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įsakymu Nr. V1- 47 

 

 

KRETINGOS RAJONO KARTENOS  MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO  

2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ  

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - Mokyklos-

daugiafunkcio centro) 2019-2020 ir 2020-2021  mokslo metų  ugdymo planas (toliau – UP) 

reglamentuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programų bei 

programų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytų programų ir su šiomis 

programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą Mokykloje-

daugiafunkciame centre.  UP parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

Pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 (toliau – Bendrasis ugdymo 

planas)  ir 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo  metų  Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 (toliau - Bendrieji ugdymo planai)  ir kitais teisės aktais.  

2. 2017–2019 m. UP įgyvendinimo veiksmingumas. Mokykla-daugiafunkcis centras teikė 

mokymą pagal formaliojo ugdymo ir neformaliojo  švietimo programas 1–10 klasėse, vykdė 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Veikė trys 

ikimokyklinio ugdymo grupės grupės, viena priešmokyklinio grupė ir viena jungtinė priešmokyklinio 

ugdymo grupė Kalniškių pradinio ugdymo skyriuje. UP buvo keliamas tikslas - mokymo ir ugdymosi 

kokybės tobulinimas, siekiant individualios mokinio pažangos. Tikslui įgyvendinti buvo numatyti du 

uždaviniai: tinkamai ir kokybiškai  organizuoti ugdymo procesą bei tobulinti pagalbą mokiniui. 

2017–2019 metų  Mokyklos – daugiafunkcio centro UP įgyvendintas. 1–10 klasėse pravesta apie 96 

procentus pamokų. Pamokos nevyko dėl mokytojų nedarbingumo, dalyvavimo kvalifikacijos 

renginiuose, komandiruotėse. Mokomųjų programų skirtumas buvo likviduotas intensyvinant 

mokymą, taikant aktyviuosius ir savarankiško mokymo(si) metodus. Sėkmingai ir tikslingai pravestos 

visos UP numatytos netradicinio ugdymo dienos (2017–02018 m.m. – 10 dienų, 2018-2019 m.m. – 

15 dienų), per kurias buvo organizuota turininga integruota mokinių pažintinė, meninė, projektinė, 

kultūrinė, sportinė ir kt. veikla.  

Siekiant sėkmingai įgyvendinti UP numatytą tikslą – kad kiekvienas mokinys siektų asmeninės 

pažangos – buvo pradėta kurti Individualios mokymosi pažangos stebėjimo sistema. Priimti 

konkretūs Mokyklos-daugiafunkcio centro susitarimai dėl mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo 

ir analizės bei  tikslingos mokymo(si) pagalbos teikimo formų ir metodų, efektyvaus grįžtamojo ryšio 

ugdymo(si) procese. Tobulinant mokinių ugdomo(si) vertinimą ir įsivertinimą, atnaujintas ,,Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“. Mokslo metų pradžioje mokytojai mokinius 

pasirašytinai supažindino su bendra Mokyklos-daugiafunkcio centro vertinimo tvarka bei  atskirų 

dalykų vertinimo ir įsivertinimo reikalavimais. Mokytojų metodinėse grupėse aptartos ir suderintos 

mokinių kaupiamojo vertinimo ir įsivertinimo tvarkos (fizikos, informacinių technologijų, biologijos, 

gamtos ir žmogaus, užsienio kalbos, matematikos dalykų). Pagalbos mokiniui specialistai sistemingai 
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stebėjo  mokinių mokymosi rezultatus ir aptarė  VGK posėdžiuose, dalyvaujant dalykų mokytojams 

ir mokinių tėvams (pagal poreikį). Specialusis pedagogas kartu su dalykų mokytojais pildė SUP 

mokinių pasiekimų vertinimo lapus, vertina gebėjimus ir aptaria pažangos pokytį. Klasės auklėtojai 

analizavo  mokinių ugdymo(si) rezultatus,  organizavo individualius  pokalbius (pagal poreikį)  su 

dalykų  mokytojais,  mokinio tėvais, aptarė pagalbos mokiniui teikimo formas ir galimybes.  

Mokykloje-daugiafunkciame centre skirta daug dėmesio stebint ir analizuojant NMPP, PUPP, 

užsienio kalbos (anglų ir rusų) pasiekimų lygio testų rezultatus. Stebėta pirmos ir penktos klasės 

mokinių adaptacija, organizuotas kartu su tėvais, dalykų mokytojais adaptacijos aptarimas ,,Penktokų 

žingsniai į sėkmę“. Mokyklos administracija metų pabaigoje organizuoja mokinių konferenciją  

,,Mūsų žingsniai į sėkmę“ ir šventinį renginį ,,Metų apdovanojimai“ (mokinių, mokytojų, tėvų). 

Trečius metus mokykloje organizuotos atvirų durų savaitės (pavasarį) ir tėvų priimamasis (rudenį), 

kur tėvai galėjo lankytis savo vaikų pamokose, stebėti jų mokymą/si, pastangas ir elgesį, patys 

dalyvauti ugdymo procese. Tokios priemonės skatino efektyvų mokinių, tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimą.  

Įgyvendinant UP mokiniai galėjo tenkinti individualius ugdymosi poreikius: 9-10 klasių 

mokiniams buvo pasiūlyta rinktis anglų kalbos, lietuvių kalbos, matematikos modulius; 5-10 klasių 

mokiniams – pasirenkamąjį menų dalyką – šokį, 8 klasės mokiniams – pasirenkamąjį informacinių 

technologijų kursą.  

Neformaliojo švietimo organizavimui panaudotos visos UP numatytos valandos. Mokykloje-

daugiafunkciame centre veikė 15 (2017–2018 m.m.), 12 (2018–2019 m.m.) būrelių, jų veiklai 

organizuoti panaudota 21 valanda. Daug dėmesio buvo skirta meninei, sportinei ir sveikatingumo 

veiklai, todėl pasiekti reikšmingi ir svarūs rezultatai. 2018 m. Mokyklos-daugiafunkcio centro 5–6 

klasių mokinių komanda užėmė 2 vietą Mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ respublikiniame etape. 2018 m. Mokyklos-

daugiafunkcio centro jaunučių šokių kolektyvas ir suaugusiųjų skudutininkių ansamblis dalyvavo 

Lietuvos šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos...“. 2018–2019 m.m. Mokykla-daugiafunkcis centras 

tapo 2 vietos nugalėtojai Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių progimnazijų ir pagrindinių 

mokyklų tarpe.  

