,  turinį,  ugdymo

metodus ir mokinių pasiekimus numatanti programa.
Pasirenkamasis  dalykas  –  progimnazijos  siūlomas  ir  mokinio  laisvai  pasirenkamas

mokomasis Bendruosiuose ugdymo planuose neįrašytas dalykas.
Privalomasis dalykas – Bendruosiuose ugdymo planuose įrašytas dalykas, kurį mokinys

turi mokytis atitinkamoje klasėje.
Integruojamoji  programa  -  bendriesiems  gebėjimams  ugdyti  skirta  programa,

integruojama į visų ugdymo sričių ar dalykų programas.

II.  PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ PRINCIPAI IR BŪDAI

3.  Integruojamosios  programos  (toliau  –  Programos)  integruojamos  į  mokomuosius
dalykus  pagal  Bendrąsias  programas,  klasių  auklėtojų  veiklą,  neformalųjį  švietimą,  nedidinant
mokyklos ugdymo plane nustatytų dalykui skirtų pamokų skaičiaus.

4. Mokyklos mokytojų taryba,  metodinė taryba,  metodinės grupės, siekdamos mažinti
mokymosi  krūvius  ir  priartinti  mokymąsi  prie  gyvenimo aktualijų,  priima sprendimus  dėl  dalykų,
kurių ugdymo turinys yra susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo. Tokiu būdu
vykdoma teminė integracija gilinant ir plečiant mokinių žinias, gebėjimus bei nuostatas.

5. Integruotoje pamokoje siekiama integruojamųjų dalykų programose numatytų mokinių
pasiekimų.

6.  1-4  klasėse  taikoma  teminė  integracija.  Mokytojai  gali  pasirinkti  įvairius  ugdymo
turinio integravimo būdus, kai integruojami keli Bendrosios programos ugdymo dalykai.  Mokytojas
turi  galimybes  planuoti  dienos  laiką  ir  ugdymo veiklas  siekdamas  ugdymo programose  numatytų
pasiekimų.

7. Integruojamos temos ir laikotarpiai nurodomi mokytojų ilgalaikiuose dalykų planuose.
8.   Integruotų  pamokų  apskaitai  užtikrinti  integruojamųjų  pamokų  turinys  e-dienyne

įrašomas integruojamųjų dalykų apskaitai skirtose skiltyse.
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       9.  Siekiant  priartinti  mokymąsi  prie  gyvenimo  aktualijų  bei  optimizuoti  mokinių
mokymosi krūvius, mokykloje integruojama:

9.1.  Žmogaus saugos (priešgaisrinė sauga, civilinė sauga bei saugus eismas) mokymas
organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d.
įsakymu Nr. V-1159 ,,Dėl žmogaus saugos bendrosios programos patvirtinimo“ ir  „Žmogaus saugos
ir  saugaus eismo mokymo tvarka“ (patvirtinama direktoriaus  įsakymu mokslo metų pradžioje).   7
klasėse I pusmetį mokoma žmogaus saugos, informacinių technologijų dalykas integruojamas į kitus
mokomuosius dalykus, dalykų mokytojai integraciją fiksuoja  ilgalaikių planų integracijos skiltyje; II
pusmetį  -  informacinių  technologijų.  8  klasėse I  pusmetį  mokoma informacinių  technologijų,  o II
pusmetį – žmogaus saugos. 

9.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr.
ISAK-494 patvirtinta Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programa  integruojama  į  1-8  klasių  dorinio  ugdymo,  kūno  kultūros  programas,  klasių  auklėtojų,
mokyklos  specialistų  (psichologės,  socialinio  pedagogo),  mokinių  savivaldos  organizacijos  ir
neformaliojo švietimo veiklas.

9.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.
V-941 patvirtinta Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, integruojama
į  klasių  vadovų  ir  neformaliojo  švietimo  veiklas,  dalykų  pamokas  pagal  parengtą  ir  direktoriaus
įsakymu patvirtintą tvarką.  

9.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr.
V-190 patvirtintos „ Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos“ integruojamos į
klasės  auklėtojo  ir  neformaliojo  švietimo  veiklas,  dorinio  ugdymo  ir  visų  dalykų  pamokas  kartu
vykdant patyčių prevencijos programą OLWEUS  (diegiama OPKUS – OLWEUS programos kokybės
užtikrinimo sistema) bei programos „Įveikime kartu“ veiklas.

9.5. Etninės kultūros ugdymas organizuojamas vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės
kultūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 
balandžio 12 d. įsakymu Nr. ISAK-651:

9.5.1. pradinėse klasėse į dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, dailės ir
technologijų,  muzikos,  šokio  pamokas;  5-8  klasėse –  į  lietuvių  kalbos,  dorinio  ugdymo,  istorijos,
geografijos, gamtos ir žmogaus, dailės, technologijų, muzikos pamokas;

9.5.2. 1-8 klasėse klasių auklėtojų ir edukacines – pažintines veiklas išvykų metu;
9.5.3.  1-8  klasėse  į  vykdomas  neformaliojo  švietimo  veiklas  (etnokultūros  būrelis  ir

folklorinis ansamblis „Viršulis“).
9.6. Informacinės komunikacinė technologijos 1-4 klasių ugdymo  procese 

naudojamos  kaip  ugdymo priemonė,  taip  pat  mokiniai  susipažįsta  su  informacinių  komunikacinių
technologijų pradmenimis IT būrelio veiklose. 
                     9.7. Ugdymas karjerai mokykloje organizuojamas pagal Ugdymo karjerai programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72
„Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. Ugdymas karjerai integruojamas:
  9.7.1. į atskirų dalykų bendrąsias programas; dalykų mokytojai apie integraciją pažymi
ilgalaikių planų skiltyje apie integravimą, fiksuoja el. dienyne;
  9.7.2.  į  neformalųjį  švietimą;  neformalaus  švietimo  mokytojai  fiksuoja  apie  tai  savo
veiklos programose, planuose, el. dienyne; 

9.7.3.  dalykų  mokytojai,  klasių  auklėtojai,  švietimo  pagalbos  specialistai,
bendradarbiaudami  su  švietimo  įstaigomis,  verslo  įmonėmis,  organizuoja  susitikimus  su  buvusiais
mokyklos mokiniais bei įvairių profesijų atstovais, išvykas į įmones, įstaigas, organizacijas ir pan.,
tėvų darbovietes;  organizuoja susitikimus su gimnazijų,  profesinių  mokymo įstaigų atstovais apie

29



siūlomas  mokymo  programas,  renkantis  mokymąsi,  studijas,  profesinės  veiklos  sritį  ar  darbą
(informaciją apie švietimo ir mokslo institucijas, priėmimo taisykles, studijų ir mokymo programas,
kvalifikacijas, profesijas, darbo rinką, profesinės karjeros galimybes ir kt.); 
   9.7.4. už ugdymo karjeros organizavimą klasėje atsakingas klasės auklėtojas, kuris renka,
teikia  ir  vertina  informaciją,  reikalingą  planuojant  karjerą;   teikia  pagalbą  mokiniams  planuojant
karjerą,  renkantis  mokymąsi,  profesinės  veiklos  sritį  ar  darbą,  ugdymo  pakopoje  –  atsakingi
direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

9.8. 5-8 klasėse integruojama:
9.8.1. į IT pamokas - informacinis raštingumas;
9.8.2. į  matematikos  pamokas, neformalųjį  švietimą bei popamokines veiklas verslumo 

bei  finansinio raštingumo ugdymas.
                   10. Dalykų ar jų dalies turinio integracija ir integruotų pamokų temos aptariamos
metodinėse grupėse, integruotos pamokos fiksuojamos mokyklos mėnesių planuose.

III. PROGRAMŲ TURINIO PLANAVIMAS

11. Dalykų mokytojai planuoja integruojamųjų programų turinį, pasirenka klasės lygiui ir
jų dėstomam dalykui tinkamą temą ir ją įrašo į ilgalaikių planų grafą ,,Integracija“ arba „Pastabos“.

13.  Klasių  auklėtojai  planuoja  integruojamųjų  programų  turinį,  konkretizuoja  temas
atsižvelgiant į mokinių amžių, patirtį, individualius ar grupės poreikius, ugdomosios veiklos pobūdį ir
jas įrašo į klasės auklėtojo veiklos planą.

14.  Mokytojas,  1-4  klasėse,  formuodamas  klasės  mokinių  ugdymo  turinį,  numato
ugdymo dalykus, į kuriuos integruojamas Žmogaus saugos bendroji, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Etnokultūros ugdymo,  Sveikatos ir lytiškumo
ugdymo bei rengimo šeimai, OLWEUS  programos.

IV. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS IR VERTINIMAS

15. Programas vykdo pradinių klasių ir dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, psichologas,
socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros ir  kt. specialistai.

16.  Ugdymosi  pasiekimai  vertinami  pagal  Programose  pateiktus  reikalavimus:  ką
mokinys privalo žinoti,  gebėti,  kokius įgūdžius ir vertybines nuostatas turi įgyti.  Vertinant taikomi
neformaliojo – formuojamojo – vertinimo metodai ir būdai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Ugdymo turinio, integruojamųjų programų planavimą ir įgyvendinimą koordinuoja
mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

_________________________________________
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 PATVIRTINTA
 Vilniaus Viršuliškių mokyklos
 direktoriaus 2019 m. liepos 11 d.
 įsakymu Nr. V-57 

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO BEI ĮSIVERTINIMO

UGDYMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Vertinimas turi suteikti mokytojui, mokiniui ir jo tėvams (globėjams) informaciją
apie  mokinio  mokymosi  patirtį,  pasiekimus  ir  daromą  pažangą  (žinias  ir  supratimą,  gebėjimus,
nuostatas). 

2.  Vertinimas  mokiniui  neturi  sukelti  abejonių  dėl  vertinimo  objektyvumo,  todėl
mokytojas turi vertinimą pagrįsti ir nuosekliai paaiškinti.

3. Vertinimo rezultatų pastovumas yra tuomet,  kai mokinys tomis pačiomis sąlygomis
gauna tokį pat įvertinimą, kai galima patikimai palyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje (norminis
vertinimas) arba mokinių pasiekimus galima palyginti su nustatytais kriterijais (kriterinis vertinimas).

4. Pagrindiniai vertinimo tipai pagal vertinimo tikslus yra: 
 diagnostiniu vertinimu išsiaiškinamai mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga

baigus  temą,  kurso  dalį,  numatant  tolesnio  mokymosi  galimybes,  suteikiant  pagalbą,  įveikiant
sunkumus; 

 formuojamasis vertinimas padeda mokiniui  mokytis, numatyti mokymosi
perspektyvą, pastiprinti daromą pažangą, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, suteikti pagalbą laiku, siekiant
pagerinti mokinio pasiekimus, skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi
spragas;

 apibendrinamasis vertinimas naudojamas baigus  programą, kursą, modulį.
Sudaro  galimybes  mokiniams  ir  mokytojams  geranoriškai  bendradarbiauti.  Jo  rezultatai  formaliai
patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje;

 norminis vertinimas sudaro galimybes palyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje;
 kriteriniu  vertinimu vertinama pagal  tam  tikrus kriterijus (pvz., standartus),

su kuriais lyginami mokinio pasiekimai;
 kaupiamasis 5-8  klasių mokinių vertinimas, skatinantis mokymosi motyvaciją.

Informacijos apie mokini mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas, kai mokinys už per pamoką
pasiektą pažangą ar raštu atliktus namų darbus gauna susitartą taškų (ar simbolių) skaičių. Kaupiamojo
vertinimo konvertavimo į 10 balų vertinimo kriterijus, kurie skelbiami kabinetuose, nusistato dalyko
mokytojas.  Mokinio  gauti  taškai  (ar  simboliai)  fiksuojami dalyko mokytojo  kaupiamojo  vertinimo
sąvade. Galutinis įvertinimas pažymiu pasakomas mokiniui ir įrašomas į elektroninį dienyną.  

5. Ugdymo procese vyrauja mokytis padedantis vertinimas – formuojamasis vertinimas,
kuris  rodo, ką konkrečiai  mokiniai  geba,  yra pasiekę ir  ko dar turi  pasiekti  ar  tobulinti.  Mokiniai
mokomi vertinti kitus ir patys įsivertinti.

6.  Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostikos tikslais vykdomas reguliariai, kaip to
reikalauja dalyko mokymosi logika ir mokyklos susitarimai: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar
kitas  apibendrinamąsias  užduotis,  kurios  rodo  tam  tikro  laikotarpio  pasiekimus,  yra  įvertinamos
sutartine  forma  (pažymiais  ar  kaupiamaisiais  balais  ir  kt.).  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. Mokykla  Nacionaliniame  mokinių  pasiekimų  patikrinime  dalyvauja  Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos arba mokyklos vadovo sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai
neįskaičiuojami į trimestro įvertinimą. 
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7.  Mokykloje  individualios  mokinio  pažangos  stebėjimui  ir  mokymosi  poreikių
įsivertinimui įdiegtas pažangometras. Pažangometro paskirtis – stebėti, ar mokinio įgytų kompetencijų
lygis optimalus, atitinkantis mokinio keliamus tikslus ir jo individualias galias, siekius bei patirtį, ar
mokinys nuolat ir nuosekliai išmoksta naujų ir sudėtingesnių dalykų, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių
vertybinių nuostatų; ieškoti būdų, kaip skatinti mokinio savistabą, atkaklumą, savo veiklos / mokymosi
į(si)vertinimą ir  tobulinimą.  Klasių auklėtojai,  bendradarbiaudami su  tėvais (globėjais,  rūpintojais),
ugdančiais mokytojais ir kitais švietimo specialistais, mokslo metų pradžioje su kiekvienu  mokiniu
pildo  „pažangometrą“,  kurio  diagramoje  turi  atsispindėti  kiekvieno  dalyko  užsibrėžtas  įvertinimas
pagal 10 balų vertinimo sistemą. Po kiekvieno trimestro papildo pažangometro diagramą su turimais
trimestriniais įvertinimais ir analizuoja su tėvais ir klasių auklėtoja mokymo(si) pažangą ir galimybes
toliau siekti aukštesnio lygio.

8. Mokytojai, norėdami patikrinti  mokinio pasiekimų ar  pažangos laipsnį, gali taikyti
apklausą raštu ar žodžiu.

9. Apklausa raštu: kontrolinis darbas, testas, atsakymai į pateiktus klausimus.
10. Kontrolinis darbas yra ne mažiau kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis,

kūrybinis,  laboratorinis  ar  kitoks  raštu  atliekamas  ir  įvertinamas  mokinio  darbas.  Skirtas  dalyko
programos dalies (temos, kelių temų, skyriaus, logiškai vientisos dalies, savarankiškai išmoktos dalies)
išmokimui patikrinti.

11. Kontrolinių darbų grafikas sudaromas mėnesiui.  Jį rengia direktoriaus pavaduotojai
ugdymui ir tvirtina mokyklos direktorius.

II. PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

12. Planuodamas 1-os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su
priešmokyklinio ugdymo aprašu, išvadomis ir rekomendacijomis.  

13. Vertinant pradinių klasių mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis,
diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas.

13.1.  Formuojamasis  vertinimas  atliekamas  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;

13.2. 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:

 atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo  tikslą), taikomi  įvairūs diagnostinio 
vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai,  projektiniai  darbai, testai.  Per dieną
neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas;

 informacija apie mokymosi rezultatu  (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo)
mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, arba nurodant lygį, bet nenaudojant
pažymių pakaitalų (raidės, ženklai, simboliai, ir pan.) kartą per mėnesį;

 mokytojas vertinimo informaciją kaupia aplankuose (darbai, veiklų aprašai ir pan.).  
13.3. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo

programos  pabaigoje.  Trimestro  pasiekimai  apibendrinami,  vertinant  mokinio  padarytą  pažangą,
orientuojantis  į  Bendrojoje  dalyko  programoje  aprašytus  mokinių  pasiekimų  lygių  požymius  ir
įrašomi: 

 elektroniniame dienyne: 
 Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas

ugdymo  dalykų  apibendrintas  mokinio  pasiekimų  lygis  (patenkinamas,  pagrindinis,  aukštesnysis).
Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;

 dorinio  ugdymo  pasiekimai  įrašomi  atitinkamose  skiltyse,  nurodant  padaryta  ar
nepadaryta pažanga: „p. p“ arba „n. p“;
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 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal individualizuotą
programą bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta
pažanga fiksuojama atitinkamoje skiltyje, įrašant „ p. p.“ arba „n. p.“. 

14.  baigus  pirmąją  klasę  trumpai  aprašoma  mokinio  adaptacija  mokykloje  (aprašomi
gebėjimai,  pasiekimai  bei  iškilusios  ugdymo(si)  (ko  nemoka,  negeba,  nesupranta)  ir  elgesio
problemos, kita  informacija  apie  adaptaciją  bei  trumpa charakteristika), o baigus pradinio ugdymo
programą rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas
kuris perduodamas mokyklai, kur mokinys toliau mokysis.

III. 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS, 
TRIMESTRO IR METINIŲ  PAŽYMIŲ VEDIMAS

                 15. Pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų
vertinimą  atsižvelgiama  į  Pradinio  ugdymo  programos  baigimo  pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo
apraše pateiktą informaciją.

        16. Pradedantiesiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą – 5 klasių mokiniams
skiriamas  vieno  mėnesio  adaptacinis  laikotarpis,  kurio  metu mokinių  pažanga  ir  pasiekimai
vertinami:

        16.1. Pirmąjį pagrindinio ugdymo programos pradžios mėnesį (rugsėjo mėn.) mokinių
pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Šiuo metu mokytojas turi taikyti individualius mokinių
mokymo(si) pažinimo būdus.

        16.2. Adaptaciniu periodu apie mokinių pasiekimus ir pažangą mokytojai informuoja 
mokinių tėvus įrašais e-dienyne, konkrečiai fiksuodami kiekvieni mokinio parodytas žinias (pvz.: 
Atlikdamas pratimą Nr. 1, psl. 6,  padarė dvi klaidas, t.t.)