Nuo 2017–2018 m.m. buvo įgyvendinama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa integruojant į 1–10 klasių mokomuosius dalykus, klasės valandėles ir neformalųjį 

ugdymą. Kiekvienais mokslo metais buvo organizuojamos sveikatingumo, sporto ir judėjimo 

netradicinio ugdymo dienos (2-3 kartus per m.m.). Sėkmingai ir veiksmingai sveikatinimo programas 

įgyvendinti padėjo glaudus bendradarbiavimas su rajono Visuomenės sveikatos biuru ir Švietimo 

centro Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriumi. 

Mokykla-daugiafunkcis centras 2017 m. pasirinko vykdyti ilgalaikę Olweus patyčių 

prevencijos programą ir per du metus sėkmingai įgyvendino kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) 

veiklas. 2017 m. Mokykla-daugiafunkcis centras tapo Kretingos rajono konkurso  „Saugiausia 

mokyklos   bendruomenė – saugūs vaikai“  nugalėtoja. 2019 m. Mokyklos-daugiafunkcio centro 

komanda ėmė 1 vietą rajoniniame prevenciniame konkurse ,,Ateik. Sužinok. Varžykis“. 2019 m. 

Mokyklai-daugiafunkciam centrui suteiktas ,,Olweus“ mokyklos vardas (Specialiosios pedagogikos 

ir psichologijos centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio  26 d. įsakymas Nr. (1.3)V-91 ,,Dėl sertifikuotų 

Olweus vardo mokyklų sąrašo“). Šie pasiekimai leidžia daryti prielaidą, kad pasirinktos teisingos 

priemonės užtikrinant mokinių patyčių prevenciją ir saugumą. 

Visiems mokiniams pagal poreikį sėkmingai buvo teikiama švietimo pagalba: pedagoginė, 

specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė, kurią teikė Mokykloje-daugiafunkciame centre 

dirbantys pedagogai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjai. 

Psichologo pagalba buvo užtikrinama bendradarbiaujant su Kretingos švietimo centro Pedagoginės 

psichologinės pagalbos skyriumi. Mokykloje-daugiafunkciame centre veikė Socialinis dienos centras 

mokiniams, kurį lankė apie  30 mokinių, dauguma - iš socialiai remiamų šeimų. Šiems vaikams ir jų 

šeimoms organizuota švietimo pagalba, padedama atlikti namų darbus, turiningai užimamas jų 
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laisvalaikis, vykdoma priežiūra. Socialinį dienos centrą finansuoja Maltos ordino pagalbos tarnyba 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto lėšomis.  

2019 m. gegužės mėnesį Lietuvos NMVA atliko Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos 

išorinį rizikos vertinimą, į kurio išvadas buvo atsižvelgta numatant 2019–2021 m.m. UP tikslą ir 

uždavinius. 

3. Mokyklos-daugiafunkcio centro UP tikslas – apibrėžti ugdymosi pagal formaliojo ir 

neformaliojo švietimo programas reikalavimus, kad kiekvienas mokinys siektų asmeninės pažangos 

ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. 

4. Mokyklos-daugiafunkcio centro UP  uždaviniai:  

4.1. užtikrinti ugdymo kokybę, veiklą pamokoje diferencijuojant ir individualizuojant; 

4.2. užtikrinti mokymosi pagalbos teikimą bei efektyvinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, 

orientuojantis į mokinio poreikius. 

5. Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos: 

5.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo  programos dalis.  

5.2. Išlyginamoji klasė – klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar 

 nesimokiusių kai kurių bendrojo ugdymo dalykų. 

5.3. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas (savarankiškas, projektinis, kūrybinis, 

laboratorinis ar kitoks raštu (ar elektroniniu būdu) atliekamas), kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 

30 minučių. 

5.4. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

5.5. Mokinio individualus ugdymo planas – mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ar 

specialiojo ugdymo programą, pasirinkti mokytis per tam tikrą laikotarpį (pvz.: dvejiems ar 

vieneriems metams, pusmečiui) dalykai, suderinti su mokyklos galimybėmis.  

5.6. Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo planas – Mokykloje-daugiafunkciame centre  

vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo 

planu ir Bendraisiais ugdymo planais. 

5.7. Pagilintas dalyko mokymas – dalyko mokymas pagal išsamesnę programą, kuriai 

skiriama daugiau pamokų. 

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

5.9. Pasirenkamasis dalykas – Mokyklos-daugiafunkcio centro siūlomas ir mokinio laisvai 

pasirenkamas dalykas. 

5.10. Privalomasis dalykas – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal  Ugdymo programą. 

5.11. Teminis arba ilgalaikis dalyko planas – dalyko ugdymo ir turinio gairės, mokytojo 

parengtos atsižvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas, tvirtinamas 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. 

5.12. Trumpalaikis ugdymo planas – savaitei ar kitokiam mokyklos- daugiafunkcio centro 

susitarimu nustatytam laikotarpiui mokytojo numatyti mokinių ugdymosi pasiekimai, priemonės ir 

būdai jų siekti. 

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

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

5.14. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

5.15. Kitos Ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

6. Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis 

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1009, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu 
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Nr. V- 779, Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

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

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Bendroji programa (pradinio 

ugdymo) ir Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl 

Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais 

ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal 

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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašas), ir kt. 

7. Mokyklos-daugiafunkcio centro UP rengiamas dvejiems mokslo metams. Mokykla-

daugiafunkcis centras, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, savo sprendimu pamokas per dvejus 

metus gali skirstyti ir kitaip, nei nurodoma Bendrajame ugdymo plane ir Bendruosiuose ugdymo 

planuose bei ugdymo organizavimo sprendimų kasmet atnaujinti neprivalo, jei jie atitinka mokyklos 

išsikeltus ugdymo tikslus, bendrąjį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, Bendrųjų ugdymo planų 

nuostatas. Mokyklos-daugiafunkcio centro UP pateikiami Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo 

turinio įgyvendinimo sprendimai. 
 

 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

  

8. Ugdymo organizavimas 1–4 ir 5–10 klasėse. 
 

8.1. 2019–2020 mokslo metai. 
 

8.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d..  

8.1.2. Ugdymo proceso trukmė ir pabaiga 1–4 ir 5–10 klasių mokiniams: 

 

 

Klasės 

2019-2020 m.  m. 

Ugdymo 

 proceso pabaiga 

Ugdymo proceso trukmė dienomis 

(savaitėmis) 

Pu 2020-05-29 168 (34) 

1–4 2020-06-09 175  (35) 

5–10 2020-06-23 185  (37) 

 

8.1.3. Ugdymo proceso metu 1–10 klasių mokiniams ir priešmokyklinės ugdymo grupės (toliau 

Pu ) mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos, kurių 

bendra trukmė 2019–2020 mokslo metais – 19 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuotos 

švenčių ir poilsio dienos: 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 
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8.1.4. Ugdymo procesas 2019-2020  m.m. pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas 

Mokyklos-daugiafunkcio centro sprendimu skirstomas pusmečiais (Mokyklos-daugiafunkcio centro  

mokytojų tarybos 2019 m. birželio 20 d. protokolas Nr.V5-(4)-3): 

Pusmetis Klasės 2019-2020 m. m. 

Pusmečio laikotarpis Trukmė ugdymo dienomis 

1 pusmetis 1–10 2019-09-02 – 2020-01-24  90 

2 pusmetis 1–4 2020-01-27 – 2020-06-09 85 

5–10 2020-01-27 – 2020-06-23 95 

 

8.2. 2020–2021 mokslo metai. 

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

8.2.2. Ugdymo proceso trukmė ir pabaiga 1–4 ir 5–10 klasių mokiniams: 

 

 

Klasės 

2020-2021 m.  m. 

Ugdymo 

 proceso pabaiga 

Ugdymo proceso trukmė dienomis 

(savaitėmis) 

Pu 2021-05-31 169 (34) 

1–4 2021-06-08 175  (35) 

5–10 2021-06-22 185  (37) 

 
 

8.2.3. Ugdymo proceso metu 1–10 klasių mokiniams ir priešmokyklinės ugdymo grupės (toliau 

Pu ) mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos, kurių 

bendra trukmė 2020–2021 mokslo metais – 20 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuotos 

švenčių ir poilsio dienos: 

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 

Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. 

 

8.2.4. Ugdymo procesas 2020-2021  m.m. pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas 

Mokyklos-daugiafunkcio centro sprendimu skirstomas pusmečiais (Mokyklos-daugiafunkcio centro  

mokytojų tarybos 2019 m. birželio 20 d. protokolas Nr.V5-(4)-3): 

Pusmetis Klasės 2020-2021 m. m. 

Pusmečio laikotarpis Trukmė ugdymo dienomis 

1 pusmetis 1–10 2020-09-02 – 2021-01-22 89 

2 pusmetis 1–4 2021-01-25 – 2021-06-08 86 

5–10 2021-01-25 – 2021-06-22 96 

 

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

laiką, suderinusi su valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir 

nevalstybinės mokyklos – savininku (dalyvių susirinkimu).  
 

10. Vasaros atostogos Pu, 1–4 ir 5–10 klasių mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, 

kurių pradžią nustato Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius (Mokyklos-daugiafunkcio centro  

direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymas Nr.V1-41) suderinęs su mokyklos taryba ir savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu (savivaldybės mokyklos – biudžetinės 

įstaigos), dalyvių susirinkimu (savininku) (valstybinės, savivaldybės mokyklos – viešosios įstaigos ir 

nevalstybinės mokyklos). Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.: 
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Vasaros 

atostogos 

 

Klasė 
2019-2020 m. m. 2020-2021 m. m. 

Prasideda Baigiasi Prasideda Baigiasi 

Pu 2020-06-01 2020-08-31 2021-06-01 2021-08-31 

1–4 2020-06-10 2020-08-31 2021-06-09 2021-08-31 

5–10 2020-06-25 2020-08-31 2021-06-23 2021-08-31 

 
 

11. Pagrindinė ugdymo proceso forma – pamoka. Pamokos trukmė: 1-oje klasėje – 35 min., 2–

10 klasėse – 45 min.. 

Nustatytas pamokų ir pertraukų laikas: 

1 pamoka - 8.00–8.45 val. 

2 pamoka - 8.55–9.40 val. 

3 pamoka - 9.50–10.35 val. 

4 pamoka - 11.00–11.45 val. 

5 pamoka - 12.05–12.50 val. 

6 pamoka - 13.00–13.45 val. 

7 pamoka - 13.55–14.40 val. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organizuojamas kitose erdvėse. 

13. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų 

mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. 

Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius sprendimą dėl 

ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų 

skaičių ar dėl jo koregavimo derina su valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises 

ir pareigas įgyvendinančia institucija, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės 

vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios 

įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos savininku (dalyvių susirinkimu). 

 
 

ANTRASIS SKIRSNIS  

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS  

 

14. Rengiant Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo planą:  
 

14.1. Mokyklos-daugiafunkcio centro UP parengti sudaryta darbo grupė (Mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V1-38 ,,Dėl darbo grupės 

2019-2020 ir 2020-2021 m. m. ugdymo planui parengti sudarymo“). Darbo grupei vadovavo 

Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius.  UP parengtas vadovaujantis demokratiškumo, 

subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais. 

14.2. darbo grupė susitarė dėl Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo plano turinio, struktūros 

ir formos; 

14.3. Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo turinys suformuotas atrinkus ir pritaikius 

ugdymo turinį pagal Mokyklos-daugiafunkcio centro tikslus, Lietuvos visuomenės vertybes, 
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konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius. Formuojant ugdymo turinį ir rengiant UP, remtasi 

švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, 

nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų (toliau -  NMMP) rezultatais, nacionalinių ir 

tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis. 

Labiausiai buvo remtasi 2019 m. gegužės 15–16 d. atlikto Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos 

rizikos išorinio vertinimo duomenimis. Mokykla-daugiafunkcis centras, formuodama ugdymo turinį, 

esant poreikiui, papildomai gali priimti sprendimą dėl atskiro dalyko mokinių pasiekimų stiprinimo 

konkrečiais mokslo metais ir įgyvendinti numatytas priemones. 

15. Rengiant UP Mokykla-daugiafunkcis centras priėmė ir atnaujino aktualius susitarimus 

(Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 26 d. protokolo Nr. V5-(1)-4) dėl: 

15.1. Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį 

prevencines ir integruojamąsias programas;  

15.2. ugdymo proceso organizavimo formų ir kt.;  

15.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo;  

15.4. mokinių individualios pažangos vertinimo ir mokymosi pagalbos teikimo;  

15.5. švietimo pagalbos teikimo; 

15.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo; 

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

15.8. pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos(toliau – pažintinė kultūrinė veikla) bei 

socialinės-pilietinės veiklos įgyvendinimo. 