16.3.  Mokinių tėvai su pasiekimų ir pažangos vertinimo  tvarka supažindinami pirmojo
klasės  tėvų  susirinkimo  metu  per  pirmąją  mokslo  metų  pradžios  savaitę.  Klasės  auklėtojas  yra
atsakingas  už  klasės  tėvų  susirinkimo  organizavimą  bei  jų  supažindinimą  su  vertinimo  tvarkos
nuostatomis.

17. Kiekvieno dalyko mokytojas supažindina mokinius su vertinimo tvarka per pirmąją
savo dalyko pamoką ir apie tai fiksuoja instruktažų lapuose.

       18. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių:
             18.1. mokomi pagal pritaikytą Pagrindinio ugdymo bendrąją programą turi pasiekti

bent  minimalų  tos  klasės,  kurioje  mokosi,  pasiekimų  lygį,  ir  mokymosi  pažanga  bei  pasiekimai
vertinami taikant 10 balų vertinimo sistema.

    18.2. ugdomi pagal individualizuotą programą, jų mokymosi pažanga ir pasiekimai gali
būti vertinami pažymiais, taikant 10 balų vertinimo sistemą ir/ar  „įskaityta“ , „neįskaityta“. Dalykų
vertinimas derinamas su dalykų mokytojais ir mokinio tėvais.
                   19. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, pažanga ir pasiekimai
vertinami  pagal  Bendrosiose  dalyko  programose  aprašytus  pasiekimus  taikant  10  balų  vertinimo
sistemą  laikantis  vieningumo principo :

 ,,10” -  (puikiai), kai užduotis ar atsakinėjimas atliktas be klaidų;
  „9” -  (labai gerai), kai užduotis ar atsakinėjimas iš esmės yra atliktas labai gerai,

tačiau yra ne esminis netikslumas ar suklydimų;
    ,,8” – (gerai), kai užduotis yra atlikta pilnai, tačiau  yra keletas suklydimų ar klaidų;
 ,,7” – (pakankamai gerai), kai atliktoje užduotyje yra  keletas netikslumų ar klaidų;
 ,,6” – (patenkinamai), kai  padarytos  klaidos ar suklydimai leidžia suprasti užduoties

rezultatą;
 ,,5” – (pakankamai patenkintai), kai mokinys teisingai atliko pusę gautos  užduoties ir

50 procentų užduoties atliko gerai;
 ,,4” – (silpnai), kai mokinys pusėje atliktos užduoties padarė neesminių klaidų, dėl

kurių galima įžvelgti mokinio bandymus;
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 ,,3” – (blogai), kai negalima užduoties atlikime surasti bent vieno teisingo atsakymo,
ar teisingos minties;

 ,,2” – (labai blogai), kai negalima suprasti, ką mokinys bandė   užduotyje  padaryti;
 ,,1’’ – (nieko neatliko), kai mokinys atsisakė atsakinėti ar nebandė  atlikti užduoties

neturėdamas pateisinamos  priežasties.
19.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „patenkinamas“, „pagrindinis“, „aukštesnysis“,

„atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), „padarė pažangą“ („pp“), 4–10 balų įvertinimas;
19.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „nepatenkinamas“, „neįskaityta“ („neįsk“),

„nepadarė pažangos“ („np“), „labai blogai“, 1–3 balų įvertinimas.
20. Dorinio ugdymo, žmogaus saugos, fizinio ugdymo parengiamosios, specialiosios

medicininės fizinio pajėgumo grupės pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.   
21. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir

mokyklos direktoriaus įsakymą.
22. Jei mokinys per trimestrą neatliko visų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų

ir  kt.)  be  pateisinamos  priežasties,  nepademonstravo  pasiekimų,  numatytų  pagrindinio  ugdymo
bendrosiose  programose,  mokinio  dalyko  trimestro  pasiekimai  prilyginami  žemiausiam  sistemos
įvertinimui „labai blogai“; jei mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo
pateisintų  priežasčių  (pvz.,  ligos)  –  fiksuojamas  įrašas  „atleista“. Tokiais  atvejais  mokiniams,
sugrįžusiems į ugdymo procesą, teikiama mokymosi pagalba ir mokinys turi atsiskaityti iš praleistos
medžiagos.

23. Jei pasibaigus ugdymo procesui buvo skirtas papildomas darbas – jo įvertinimas
laikomas metiniu.

24. Pagrindinio ugdymo programos mokiniui,  trimestro dalyko įvertinimas fiksuojamas
iš visų laikotarpio pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Vienerių
mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą fiksuojamas iš I, II ir III trimestrų,
pažymių,  skaičiuojant  jų  aritmetinį  vidurkį  ir  taikant  apvalinimo  taisykles  (pvz.,  jei  I  trimestro
pažymys – 8, II trimestro – 6, III trimestro – 6, tai dalyko metinis įvertinimas – 7).

25. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas „įsk“ arba „neįsk“, jei bent dviejų trimestrų
mokinio  pasiekimai  fiksuoti  atitinkamai  įrašais  „įsk“  arba  „neįsk“.  Fiksuojant  trimestro  dalyko
įvertinimą įrašais „įsk“ arba „neįsk“, atsižvelgiama į tai, kokių įrašų yra daugiau.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.  Šio  aprašo  tikslas  -  siekti padėti  kiekvienam  mokiniui  pagal  išgales  pasiekti
aukštesnių ugdymo(si) rezultatų,  užtikrinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų
dermę,  ypač  mokytojams,  dirbantiems  toje  pačioje  klasėje,  ir  vykdyti  vertinimo  metu  sukauptos
informacijos sklaidą.

27. Mokykla informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi
pasiekimus  elektroniniu  būdu  (elektroninis  dienynas  „www.tamo.lt“  ar  el.  paštu),  individualių
pokalbių metu, atskirais atvejais oficialiu mokyklos raštu.

.
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1 priedas 
Vilniaus Viršuliškių mokyklos .................... klasės  mok. ..............................................................................................

 PAŽANGOMETRAS 20..........-20................ M. M.
TRIMESTRAI

DALYKAI
I TRIMESTRAS II TRIMESTRAS III TRIMESTRAS

BENDRIEJI
GEBĖJIMAI

Aš apie save Mokytoja apie mane
Visada Dažnai Kartais Visada Dažnai Kartais

LIETUVIŲ
KALBA

Moku klausytis,
išgirsti

Laikausi taisyklių,
susitarimų

Moku guosti,
užjausti, padėti

Moku susivaldyti

ANGLŲ KALBA Moku pasakyti NE,
kai to reikia

Laikausi duoto
žodžio

Moku dirbti
savarankiškai
Susitvarkau

daiktus, darbo
vietą

MATEMATIKA Rūpinuosi klasės
aplinka

Nesinaudoju
telefonu mokykloje

Pamokoje dirbu
kruopščiai

Pasitikiu savimi

Skaitau knygas,
žurnalus

PASAULIO
PAŽINIMAS

Ieškau informaci-
jos enciklopedijose
Turiu mokymosi

priemones
Dainuoju muzikos

pamokose
Pasiruošiu kūno
kultūrai ir šokiui

Atlieku namų
darbų užduotis

 ŽALIA -
AUKŠTESNYSIS

GELTONA – 
PAGRINDINIS

RAUDONA – 
PATENKINAMAS

Mokytojos parašas

Tėvų parašas
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PAŽANGOMETRŲ PILDYMAS:

RUGSĖJO MĖN. IR PRASIDĖJUS 2 / 3 TRIMESTRUI
mokiniai:

 užsirašo KLASĘ, VARDĄ PAVARDĘ
 lietuvių, anglų, pasaulio ir matematikos I   trimestre   nuspalvina planuojamus įvertinimus atitinkama spalva  
 nuspalvina bendrųjų gebėjimų - kompetencijų lentelės jų nuomone tinkantį stulpelį  atitinkamai: žalia - visada, geltona - dažnai, 

raudona - kartais
auklėtojas klasės / mokytojas:

 perduoda pažangometrus anglų kalbos mokytojams, kad šie susipažintų su mokinio planuojamais įvertinimais ir aptartų, ką reikia 
daryti, kad pasiekti norimą rezultatą

 užpildo bendrųjų gebėjimų - kompetencijų lentelės atitinkamą stulpelį  „+“; jei nevedate muzikos – perduodate, kad užpildytų muzikos 
mokytojas „Dainuoju muzikos pamokose“ 

 aptaria individualiai su mokiniu jo užpildytus stulpelius (siūlau savaitės bėgyje, pertraukų ar kitu metu)
 pasirašo apačioje 
 perduoda tėvams, kad šie susipažintų (geriausiai susirinkimo metu)
 tėvų pasirašytus Pažangometrus saugo atskirame segtuve pas klasės auklėtoją

tėvai:
 pasirašo, kad susipažino
 grąžina klasės auklėtojai


PASIBAIGUS TRIMESTRUI / MOKSLO METAMS
mokiniai:

 lietuvių, anglų, pasaulio ir matematikos nuspalvina esamus trimestro rezultatus ir kito  trimestro   planuojamus įvertinimus 
 nuspalvina bendrųjų gebėjimų - kompetencijų lentelės jų nuomone tinkantį stulpelį  atitinkamai

auklėtojas klasės / mokytojas:
 perduoda pažangometrus anglų kalbos mokytojams, kad šie susipažintų su mokinio planuojamais įvertinimais kitam trimestrui ir 

aptartų, kodėl toks rezultatas ir ką reikia daryti, kad pasiekti norimą rezultatą
 aptaria individualiai su mokiniu jo užpildytus stulpelius (siūlau savaitės bėgyje, pertraukų ar kitu metu)
 tėvų susirinkimo metu supažindina tėvus
 birželį sudeda į bylas

tėvai:
 susipažįsta su vaiko rezultatais ir planais, grąžina klasės auklėtojai.

Priedas Nr. 2
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TrimestrasTrimestras

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS

 .......  klasės mokinio (-ės)    ........................................................................................................

PAŽANGOMETRAS  2019 – 2020 m. m.

Ž
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           Žymėjimas:

 Planuojamas metinis trimestras – raudona

 I trimestras – žalia

 II trimestras – mėlyna
 III trimestras – geltona

Susipažinau:   ………………………………….(mokinys, mokinio tėvai)                                ………………………………………….Klasės auklėtojas
Mokiniui  I trimestro eigoje numatyta:
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Dalykas Dalyko mokytojo pavardė ir
parašas

Priemonių numatymas mokinio pažangos siekimui Mokytojo komentaras 

Mokinys II trimestro eigoje sieks:
Dalykas Dalyko mokytojo pavardė ir

parašas
Priemonių numatymas mokinio pažangos siekimui Mokytojo komentaras 

Mokinys III trimestro eigoje įgyvendins:
Dalykas Dalyko mokytojo pavardė ir

parašas
Priemonių numatymas mokinio pažangos siekimui Mokytojo komentaras 
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3 priedas 

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA

4.... klasės mokinio(ės)
 

........................................................................................................................
   (vardas, pavardė) 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO 
PASIEKIMŲ IR BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO APRAŠAS

20...-...-... Nr. 14 - .......
Vilnius

1 lentelė. Mokymosi pasiekimai

Dalykas Pasiektas lygis
(dorinis ugdymas: padarė pažangą,

nepadarė pažangos; 
kiti dalykai: aukštesnysis,
pagrindinis, patenkinamas,

nepatenkinamas)

Komentarai 

Dorinis ugdymas

..................................
Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Dailė ir 
technologijos

Muzika

Kūno kultūra

Šokis
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2 lentelė. Bendrųjų kompetencijų vertinimas

Kompetencijos Kriterijai
Vertinimas

(pažymėti „+“ vieną iš dviejų)
ryšku (taiko) siekia

Komunikavimo
kompetencija

geba  reikšti  mintis,  jausmus,  išsakyti  nuomonę,
pasakoti, pasidalyti patirtimi
tinkamai bendrauja, atsižvelgiant į tikslą, adresatą bei
situaciją

moka išklausyti kalbantįjį 
geba informaciją tinkamai pateikti kitiems
geba bendradarbiauti

Mokėjimo 
mokytis 
kompetencija

mokosi  stropiai,   jaučia  atsakomybę  už  mokymąsi,
rezultatus
pasitiki  savo  jėgomis,  mokosi  savarankiškai
(individualiai)
apmąsto mokymosi rezultatus, vertina pažangą 
geba mokytis grupėje 

Pažinimo 
kompetencija

domisi  naujais  dalykais,  aktualijomis,  supančia
aplinka, pasauliu; nori jį pažinti, stebėti, tyrinėti

geba rasti ir apibendrinti informaciją
nuosekliai,  logiškai,  kritiškai  mąsto,  analizuoja  ir
sprendžia problemas, daro pagrįstas išvadas

Socialinė 
kompetencija

įsitraukia į bendrą veiklą ir aktyviai dalyvauja joje
klausia,  prireikus prašo pagalbos, ją priima, padeda
kitiems
gerbia kitus, toleruoja kitoniškumą
prireikus moka spręsti konfliktines situacijas, pasiekti
sutarimo 

Iniciatyvumo ir
kūrybiškumo 
kompetencija

mąsto originaliai, kelia naujas idėjas
aktyviai dalyvauja veikloje, rodo iniciatyvą
priima naujoves, išbando naujus dalykus

Asmeninė 
kompetencija

įvertina jėgas, siekia tikslo, darbą atlieka iki galo
geba veikti atsakingai 
stengiasi  taisytis/keistis/tobulėti  reaguodamas  į
kritiką, pastabas
valdo emocijas ir jausmus

atsispiria neigiamai įtakai

elgiasi  saugiai,  pozityviai,  nekenkia  sau,  kitiems  ir
aplinkai

Trumpa charakteristika (mokinio savybės, būdo bruožai):

Direktorius

A. V.  
Mokytojas (parašas, vardas, pavardė)

_________________________________________________________
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         PATVIRTINTA

            Vilniaus Viršuliškių mokyklos 
                                                                                               direktoriaus 2019 m. liepos 11 d.

            įsakymu Nr. V-57 

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ  MOKYKLA
FORMALAUS UGDYMO KONSULTACIJŲ MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Formalaus  ugdymo konsultacijų  mokiniui  teikimo tvarkos  aprašas  (toliau  -  Aprašas)
nustato  formalaus  ugdymo konsultacijų  mokiniui  organizavimo tvarką mokykloje,  siekiant  laikytis
vieningų mokyklos reikalavimų.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Bendraisiais
pradinio ir pagrindinio ugdymo planais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, mokytojų pareigybių
aprašymais. 

II. FORMALAUS UGDYMO KONSULTACIJŲ MOKINIUI  TEIKIMO 
UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

3. Formalaus ugdymo konsultacijų mokiniui teikimo uždaviniai: 
3.1.  sudaryti  sąlygas  gabių  mokinių,  siekiančių  pagerinti  dalyko  mokymosi  lygį,

mokiniams  iš  probleminių  šeimų  ir  mokinių,  turinčių  mokymosi  sunkumų,  ugdymo  (si)  kokybei
pagerinti;

3.2. sumažinti mokinių pamokų nelankymo be priežastis skaičių; 
3.3. padėti mokiniams atgauti pasitikėjimą savo jėgomis;
3.4. siekti sumažinti korepetitoriavimo galimybes.
4. Formalaus ugdymo konsultacijų mokiniui teikimo principai: 

4.1.  lygios  galimybės  –  kiekvienam  mokiniui  užtikrinamas  dalykų  mokymosi
konsultacijų prieinamumas;

 4.2.  visuotinumas  –  dalykų  mokymosi  konsultacijos  teikiamos  visiems  mokyklos
mokiniams, kuriems jų reikia; 

4.3. kompleksiškumas – dalyko mokymosi konsultacijos teikiamos pagal poreikį kartu su
kitomis  mokykloje  teikiamos  pagalbos  formomis  (socialinės,  psichologinės,  specialiosios  –
psichologinės). 

4.4.  individualumas  –  dalykų  mokymosi  konsultacijos  teikiamos  atsižvelgiant  į
konkretaus mokinio problemas;

4.5. veiksmingumas – dalykų mokymosi konsultacijos teikiamos remiantis naujausiomis
pedagogikos mokslo teorijomis. 

III. FORMALAUS UGDYMO KONSULTACIJŲ MOKINIUI TEIKIMO FORMOS

5. Formalaus ugdymo konsultacijų mokiniui  teikimo formos:
5.1.  individualus  darbas su gabiais  mokiniais,  mokiniais,  siekiančiais  pagerinti  dalyko

mokymosi lygį, mokiniams, turintiems problemų šeimose, ir mokinių, turinčių mokymosi sunkumų
ugdymo procese; 

5.2. darbas su grupe –  grupinės  konsultacijos su gabiais mokiniais, mokiniais, siekiančiais
pagerinti  dalyko  mokymosi  lygį,  mokiniais  turinčiais  problemų  šeimose  ir  mokiniais,  turinčiais
mokymosi sunkumų ugdymo procese;
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 5.3. individualus darbas su mokinio šeima – pagalba sprendžiant problemas, trukdančias
vaiko ugdymo (-si) procesui;

5.4.  darbas  su  mokyklos  pedagogine  bendruomene  –  pasitikėjimu  grįstos  mokymosi
aplinkos kūrimas ir visokeriopa pagalba.

IV. FORMALAUS UGDYMO KONSULTACIJŲ MOKINIUI   
SKYRIMO  IR ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Formalaus ugdymo konsultacijas mokiniui, turinčiam dalyko mokymosi gebėjimų ar
sunkumų,  skiria  mokomojo  dalyko  mokytojas,  aptaręs  poreikį  su  mokiniu,  jo  tėvais,  mokyklos
administracija.

8.  Formalaus  ugdymo  konsultacijas  mokiniui,  kurį  laiką  nelankiusiam  mokyklos,
mokytojo pagalbą skiria mokyklos administracija, siekiant likviduoti mokymosi turinio spragas.

9.  Trumpalaikių  ir  ilgalaikių  (individualių  arba  grupinių)  konsultacijų  būtinumą
konkrečiam  mokiniui  svarsto  mokyklos  Vaiko  gerovės  komisija,  bendradarbiaudama  su  mokinio
tėvais  (globėjais,  rūpintojais),  klasių  auklėtoju,  mokytojais  –  dalykininkais.  Konsultacijų  grafikus
tvirtina mokyklos direktorius, o kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

10. Ilgalaikės konsultacijos gali  trukti  iki  8 mėnesių.  Trumpalaikės  konsultacijos- 1-5
susitikimai. 

11.  Individualioms  arba  grupinėms  konsultacijoms  valandos  skiriamos  iš  mokinių
ugdymosi poreikiams tenkinti skirtų valandų ir neįskaičiuojamos į mokinio mokymosi krūvį. 

12. Skiriant individualias arba grupines konsultacijas atsižvelgiama į mokyklos turimas
mokinio krepšelio lėšas, tačiau  už ilgalaikes konsultacijas pedagogams tarifikuojama 1 pamoka/sav.

13.  Kiekvienas  pedagogas,  vykdantis  konsultacijas,  veda  konsultacijų  apskaitos
žiniaraštį.  Jo  pildymą  kontroliuoja  direktoriaus  pavaduotojai  ugdymui.  Už  apskaitos  žiniaraščio
tvarkymo periodiškumą atsakingas konsultacijas vykdantis mokytojas.

14.  Mokinių  skaičius  konsultacijose   nereglamentuojamas,  tačiau  rekomenduojama
mokinius suskirstyti į grupes pagal jų poreikius. Minimalus mokinių skaičius grupėje nėra nustatomas,
todėl konsultacija turi būti teikiama esant vienam mokiniui.

15.  Esant  reikalui  dalykų  mokytojai  gali  pasitelkti  į  pagalbą  Pagalbos  mokiniui
specialistus  ir  mokytojo  padėjėjus,  kurie  organizuoja  pokalbius  su  mokiniais,  jų  tėvais  ir  dalykų
mokytojais.

16.  Mokyklos  Vaiko  gerovės  komisija  organizuoja  ir  koordinuoja  prevencinį  darbą,
švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų
pritaikymą  mokiniams,  turintiems  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  atlieka  mokinio  specialiųjų
ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį  įvertinimą ir
atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

17.  Direktoriaus  pavaduotojai  ugdymui  kartą  per  trimestrą  išanalizuoja  formalaus
ugdymo konsultacijų teikimo mokiniui efektyvumą ir pateikia informaciją mokyklos direktoriui.

18. Mokyklos direktorius, įvertinęs neformalus ugdymo konsultacijų efektyvumą, priima
sprendimą dėl formalaus ugdymo konsultacijų mokiniui  tiekimo tęstinumo ar tobulinimo.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.  Šis  aprašas  galioja  nuo  jo  patvirtinimo  datos  ir  gali  būti  keičiamas  mokyklos
bendruomenės narių ar savivaldos institucijų iniciatyva.
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           PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos 
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. 
įsakymu Nr. V-57 

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA
GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ ATPAŽINIMO IR UGDYMO

TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gabių ir talentingų  mokinių  atpažinimo ir ugdymo  tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 
skirtas gabių ir talentingų mokinių atpažinimui, siekiant padėti mokytojams individualizuoti ugdymo
procesą ir sudaryti galimybes šiems mokiniams siekti aukštų asmeninių pasiekimų.
2. Aprašas parengtas remiantis Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo  programa, 
patvirtinta,  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2009 m.  sausio  19  d.  įsakymu Nr.
ISAK-105.
3. Apraše pateiktos gabių ir talentingų vaikų  atpažinimo ir ugdymo kryptys, suformuluoti 
tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatomi  rezultatai.
4. Apraše vartojamos sąvokos:

Gabūs  vaikai  –  vaikai,  galintys  savarankiškai  įgyti  žinių  ir  mokantys  jas  pritaikyti
naujose  situacijose,  gebantys  savarankiškai  spręsti  problemas,  priimdami  racionalius  sprendimus,
sparčiai  prisitaikantys  prie  naujų  pokyčių.  Jų  intelektinių  gebėjimų  lygis  yra  labai  aukštas
(individualiai testuojamų standartizuotais intelekto testais intelekto koeficientas yra du standartiniai
nuokrypiai ar daugiau nei vidurkis). 

Talentingi vaikai –  vaikai,  turintys ypatingų gebėjimų, kurie pasireiškia vienos ar kelių
meno, mokslo ar sporto sričių pasiekimais.
5. Ugdymo proceso įgyvendinimas remiasi šiais principais:

prieinamumo  –  visiems  gabiems  ir  talentingiems  vaikams,  nepriklausomai  nuo  jų
socialinės padėties, gyvenamosios vietos, lyties, kalbinės aplinkos sudaryti sąlygos gauti jų poreikius
atitinkantį ugdymą;

individualumo – ugdymas,  pagal  mokyklos  galimybes,  derinamas pagal  individualius
gebėjimus ir talentus;
6. Gabių ir talentingų vaikų atpažinimą vykdo mokyklos pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai,

bendradarbiaudami tarpusavyje ir tardamiesi su mokinio tėvais.

II. APRAŠO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

7. Sukurti veiksmingą gabių ir talentingų mokinių ugdymo sistemą, atspindinčią mokinio poreikius,
sudarant edukacines, psichologines, socialines sąlygas mokiniams ugdytis.

8. Uždaviniai:
atpažinti  gabius ir talentingus vaikus, pasižyminčius aukštu ir  labai aukštu intelektiniu

gebėjimų lygiu;
pritaikyti ugdymo turinį, aplinką gabių ir talentingų vaikų poreikiams;
gerinti pedagoginę  pagalbą gabiems ir talentingiems mokiniams;

  plėtoti gabių moksleivių galias bei skatinti juos aktyviai dalyvauti šalies, tarptautiniolygio
renginiuose ir konkursuose;

skatinti mokinių tėvus aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje ugdant jų vaikų gabumus;
plėtoti talentingų mokinių ugdymo(si) galimybes.
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III. GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ IDENTIFIKAVIMAS

9. Gabių  ir  talentingų  vaikų  ugdyma  apima  šių  vaikų  atpažinimą,  ugdymo  spartinimą,
individualizavimą, diferencijavimą ir turtinimą.

10. Gabių vaikų atpažinimas vykdomas asmenine tėvų ir mokytojų iniciatyva. 
11. Gabūs ir talentingi vaikai gali būti atpažįstami keliais metodais: 

 -  geri  mokymosi  rezultatai  ir  pasiekimai  mokomųjų  dalykų  olimpiadose,  konkursuose,
kituose tikslinės paskirties renginiuose; 

 - taikomi adaptuoti ir standartizuoti gabių mokinių poreikius identifikuojantys instrumentai,
testai, tyrimai;

 - atliekant specializuotus testus ar naudojant kitus profesionalius vertinimo įrankius; 
 - užpildant mokinio savęs vertinimo anketą; 
 - atliekant klasės draugų, mokytojų, tėvų apklausą; 
 - mokytojams, klasės vadovams stebint ir fiksuojant mokinio pasiekimus; 
 - naudojant dalykų standartizuotų testų ir/arba diagnostinių užduočių informaciją; 
 - analizuojant mokinio veiklą, jos rezultatus.

 12.  Pradinių  klasių  gabių  mokinių  veiklos  stebėjimas  (kas  trimestrą  fiksuojama  mokinių  veiklos
pažanga  pažangometre);
13. Gabių mokinių pasiekimai analizuojami Mokytojų tarybos posėdžiuose.

IV.GABIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO BŪDAI

14. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas spartinamas:
- ankstyvesniu   priėmimu  į  mokyklą,  pagal   pedagoginių  psichologinių  tarnybų

specialistų rekomendacijas anksčiau pradėjus dalyvauti pradinio ugdymo programose;
- pradiniame ir  pagrindiniame ugdyme atsižvelgus į mokymosi  pasiekimus,  gali

būti rekomenduojama kelti mokinį į aukštesnę klasę;
-    teikiama atitinkama mokomoji medžiaga, kai tik mokinys jai yra pasirengęs.

15.   Gabių ir talentingų vaikų  ugdymas diferencijuojamas, specializuojamas, 
individualizuojamas:

- mokiniams ugdymas diferencijuojamas teikiant skirtingo sudėtingumo lygių užduotis;
- teikiamos bendros užduotys, bet reikalaujama skirtingo jų atlikimo lygio ar būdo;
- diferencijuojant ir individualizuojant namų darbų užduotis ir atlikimo būdus;
- dalis darbų atliekama savarankiškai;
- teikiama galimybė įsisavinti kursą paties mokinio tempu;
- teikiamos papildomos užduotys, siekiant praplėsti žinias ir įgūdžius;
- suteikiamos papildomos dalykų konsultacijos;
- mokiniai  ruošiami  ir  skatinami  dalyvauti   mokyklos,  miesto, respublikiniuose  ir  kt. 

konkursuose, varžybose, konferencijose ar kituose renginiuose, kurių metu galėtų būti ugdomi gabių
vaikų gebėjimai; 

- organizuojami įvairiapusio lavinimo būreliai.
16. Gabių ir talentingų vaikų ugdymo turtinimas:

- skiriant konsultacines valandas gabių vaikų ugdymui;
- sudarant sąlygas gabiems  mokiniams  teikti  pagalbą  silpniau  besimokantiems

mokiniams;
- teikiant specialistų pagalbą, organizuojant konsultacijas;
- organizuojant mokomųjų dalykų savaitės, olimpiadas, konkursus, parodas;
- organizuojant  ekskursijas  į  įvairias  mokslo  įstaigas,  universitetus, mokslinio tyrimo
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institutus, bibliotekas, muziejus, edukacines išvykas po Lietuvą bei Europos šalis;
- organizuojant įvairių sporto šakų varžybas ir konkursus;
- dalyvaujant mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose.

17. Mokykla  užtikrina  vaikams,  turintiems  motyvaciją  ir  aukštus  pasiekimus,  galimybę  gauti
dalykinių ir asmenybės ugdymo žinių, įgyti tokių gebėjimų, kurių jie neturi galimybių
įgyti per pamokas.

V. NUMATOMI REZULTATAI

18. Numatoma, kad įgyvendinus aprašo nuostatas:
- didės pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų susidomėjimas išskirtinių gebėjimų

vaikų atpažinimu ir ugdymusi;
- bus sukurta ir išbandyta gabių vaikų, pasižyminčių aukštu intelektinių gebėjimų lygiu, 

atpažinimo ir įvertinimo metodika;
- bus pasiekta gerų rezultatų olimpiadose, konkursuose, įvairiose varžybose;
- bus vykdoma nuolatinė gabių ir talentingų vaikų stebėsena ir tyrimai;
- bus organizuojami gabių ir talentingų vaikų renginiai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.   Gabių ir talentingų vaikų pasiekimai skelbiami mokyklos  internetinėje svetainėje.
20.  Už aprašo įgyvendinimą atsakingi direktoriaus  pavaduotojai ugdymui. 

_________________________________________________

45



                                                                                                        PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos 
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d. 
įsakymu  Nr. V-57 

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ NUSTATYMO IR UGDYMO
TVARKOS APRAŠAS 

  
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  
1. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) skirtas

mokyklos pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams padėti  atpažinti  bei nustatyti  mokinių
specialiuosius poreikius.

2. Mokykla, rengdama individualų mokinio ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos,
mokyklos  Vaiko  gerovės  komisijos  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“,  šio skyriaus
nuostatomis ir kitomis, mokyklai aktualiomis, mokyklos Bendrojo ugdymo plano nuostatomis.

3. Siekiant  tenkinti  mokinių  ugdymosi  poreikius,  pritaikoma  Bendroji  ugdymo  programa  arba
rengiama  individualizuota  ugdymo  programa,  formuojamas  ugdymo  turinys,  parenkamos
mokymosi organizavimo formos (pamoka,  projektine  veikla  kt.),  pritaikomos ugdymosi  erdvės, 
parenkamos ugdymui skirtos techninės  pagalbos  priemonės ir  specialiosios  mokymo priemonės,
rengiamas individualus ugdymo planas ar individualios pagalbos planas mokiniui ir kt.

II. SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS
     

4.  Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų  ugdymosi poreikių, ugdymą, mokykla atsižvelgia į:
4.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli, labai 

dideli); 
            4.2. mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje;
            4.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
            4.4. ugdymo programą (Bendrąją programą, pritaikytą ar individualizuotą programą);
            4.5. turimas mokymo lėšas;
            4.6. turimas mokymosi ir švietimo pagalbos reikmes;
            4.7. turimas ugdymosi erdves.

5.    Mokyklos specialusis pedagogas koordinuoja mokyklos specialiųjų poreikių vaikų  individualių 
ugdymo planų rengimą pagal PPT išvadas.

6.    Specialusis pedagogas, vadovaudamasis Bendrajame ugdymo plane ugdymo dalykų programoms 
įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų, skaičiumi:
             6.1. gali  rekomenduoti  mokyklos  pedagogams iki 20 procentų koreguot mokiniui dalyko 
programai įgyvendinti skiriamų savaitinių ugdymo valandų skaičių;
             6.2. gali rekomenduoti dalykų mokytojams  vietoje  dalykų, nurodytų Bendrojo ugdymo 
plane,  susiplanuoti specialiąsias;
            6.3. per mokslo metus, mokyklos Vaiko gerovės komisijai ar  pedagoginei psichologinei 
tarnybai įvertinus ir  rekomendavus, gali  keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai 
pagalbai skiriamų valandų skaičių; 
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           6.4. intensyvinant mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar mokymo pagalbą,  nustatytam
laikotarpiui, gali skirti papildomų ugdymo valandų kiekvienam mokiniui individualiai ar mokinių
grupei;
           6.5.  užtikrinti  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių  mokinių  ugdymo  tęstinumą  ir
nuoseklumą;
           6.6.  atsižvelgiant  į  mokinio  sveikatos  sutrikimus  ir  mokyklos  Vaiko  gerovės  komisijos
rekomendacijas ar pedagoginės – psichologinės tarnybos siūlymus, specialiųjų ugdymosi   poreikių
turintiems mokiniams  gali rekomenduoti mokytojams trumpinti ugdymo veiklų / pamokų trukmę 5
min., o sutaupytą laiką skirti mokinių veiklai keisti, pertraukoms organizuoti.

7. Mokykla, vykdydama formaliojo ir neformaliojo švietimo programas,  specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintiems vaikams gali atidaryti specialiojo ugdymo klasę, jeigu tokių mokinių
mokykloje yra 4-6 grupėje, gavusi steigėjo pritarimą.

8. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos
tarnybos  siūlymu,  tėvų  (globėjų)  pritarimu  mokiniai,  turintys  vidutinių,  didelių  ir  labai  didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių, gali:
        8.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis užsienio kalbos (dėl intelekto sutrikimo, klausos
sutrikimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo, įvairiapusių raidos ir mokymosi sutrikimų);

       8.2. nesimokyti muzikos ar ją keisti kitu, menines kompetencijas ugdančiu, dalyku (turintys
         klausos sutrikimą);

       8.3.būti atleidžiami  nuo  technologijų pamokų,  turintys judesio ir padėties bei  neurologinių
sutrikimų turintys mokiniai;

           8.4. vietoje Bendrojo ugdymo plano papunkčiuose nurodytų dalykų, mokykla gali tenkinti
mokinio  specialiuosius  ugdymosi  poreikius,  organizuodama  specialiąsias  pamokas,  teikdama
papildomą  mokytojo  pagalbą,  siūlydama  kitus  dalykus,  galinčius  ugdyti  mokinių  raštingumą,
suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėsiančias būti savarankiškesniems, ugdytis pagal
aukštesnio lygmens ugdymo programą; 
           8.5. bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi Bendrojo ugdymo plano
keitimai, susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami mokyklos direktoriaus įsakymu.

   9. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi pažanga ir pasiekimai 
vertinami vadovaujantis Bendrojo ugdymo plane išdėstytomis nuostatomis.
           

III. ŠVIETIMO PAGALBOS (PSICHOLOGINĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS,
SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS) TEIKIMAS

 
10. Švietimo  pagalbos,  teikiamos  vadovaujantis  Psichologinės  pagalbos  teikimo tvarkos  aprašu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-
1215, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo  ir  mokslo  ministro  2011  m.  liepos  8  d.  įsakymu  Nr.  V-1228,  Socialinės  pedagoginės
pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004
m.  birželio  15  d.  įsakymu  Nr.  ISAK-941,  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.

           
IV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,

MOKYMAS NAMIE
 

11. Dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje specialiųjų  ugdymosi poreikių turinčių
mokinių  mokymo  namie  ugdymo  turinys  formuojamas,  parenkant  ugdymo  sritis,  pritaikant  ar
individualizuojant dalykų programas pagal šių mokinių gebėjimus, ugdymosi poreikius ir atsižvelgiant į
gydytojų rekomendacijas – sudaromas individualus ugdymo planas.
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12. Mokiniams pagal Bendrąją programą mokyti namie skiriamas Bendrojo ugdymo planuose nurodytas
valandų  skaičius,  iš  jų  1–2  ugdymo valandas  galima  skirti  specialiosioms  pamokoms  ar  specialiajai
pedagoginei pagalbai teikti.

V.MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ IR BESIMOKANČIŲ
PAGAL BENDRĄJĄ PROGRAMĄ, UGDYMAS

13.  Mokiniams,  kuri  mokos  pagal  Bendrąją  programą,  ją  pritaikius,  ugdymo  planas  sudaromas,
vadovaujantis Bendrojo ugdymo plane dalykų programoms įgyvendinti nurodytu   ugdymo valandų
skaičiumi.

14. Mokyklos logopedas  tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualioms pratyboms skiria bent
1  ugdymo valandą kiekvienam mokiniui  per savaitę. Tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo
individualios pratybos gali vykti  ir per lietuvių kalbos pamokas ar po pamokų (pratybų ir lietuvių
kalbos pamokų turinys turi derėti).

15.  Mokiniams,  turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimą sudarant ugdymo planą, mokykla skiria:
         15.1. specialiųjų pamokų tarčiai, kalbai ir klausai lavinti:
         15.2. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse po 1 ugdymo valandą kiekvienam
mokiniui per savaitę.