16. Mokyklos-daugiafunkcio centro UP projektas suderintas su Mokyklos-daugiafunkcio 

centro   taryba (Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos 2019 m. birželio 26 d. protokolo Nr. V5-(4)-

4) ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Mokyklos-daugiafunkcio centro UP 

mokyklos direktorius tvirtina iki ugdymo proceso pradžios. 

17. Mokykla-daugiafunkcis centras,  įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas, skiria minimalų pamokų skaičių per dvejus metus, nustatytą Bendrojo ugdymo plano 

27 punkte ir Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte. Pamokos trukmė – 45 min.. 

18. Mokykla-daugiafunkcis centras, įgyvendindama ugdymo turinį, nusprendė kai kurių dalykų 

pamokas, numatytas dvejiems metams, skirstyti kitaip, nei nurodoma Bendrajame ugdymo plane ir 

Bendruosiuose ugdymo planuose atitinkamai 27 ir 77 punktuose: žmogaus saugai skiriama po 1 

valandą per savaitę 5 ir 7 klasėse ir 0,5 val. – 9 klasei; informacinėms technologijoms 7 klasei 

skiriama  1 val. iš 7–8 klasėms dalykui skirtų valandų, o 8 klasei 1 val. skiriama iš valandų mokinių 

poreikiams tenkinti. Higienos normos reikalavimai nepažeidžiami. 

19. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, Mokykla-daugiafunkcis centras siūlo mokiniams 

rinktis: 

19.1. mokymosi poreikius atitinkančius dalykų modulius: lietuvių kalbos ir literatūros 9 ir 10 

klasėms, matematikos 9 ir 10 klasėms, užsienio (anglų) kalbos) 10 klasei, pasirenkamuosius dalykus: 

šokį 5–9 klasėms, ugdymo karjerai 5–10 klasėms, informacinės technologijos 8 klasei, kurių turinį 

nustato švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos, Mokyklos-daugiafunkcio centro parengtos, 

ir Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovo patvirtintos programos. Šios programos įgyvendinamos 

per pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, numatytas Bendrojo 

ugdymo plano 27 ir  Bendrųjų ugdymo planų 77 punktuose. Mokykla, rengdama pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių programas, vadovaujasi Bendraisiais formaliojo švietimo programų 

reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 

d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“ (1 

priedas); 

19.2. įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos 

poreikius, kurie išryškėja išanalizavus pateiktas mokiniams anketas. Šios veiklos įgyvendinamos per 

neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas (neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės), 

numatytas taip pat Bendrojo ugdymo plano 27 ir Bendrųjų ugdymo planų 77 punktuose. 
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20. Mokykla-daugiafunkcis centras padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias 

socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, 

pasirinkti jo poreikius atliepiančias įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo programas. Mokykla-

daugiafunkcis centras mokslo metų pabaigoje įvertina kitų mokslo metų mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius (Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 

V1-38 patvirtinta mokinio ugdymosi poreikių forma), prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje 

ir atsižvelgusi į juos siūlo neformaliojo švietimo programas. 

20.1. Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti skiriama 20 valandų, atsižvelgus į veiklos 

pobūdį, periodiškumą, trukmę. Valandos nustatytos 2019-2020  mokslo metams kiekvienai ugdymo 

programai (7 priedas 2019-2020 m.m., 2020-2021 m.m. bus koreguojamas kitais mokslo metais). 

20.2. Neformaliojo ugdymo grupės mokinių skaičius  ne mažesnis kaip 10 mokinių (Mokytojų 

tarybos 2019 m. birželio 26  d. protokolas Nr. V5-(1)-4). 

21. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius mokykla žymi Mokinių 

registre. 

22. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. Mokykla-daugiafunkcis centras priėmė sprendimą dėl 

mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo (Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 26 d. protokolo 

Nr. V5-(1)-4). Individualų ugdymo planas sudaromas mokiniui, kurio pasiekimai žemi, taip pat, esant 

poreikiui, mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti aukščiausią ir aukštą 

lygmenis, gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos). Individualus 

ugdymo planas privalomai sudaromas: 

22.1. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokančiam pagal 

individualizuotas arba pritaikytas bendrojo ugdymo programas; 

22.2. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

22.3. mokiniui, kuris mokomas namie; 

22.4. kitais Mokyklos-daugiafunkcio centro dokumentuose numatytais atvejais. 

23. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami: 

23.1. vadovaujantis Bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimą;  

23.2. vadovaujantis Mokyklos-daugiafunkcio centro parengtu „Mokinių pažangos  ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-78. Mokyklos-daugiafunkcio centro sprendimai dėl mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir) įvertinimo skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje;  

23.3. pažymiais pagal dešimtbalę vertinimo skalę mokinių, besimokančių pagal pagrindinio 

ugdymo programas. 5–10 klasių mokinių dorinio ugdymo, žmogaus saugos ir dalykų modulių 

pasiekimai vertinami įrašais „įskaityta“, „neįskaityta“. 

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

priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis – aprašu apie vaiko pasiekimus.   

23.5. Planuojant mokinių, pradedančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangos 

ir pasiekimų vertinimą atsižvelgiama į pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos 

vertinimo apraše pateiktą informaciją. 

24. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime mokykla dalyvauja mokyklos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), 

savivaldybės vykdomosios institucijos (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) (valstybinės ir savivaldybės 

mokyklos – viešosios įstaigos), savininko (dalyvių susirinkimo) (kitos mokyklos) arba mokyklos 

vadovo sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, 

pusmečio) įvertinimą.  
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TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

25. Mokykla-daugiafunkcis centras, planuodama Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo 

turinio įgyvendinimą, priėmė sprendimus (Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 26  d. protokolas Nr. 

V5-(1)-4) dėl: 

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

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

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

programa), įgyvendinimo. Programa integruojama į ugdymo turinį:  

25.1.1. į mokomuosius dalykus: gamtą ir žmogų 5–6 klasėse, biologiją 7–10 klasėse, chemiją 

8–10 klasėse, technologijas 5–10 klasėse, dorinį ugdymą 1–10 klasėse, kūno kultūrą 1–10 klasėse, 

pasaulio pažinimą, dailę ir technologijas 1–4 klasėse; 

25.1.2. į klasių auklėtojų veiklas 1–10 klasėse; 

25.1.3. įgyvendinama per neformaliojo švietimo veiklas. 

25.2. Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ 

(toliau – Ugdymo karjerai programa), įgyvendinimo: 

25.2.1. 1–4 klasėse integruojama į Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį; 

25.2.2. 5–10 klasėse skiriamos valandos iš pamokų, skirtų ugdymosi poreikiams tenkinti; 

25.2.3. į neformaliojo švietimo veiklas bei klasių auklėtojų programas 1–10 klasėse; 

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

ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje 

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

gyvensenos skatinimą. Smurto prevencija įgyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

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

rekomendacijų patvirtinimo“; 

25.3.1. 2019 m. Mokyklai-daugiafunkciam centrui suteiktas ,,Olweus“ mokyklos vardas 

(Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio  26 d. įsakymas 

Nr. (1.3)V-91 ,,Dėl sertifikuotų Olweus vardo mokyklų sąrašo“); 

25.3.2. Mokykla-daugiafunkcis centras pasirinko toliau įgyvendinti nuoseklios prevencinės 

programos ,,Olweus“  kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) veiklas. Prevencinė programa 

įgyvendinama per 1–10 klasių vadovų veiklas, pritaikoma taip pat  ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme;  

25.4. švietimo nacionalinio saugumo klausimais, informacinio raštingumo, verslumo, 

finansinio raštingumo, antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo. Šias veiklas Mokykla-daugiafunkcis 

centras integruoja į Bendrosios programos ir į Bendrųjų programų turinį. Mokinių informaciniam 

raštingumui tobulinti Mokykla-daugiafunkcis centras taip pat naudoja neformaliajam vaikų švietimui, 

mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai skirtas pamokas;  

25.5. galimybių sudarymo mokiniui kiekvieną dieną – prieš pamokas ar (ir) tarp pamokų –

užsiimti aktyvia veikla. Mokykla-daugiafunkcis centras skiria 20 min. aktyvią pertrauką po 4 

pamokų, per kurią aktyviomis veiklomis mokiniai galės užsiimti Dienos centre, aktų salėje ir kitose 

numatytose mokyklos aplinkose. 

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

privaloma, sudėtinė ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pradinio ir Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. Mokykla-daugiafunkcis 

centras priėmė sprendimą pažintinę kultūrinę veiklą organizuoti: 
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 26.1. per mokslo metus skiriant valandas integruotiems dalykiniams projektams. Valandos 

įskaičiuojamos į ugdymosi valandų skaičių, numatomos ugdomųjų dalykų programose,  apskaita ir 

veikla fiksuojama elektroniniame dienyne; 

26.2. organizuojant netradicinio ugdymo dienas – 15 ugdymo dienų per mokslo metus, didžiąją 

jų dalį koncentruojant antro pusmečio pabaigoje.  Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų 

skaičių, numatomos klasių vadovų veiklos programose,  apskaita ir veikla fiksuojama elektroniniame 

dienyne (8 priedas); 

26.3. Pažintinę kultūrinę veiklą Mokykla-daugiafunkcis centras numato organizuoti ne tik 

mokykloje, bet ir kitose aplinkose. Rekomenduojamos šios netradicinės mokymosi aplinkos: 

26.3.1. Mokyklos-daugiafunkcio centro edukacijos centras - muziejus; 

26.3.2. Mokyklos-daugiafunkcio centro biblioteka – skaitykla; 

26.3.3. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kartenos ir 

Kalniškių skyriai; 

26.3.4. Kretingos rajono kultūros centro Kartenos ir Kalniškių skyriai; 

26.3.5. Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia; 

26.3.6. Kartenos girininkija; 

26.3.7. Kartenos piliakalnio kompleksas; 

26.3.8. Vyšnių kalnas (Gintarų dvarvietė); 

26.3.9. Minijos ir Alanto upių pakrančių teritorijos; 

26.3.10. kiti Salantų regioninio parko istoriniai, gamtiniai ir kultūriniai objektai: Kartenos 

(Abakų) Lurdas, Dauginčių kaimo lankytinų objektų kompleksas, Dyburių atodanga, Minijos 

kraštovaizdžio ir ichtiologinis draustiniai, Martynaičių, Imbarės ir kiti piliakalniai, Salantų miesto 

lankytini objektai, M. Valančiaus sodyba – muziejus ir kiti objektai; 

26.3.11. Kartenos seniūnija; 

26.3.12. Kartenos verslo įmonės: UAB ,,Geralda“, UAB ,,Kartenos naminė duona“ ir kt.; 

26.3.13. Kretingos miesto ir rajono muziejai ir kitos lankytinos vietos bei objektai. 

26.4. Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis 

ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) 

trukmę). Pavyzdžiui, 3 astronominių valandų trukmės ugdymo procesas muziejuje gali būti įskaitytas 

kaip atitinkamo dalyko 4 pamokos, kurių trukmė po 45 min.  

27. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinė-pilietinė 

veikla fiksuojama dienyne.  

27.1. Mokykla-daugiafunkcis centras numatyto galimybę mokiniui atlikti šio pobūdžio veiklas 

savarankiškai arba grupelėmis, glaudžiai bendradarbiaujant su MOPT, savivaldos institucijomis ir kt. 

Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal 

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317„Dėl 

Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-

pilietinė veikla.  

27.2. Mokykla-daugiafunkcis centras rekomenduoja šias socialines pilietines veiklas: 

27.2.1. darbinė veikla (Mokyklos-daugiafunkcio centro, miestelio ir kaimo aplinkos tvarkymas, 

kabinetų ir kitų mokyklos patalpų tvarkymas); 

27.2.2. mokyklos interjero tvarkymas ir atnaujinimas; 

27.2.3. pagalba silpniau besimokantiems mokiniams; 

27.2.4. pagalba mokyklos ir miestelio bibliotekoje; 

27.2.5. pagalba klasių auklėtojams, mokytojams (pasiruošimas įvairiems renginiams ir tt.); 
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27.2.6. aktyvi veikla mokinių ir mokyklos taryboje, gyvenamosios vietos bendruomenėse; 

27.2.7. savanorystė Kartenos Jaunųjų maltiečių veikloje; 

27.2.8. kitos mokinių savarankiškai pasirenkamos socialinės-pilietinės veiklos. 

28. Etninę kultūrinę veiklą Mokykla-daugiafunkcis centras numato įgyvendinti vadovaujantis 

pradinio ugdymo Bendrąja programa ir Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 

V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – 

Etninės kultūros programa) integruojant į: 

28.1. ugdymo dalykus: lietuvių kalba 1–4 kl., lietuvių kalba ir literatūra 5–10 kl., pasaulio 

pažinimas 1–4 kl., dorinis ugdymas 1–10 kl., muzika 1–10 kl., dailė ir technologijos 1–10 kl.; 

28.2. neformaliojo švietimo veiklas, klasių auklėtojų programas 1–10 klasėse. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

29. Mokykla-daugiafunkcis centras mokiniui mokymosi krūvį per savaitę paskirstyto 

proporcingai. Pamokų tvarkaraštis sudaromas vadovaujantis Higienos norma mokykloje ugdymo 

procesui organizuoti. Penktadienį organizuojama ne daugiau kaip 6 pamokos. 