           
VI. MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL INDIVIDUALIZUOTĄ PROGRAMĄ,

UGDYMAS
 

16. Mokiniams, kurie  mokosi  pagal individualizuotą  programą, sudaromas individualus ugdymo planas,
atsižvelgiant  į  mokinio  galias,  mokymosi  formą,  mokymosi  organizavimo  būdą.  Už  individualaus
mokinio ugdymo plano sudarymą yra atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

VII. MOKINIO INDIVIDUALIOS PAGALBOS PLANAS

17.  Mokykla,  užtikrindama  sisteminę  mokymosi  pagalbą,  kuri  apima:  žemų  pasiekimų  prevenciją,
intervenciją  sprendžiant  iškilusias  problemas  mokykloje  ar  šeimoje  ir  kompensacines  priemones
(suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.), sudaro mokinio individualios pagalbos planą.
18. Individualios pagalbos  plane  numatomi artimiausi  ir tolesni mokinio ugdymo(si) tikslai ir būdai jų
siekti,  laikotarpiai,  konkreti pedagogų veikla, mokinio veikla, gali būti numatyta tėvų veikla, kuri turi
sietis  su  mokinio  mokymosi  poreikiais.  Planai periodiškai  peržiūrimi  Vaiko  gerovės  komisijos
pasitarimuose ir, jeigu reikia, koreguojamai. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Individualių mokinio planų įgyvendinimo kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui.  
20. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo planų įgyvendinimo kontrolę vykdo specialusis pedagogas.
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VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA

MOKINIO INDIVIDUALIOS PAGALBOS TEIKIMO PLANAS 20...-20... m. m.
_____________________________________________________________________________    

(mokinio vardas, pavardė, klasė)

Kaip bus 
teikiama 
pagalba?

Pagalbos
teikimo laikas

Mokinio indėlis

Poveikio rezultato 
vertinimas (nustatytam 
laikotarpiui ar metų 
pabaigoje)

Mokytojas

Logopedas

Spec. pedagogas

Psichologas

Soc. pedagogas

Klasės
auklėtojas

                                                       
Poveikio rezultatų vertinimas:
- 1   mažiau nei tikėtasi
- 2   reikšmingai mažiau nei tikėtasi
   0   kaip tikėtasi
+ 1  daugiau nei tikėtasi



+2   reikšmingai daugiau nei tikėtasi

Soc. pedagogė _________________________________________________________________
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VILNIAUS  VIRŠULIŠKIŲ  MOKYKLOS

PAGALBOS MOKINIUI ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

I. VGK posėdžio tikslai:
Situacijos aptarimas: problemos ir poreikiai mokykloje, šeimos poreikiai, pagalbos priemonės ir būdai, pagalbos plano sudarymas, informacijos 
apibendrinimas ir sprendimas dėl kito posėdžio.
Pagalbos plano peržiūra: aptariami ir fiksuojami įvykiai nuo pirmojo posėdžio bei pokyčiai, susiję su pagalbos plane numatytų priemonių taikymu, 
sprendimas dėl kito posėdžio.
Pagalbos plano peržiūra: aptariami ir fiksuojami įvykiai nuo pirmojo posėdžio bei pokyčiai, įgyvendinant pagalbos planą. Jei pokyčių nėra, situacija 
analizuojama, išsiaiškinamos priežastys, planas papildomas naujomis priemonėmis, veiksmais ir pan. Kreipiamasi pagalbos į kitas institucijas.
Pagalbos teikimo užbaigimas / naujo plano sudarymas.

     II. Šeimos narių nuomonė (šeimos narių nuomonė dėl šeimos situacijos, buvusių problemų ir jų sprendimo bei pagalbos būdų, esamų
problemų, jų priežasčių, pagalbos poreikių, pagalbos priemonių ir veiksmų, ir t. t.). 

Data Šeimos nario vardas, pavardė Nuomonė

   III. Kitų asmenų, dalyvaujančių posėdyje, nuomonė (pateikiama specialistų ir kitų asmenų dalyvaujančių posėdyje nuomonė dėl situacijos 
šeimoje, esamų problemų, jų priežasčių, pagalbos poreikio ir priemonių, veiksmų ir t.t).

Data Pareigos, vardas pavardė Nuomonė

   IV. Pagalbos tikslai, uždaviniai, veiksmai, priemonės ( surašomi konkretūs tikslai, uždaviniai, veiksmai, priemonės, šeimos įsipareigojimai ir pagalbos 
teikėjų).

Data Konkretus pagalbos
priemonės, veiksmo
tikslas, uždaviniai

Pagalbos priemonė,
veiksmas

Įsipareigojimą,
priemonę, veiksmą

vykdantis šeimos narys
ar specialistas (vardas,
pavardė ir pareigos )

Įsipareigojimo,
priemonės,

veiksmo
įgyvendinimo

data.

Pagalbos
plano

peržiūros
data

Informacija apie įsipareigojimų,
priemonių, veiksmų

įgyvendinimą, neįgyvendinimą,
įgyvendinimą iš dalies.

Pastabos
kita svarbi
informacija

   V. Išvados ir sprendimai ( esant poreikiui, surašomos išvados ir sprendimai, priimti plano peržiūros metu).
Data Išvados ir sprendimai

Dalyvių pavardė, vardai ir parašai



PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos 
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. 
įsakymu Nr. V-65

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ  MOKYKLA
 ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 21 straipsnio 3 dalis (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-
1804)  (Specialioji  pagalba  mokiniui,  kuriam jos  reikia,  teikiama  mokykloje.  Jam teikiamos  teksto
skaitymo  ir  konspektavimo  bei  kitos  paslaugos,  didinančios  ugdymosi  prieinamumą.  Specialiosios
pagalbos  teikimo  mokyklose  (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  tvarką  nustato  švietimo  ir  mokslo
ministras).
 2. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214;
2010,  Nr.  157-7969)  vartojamas  sąvokas  (Mokyklos  vaiko  gerovės  komisijos  (toliau  –  Komisija)
paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios
vaiko  ugdymui  aplinkos  kūrimą,  švietimo  programų  pritaikymą  mokiniams,  turintiems  specialiųjų
ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius
dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas).
2. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (2011-07-08, Nr. V-1228, Ž in., Nr. 92-
4395) (Praplėstas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas. Pagalba teikiama visų tipų mokyklose. Į
Specialiosios  pedagoginės  pagalbos  teikimo  tvarkos  aprašą  integruota  Specialiosios  pedagoginės
pagalbos teikimo specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus vaikams namuose tvarka).
Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose tvarkos aprašas (2011-07-08, Nr. V-1229, Žin., 2011, Nr.
92-4396) (Dokumentas apibrėžia specialiosios pagalbos tikslą, uždavinius, gavėjus, teikėjus ir teikėjų
funkcijas, specialiosios pagalbos organizavimą, pagalbos tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus).
3. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos Aprašas (Švietimo ir mokslo ministro 2011-07-21
įsakymas  Nr.  V-1393)  (Socialinės  pedagoginės  pagalbos  paskirtis  –  padėti  tėvams  (globėjams,
rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir
šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją
palikusius mokinius, padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.
Socialinių pedagogų etatų skaičius priklauso nuo mokinių skaičiaus, mokyklos tipo ir paskirties. Etatų
normatyvus  nustato  mokyklų,  švietimo  pagalbos  ar  kitų  įstaigų  savininko  teises  ir  pareigas
įgyvendinanti institucija).
4.  Mokinių  mokymo stacionarinėje  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigoje  ir  namuose  organizavimo
tvarkos  aprašas  (2012-09-26,  Nr.  V-1405)  Nustatytos  namų mokymo skyrimo tvarkos  procedūros,
numatytas  pamokų  skaičius  pagal  klases.  Aprašytos  namų mokymo ir  veiklos  klasėje  integravimo
galimybės.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

5. Mokyklose daugėjant vaikų su įvairios prigimties ir socialinėmis problemomis, tampa ypač aktualus
švietimo pagalbos teikimas moksleiviams mokykloje ir už jos ribų. Kad būtų tinkamai organizuotas
tokios pagalbos teikimas, svarbu žinoti realų švietimo pagalbos poreikį - išsamų problemų, su kuriomis
susiduria moksleiviai, vaizdą:
5.1. iš moksleivių patiriamų sunkumų vieną svarbiausių vietų užima mokymosi sunkumai. Jie būdingi
ir  vyresniųjų  ir  jaunesniųjų  klasių  mokinių  atžvilgiu  bei  susiję  su  dviem pagrindiniais  tarpusavyje
dalinai susijusiais mokymo proceso aspektais: per dideliu mokymosi krūviu ir netinkamu jo išdėstymu;
5.2.  svarbi  švietimo  pagalbos  reikalaujanti  problema –  nepagarbus  elgesys,  konfliktai,  bendravimo
problemos. Dar aštresnė yra kraštutinių nepagarbos ir netolerancijos apraiškų – fizinio ir psichologinio
smurto – problema. Dažniausiai  užgauliojami visokeriopai silpnesni (fiziškai,  psichologiškai,  turtine



prasme) ir  nukrypstantys  nuo tam tikro išvaizdos ir  elgsenos „normalumo" vidurkio mokiniai.  Tad
pagarbos kiekvienam mokiniui, tolerancijos įvairovei formavimas mokyklose yra aktuali problema;
5.3.  sveikatos  priežiūros  pagalbos pagrindinio objekto – turinčių  sveikatos  problemų mokinių dalis
sudaro apie trečdalį moksleivių (statistinė Lietuvos mokykla);
5.4. adaptacijos sunkumai.  Tarp jų vyrauja:  sunku priprasti  prie naujos mokyklos aplinkos (pirmos,
penktos klasės), bendravimo sunkumai;
5.5. socialiniai–demografiniai veiksniai. Pirmiausia tai materialinė moksleivių tėvų padėtis;
5.6. aukštesnės pajamos koreliuoja su mažesniais mokinių patiriamais sunkumais: blogu mikroklimatu,
mokymosi priemonių trūkumu, sveikatos problemomis, popamokinės veiklos galimybių ribotumu;
5.7. šeimos mikroklimato įtaką. Menkas tėvų (globėjų) domėjimasis mokinių mokymusi yra problemos,
apsunkinančios mokytojų teikiamą švietimo pagalbą.

III. PAGRINDINIAI PRINCIPAI

6. Lygios galimybes – kiekvienam mokiniui laiduojamas Pagalbos prieinamumas.
7. Visuotinumas – Pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia.
8. Kompleksiškumas – Pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos pagalbos
mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba,
sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.).
9. Veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais.
10. Individualumas – Pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio problemas.

IV. PAGALBOS TEIKIMO FORMOS

11. Individualus darbas su mokiniu.
12. Darbas su grupe.
13 Darbas su mokinio šeima, jo atstovais.
14. Darbas su mokyklos bendruomene.
15. Darbas su vietos bendruomene.
16. Darbas su socialiniais partneriais.

V. PAGALBOS TEIKĖJAI IR SPECIFIKA

17.  Mokytojas -  teikia  papildomą  pedagoginę  pagalbą,  tariasi  su  mokykloje  dirbančiais  švietimo
pagalbos specialistais, prireikus papildomos pagalbos kreipiasi į mokyklos VGK.
18. Specialusis pedagogas - atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų,
įgūdžių,  gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; padeda specialiųjų poreikių mokiniams
įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas,
atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi
ypatumus; pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir
mokymo priemones,  rengti  ugdymo programas,  pritaikyti  ir  individualizuoti  bendrąsias  programas;
teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir
kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių
mokinių ugdymo klausimais.
19.  Logopedas  -  įvertina  mokinių  kalbos  raidos  ypatumus,  nustato  kalbos  ir  kitus  komunikacijos
sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje; siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą,
mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti
specialiąją  pedagoginę  (logopedo)  pagalbą  suderina  su  mokyklą  aptarnaujančia  pedagogine
psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos
VGK; bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais),
kitais  asmenimis,  tiesiogiai  dalyvaujančiais  ugdymo procese,  mokyklą  aptarnaujančios  pedagoginės
psichologinės  tarnybos  specialistais,  numato  specialiosios  pedagoginės  pagalbos  teikimo  tikslus  ir
uždavinius,  jų  pasiekimo  būdus  ir  metodus,  atitinkančius  specialiuosius  mokinių  poreikius  bei
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galimybes, ir juos taiko.
20. Socialinis pedagogas - šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai
daryti;  grąžina į mokyklą jos nelankančius mokinius; dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais,
kitais pedagogais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais,
bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas; organizuoja nemokamą mokinių
maitinimą ir pavėžėjimą; vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų  vartojimo,  smurto,  savižudybių  ir  kitų  neigiamų  socialinių  reiškinių  prevenciją;
bendradarbiauja  su  socialiniais  partneriais  (vaiko  teisių  apsaugos  tarnyba,  pedagogine  psichologine
tarnyba,  policija,  savivaldybių  ir  seniūnijų  socialiniais  darbuotojais,  dienos  centrais,  krizių,  vaiko
raidos,  pirminės sveikatos priežiūros,  kultūros  centrais,  vaikų neformaliojo  švietimo mokyklomis  ir
kt.);  organizuoja  mokyklos  bendruomenės  švietimą  neigiamų  socialinių  reiškinių  prevencijos
klausimais.
21. Mokyklos psichologas - bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu
pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo
būdus; inicijuoja,  rengia  ir  įgyvendina  psichologinių  problemų prevencijos  programas,  padedančias
išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų
turinčius  mokinius; dalyvauja  formuojant  teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį  į  psichologinių,
asmenybės ir  ugdymo problemų turinčius  mokinius  bei  jų  ugdymą kartu su bendraamžiais;  šviečia
mokyklos  bendruomenę  mokinių  bendravimo,  mokymosi  motyvacijos,  adaptacijos  mokykloje
problemų  sprendimo,  psichologinių  krizių  įveikimo  ir  pan.  klausimais; veda  psichologijos
pamokas; veda  mokinių  socialinių  įgūdžių  ugdymo  grupes; atlieka  aktualius  mokykloje  grupinius
tyrimus  atsižvelgdamas  į  mokyklos  bendruomenės  poreikius; tvarko  ir  pildo  savo  darbo
dokumentus; derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal
juos rengia savo veiklos programą mokslo metams; planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo
turimų  etatinių  valandų  mokykloje  skaičių  ir  derina  jį  su  mokyklos  administracija; prevencinių
programų, paskaitų  rengimo,  profesinės kvalifikacijos  tobulinimo vietą  ir  laiką derina su mokyklos
administracija. Mokyklos  psichologo  asistentas  atsako  už  korektišką  gautų  tyrimų  duomenų
panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.
22. Sveikatos priežiūros specialistė - rūpinasi mokinių sveikatą saugojančių ir stiprinančių priemonių
įgyvendinimu;  numato  ir  padeda  mokyklos  administracijai  šalinti  veiksnius,  galinčius  mokiniams
sukelti  ligas; organizuoja traumų ir nelaimingų atsitikimų, fizinio, psichologinio,  seksualinio smurto
prevenciją mokykloje; organizuoja pirminę lėtinių neinfekcinių ligų, sukeliamų rūkymo, alkoholio ir
narkotikų  profilaktiką;  įgyvendina  užkrečiamų  ligų  profilaktikos  bei  priešepidemines  priemones,
organizuoja  mokinių  pervargimo  profilaktiką;  teikia  pirmąją  pagalbą  pavojingų  būklių,  traumų,
nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
23. Vaiko gerovės komisija - remdamasi turima mokykloje atliktų tyrimų, Mokyklos vidaus ir išorės
vertinimo medžiaga ir duomenimis,  vertina mokyklos ugdymosi aplinką,  vaikų saugumą, analizuoja
vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus,
kryptis, teikimo formą; rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu
mokykloje,  saugios  ugdymosi  aplinkos  mokykloje  kūrimu,  vaikų  atskirties  mažinimu  mokykloje;
nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo
mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
analizuoja  elgesio  taisyklių  pažeidimus,  smurto,  patyčių,  žalingų  įpročių,  teisėtvarkos  pažeidimų
atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar
vidutinės  priežiūros  priemonės  vykdymą,  teikia  rekomendacijų  mokytojams dėl  ugdymo metodų ir
darbo  organizavimo  su  vaikais,  kurių  elgesys  yra  nepageidaujamas;  spręsdama  konkretaus  vaiko
problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų,
rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai,
turintys  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  vaikai  iš  socialinę  atskirtį  patiriančių,  rizikos  grupės,
ekonominių  sunkumų turinčių,  išvykusių  į  užsienį  šeimų,  planuoja,  kaip  ir  kas  bus  daroma,  kokia
švietimo  ar  kita  pagalba  bus  teikiama,  kas  ir  už  ką  bus  atsakingas;  analizuoja  teikiamos  švietimo
pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą; analizuoja
vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių
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santykių gerinimo; teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo
mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos
priežiūros  mokykloje  organizavimo;  atlieka  vaikų,  turinčių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  (išskyrus
poreikius,  atsirandančius  dėl  išskirtinių  gabumų),  pirminį  įvertinimą  ir  teikia  siūlymų  mokyklos
vadovui  dėl  specialiojo  ugdymo šiems  vaikams  skyrimo Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo
ministro  nustatyta  tvarka;  teikia  rekomendacijas  pedagogams,  tėvams  (globėjams,  rūpintojams)  dėl
specialiojo  ugdymo būdų,  metodų,  trukmės  pritaikymo,  techninės  pagalbos  ir  specialiųjų  mokymo
priemonių  naudojimo,  organizuoja  ir  koordinuoja  ugdymo programų pritaikymą,  tvarko specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą  mokykloje;  siūlo tėvams (globėjams,  rūpintojams)  vaiko
specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje; konsultuoja tėvus
(globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais
aktualiais klausimais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Savitarpio pagarbos, tolerancijos tiek tarp mokytojų ir mokinių, tiek dėmesio kiekvienam mokiniui
atmosferos  formavimas  mokykloje  –  kompleksinis  viso  mokyklos  kolektyvo  darbo  reikalaujantis
uždavinys.  Tai  padeda  spręsti  daliai  mokinių  aktualias  adaptacijos  naujose  aplinkose  problemas,
smurto, mokinių – mokytojų santykių ir kitas problemas.

____________________________________________
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PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V-57 

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ  MOKYKLA
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Mokymosi  krūvių reguliavimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas)  paskirtis – apibrėžti mokymosi 
krūvių reguliavimo tikslus ir principus, numatyti priemones ir jų įgyvendinimą. 