30. Mokinių mokymosi krūvio stebėseną vykdo Mokyklos-daugiafunkcio centro pavaduotojas 

ugdymui. Remiantis turimais duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, priimami sprendimai dėl 

ugdymo proceso koregavimo. 

31. Mokykla-daugiafunkcis centras užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas 

daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau 

kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti rašomi iš karto po ligos, atostogų, 

nerekomenduojami po šventinių dienų. 

32. Mokykla-daugiafunkcis centras užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

32.1. atitiktų mokinio galias; 

32.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

32.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

32.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

33. Mokiniai, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių 

sąlygų namuose, sudaromos sąlygos juos atlikti Mokyklos-daugiafunkciame centre veikiančiame 

Maltos ordino pagalbos tarnybos (toliau – MOPT) socialiniame dienos centre. 

34. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 

pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomas pamokų skaičių per savaitę. Didesnis už minimalų 

privalomų pamokų skaičius dalykams skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

Kitų klasių mokiniams bendras pamokų skaičius per savaitę gali būti ir didesnis, nei numatyta, 

Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte.  

35. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikės konsultacijos. Trumpalaikių konsultacijų 

(trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso nuo mokantis kylančio mokymosi poreikio 

išsiaiškinti problemas. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Esant poreikiui ir galimybėms 

gali būti skirtos ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) konsultacijos, kurios organizuojamos per 

visą mokyklos nustatytą mokymosi trukmės periodą (pavyzdžiui, trimestrą, pusmetį) ir įskaitomos į 

mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami 

apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.  

36. Mokinys, jeigu pageidauja, Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu gali būti 

atleidžiamas nuo dalies ar visų pamokų lankymo tų dalykų:  

36.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais 

nugalėtojas;  
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36.2. kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, dailės, menų, 

sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigęs);  

36.3. kurių mokosi pagal kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

37. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo švietimo 

programų turiniu, kuris turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. Programas ar jų nuorodas mokyklai 

pateikia mokinys ar mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su prašymu dėl atleidimo nuo to dalyko 

pamokų iki Mokyklos-daugiafunkcio centro sprendimu numatomos datos.  

38. Mokykla-daugiafunkcis centras priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų, o 

išimtiniais atvejais – ir kitų dalykų vertinimų įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal mokymosi 

pasiekimus patvirtinančius dokumentus, pateiktus iš neformaliojo vaikų švietimo ugdymo įstaigų. 

39. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų 

metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Mokykla-daugiafunkcis centras 

užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą. Jeigu šios pamokos pagal pamokų 

tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai mokyklos sprendimu gali į mokyklą atvykti vėliau 

arba išvykti anksčiau. Apie tai Mokykla-daugiafunkcis centras informuoja tėvus.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIAMS 

 

40. Mokymosi pagalba Mokykloje-daugiafunkciame centre teikiama kiekvienam mokiniui, 

kuriam ji reikalinga. Mokymosi pagalba skiriama mokiniui:  

40.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;  

40.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;  

40.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;  

40.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Bendrojoje programoje 

ir Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

40.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;  

40.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi;  

40.7. kitais Mokyklos-daugiafunkcio centro pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

41. Mokykla-daugiafunkcis centras užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų 

pasiekimų prevenciją, intervenciją sprendžiant iškilusias problemas ir kompensacines priemones 

(suteikiama tai, ko mokiniai negali gauti namuose, ir pan.).  

42. Mokykloje-daugiafunkciame centre stebimi ir analizuojami mokinių pasiekimai, laiku 

identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai ir kompleksiškai vertinami pagal individualią mokinių 

pažangą ir pasiekimų dinamiką. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami Mokyklos-

daugiafunkcio centro švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu 

tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.  

43. Mokykloje-daugiafunkciame centre atsakingas už mokymosi pasiekimų stebėsenos 

koordinavimą ir mokymosi pagalbos organizavimą direktoriaus pavaduotojas ugdymui (Mokyklos-

daugiafunkcio centro direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V1-38 ,,Dėl atsakingo asmens 

už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos organizavimą skyrimo“). 
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
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44. Mokykla-daugiafunkcis centras, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, 

tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio 

ugdymo programą (toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

44.1. priima jį mokytis vadovaudamasi 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“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas). 

Išsiaiškinami atvykusiojo asmens lūkesčiai ir noras mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo 

pagalbos poreikis ar poreikis tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;  

44.2. informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją 

instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ar 

nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą);  

44.3. kartu su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) numato atvykusio mokytis asmens 

tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą laiko dalį 

intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

44.4. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

44.5. sudaro mokinio mokymosi individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir pamokų 

skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, numatytų Bendrojo ugdymo plano 27 ir  Bendrųjų ugdymo planų 

77 punktuose, pavyzdžiui, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti kai kurių dalykų ar jų dalies, bet 

nepažeidžiant mokinio mokymosi poreikių;  

44.6. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų) įsipareigojimus. 

Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama stebėti mokinių individualią pažangą ir jų pasiekimų 

nevertinti pažymiais. Užsitęsus mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumų, susijusių su adaptacija, į 

adaptacijos procesų valdymą turi būti įtraukta mokyklos vaiko gerovės komisija; 

44.7. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 

44.8. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, konsultuoja dėl jų pasirinkimo;  

44.9. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

45. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, Mokykla-daugiafunkcis centras gali 

organizuoti: 

45.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu, kartu užtikrindama, kad kitus dalykus 

(pavyzdžiui, menus, gamtos mokslus ir kt.) jis mokytųsi kartu su bendraamžiais; 

45.2. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienų metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau) ar 

trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4) metus; 

45.3. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikiant reikiamą 

švietimo ir mokymosi pagalbą; 

45.4. mokymąsi kitu Mokyklos-daugiafunkcio centro siūlomu būdu, suderintu su mokinio 

tėvais (globėjais ir rūpintojais).  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

46. Mokykla-daugiafunkcis centras, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ugdymo programas, 

nustatė laikinosios mokymosi grupės dydį (Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 26  d. protokolas Nr. 