2. Mokymosi krūvis - mokinio darbinės veiklos apimtis  ugdymo procese. Mokymo krūvis apima
privalomą pamokų skaičių, neformaliojo švietimo veiklas mokykloje ir už jos ribų, namų darbus. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis: 
      3.1. Bendraisiais ugdymo planais; 
      3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 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“ patvirtinimo“;.

II SKYRIUS. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI

      4. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – optimizuoti mokinių mokymo(si) krūvį atsižvelgiant į
Bendrosiose programose numatytas ugdymo turinio apimtis. 
      5. Mokymosi krūvių reguliavimo uždaviniai: 
      5.1.  skatinti  mokytojų  bendradarbiavimą  planuojant  ugdymo procesą  ir  reguliuojant  mokinių
mokymosi krūvius, tarpusavyje derinant namų darbų skyrimą klasės mokiniams; 
      5.2. ugdymo proceso organizavimą grįsti ugdymo(si) poreikių analize; 
      5.3. sudaryti sąlygas mokiniui daugiau išmokti pamokoje, didinant pamokos organizavimo kokybę; 
      5.4. mokyti mokinį mokytis, pasirenkant tinkamą sau mokymosi strategiją (stilių). 

III SKYRIUS. ADMINISTRACIJOS, MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ FUNKCIJOS KRŪVIŲ
REGULIAVIMO PROCESE

      7. Mokykla priima sprendimus dėl: 
      7.1.  valstybės  ugdymo turinio  dokumentuose  reglamentuojamo ir  mokyklos  steigėjo  teikiamo
ugdymo  turinio  pritaikymo  ir  įgyvendinimo,  atsižvelgiant  į  mokinių  ir  mokyklos  bendruomenės
poreikius, mokytojų patirtį bei turimus išteklius; 
      7.2. ugdymo planavimo, ugdymo proceso organizavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo,
mokytojų atsakomybės už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus; 
      7.3. vidinio ir išorinio mokinių pasiekimų bei mokyklos veiklos vertinimo informacijos kaupimo ir
analizavimo,  tobulintinų  ugdymo  sričių,  kurios  apima  mokinių  mokymosi  krūvio  reguliavimą,
nustatymo ir priemonių šiam tobulinimui įgyvendinimą; 
      7.4.  galimybių  mokiniams,  besimokantiems pagal  pradinio  ir  pagrindinio  ugdymo programos
pirmąją dalį, tenkinti poreikius, gauti informaciją, reikalingą renkantis tolesnį mokymąsi; 
      7.5. sąlygų sudarymo mokytojams bendradarbiauti ir kurti mokymąsi skatinančią aplinką: mokyklos
ugdymo planų ir tvarkaraščių derinimo su mokytojais, aprūpinimo vadovėliais ir kitomis mokymo(si)
priemonėmis  organizavimo,  mokytojų  kvalifikacijos  tobulinimo  pagal  ugdymo  turinio  proceso
prioritetus. 
      8.  Mokyklos direktorius  priima sprendimus dėl  laikinųjų  grupių sudarymo, tenkinant  mokinių
ugdymosi  poreikius;  laikantis  neformaliojo  ugdymo  valandų  skyrimo  reglamento;  sudarant  sąlygas
mokiniams,  lankantiems  neformaliojo  vaikų  švietimo  ir  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo
mokyklas, nelankyti kai kurių dalykų pamokų ir tuo metu atlikti kitas užduotis; 
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      9. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:
      9.1. sudaro optimaliausią pamokų tvarkaraštį; 
      9.2.  skatina  mokytojų  bendradarbiavimą,  kvalifikacijos  tobulinimą ir  patirties  sklaidą;  skatina
mokytojus efektyviai naudoti progimnazijos fizinės aplinkos galimybes bei kompiuterizavimą ugdymo
kokybės gerinimui; 
      9.3. vykdo mokinių mokymosi krūvių reguliavimo ir optimizavimo bei mokiniams skiriamų namų
darbų apimčių kontrolę bei tyrimus; 
      9.4. kas mėnesį sudaro kontrolinių darbų grafiką. 
     10. Mokytojas: 
     10.1. padeda mokiniui išsikelti individualius mokymosi tikslus; 
     10.2. geranoriškai siekia pažinti kiekvieną ugdytinį; 
     10.3.  ugdymo  turinį  pritaiko  pagal  kiekvieno  mokinio  mokymosi  galias,  amžių  ir  poreikius,
mokymosi  stilių,  individualizuoja  ir  diferencijuoja  užduotis,  sieja  jas  su mokinio turima patirtimi  ir
pažinimu; 
     10.4. teikia pagalbą mokiniui, šalinant ugdymosi nesėkmių priežastis; 
     10.5.  tikslingai  atrenka  vadovėlių  medžiagą  (vadovėlis  -  tai  ne  ugdymo  turinys,  tik  viena  iš
priemonių tikslui pasiekti); 
     10.6. mokymą ir namų darbų skyrimą derina, integruoja su kitais toje klasėje dirbančiais mokytojais,
pagal Higienos normos reikalavimus;
     10.7. iš anksto planuoja ir derina su kitais mokytojais kontrolinius darbus. 
     11. Klasės vadovas: 
     11.1. domisi vadovaujamos klasės mokinių mokymosi krūvių problemomis; 
     11.2. atlieka tarpininko vaidmenį tarp vadovaujamos klasės mokinių ir dalykų mokytojų, siekiant,
kad dalykų mokytojai pažintų ugdytinių individualumą; 
     11.3. informuoja direktoriaus pavaduotojus ugdymui apie problemas, jei jų nepavyksta išspręsti. 
     12. Mokiniai: 
     12.1.  bendradarbiauja  su  mokytoju,  efektyviai  išnaudoja  pamokos  laiką,  nesukelia  drausmės
problemų;
     12.2. savalaikiai atlieka namų darbus; 
     12.3. ugdosi mokėjimo mokytis įgūdžius; 
     12.4. laikosi drausmės reikalavimų pamokose; 
     12.5. teikia tarpusavio pagalbą;
     12.6. bendradarbiauja su direktoriaus pavaduotojais ugdymui tiriant mokymosi krūvius, sprendžiant
jų reguliavimo problemas; 
     12.7. informuoja klasės vadovą dėl Tvarkos nesilaikymo. 

IV SKYRIUS. KRŪVIŲ REGULIAVIMO PRIEMONĖS 

      13. Darbo dienos organizavimas: 
      13.1. pamokos mokiniams prasideda 8.00 val.
      13.2. 1-4 kl. mokiniams per dieną vyksta ne daugiau kaip 5 pamokos, 5-8 kl. mokiniams - ne
daugiau kaip 7 pamokos; penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo
programos pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius.
      13.3. pertraukos 10 min., dvi pertraukos po 20 min.;
      13.4. pagal galimybes skiriamos dvi pamokos paeiliui dailės ir technologijų mokomiesiems 
dalykams;
      13.5. penktadienį pagal galimybes organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis;
      14. Namų darbai: 
      14.1. namų darbai skiriami siekiant įtvirtinti mokinių turimas žinias bei gebėjimus; pagilinti žinias
arba  pašalinti  mokymosi  spragas;  ugdyti  gebėjimą  taikyti  įgytas  teorines  žinias  praktinių  užduočių
atlikimui  bei  naudotis  informaciniais  šaltiniais;  ugdyti  mokinio  pareigingumą  ir  atsakomybę,
savarankiško darbo įgūdžius; 
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      14.2.  namų darbų užduotys gali  būti:  trumpalaikės  – kurias privaloma atlikti  iki  kitos  dalyko
pamokos, ilgalaikės – kurias privaloma atlikti iki susitartos datos; 
      14.3 namų darbai diferencijuojami atsižvelgiant į mokinių gebėjimus – pagal  mokinio galias ir
naudingumą grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi ir tolesniam mokymuisi gauti;
      14.3.1. motyvuotiems, itin gabiems mokiniams skiriamos kūrybinės užduotys, ugdančios kritinį
mąstymą, gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius; 
      14.3.2. stokojantiems mokymosi motyvacijos, turintiems mokymosi sunkumų mokiniams skiriamos
padedančios stiprinti savigarbą, įvertinti gautas žinias, šalinti mokymo(si) spragas namų darbų užduotys;
      14.4. užduočių turinį, formas, trukmę, apimtis, jų skyrimą, atlikimo laiką klasėje (grupėje) dirbantys
mokytojai derina tarpusavyje; 
      14.5. namų darbai pirmoje klasėje neskiriami. Laikas, skirtas namų užduotims atlikti, per savaitę
neviršija: 2 klasėje – 0,5 val., 3-4 klasėse – 5 val., 5-6 klasėse – 8 val., 7-8 klasėse – 10 val.; 
      14.6. namų darbai atostogų laikotarpiui neskiriami;
      14.7. laikas, skirtas namų darbų užduotims atlikti per dieną:
      1 klasių mokiniams skiriamų namų darbai neskiriami; 
      2 klasių mokiniams skiriamų namų darbų apimtis iki 0,5 val.;
      3-4 klasių mokiniams skiriamų namų darbų apimtis iki 1 val.;
      5-6 klasių mokiniams skiriamų namų darbų apimtis iki 2 val.;
      7-8 klasių mokiniams skiriamų namų darbų apimtis iki 3 val. 
      14.8.  Mokykloje  esant  mokinių,  kurie  mokosi  pagal  pagrindinio  ugdymo programą ir  negali
tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose sudaromos
sąlygos juos atlikti mokykloje skaitykloje arba bendradarbiaujant su dienos centru mokiniai nukreipiami
į jį.  Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų.  Trumpalaikės konsultacijos
(trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės (trukmė lygi
pamokos  trukmei)  įskaitomos  į  mokymosi  krūvį.  Mokinių  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  elektroniniu
dienynu  informuojami  apie  mokiniui  siūlomą  suteikti  mokymosi  pagalbą,  apie  mokinio  daromą
pažangą. 
      15. Kontroliniai darbai: 
      15.1. pirmąjį pagrindinio ugdymo programos vykdymo mėnesį adaptaciniu laikotarpiu mokinių
pasiekimai kontroliniais  darbais netikrinami.  Norėdamas išsiaiškinti  mokinių ugdymo(si) pasiekimus,
mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus; 
      15.2. 1-4 kl. mokiniai per savaitę gali atlikti ne daugiau kaip 3 pasitikrinamuosius darbus; 
      15.3. 5-8 kl. mokiniams per dieną gali būti skiriamas vienas kontrolinis darbas;
      15.4.  apie  kontrolinį  darbą  mokiniai  informuojami  ne  vėliau  kaip prieš  savaitę,  su mokiniais
aptariama kontrolinio darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai; 
      15.5. kontrolinių darbų datos 5-8 klasėms derinamos kontrolinių darbų grafike; 
      15.6.  kontroliniai  darbai  nerašomi paskutinę dieną prieš mokinių atostogas  ir  pirmą dieną po
mokinių atostogų, taip pat kontrolinio darbo nerašo mokinys pirmąją pamoką grįžus po ligos; 
      15.7. mokytojas kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 5 darbo dienų
(išimtis lietuvių kalbai – per 10 darbo dienų), vertinimus komentuoja, jei reikia individualiai aptaria su
mokiniu mokymosi sunkumus ir galimybes, gali organizuoti kontrolinio darbo įsivertinimą; 
      15.8. sudarant kontrolinio darbo užduotis, rekomenduojama laikytis  eiliškumo: nuo lengvesnių
užduočių eiti prie sunkesnių. Užduotimis patikrinami įvairūs mokinių gebėjimai (žinios, jų taikymas,
analizė, lyginimas ir kt.). Prie kiekvienos užduoties ar klausimo būtina nurodyti taškus; 
      15.9.  mokiniui  sirgus ilgiau nei 2 savaites,  atsiskaitymo darbai  atliekami su mokytoju sutarus
atsiskaitymo datą ir laiką; 
      15.10.  daugiau  kaip  pusei  mokinių  už  kontrolinį  darbą  gavus  nepatenkinamus  įvertinimus
kontrolinio darbo rezultatai į dienyną neįrašomi, o kontrolinis darbas perrašomas; 
      15.11.  lapkričio  mėnesį  1  klasių  mokiniai,  gegužės  mėnesį  1,  3,  5,  7  klasių  mokiniai  rašo
patikrinamuosius  kontrolinius  darbus,  o balandžio  – gegužės  mėnesiais  2,  4,  6 ir  8 klasių mokiniai
dalyvauja NMPP.  
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      16. Mokiniai, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio
ugdymo programas (dailės, muzikos, sporto, šokio), mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami
nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo:
      16.1. jeigu ši pamoka yra pirmoji arba paskutinė;
      16.2. gavę tėvų prašymą ir atitinkamos neformaliojo ugdymo įstaigos pažymą bei  vadovaujantis
„Vilniaus  Viršuliškių mokyklos  mokinių,  besimokančių  dailės,  choreografijos,  muzikos,  menų
mokyklose, sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, atleidimo
nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų ir jų užskaitymo tvarka“, patvirtinta mokyklos direktoriaus
įsakymu, taip pat mokiniai  gali  būti  atleisti  išimties  atvejais  nuo kitų privalomojo dalyko savaitinių
pamokų  (ar  jų  dalies)  lankymo,  jei  jis  mokosi  neformaliojo  vaikų  švietimo  ir  formalųjį  švietimą
papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas
(ar yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas ir yra tarptautinių ar nacionalinių
olimpiadų, konkursų nugalėtojai per einamuosius mokslo metus. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų
mokinių saugumą ir užimtumą. Apie tai mokykla informuoja tėvus;
      16.3. mokytojas  šių dalykų mokymosi pasiekimų įskaitymą atlieka gavęs mokyklos nustatytos
formos pažymą iš neformalaus švietimo įstaigos. Šių programų turinys neformaliojo švietimo įstaigoje
turi  derėti  su  Bendrųjų  programų  turiniu.  Mokyklos  direktorius  nustato  nedalyvaujančių  pamokose
mokinių saugumo užtikrinimo priemones; 
      16.4. atleidus mokinius nuo atskirų dalykų pamokų arba jungiant mokinius į laikinąsias grupes
pamokų tvarkaraštyje pamokos gali prasidėti ne nuo pirmos pamokos. Už mokinių saugumą tokiu metu
atsako tėvai (globėjai, rūpintojai).
   

V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

      17. Mokiniams sudaromos sąlygos optimaliai panaudoti visas progimnazijos edukacines erdves,
pasinaudoti  mokyklos  kabinetuose,  bibliotekoje  bei  skaitykloje  sukaupta  informacine  ir  mokomąja
literatūra. 
      18. Aprašas skelbiamas mokyklos internetiniame tinklalapyje.

----------------------------------------------
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Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašo 1 PRIEDAS

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS 
MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ DAILĖS, CHOREOGRAFIJOS, MUZIKOS, 

MENŲ MOKYKLOSE, SPORTINĖS KRYPTIES NEFORMALIOJO ŠVIETIMO 
ĮSTAIGOSE IR BAIGUSIŲJŲ MENŲ MOKYKLAS, ATLEIDIMO NUO PRIVALOMŲ

ATITINKAMO DALYKO PAMOKŲ IR JŲ  UŽSKAITYMO TVARKA

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, sporto ir mokslo
ministro  patvirtintais  ugdymo programų bendrųjų  ugdymo planais  bei taikoma Vilniaus  Viršuliškių
mokyklos  mokiniams,  besimokantiems  dailės,  choreografijos,  muzikos,  menų  mokyklose,  sportinės
krypties neformaliojo švietimo įstaigose ir baigusiems menų mokyklas.

2. Mokiniai  pagal  šią tvarką nuo atitinkamo  privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar
jų dalies)  lankymo gali būti atleidžiami tėvams/globėjams pateikus ugdymo skyriaus vedėjui motyvuotą
prašymą (priedas) ir pažymą iš lankomos neformalaus švietimo įstaigos. 

3. Mokiniai, atleisti  nuo atitinkamo dalyko pamokų, ateina vėliau į mokyklą ar tos pamokos
metu eina namo tik gavus raštišką tėvų sutikimą apie mokinių saugumą. 

4. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo atitinkamo dalyko pamokų tik tuo atveju, kai pamoka
yra pirma arba paskutinė tvarkaraštyje. 

5. Mokyklos direktorius, gavęs tokį prašymą ir reikalingus dokumentus, įsakymu atleidžia
mokinį nuo atitinkamo dalyko pamokų.

6. Mokinys,  atleistas  nuo  atitinkamo  dalyko  privalomų  pamokų  iki  paskutinės  trimestro
pamokos pristato neformaliojo švietimo įstaigos vadovo parašu ir  spaudu patvirtintą  pažymą dalyko
mokytojui apie jo žinių ir gebėjimų įvertinimus.

7. Jei  mokinys   laiku  nepateikia  reikiamų  pažymų  iš  atitinkamų  neformaliojo  švietimo
įstaigų,

mokytojas gali siūlyti atšaukti sprendimą dėl atleidimo nuo privalomų pamokų. 
8. Lankantieji sporto  mokyklas, atstovauja mokyklai įvairiose varžybose; lankantieji

dailės  mokyklas  –  dalyvauja  dailės  darbų  parodose,  konkursuose  už  mokyklą,  teikia  pagalbą
apipavidalinant  mokyklą;  lankantieji  muzikos mokyklas –  koncertuoja mokykloje,  atstovauja jai  už
mokyklos ribų.

9. Su atleidimo nuo privalomų atitinkamo dalyko pamokų ir atsiskaitymo tvarka mokinius
bei tėvus/globėjus pasirašytinai supažindina klasės vadovas. 
 

Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašo 2 PRIEDAS 

............................................................................................................................................................................
 ( tėvelių  vardas, pavardė, adresas, telefonas )

Vilniaus  Viršuliškių  mokyklos  Direktorei
P R A Š Y M A S

DĖL ATLEIDIMO NUO PAMOKŲ
20......-......-......

Vilnius

Prašyčiau atleisti mano dukrą/sūnų, ... kl. mok........................................ nuo .................. dalyko
                 (netinkamą nubraukti)             (vardas, pavardė) 

privalomų pamokų  nuo 20... m. .................................. d. iki 20... m. .................................. d.
PRIDEDAMA. .............................................................................................................................................

(nurodyti ugdymo įstaigą, klubą ar pan.)  
20.....-.......-........ pažyma Nr. ................. apie lankomus neformaliojo švietimo užsiėmimus.
                                 

 .......................  .............................................................
                                                       (parašas) (vardas,  pavardė)
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____________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V-57 

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA
MOKINIŲ  TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo tvarka reglamentuoja Vilniaus Viršuliškių mokyklos
tėvų  (globėjų/rūpintojų)  informavimo  tikslą,  uždavinius,  nustato  bendrus  reikalavimus  pedagogams
bendradarbiavime su mokinių tėvų bendruomene.

II. TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI

2.  Tikslas  -  informuoti  mokinių  tėvus  (globėjus,  rūpintojus)  apie  mokyklos  veiklą,  ugdymo
proceso  organizavimą,  mokinių  mokymosi  pasiekimus,  pažangą  bei  elgesį,  vienijant  mokyklos
bendruomenės pastangas siekti mokinių aukštesnės ugdymo(si) ir elgesio kokybės.

3.  Uždaviniai: siekiant  užtikrinti  vaiko  poreikius  taikyti įvairius  bendravimo  ir
bendradarbiavimo su tėvais metodus ir formas, reguliariai informuoti tėvus apie vaikų pažangą, elgesį,
lankomumą,  ugdymosi veiklas,  aktyvinti  tėvų (globėjų,  rūpintojų) domėjimąsi  vaiko asmenine raida,
gebėjimais sunkumais ir galimybėmis.

III. TĖVŲ INFORMAVIMO FORMOS IR BŪDAI

4.  Mokyklos  internetiniame  puslapyje yra skelbiami  pagrindiniai  mokyklos  veiklas
reglamentuojantys dokumentai (ugdymo planas, ugdymo proceso organizavimas, strateginis ir metinis
mokyklos veiklos planai,  kt.),  teikiama informacija  apie renginius, projektus,  moksleivių pasiekimus
olimpiadose,  konkursuose,  varžybose,  dalyvavimą  renginiuose;  pedagogų  teikiamas  konsultacijas,
neformaliojo švietimo veiklas bei  kita aktuali bendruomenės nariams informacija.

5. Elektroniniame dienyne (TAMO) fiksuojami mokinių mokymosi pasiekimai, pažanga,
namų darbai bei lankomumas,  teikiama informacija  mokinių tėvams apie jų vaikų veiksmus, elgesį,
turimas  ar  neturimas  mokymosi  priemones  pamokose,  vykdoma  bendruomenės  narių  apklausa.
Mokytojai mokinių pasiekimus ir pažangą, įvertinimus, nebuvimą, pavėlavimą į pamokas, pagyrimus,
pastabas  ir  komentarus  į  elektroninį  dienyną  surašo  kiekvieną  dieną  pasibaigus  pamokoms,  o  kitą
informaciją pateikia reikalui esant (pvz.: informuoja apie papildomus darbus, palikimą kartoti  kursą,
apie tėvų susirinkimus, mokinių išvykas ar kitus kultūrinius bei sportinius renginius, kt.)

6.  Bendrauti  elektroniniu  paštu,  elektronine  žinute  ar  telefonu klasių  auklėtojai,  dalykų
mokytojai, pagalbos ar medicinos specialistai gali tuomet, jeigu pastebi, kad tėveliai neturi galimybės
prisijungti  prie  elektroninio  dienyno  TAMO  arba,  jeigu  iškyla  poreikis  dėl  apsikeitimo  skubia
informacija  atsitikus  nelaimingam  įvykiui,  smurto  ar  patyčių  atveju,  ekstremalios  situacijos  metu,
paklausimo dėl mokinio sveikatos ar mokinio neatvykimo į pamoką priežasties. Šis bendravimas turi
vykti tik mokyklos darbuotojų darbo metu.

7.  Individualūs  ir  grupiniai  pokalbiai  gali  būti  organizuojami  tėvų,  mokinių,  klasės
auklėtojų, mokytojų, pagalbos mokiniui  specialistų ar mokyklos vadovybės iniciatyva pagal poreikį.

8.  Informacinio  pobūdžio  laiškus  mokykla  siunčiami  mokinio  tėvams  apie  vaiko
ugdymo(si) ar elgesio sunkumus pagal poreikį.

9. Oficialūs mokymosi pasiekimų dokumentai išduodami 4 klasių mokiniams dalyvaujant
tėvams baigus pradinio ugdymo programą. 

10. Klasės tėvų susirinkimus klasės auklėtojai organizuoja trimestrams pasibaigus ne rečiau
kaip 2 kartus per metus (pirmas susirinkimas privalomas pirmųjų klasių mokinių tėvams – rugpjūčio
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mėnesį,  2-8 klasių mokiniams - rugsėjo – spalio mėnesį)  Šiame susirinkime tėvai  supažindinami su
mokymosi  pasiekimų  ir  pažangos  vertinimo  sistema,  ugdymo  proceso  organizavimo  ypatumais,
aptariami klasės tikslai ir uždaviniai,  numatomi metiniai renginiai, supažindinami su mokinio elgesio
taisyklėmis,  mokyklos  savivaldos  veikla,  vidaus  tvarkos  taisyklėmis,  prevencinėmis  programomis,
uniformų  dėvėjimo  tvarka  ir  pan.).  Klasės  auklėtojas  ar  tėvų  iniciatyvinė  grupė  gali  organizuoti
neplanuotus  klasės  tėvų  susirinkimus.  Į  susirinkimus  gali  būti  kviečiami  mokyklos  administracijos
atstovai, dalykų mokytojai, kiti specialistai.

11. Visuotiniai tėvų susirinkimai organizuojami 2 kartus per metus: pasibaigus pirmajam ir
antrajam trimestrams. Susirinkimų formos gali būti įvairios.

11.1.  Visuotinio susirinkimo metu mokyklos  administracija  pateikia  tėvams informaciją
apie mokinių rezultatus bei finansus, supažindina su metiniais mokyklos tikslais ir uždaviniais, vidaus
tvarkos taisyklėmis, aptaria kitus aktualius klausimus.

11.2.  Mokyklos  administracija  organizuoja  tėvų  susirinkimus  dėl  supažindinimo  su
pasiekimų  patikrinimo  tvarka;  tolimesnio  mokymosi  ar  karjeros  ugdymo  galimybių,  mokyklos
pertvarkymo, reorganizacijos ar dėl kitų aktualių klausimų.

12. Informaciniai  - prevenciniai  pokalbiai  vyksta Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.
Šiuos posėdžius inicijuoja Vaiko gerovės komisijos nariai, klasių auklėtojai, mokyklos administracija.

13.  Konsultaciniai  tėvų  susitikimai  su  direktoriui  vyksta  dalyvaujant  dar  vienam
administracijos  atstovui,  tiesiogiai  atsakingam  už  mokinių  pasiekimų  ir  elgesio  rezultatus.  Šių
susitikimų metu rekomenduojamas klasės auklėtojo, dalyko mokytojo arba mediatoriaus dalyvavimas.

14.  Konsultaciniai  pokalbiai  su  mokyklos  pagalbos  mokiniui  specialistais,  tėvų
pageidavimu, gali vykti individualiai.

------------------------
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PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos 
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V - 57

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA
MOKYKLOS BENDRUOMENĖS SUSITARIMAS DĖL

PAMOKŲ LANKOMUMO KONTROLĖS, MOKINIŲ VĖLAVIMO Į PAMOKAS IR
PEDAGOGŲ VEIKSMŲ, ESANT NETINKAMAM MOKINIŲ ELGESIUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Susitarimo  tikslas –  padėti visiems mokyklos bendruomenės  nariams  laikytis  vieningų
reikalavimų dėl mokinių pamokų nelankymo, vėlavimo į pamokas ir poveikio priemonių taikymo esant
netinkamam mokinio  elgesiui. 

2. Susitarimas parengtas   vadovaujantis   Lietuvos   Respublikos  švietimo  įstatymu   (Žin., 
1991, Nr. 23-593; 2011,  Nr. 38-1804); Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
įstatymu  (Žin.,  2007,  Nr.  80-3214;  2010,  Nr.  157-7969);  Vaikų  sugrąžinimo  į  mokyklas  gairėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr.
ISAK-2571  (Žin.,  2005,  Nr.  149-5454);  Mokyklos  vaiko  gerovės  komisijos  sudarymo ir  jos  darbo
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo ministro 2011 m.
balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Žin., 2011, Nr. 45-2121); Psichologinės pagalbos mokiniui teikimo
tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2011  m.  liepos  5  d.
įsakymu Nr. 1215 (Žin., 2011, Nr. 88-4220); Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-
941  (Žin.,  2011,  Nr.  99-4675).  Rekomendacijos  dėl  poveikio  priemonių  taikymo  netinkamai
besielgiantiems  mokiniams,  parengtomis  LR ŠMM, patvirtintomis  Lietuvos  Respublikos  švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d įsakymu Nr. V-1268.

3. Šiuo susitarimu siekiama padėti pedagogams vieningai vertinti tuos pačius netinkamo  mokinių
elgesio  procesus,  siekiant  užtikrinti  mokyklos  bendruomenės  narių  asmenų  fizinį  ir  psichologinį
saugumą.

4. Susitarime vartojamos sąvokos:
4.1. Draudžiami daiktai  – bet kokie daiktai  (reikmenys)  nesusiję su ugdymo proceso 

organizavimu, kurių mokiniai į mokyklą atsinešti negali.
4.2.  Netinkamas  mokinio  elgesys – mokinio elgesys,  keliantis realų pavojų jo paties ir (ar) 

kitų  asmenų  gyvybei,  sveikatai,  psichologiniam  ar  fiziniam  saugumui,  daiktams  ir  mokyklos
materialiniam turtui, taip pat, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą mokinio elgesys,
pažeidžiantis mokinio elgesio taisykles.

4.3.  Poveikio  priemonė  –  Pedagogų  veiksmai,  kuriais  siekiama  nutraukti   ar   sustabdyti 
netinkamą mokinio elgesį, atkurti saugią ugdymosi aplinką. 

4.4. Pagrįsti  fiziniai  veiksmai  – su fiziniu kontaktu susiję pedagogo (mokyklos darbuotojo)
veiksmai mokinio atžvilgiu, kurių galima imtis siekiant nutraukti mokinio netinkamą elgesį.

II. PRALEISTŲ PAMOKŲ, PAVĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PATEISINIMO IR 
ATSISKAITYMO TVARKA

5. Praleistos pamokos ir pavėlavimai į pamokas laikomi pateisintais:
5.1. Dėl mokinio  ligos ar vizito į gydymo įstaigą  – galioja gydymo  įstaigų,  visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto išduotos pažymos, tėvų pateisinimo raštai;
5.2. Dėl tikslinių iškvietimų - pateikiant klasės auklėtojui iškvietimą ar jo kopiją
5.3. Dėl mokinio atstovavimo mokyklai (rajone ar  respublikoje,  užsienyje) konkursuose, 
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olimpiadose,  konferencijose,  sporto  varžybose  ir  kt.  –  pateisinimą  parašo  klasės  auklėtojas,  dalyko
mokytojas kitas mokyklos darbuotojas. 

5.4. Dėl   mokinio  iškvietimo  į administracijos  kabinetą  –  pateisinimą  parašo administracijos 
atstovas.

5.5. Dėl iškvietimo į socialinės pedagogės kabinetą – pateisinimą parašo socialinė pedagogė.
5.6. Dėl  svarbių šeimos aplinkybių (dėl šeimos švenčių, artimųjų ligos, mirties  ir  pan.) – 

pateisinimą parašo vienas iš tėvų.
5.7. Dėl  išvykų  su  tėvais  į  pažintinę / poilsinę kelionę ar išvyką - pateisinimą parašo vienas iš

tėvų.
5.8. Dėl nepalankių oro sąlygų (audros, liūties, uragano; autobuso, vežančio mokinį į mokyklą, 

neatvykimo ar vėlavimo) – įsakymą rašo mokyklos direktoriaus arba pateisinimą rašo vienas iš mokinio
tėvų.

5.9.  Dėl  konsultavimosi  su  sveikatos  specialistais  –   pateisinimą   rašo  sveikatos   priežiūros
specialistas. 
5.10. Dėl  blogos savijautos (namuose)  –  pateisinimą parašo tėvai (ne daugiau kaip 3 dienas per 

mėnesį (iki 21 pamokos) ir ne daugiau kaip 63 pamokos per trimestrą).  
5.11. Dėl negalavimų ar sveikatos sutrikimų mokykloje – pateisinimą parašo mokyklos sveikatos

priežiūros specialistas. 
6.  Praleistos  pamokos  laikomos  nepateisintomis,  kai  mokinys  nepateikė  klasės  auklėtojui

pateisinančių dokumentų iki kito mėnesio 5 dienos. 

III. PAMOKŲ PATEISINIMAS MOKINIŲ PAŽINTINIŲ / POILSINIŲ KELIONIŲ 
IR IŠVYKŲ SU TĖVAIS METU

7. Mokinių pažintines / poilsines kelione ir išvykas su tėvais rekomenduojama organizuoti 
mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis. 

8. Tėvai turi raštu informuoti klasės auklėtoją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki išvykimo.  
9. Išsiveždami  mokinį  į pažintines/poilsines keliones ar išvykas tėvai įsipareigoja padėti mokiniui

savarankiškai  išmokti  praleistas  dalyko temas,  o mokinys įsipareigoja savarankiškai įgyti   numatytų
ugdymo programoje kompetencijų.  

10. Mokinys privalo praleistą kontrolinį darbą atsiskaityti dalyko konsultacijų laiku, suderinęs su 
dalyko mokytoju.  
      11. Pažintinių / poilsinių  kelionių ir išvykų metu praleistos pamokos laikomos pateisintomis, jeigu 
jeigu mokinio tėvai (globėjai) pateisinimą raštu pateikia klasės auklėtojui nustatyta tvarka.

 
IV. PAVĖLAVIMAI IR PAVĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PATEISINIMAS

12. Pavėlavimu laikomas mokinio atvykimas į pamoką nuskambėjus skambučiui kai mokytojas 
jau yra paskelbęs pamokos temą, tikslus ir aptaręs mokinių siekiamus rezultatus. 

13.  Vėluoti  į  pamokas  draudžiama,  nes  pavėlavimas  pažeidžia  kitų  mokinių  teisę  į  mokymąsi,
trukdo mokytojo darbą ir pamokos organizavimo procesą. 

14. Mokinys į pamoką gali pavėluoti tik turėdamas pateisinančią priežastį. Pateisinančia priežastimi
laikomi  ne  dėl  mokinio  veiksmų  susidariusios  aplinkybės  (transporto  spūstys,  blogos  oro  sąlygos,
šeiminės aplinkybės, įvykiai kelyje kt.) 

15.  Nesugebėjimas  atsikelti  laiku  (pramiegojimas)  nelaikomas  pateisinančia  priežastimi,  todėl
mokytojas mokinio į pamoką neįleidžia. Pavėlavęs į pamoką mokinys vyksta į socialinio pedagogo (jam
neesant  mokykloje  –  direktoriaus  pavaduotojo)  kabinetą,  kur  privalo  savarankiškai  atlikti  paskirtas
užduotis  ir  savarankiškai  išmokti  pamokos  temą  bei  susitarti  su  mokytoju  dėl  individualaus
atsiskaitymo. 

16. Mokinys, pavėlavęs dėl pateisinančios priežasties, atsiprašo klasės draugų už pamokos eigos
sutrukdymą ir mokytojui paaiškina pavėlavimo priežastį.  Mokinys gali dalyvauti pamokoje tik gavęs
mokytojo leidimą.
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V. LANKOMUMO IR PAVĖLAVIMO ŽYMĖJIMAS IR APSKAITA

17. Lankomumo ir pavėlavimų apskaita pamokoje: 
17.1. Mokinių lankomumo ir pavėlavimų apskaitą pamokos pradžioje atlieka dalyko mokytojas.

Dalyko mokytojas elektroniniame dienyne raide „n“ pažymi, jeigu mokinys nedalyvavo pamokoje, raide
„p“, jeigu mokinys pavėlavo į pamoką turėdamas pateisinančią priežastį. 

17.2. Mokytojas mokinį iš pamokos išleisti gali: 
17.2.1. gavęs raštišką tėvų prašymą arba iš anksto suderinęs su tėvais telefonu ar elektroniniu 

paštu; 
17.2.2. suderinęs su klasės auklėtoju / pagalbos  mokiniui specialistu / direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui; 
17.2.3. atsižvelgdamas į neformaliojo švietimo įstaigų pažymas ir prašymus; 
17.2.3. vadovaudamasis  direktoriaus įsakymu; 
17.2.4. ekstremalių situacijų atveju. 
18. Pateisinančių dokumentų pateikimas ir rinkimas: 
18.1. Mokinys pateisinantį dokumentą dėl praleistų pamokų (ligos, negalavimų, blogos savijautos

kitų pateisinamų priežasčių) klasės auklėtojui privalo pateikti pirmąją dieną sugrįžęs į mokyklą; 
18.2. Klasės auklėtojas pamokas pateisinančius dokumentus (gautus iš tėvų, mokytojų, kitų 

mokyklos darbuotojų) ir mėnesio lankomumo suvestinę socialiniam pedagogui pateikia iki kiekvieno
mėnesio 5 d. Socialinis pedagogas dokumentus saugo iki mokslo metų pabaigos, vėliau juos sunaikina. 