V5-(1)-4): 

46.1. pradinio ugdymo programos – 4 mokiniai; 
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46.2. pagrindinio ugdymo programos – 4 mokiniai. 

47. Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios 

grupės: 

47.1. doriniam ugdymui: 5, 6 ir 9 klasėse sudaromos laikinosios grupės (tos pačios klasės 

mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką) (2 priedas 2019-2020 m. m., 2020-2021 m. m. bus koreguojama 

kitais mokslo metais); 

47.2. technologijoms: 5, 6, 8, 10 klasės dalijamos į grupes (3 priedas 2019-2020 m. m., 2020-

2021 m. m. bus koreguojama kitais mokslo metais);  

47.3. mokymosi, švietimo pagalbai teikti, pasirenkamiesiems dalykams mokyti, jeigu 

Mokyklai-daugiafunkciam centrui  pakanka mokymo lėšų, panaudojant mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas pamokas. 2019–2020 m.m. nenumatomos laikinosios grupės 

(1 priedas 2019-2020 m.m., 2020-2021 m.m. bus koreguojama kitais mokslo metais). 

48. Jei klasėje mokytųsi ne mažiau kaip 21 mokinys, joje būtų sudaromos laikinosios grupės 

užsienio kalboms mokyti, kitais atvejais – informacinėms technologijoms ir fiziniam ugdymui mokyti 

(4, 5, 6 priedai).  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

49. Sudarant jungtines klases vadovaujamasi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 

birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo 

kūrimo taisyklių patvirtinimo“. 

50. Mokykloje-daugiafunkciame centre 2019–2020 m.m. nenumatomas ugdymo 

organizavimas jungtinėse klasėse. 2020–2021 m.m. pasikeitus situacijai galimas koregavimas. . 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

51. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.  
 

52. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus 

gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia 

individualų ugdymo planą. 
 

53. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 1–3 klasėse 

skiriama 315 metinių (9 savaitinės) pamokų Bendrosios programos ugdymo dalykams įgyvendinti; 4 

klasėse – 385 metinės (11 savaitinių) pamokos, 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo 

metus, per savaitę – 12, 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus, per savaitę – 13, 9–10 klasėse– 

555 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 15. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos 

leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. 

54. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio 

mokymosi forma), konsultacijoms grupėje skiriama 40 procentų, individualioms konsultacijoms – 15 

procentų Bendrojo ugdymo plano 27 ir Bendrųjų ugdymo planų 77 punktuose nustatyto pamokų 

skaičiaus mokiniui per savaitę ar per mokslo metus.  
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55. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), Mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. 

Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma 

„atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų 

ugdymo planą. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 

papildomų pamokų per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

 

III SKYRIUS 

        IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

VYKDYMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

56. Ikimokyklinis ugdymas Mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojamas pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal Ikimokyklinio ugdymo kriterijų aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1009 ir  kitais 

norminiais dokumentais ir teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ugdymą. Ikimokyklinio 

ugdymo programa patvirtinta Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2016 m. liepos 13 d. 

įsakymu Nr. V1-70. 2017–2018 mokslo metais mokykloje-daugiafunkciame centre ikimokyklinio 

ugdymo veikla organizuojama 3 grupėse: ,,Kiškučiai“ (nuo 2 m.) 10,5 val. trukmės, ,,Boružėlės“ (nuo 

3 m. iki 6 m.) 10,5 val. trukmės ir ,,Nykštukai“ nuo (3 m. iki 6 m.) 9 val. trukmės. Ikimokyklinio 

ugdymo grupių skaičius ir modeliai patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A1-251, 1 ir 2 priedai.                                                                                                                 

57. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 . Priešmokyklinio ugdymo programa įgyvendinama pagal 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V- 779 . Pu grupės veikla Mokykloje-daugiafunkciame 

centre organizuojama pagal 9 val. trukmės grupės modelį (Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. A1-251, 3 priedas). 

 

ANTRASIS SKRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

58. 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK- 2433 ,,Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo“, 1 priedo ,,Pradinio ugdymo bendroji programa“ ( toliau – Bendroji 

programa) nuostatas. 

59. 2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pradinio ugdymo programai įgyvendinti ir neformaliojo  

švietimo programoms skiriama valandų, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 

min., per dieną gali ne daugiau kaip 5 pamokos. 

60. Atsižvelgusi į mokinių ugdymosi poreikius, mokykla gali iki 10 proc. koreguoti bendrą 

ugdymo dalykų ir atskiriems dalykams skiriamų valandų skaičių.  

61. Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriamos ugdymo valandos, nurodytos Bendrojo 

ugdymo plano 27 punkte (pridedama 1 lentelė 2019-2020 m.m., 2020-2021 m.m. bus koreguojama 

kitais mokslo metais). 

62. Mokyklos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 



18 
 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų skaičiaus. 
 

63. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; 

pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; pamokos dalyko, kuriam mokyti klasė 

dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti. 

64. Mokykla-daugiafunkcis centras einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą 

ir turinį pagal pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius išlaikydama mokslo metams skirtą ugdymo 

valandų skaičių. 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

65. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą:    
 

65.1. Dorinis ugdymas:   
 

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

religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  
 

 

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

(globėjų) parašytą prašymą.  
 

65.2. Kalbinis ugdymas: 
 

65.2.1. lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis;  
 

65.2.2. lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtintą lietuvių kalbos pradinio  ugdymo bendrąją  programą, skiriant Bendrojo 

ugdymo plano 27 punkte nurodytas pamokas; 
 

 

65.2.3. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 
 

65.2.3.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais Pradinio ugdymo 

programos metais. Jei mokykla turi lėšų, galima pirmosios užsienio kalbos pradėti mokyti ir pirmoje 

klasėje; 
 

65.2.3.2. mokykla siūlo ne mažiau kaip vieną kalbą iš trijų Europos kalbų (anglų, prancūzų, 

vokiečių) (toliau – užsienio kalba).  