18.3. Sveikatos dokumentus visuomenės sveikatos priežiūros specialistas saugo 3 metus, vėliau
juos sunaikina. 

VI. MOKINIŲ LANKOMUMO PREVENCIJA

19. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo: 
19.1. Užtikrinti vaikų atvykimą į pamokas mokyklos nustatytu laiku arba pagal pamokų 

tvarkaraštį; 
19.2. Dalyko mokytoją / klasės auklėtoją informuoti iš anksto raštu arba telefonu norint iškviesti 

mokinį iš pamokų.  
19.3. Pamokų pateisinimą parašyti pagal mokyklos parengtą pamokų pateisinimo formą ir vaiką

įpareigoti ją perduoti klasės auklėtojui pirmąją dieną sugrįžus į mokyklą. 
19.4. Atvykti į individualius pokalbius  su klasės auklėtoju, dalyko mokytoju, mokyklos vadovais,

specialistais, jeigu tėvai yra kviečiami.  
19.5. Dalyvauti klasės ir  mokyklos tėvų susirinkimuose ir atsakingai domėtis savo vaikų 

pasiekimais, lankomumu, elgesiu.
    19.6. Bendradarbiauti su klasės auklėtoju, mokyklos vadovais, dalykų mokytojais bei specialistais

dėl pedagoginės, psichologinės, socialinės, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniui teikimo. 
    19.7. Nuolat tikrinti vaiko mokymosi rezultatus ir kitą informaciją elektroniniame dienyne (praleistų

pamokų skaičiumi, pagyrimais ir pastabomis, ugdymo(-si) rezultatais ir kt.). 
    19.8. Parašyti prašymą mokyklos direktoriui gydytojams skyrus ilgalaikį arba sanatorinį mokinio

gydymą. 
    20. Mokinys privalo lankyti pamokas ir mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas
iki 16 metų  ( LR Švietimo įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 3 punktas ). 
    21. Mokinys privalo pateikti pamokas pateisinančius dokumentus kitą dieną sugrįžus į mokyklą. 
    22. Mokinys, praleidęs kontrolinį darbą (us), pagal mokytojo parengtas užduotis, kontrolinį darbo
privalo atlikti dalyko konsultacijų metu, suderinęs su mokytoju. Praleidęs per trimestrą 50 procentų bet
kurio dalyko pamokų, mokinys laiko įskaitą iš praleistų dalyko temų užduočių. 
    23.  Klasės auklėtojas, neatvykus mokiniui į pamokas tą pačią arba kitą dieną, turi susisiekti su
mokinio tėvais  ar  mokiniu ir  išsiaiškinti  mokinio neatvykimo priežastis,  jeigu mokinys ar jo tėvai
jokios informacijos nepateikė. 

      24. Klasės auklėtojas, pastebėjęs, kad auklėtinis mėnesio laikotarpyje  praleido daugiau nei 21 
pamoką be pateisinamos priežasties, mokinį aplanko namuose kartu su socialiniu pedagogu. 
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25.  Socialinis  pedagogas,  susirinkęs  mokinių  mėnesių  lankomumo  suvestines  ir  nustatęs,  kad
mokinys per trimestrą praleido daugiau nei 63 pamokas be pateisinamos priežasties inicijuoja Vaiko
gerovės posėdį.  

26. Socialinis pedagogas, stebi, kaip  mokinys  vykdo Vaiko  gerovės komisijos posėdžio 
rekomendacijas  ir  pastebėjęs,  kad  reikalai  negerėja,  kreipiasi  į  mokyklos  direktorių  dėl  minimalios
priežiūros skyrimo dokumentų rengimo. Gavęs direktoriaus pritarimą, dokumentus savivaldybės Vaiko
gerovės komisijai pateikia socialinis pedagogas. 

27. Įvykus  nelaimingam  atsitikimui  pamokoje, kurio metu mokinys patyrė fizinę ar psichologinę
traumą: 

27.1. Dalyko mokytojas suteikia pirmąją pagalbą ir iškviečia sveikatos priežiūros specialistą. 
27.2. Sveikatos priežiūros specialistas, suteikia mokiniui pirmąją pagalbą, jei reikalinga, 

informuoja  mokinio  tėvus  apie  mokinio  būklę  ir,  suderinęs  su  mokinio  tėvais,  iškviečia  skubiąją
pagalbą/ arba sutaria dėl sąlygų, kaip  mokinys galėtų saugiai pasiekti namus ar gydymo įstaigą. 

27.3. Nelaimingų  atsitikimų  ir  traumų  tyrimo  komisija  atlieka veiksmus, numatytus teisės aktų 
tvarka.  

27.4. Socialinis pedagogas atlieka įvykyje dalyvavusių  mokinių ir mokytojų apklausas, bendrauja 
bendrauja su mokinių tėvais ir  priima  galutinį  sprendimą.  Reikalui  esant  kreipiasi  pagalbos  į  kitas
teisines institucijas.

VII. PAGRĮSTI PEDAGOGŲ VEIKSMAI MOKINIO ATŽVILGIU

    28. Siekiant užkirsti kelią ar nutraukti  smurtinį  elgesį  prieš kitus mokinius / pedagogą ugdymo 
procese, pedagogai gali imtis pagrįstų veiksmų. Pagrįsti fiziniai veiksmai galimi, kai siekiama: 

    28.1. Neleisti  mokiniui  palikti  patalpos,  jeigu  jo  pasišalinimas  kelia grėsmę  jo  paties  ar   kitų 
asmenų saugumui. 

    28.2. Nutraukti  mokinių tarpusavio  muštynes,  jei  mokinys(-iai)  nereaguoja į žodinius pedagogo
paliepimus jas nutraukti. 

    28.3. Nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas mokyklos turtas, ir (ar) apsaugoti  turtą nuo
galimo sunaikinimo ar sugadinimo, sustabdyti netvarką; 

    28.4. Atskirti mokinį,  griaunantį  bendrą klasės tvarką ar mokyklos renginį, kai jis nepaiso 
pakartotinių  raginimų  laikytis  elgesio  taisyklių,  išvedant  jį  iš  patalpos  (pavyzdžiui,  klasės,  salės,
valgyklos ar pan.). 

    29. Pagrįsti pedagogo fiziniai veiksmai gali būti:  
    29.1. Stovėjimas tarp mokinių gresiant potencialiam atviram mokinių konfliktui;        
    29.2. Atsistojimas prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui,

siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.); 
    29.3. Paėmimas mokinį už rankos, fiziškai apribojant mokinio rankų veiksmus; 
    29.4. Apglėbimas, jeigu pastarasis nenutraukia agresyvių veiksmų ir toliau agresyviai mušasi, 

laikant tol kol mokinys nurimsta; 
    29.5. Išvedimas iš pamokos už  rankos, jeigu mokinys neklauso  mokytojo ir toliau agresyviai 

elgiasi pamokoje; 
    29.6. Nukreipimas  ant  nusiraminimo kėdės, jeigu mokinys trukdo dirbti kitiems mokiniams ir yra

susierzinęs.
    30. Fiziniai  veiksmai laikomi nepagrįstais,  draudžiamais  ir  traktuojami kaip smurtas mokinio 

atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie: 
    30.1. Naudojami kaip bausmė,  norint pademonstruoti savo viršenybę;         
    30.2. Naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;  
    30.3. Naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.  
    31. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai. 
    32. Pedagogas,  taikydamas  pagrįstus  fizinius veiksmus, visada  privalo vadovauti minimalių 

būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.  
    33. Taikant  šias poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius ugdymosi 
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poreikius,  jo  sveikatos  būklę,  psichologinę  savijautą  ir  kitas  poveikio  priemonės  taikymui  svarbias
aplinkybes. 

    34. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę mokytojas turi informuoti mokyklos 
direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir socialinį pedagogą.  

    35. Mokyklos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys mokykloje ar jos teritorijoje vartoja narkotines, 
psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, turi vadovautis
Vaikų,  vartojančių  narkotines,  psichotropines,  kitas  psichiką  veikiančias  medžiagas  nustatymo
organizavimo aprašu ir laikytis jame įtvirtintų nurodytų. 

    36. Pedagogo nefiziniai veiksmai, esant netinkamam mokinio elgesiui: 
    36.1.Pakeisti mokinio ugdymosi vietą, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna ugdymo procesą

pamokos metu.  
    36.2.Pašalinti mokinį iš pamokos  ir nukreipiant jį į socialinio pedagogo (direktoriaus  pavaduotojo 

ugdymui) kabinetą. 
    36.3. Išsikviesti administracijos atstovą,  socialinį darbuotoją ar kitus pagalbos specialistus, 

mokinio tėvus, kitą mokytoją, klasės auklėtoją, kad būtų galima sutramdyti mokinio ar mokinių grupės
netinkamo elgesio veiksmus. 

    36.4.Jeigu mokytojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, jis turi teisę
prašyti  mokinio  parodyti  jo  asmeninius  daiktus.  Mokinio  daiktai  negali  būti  tikrinami  negavus  jo
sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant. 

    36.5. Jeigu mokinys  sutinka parodyti savo asmeninius daiktus,  parodymo metu turi dalyvauti 
mažiausiai du mokyklos darbuotojai, vienas iš jų administracijos atstovas. Paaiškėjus, kad mokinys turi
draudžiamų  daiktų,  mokytojas  apie  tai  nedelsiant  informuoja  socialinį  pedagogą,  o  tas  –  vieną  iš
mokinio tėvų. Reikalui esant informuojami ir teisėsaugos organai.  

    36.6. Jei  mokinys  nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo 
nedelsiant  informuojami  mokinio  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  arba  bent  vienas  iš  jų  ir  jie  kviečiami
atvykti į mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie
įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teisėsaugos institucija. 

    36.7. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas 
direktoriaus paskirto mokyklos darbuotojo. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui supažindina su šia tvarka elektroninio dienyno pagalba. 
38. Klasių auklėtojai  supažindina  mokinius su šia tvarka klasės valandėlių metu. Supažindinimas 

fiksuojamas instruktažų skiltyje. 
    39. Tvarka skelbiama svetainėje adresu: http://www.virsuliskiu.vilnius.lm.lt/.

_________________________________________________
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PATVIRTINTA
Vilniaus Viršuliškių mokyklos
 direktoriaus 2019 m. liepos 11 d.
 įsakymu Nr. V-57 

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLŲ PASIŪLOS IR ORGANIZAVIMO TVARKOS

APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   

1. Neformalusis vaikų švietimas  mokykloje įgyvendinamas  pagal Neformaliojo vaikų  švietimo
koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio   30 d.  įsakymu
Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d.  įsakymo Nr. V-554
redakcija).

2. Neformalusis vaikų švietimas  – organizuojama ir  mokinio krepšelio lėšomis finansuojama
neformaliojo  vaikų  švietimo  veikla,  skirta  mokinių,  pasirinkusių  meninę,  sportinę,  technologinę,
sveikatinimo ar panašią  veiklą,  asmeninėms,  socialinėms edukacinėms,  profesinėms kompetencijoms
ugdyti.

3. Neformaliojo vaikų švietimo tikslas –  vaiko pasirinkta veikla ugdyti kompetencijas,
teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti  visuomenėje,  padėti
tenkinti  pažinimo  ir  saviraiškos  poreikius  –  socialines,  edukacines,  asmenines,  profesines.  Šioms
kompetencijoms  ugdyti  kaip  priemonė  naudojama  tradiciškai  vaikams  įdomi  veikla  (muzika,  šokis,
sportas, teatras ir kt.). 

4. Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai:
    4.1. Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.
    4.2. Ugdyti  pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir 

gyvenimo būdų įvairovę.
    4.3. Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. 
    4.4. Spręsti socialinės  integracijos  problemas:  mažiau galimybių turinčių (esančių  iš kultūriškai, 

geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų poreikių), ypatingų
poreikių  (itin  gabių ir  talentingų)  vaikų,  iškritusių iš  švietimo sistemos,  integravimas  į  visuomeninį
gyvenimą, socialinių problemų sprendimas. 
    4.5. Padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas, formuoti profesines nuostatas.

 4.6. Tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių
kompetencijų.

5. Neformaliojo  vaikų švietimo paskirtis. Neformalusis švietimas  padeda mokiniui  plėtoti savo 
kūrybines galias, ugdo kultūrinę, tautinę ir  pilietinę savimonę, išryškina polinkius, žadina jo aktyvumą,
savarankiškumą,  atskleidžia  įvairius  gebėjimus,  moko  bendrauti,  sudaro  sąlygas  džiaugtis  savo
pasiekimais.  Mokinio  dalyvavimas  neformaliojo  švietimo  veikloje  suteikia  jam  pasitikėjimo  savo
jėgomis,  kas  labai  reikalinga  įsisavinant  įvairių  mokomųjų  dalykų  žinias.  Aktyvus  dalyvavimas
neformaliame  mokyklos  gyvenime  ugdo  mokinio  pasididžiavimą  savo  mokymo  įstaiga,
bendruomeniškumo jausmą.

II.  NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI IR KRITERIJAI

6. Organizuojant neformalųjį vaikų švietimą laikomasi šių principų: 
6.1. aktualumo  –   neformaliojo švietimo veiklų pasiūla skirta socialinėms, kultūrinėms,

asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti; 
6.2. demokratiškumo  –  mokytojai,  tėvai  ir   mokiniai  yra   bendro  ugdymosi   proceso   kūrėjai, 

kartu identifikuoja poreikius; 
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6.3. prieinamumo   –  sudaromos visos sąlygos  vaiko kompetencijoms  ugdytis per  pasirinktą 
veiklą, siūlomos veiklos ir būdai yra prieinami visiems mūsų gimnazijoje besimokantiems mokiniams
pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį, nepriklausomai nuo socialinės padėties; 

6.4.  individualizavimo  –  ugdymas   individualizuojamas   pagal   kiekvienam  vaikui  reikalingą
kompetenciją, atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus; 

6.5. savanoriškumo – laisvai renkasi neformaliojo švietimo veiklas, tinkamiausias 
veiklas kompetencijoms ugdyti, dalyvauja jose savo noru ir neverčiami.

7. Neformalusis švietimas organizuojamas atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
 mokinių polinkius ir poreikius;
 tęstiniams neformalaus švietimo būreliams organizuoti;
 tėvų pageidavimus,  mokinių  amžių;
 pedagogų sugebėjimą organizuoti  popamokinę veiklą;
 bendrojo  lavinimo  mokyklų  bendrųjų  ugdymo  planų  reikalavimus  ir  mokyklos   ugdymo 

planą bei skiriamų valandų skaičių;
 mokinių krepšeliui skirtas lėšas;
 mokyklos tikslus ir uždavinius.

8. Neformaliojo    švietimo    valandos   prioritetine    tvarka   skiriamos   tęstiniams,  tradiciniams  
mokyklos būreliams, tačiau jos gali būti skiriamos ir kitoms veikloms organizuoti: 

 dalykinių gebėjimų ugdymui (kinų / turkų / kt. kalbų; tiksliųjų mokslų mokymui);
 meniniam ugdymui (muzikos, šokio, teatro, dailės kryptys);
 fiziniam ugdymui ir sportui;
 sveikos gyvensenos propagavimui, žalingų įpročių prevencijai;
 gamtosauginei ir turistinei veiklai;
 etninei kultūrai ir pilietiniam ugdymui;
 techninei kūrybai bei technologijoms;
 socialiniams bei komunikaciniams gebėjimams ugdyti (jaunieji lyderiai, savivalda, 

projektai). 
III. NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

9. Neformaliojo švietimo valandų skaičių mokykloje apsprendžia klasių komplektų 
skaičius,  steigėjo  nustatytos  sąlygos  ir  reikalavimai,  turimos  mokinių  krepšelio  lėšos  ar  skirti
biudžetiniai  asignavimai,  neformalaus  švietimo  organizavimo  mokykloje  tradicijos  ir  tikslingumas,
mokinių poreikiai, mokyklos galimybės (specialistai, patalpos, materialinė bazė). 

10. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje, įvertina ateinančių  mokslo  metų mokinių 
neformaliojo  švietimo poreikius,  juos  tikslina  mokslo metų pradžioje  ir,  atsižvelgdama į  juos,  siūlo
neformaliojo švietimo programas.

11. Neformaliojo  vaikų   švietimo  programose  dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių 
registre. 

12. Neformaliojo švietimo  užsiėmimų pedagogai:
    12.1. Iki rugsėjo 8 d. supažindina mokinius su neformaliojo švietimo programomis.
    12.2. Iki    rugsėjo 15 d. pateikia direktoriaus pavaduotojams ugdymui   pageidaujančių

mokinių sąrašą (sudarytą pagal mokinių arba mokinių tėvų prašymus) dėl neformalios švietimo veiklos
(būrelio)  lankymo,  neformaliojo  švietimo  veiklos   programas  bei  savo prašymus  skirti  neformalaus
ugdymo valandas, jeigu būrelis nėra tęstinis. 

13. Neformaliojo  švietimo valandos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu.
14. Neformaliojo  švietimo vaikų ugdymo veiklos programas tvirtina direktorius arba įgaliotas 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
15.  Neformaliojo  švietimo grupės komplektuojamos iš paralelių klasių, atskiros pakopos ar 

klasių grupių. Mokinių skaičius vienoje grupėje turi būti ne mažesnis kaip 12.
16. Rugsėjo mėnesį sudaromas visų  neformaliojo  švietimo veiklų ir būrelių veiklos grafikas, 

aktų  salės ir sporto salės užimtumo grafikai. Juos rengia  direktoriaus pavaduotojai ugdymui, tvirtina
mokyklos direktorius.

17. Neformaliojo švietimo veiklų ir būrelių pedagogai  sudarydami darbo grafikus atsižvelgia
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į mokinių pageidavimus ir kabinetų užimtumą. 
18. Neformaliojo švietimo veiklų  ir būrelių pedagogai užtikrina  higienos normos

reikalavimų laikymąsi bei atsako už mokinių saugumą užsiėmimų metu. 
19. Neformaliojo švietimo veiklų ir būrelių mokinių sudėtis metų eigoje gali keistis. 
20. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu nevykdomos.
21. Neformaliojo  švietimo  veiklų  ir  būrelių   vadovai  mokinių  veiklos  rezultatus demonstruoja  

organizuodami  parodas,  koncertus,  dalyvaudami  įvairiuose   renginiuose,  šventėse,  spartakiadose,
varžybose, konkursuose mokykloje, seniūnijoje, mieste ar šalyje.

22. Už veiklo  pasiekimus mokiniai ir  jų pedagogai skatinami mokyklos padėkos raštais, 
dovanomis. 

_________________________________________________________                                               

PATVIRTINTA
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Vilniaus Viršuliškių mokyklos
direktoriaus 2019 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. V-57 

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA 
SOCIALINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokykla organizuoja socialinę  –  pilietinę  veiklą  vadovaujasi  Pagrindinio  ir   vidurinio
ugdymo programų bendraisiais  ugdymo planų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos  švietimo,  mokslo ir
sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417  ,,Dėl 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo
metų pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, trečio skirsnio
27 punktu,  privaloma ugdymo proceso dalis – socialinė – pilietinė veikla.

2. Organizuojant socialinę  –  pilietinę  veiklą,  atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių 
ypatumus, mokyklos bendruomenės tradicijas, vykdomus projektus, pilietiškumo ugdymo, kultūrines ir
socializacijos programas.

II. SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

     3. Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo uždaviniai:
 atnaujinti formalųjį ir neformalųjį pilietinio bei tautinio ugdymo turinį mokykloje;
 stiprinti demokratinę mokyklos kultūrą;
 ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį bei pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką;
 didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą;
 plėtoti karitatyvinę veiklą.

     4. Socialinė – pilietinė veikla organizuojama:
 veiklos orientuotos į mokinių socialinių ryšių  kūrimą  ir  stiprinimą  pačioje  klasės,  mokyklos

bendruomenėje;
 veiklos  orientuotos į mokinių pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi,

dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje;
 taip  pat  mokiniai  socialines  – pilietines veiklas gali atlikti savarankiškai tėvų darbovietėse ar 

kitose organizacijose ir įstaigose. 
     5. Socialinės – pilietinės veiklos kryptys –  darbinė, ekologinė, projektinė, socialinė, karitatyvinė
(priedas Nr. 1).
      6. Socialinės – pilietinės veiklos trukmė: 5-8 klasėse ne mažiau kaip 10 val. per mokslo metus.
      7. Socialinę – pilietinę veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
      8.  Socialinę  –  pilietinę  veiklą  organizuoja:  direktoriaus  pavaduotojas  ūkiui,  direktoriaus
pavaduotojai ugdymui, dalykų mokytojai, klasių vadovai, socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekos
vedėja, kiti mokyklos darbuotojai; taip pat socialinę veiklą gali atlikti ne mokykloje.
      9. Socialinė – pilietinė veikla  fiksuojama elektroniniame dienyne „TAMO“.
      10. Socialinę – pilietinę veiklą, organizavus ne pedagogui arba atliktą ne mokykloje, organizavęs
asmuo mokinio „Socialinės – pilietinės veiklos“ apskaitos lape ( priedas Nr. 2) fiksuoja atliktą veiklą.
Klasės auklėtojas įrašus perkelia į „TAMO“ dienyną.
      11. Mokslo metų eigoje mokinių „Socialinės – pilietinės veiklos“ apskaitos lapai laikomi mokinio
asmens byloje.
      12. Mokslo metų pabaigoje daugiausiai valandų surinkusius mokinius klasės vadovas gali siūlyti
mokyklos direktoriui apdovanoti padėkomis.
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VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS  SIŪLOMOS SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS
KRYPTYS

Kryptis Veikla Organizatorius

Darbinė veikla 1. Kabinetų, kitų mokyklos patalpų smulkus remontas,
valymo darbai.
2. Mokyklos inventoriaus remontas. 
3.  Dekoracijų  ruošimas,  mokyklos  bendrųjų  erdvių
apipavidalinimas.

Dailės ir technologijų 
mokytojai, direktoriaus 
pavaduotojai.

Ekologinė veikla 1. Mokyklos teritorijos priežiūra.
2. Kapinių, parkų, mikrorajono tvarkymas.
3. Dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse
akcijose, projektuose.

Klasių auklėtojai, 
biologijos ir technologijų 
mokytojai, direktoriaus 
pavaduotojai.

Projektinė veikla 1.  Dalyvavimas  pilietinio  ugdymo,  prevenciniuose,
socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose.
2. Dalyvavimas klasės ir mokyklos savivaldos darbe.
3. Renginių organizavimas.
4. Parodų rengimas.

Direktoriaus pavaduotojai,
pagalbos specialistai, 
dalykų mokytojai, klasių 
vadovai, neformaliojo 
švietimo būrelių vadovai.

Socialinė veikla 1. Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, 
psichologinių ar kitokių problemų.
2. Savanoriškas darbas nevyriausybinėse 
organizacijose.

Dalykų mokytojai, klasių 
vadovai, socialinė 
pedagogė, psichologė, 
neformaliojo švietimo 
būrelių vadovai.

Karitatyvinė veikla 1. Gerumo ir šilumos akcijos.
2. Globos namų lankymas.
3. Pagalba pagyvenusiems žmonėms.

Klasių vadovai, socialinė 
pedagogė.

Kita veikla 1. Pagalba klasės vadovui, dalykų mokytojams.
2. Darbas mokyklos bibliotekoje.
3.  Mokyklos  atstovavimas  visuomeninėje  veikloje
(akcijos, žygiai, minėjimai).
4. Dalyvavimas koncertinėse programose.
5.  Pagalba mokykloje  organizuojamuose  renginiuose
(budėjimas, svečių registravimas ir kt. darbai).

Klasių vadovai, 
bibliotekos vedėja, dalykų 
mokytojai, direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui,  
socialinė pedagogė.

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLOS 
20..... – 20.....   m. m. 

....................... kl.    .....................................................................................................................mok.
            (klasė,                                                                                mokinio vardas, pavardė)

SOCIALINĖS PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS
Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Val.

skaičius
Veiklos įvertinimas

(puikiai, gerai,
patenkinamai,

nepatenkinamai)

Veiklos
atlikimo

data

Organizatoriaus
vardas, pavardė

Organizatoriaus
parašas

Bendras atliktos veiklos valandų skaičius:  ...........................................................................................

Klasės  auklėtojas  .........................................          ..............................................................................
                                                       (parašas,                                                        (vardas, pavardė)
                                                                                              ____________________________________

_______________

      PATVIRTINTA
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  įsakymu Nr. V-57

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA
MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ ORGANIZAVIMO IR

IŠLEIDIMO  TVARKOS APRAŠAS

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Viršuliškių mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo tvarkos
aprašas  (toliau  -  aprašas)  parengtas  vadovaujantis  Vaikų  turizmo  renginių  organizavimo  aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1d. įsakymu Nr. ISAK-
330, nustato ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių (toliau - renginiai) organizavimo tvarką.
2.   Aprašo tikslas – užtikrinti dalyvaujančių renginiuose mokinių saugumą.
3.   Aprašo uždaviniai:

3.1. reglamentuoti ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo ir vykdymo tvarką;
3.2.  nustatyti  asmenų,  atsakingų  už  mokinių  saugumą,  vadovaujantis  pareigybės  aprašymu,
funkcijas.

4. Šiuo  aprašu  privalo  vadovautis  Vilniaus  Viršuliškių  mokyklos  mokytojai,  pedagogai,  kiti
asmenys, organizuojantys ir vykdantys mokinių renginius (toliau - renginio vadovai).

5. Apraše vartojamos sąvokos:
      ekskursija – numatytų turistinių objektų lankymas ugdymo tikslais;

išvyka – organizuota mokinių grupių kelionė pėsčiomis arba transporto priemonėmis į numatytą
objektą įvardintais tikslais;
kelionė – tikslingas keliavimas kokia nors transporto priemone numatytu maršrutu;
renginio vadovas  – asmuo,  paskirtas  direktoriaus  įsakymu organizuoti  ir  vadovauti  mokinių
ekskursijai, išvykai, kelionei, turistiniam žygiui;
turistinis  žygis  –  įvairios  trukmės  ugdymo  tikslais  organizuota  kelionė  nustatytu  maršrutu
pėsčiomis.

II. PASIRENGIMAS EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ
ORGANIZAVIMUI

6.   Renginio vadovo veiksmai prieš renginį:
 6.1. parengia renginio planą ir apie renginį informuoja mokinio tėvus dienyne TAMO. 

          6.2. susirenka mokinių tėvų rašytinius sutikimus.
          6.3. ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki renginio, vykstančio mieste ar respublikoje pradžios
teikia direktoriui tvirtinti vykstančių mokinių sąrašą, maršrutą, renginio datą, laiką ir programą;
          6.4. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio vyksiančio už respublikos ribų, teikia
direktoriui tvirtinti vykstančių mokinių sąrašą, maršrutą, renginio datą, laiką, programą ir naudojamas
transporto priemones;
          6.5. teikia dalyvių sąrašą derinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, kadangi renginiuose
dalyvauti  leidžiama tik  mokiniams,  nustatyta  tvarka pasitikrinusiems sveikatą,  turintiems galiojančią
sveikatos pažymėjimo formą Nr. 027-1/a ir pagal sveikatos būklę galintiems dalyvauti renginyje. 
          6.6. pasirašytinai supažindina mokinius su ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių saugos ir
sveikatos instrukcijos Nr. 4, informuoja juos apie renginio tikslus, eigą ir rezultatus;
          6.7. paskirsto mokiniams užduotis ir nurodo jų atsiskaitymo formas;

6. Mokyklos direktoriaus veiksmai:
 7.1. tvirtina vykstančių mokinių sąrašą, maršrutą, renginio datą, laiką ir programą;

          7.2. įsakymu paskiria renginio vadovą(-us) ir lydinčius asmenis.
III. EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ ORGANIZAVIMAS
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7. Renginio vadovas:
8.1. įgyvendina parengtą renginio programą;
8.2.  reikalauja,  kad  mokiniai  griežtai  laikytųsi  mokinių  ekskursijų,  išvykų,  kelionių,  turistinių
žygių saugos ir sveikatos instrukcijos reikalavimų;
8.3.  jei  renginys  vyksta  gamtoje  užtikrina,  kad  mokiniai  laikytųsi  visų bendrųjų  gamtosaugos
reikalavimų ir taisyklių, kurios yra nustatytos rezervatuose, draustiniuose ar kitose vietovėse.
8.4. pakeičia arba koreguoja maršrutą, sustabdo arba nutraukia renginį, jeigu susidaro situacija,
gresianti mokinių saugai;

9. Įvykus nelaimingam atsitikimui renginio vadovas nedelsdamas:
9.1. suteikia pirmąją pagalbą;

         9.2. iškviečia greitąją pagalbą;
         9.3. iškviečia policiją;
         9.4. telefonu praneša mokyklos direktoriui apie įvykį;
         9.5.nedelsiant informuoja mokinių tėvus (globėjus);

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Renginio vadovas yra atsakingas už mokinių saugumą ir sveikatą renginio metu.
11. Mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo aprašas gali keistis atsiradus
naujiems dokumentams, reglamentuojantiems mokinių saugą ir sveikatą.

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA

MOKINIŲ TĖVŲ INFORMAVIMO APIE EKSKURSIJĄ, IŠVYKĄ, KELIONĘ, TURISTINĮ
ŽYGĮ ORGANIZAVIMO LAPAS

Gerb……………….............pranešame, kad Jūsų sūnus (duktė) 201…m. ………..mėn. ….d. ……val.  

vyksta į ……………………..........................................................................................................

Išvykstame  ..............val.   Iš renginio planuojame parvykti 201…m. ……………. mėn. ….. d. …..val.

Renginio organizatorius …………………………………....................................................................
                                                                   (v., pavardė, parašas)

Renginio organizatoriaus tel…………………………...........................................................……………

Susipažinau ir leidžiu vykti.........................................…………………………………………………...
                                                ( tėvų (globėjų) vardas, pavardė, mob. Telefono Nr., parašas)

VILNIAUS VIRŠULIŠKIŲ MOKYKLA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Ekskursijos, išvykos, kelionės, turistinio žygio pavadinimas)

PROGRAMA
Dalyviai:__________________________________________________________________________
Data, laikas:_______________________________________________________________________ 
Trukmė: __________________________________________________________________________

Maršrutas, renginio vieta:_____________________________________________________________
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Renginio tikslas:
__________________________________________________________________________________

Renginio programa:

Laukiamas rezultatas:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Renginio organizatorius
...............................................................................………………………………………….
(v., pavardė, parašas)

SUDERINTA
...............................................................................………………………………………….
(v., pavardė, parašas)

    PATVIRTINTA
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Vilniaus Viršuliškių mokyklos
Direktoriau 2016-06 20 
įsakymu Nr. V- 59

MOKINIŲ EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ SAUGOS IR
SVEIKATOS INSTRUKCIJA NR. 4

I. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI EINANT PĖSČIOMIS

1. Organizuotai pėsčiųjų grupei mieste draudžiama eiti važiuojamąja kelio dalimi, galima
eiti tik šaligatviais.

2.  Organizuota  pėsčiųjų  grupė  už  miesto  ribų  ar  vietovėse,  kuriose  nėra  šaligatvių
važiuojamąja dalimi privalo:

2.1. eiti kolona ne daugiau kaip 2 eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto
ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi;

2.2. kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys su ryškiaspalvėmis
vėliavėlėmis bei vilkintys ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais.

3. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui organizuotai pėsčiųjų grupei eiti
važiuojamąja dalimi draudžiama.

4. Norint pereiti perėją pėstysis privalo:
4.1. eiti šaligatviu dešine puse iki pėsčiųjų perėjos;
4.2. sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje;
4.3. sustoti toliau nuo važiuojamosios dalies;
4.4. pažiūrėti į kairę;
4.5. pažiūrėti dešinę pusę ir įsiklausyti;
4.6. jei transporto priemonių arti nėra arba jos sustojo praleisti, dar kartą reikia pažiūrėti į

kairę.  Įžengti  į  važiuojamąją  dalį  pėsčiųjų  perėjose  pėstiesiems leidžiama eiti tik po to, kai įvertina
atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį;

4.7. eiti  per pėsčiųjų perėją (ne  įstrižai), neperžengti ribų, nedelsti  ar  nestoviniuoti;
4.8. visą laiką stebėti gatvę, pažiūrint į abi puses.
4.9.  jei  transporto  priemonė  atvažiuoja  iš  dešinės  pusės,  reikia  nesiblaškyti,  bet  ramiai

sustoti gatvės viduryje ir palaukti kol transporto priemonė sustos arba kol pravažiuos;
4.10. eiti per gatvę galima tik įsitikinus, jog eiti saugu;
5. Norint pereiti nereguliuojamą šviesoforo sankryžą pėstysis privalo:
5.1. eiti šaligatviu dešine puse iki sankryžos;
5.2. sustoti dešinėje pėsčiųjų perėjos pusėje;
5.3. sustoti toliau nuo važiuojamosios dalies;
5.4. pažiūrėti į kairę;
5.5. pažiūrėti į dešinę pusę ir įsiklausyti;
5.6. jei transporto priemonių arti nėra arba jos sustojo praleisti, dar kartą reikia pažiūrėti į

kairę. Įžengti į važiuojamąją dalį pėsčiųjų perėjose  pėstiesiems  leidžiama  eiti  tik  po  to,  kai įvertina
atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį.

6. Neleidžiama eiti per reguliuojamą perėją, kai dega šviesoforo:
6.1. geltona šviesa;
6.2. raudona šviesa;
7. Leidžiama eiti, kai dega žalia šviesa.
8. Eiti  tiesiai  per pėsčiųjų perėją (ne  įstrižai), neperžengti ribų, nedelsti  ar  nestoviniuoti.

II. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI VAŽIUOJANT DVIRAČIAIS

   9. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą
turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos
atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų.
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10. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui,  priekyje turi
degti  baltos šviesos žibintas,  o gale  – raudonos šviesos žibintas,  dviračio vairuotojas  privalo dėvėti
šviesą atspindinčią liemenę arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs
šviesą atspindinčius elementus.

11. Dviračio vairuotojai iki 18 metų, važiuodami keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę
šalmą. Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama
būti užsidėjus ir užsisegus šalmą.

12. Dviračių taku dviračio vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako (jiems skirtos tako
dalies) dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų  ir  dviračių eismui  skirtame take ar šaligatvyje važiuojamosios
dalies  ženklinimo  linijomis  (baltu  dviračio  simboliu)  yra  paženklinta  dviračių  eismui  skirta  tako
(šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto. Dviračių
vairuotojai  privalo  nekelti  pavojaus  pėstiesiems.  Dviračio  vairuotojas  norėdamas  pervažiuoti  į  kitą
gatvės pusę privalo nulipti nuo dviračio ir persivaryti jį per pėsčiųjų perėją į kitą gatvės pusę.

13. Dviračių vairuotojams draudžiama:
13.1. važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai;
13.2. važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais;
13.3. važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo;
13.4. vežti keleivius;
13.5. būti velkamiems kitų transporto priemonių;
13.6. vilkti kitas transporto priemones;
13.7. važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones.

III. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI VYKSTANT TRANSPORTU

   14. Maršrutinio transporto leidžiama laukti tik stotelių laipinimo aikštelėse, o kur jų nėra, –
prie stotelės ženklo ant šaligatvio ar kelkraščio.

15. Keleiviams leidžiama įlipti (išlipti) tik kai transporto priemonė visiškai sustoja. Jeigu
tikrinantis pareigūnas sustabdo transporto priemonę, keleiviams leidžiama išlipti tik jam leidus.

16. Iš važiuojamosios dalies pusės keleiviams leidžiama įlipti į transporto priemonę (išlipti
iš jos) tik tuo atveju, jeigu to padaryti neįmanoma iš šaligatvio ar kelkraščio pusės ir jeigu tai bus saugu,
netrukdys kitiems eismo dalyviams.

17. Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotoją ir trukdyti jam vairuoti transporto priemonę.
18.  Važiuojant  ne  miesto  transportu  keleivis  privalo  sėdėti,  nevaikščioti  po  transporto

priemonės saloną.
19. Jeigu autobuse matomoje vietoje įrengti saugos diržai, keleivis privalo užsisegti saugos

diržą.
20. Jei keleivis vyksta viešuoju transportu, jis privalo įsigyti kelionės bilietą ir jį pažymėti.

IV. SAUGAUS ELGESIO REIKALAVIMAI MAUDANTIS

   21. Maudymosi reikalavimai:
   21.1. turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos tikslais;
   21.2. vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto.
   21.3. maudytis leidžiama tik paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi

vietose,  vadovaujantis  Lietuvos  higienos  normos  HN  79:2004  “Vaikų  vasaros  poilsio  stovyklos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintais Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V - 275 (Žin., 2004, Nr.82-2956) reikalavimais;

   21.4. maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji;
   21.5. maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint;
   21.6. vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai;

                     21.7.maudantis draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo
signalas.
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