65.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  
 

65.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. Rekomenduojamos ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius 

gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalį (vieną ketvirtąją) dalykui skiriamo laiko ugdymas turėtų vykti 

tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar 

pan.) aplinkoje, laboratorijose;   
 

65.3.2. socialiniams gebėjimams ugdyti rekomenduojama dalį (vieną ketvirtąją) pasaulio 

pažinimo dalyko laiko skirti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 
 

65.4. Fizinis ugdymas: 
 

65.4.1. sudaromos sąlygos mokiniams lankyti ne mažiau kaip 105 fizinio ugdymo  pamokas per 

metus (3 pamokas per savaitę). Viena iš jų per savaitę skiriama šokiui bei sudaromos sąlygas 

mokiniams lankyti aktyvaus judėjimo pratybas Mokykloje-daugiafunkciame centre ar kitoje 

neformaliojo švietimo įstaigoje; 
 

65.4.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės gali būti organizuojamos taip: 
 

65.4.2.1. mokinių grupės sudaromos iš skirtingų klasių;  
 

65.4.2.2. mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 
 

65.4.2.3. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje; 
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65.4.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, rekomenduojama ugdymo 

proceso metu pagal galimybes organizuoti judriąsias pertraukas ar fiziniam aktyvinimui skirtas 

veiklas.  
 

65.5. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis):  
 

65.5.1. technologiniam ugdymui rekomenduojama skirti ne mažiau kaip vieną trečiąją dailės ir 

technologijų dalykui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 
 

65.5.2. atsižvelgiama į mokyklos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir mokyklos 

galimybes mokykloje:       
 
 

65.5.3.  įgyvendinama šokio programa, skiriant 35 pamokas per metus (1 per savaitę) iš fiziniam 

ugdymui dalykui skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 27 punkte. 
 
 

66. Siekiant mažesnio mokinių mokymosi krūvio ir įvairiapusiškesnio fizinio ugdymo, 

mokiniui, lankančiam neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

veiklas ir pateikusiam tai įrodančią informaciją, fizinio aktyvumo pamokas (ar jų dalį) mokykloje 

galima įskaityti. Šių programų turinys turi derėti su Bendrųjų programų turiniu. Pamokų įskaitymo 

tvarką nusistato mokykla. Mokiniui, kuriam neįskaitomos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklos, turi būti organizuojama tiek pamokų, kiek nurodyta 

Bendrųjų ugdymo planų 27 punkte. 
 

67. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 
 

67.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama:  
 

67.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, integruojamųjų 

programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas 

„Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti 

nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį; 
 

67.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa  

67.1.3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos ir kitų 

programų integravimas išdėstytas UP 25, 26 ir 28 punktuose. 
 

  

68. Mokytojas taip pat numato ugdymo dalykus, į kuriuos integruojamas Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Žmogaus saugos bendrosios, etninės kultūros ugdymo, 

mokyklos pasirinktų prevencinių ir kitų programų, informacinių komunikacinių technologijų ugdymo 

turinys. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

69. Mokykla-daugiafunkcis centras įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, 

kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių 

kalba ir literatūra, pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis 

ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; 

meninis ugdymas: dailė, muzika, šokis; informacinės technologijos; technologijos; fizinis 

ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. Mokykla-daugiafunkcis centras, 

formuodama mokyklos pagrindinio ugdymo programos turinį, siūlo mokiniams rinktis: 

69.1. dalyko modulius: matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio (anglų) kalbos; 

69.2. pasirenkamuosius dalykus: ugdymas karjerai ir kitus dalykus). 
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70. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagal 

Bendrųjų  ugdymo planų 77 punkte išdėstytą pamokų skaičių (pridedama 2 lentelė 2019-2020 

m.m.. 2020-2021 m.m. lentelė bus koreguojama kitais mokslo metais). 

71. Mokykla-daugiafunkcis centras, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo 

turinį, gali: 

71.1. iki 10 procentų didinti ar mažinti (perskirstyti) dalykui mokyti skiriamų pamokų skaičių. 

Perskirstyti dalykams skiriamas pamokas galima tarp keleto dalykų ar tarp visų;  

71.2. ugdymo programą įgyvendinti per dalykų modulius, t. y. dalykų bendrųjų programų turinį 

9–10, gimnazijos I–II klasėse skaidyti į modulius, kurių turinys ir skaičius pasirenkamas atsižvelgiant 

į mokinių mokymosi poreikius ir dalyko bendrojoje programoje numatytus mokinių pasiekimus. 

Modulių turiniui įgyvendinti turi būti užtikrintas minimalus pamokų skaičius dalykui įgyvendinti, 

numatytas Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte; 

71.3. 9–10 klasėse bendrą klasei skirtą pamokų skaičių tarp dalykų paskirstyti kitaip, nei 

nurodoma Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte, išlaikant tą patį dalykų skaičių ir neviršijant 

maksimalaus mokiniui skiriamo pamokų skaičiaus per dvejus mokslo metus. Mokykla, nusprendusi 

dalykams mokyti skirti kitokį pamokų skaičių, nei numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose, turi 

užtikrinti, kad bus pasiekti Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatyti mokymosi 

rezultatai. Sprendimą skirti kitokį pamokų skaičių, nei numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose, 

savivaldybės mokykla (biudžetinė įstaiga) suderina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos 

įgaliotu asmeniu, valstybinė mokykla (biudžetinė įstaiga) – su savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija, valstybinė ir savivaldybės mokykla (viešoji įstaiga) ir nevalstybinė 

mokykla – su savininku (dalyvių susirinkimu), prireikus ir su ekspertais; 

71.4. perskirstyti tarp dalykų iki 50 procentų Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte nustatyto 

pamokų skaičiaus, kai ugdymo turinio įgyvendinimą produktyviojo mokymosi būdu organizuoja 

mokyklos, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. 

72. Mokykla-daugiafunkcis centras nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį pradedantiems 

mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems 

mokiniams: 

72.1. pirmąjį pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo mėnesį (rugsėjį) mokinių 

pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo 

metodus siekdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo (-si) pasiekimus; 

72.2.  adaptaciniu laikotarpiu 1 mėnesį (rugsėjį) 5 klasės mokinių pažanga ir pasiekimai 

pažymiais nevertinami; 2 mėnesį (spalio) rašomi tik teigiami mokinių pažangos ir pasiekimų 

įvertinimai, po pirmo pusmečio organizuojamas aptarimas ,,Penktokų žingsniai į sėkmę“ (Mokytojų 

tarybos 2019 m. birželio 26  d. protokolas Nr. V5- (1)-4); 

72.3. adaptaciniu laikotarpiu 1 mėnesį (rugsėjį) 9 klasės mokiniams ir 1 mėnesį naujai 

atvykusiems mokiniams rašomi tik teigiami mokinių pažangos ir pasiekimų įvertinimai. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

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

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

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

6, 7–8, 9–10 klasėms).  

74. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla-daugiafunkcis centras, įgyvendindama ugdymo turinį: 

74.1. siūlo mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas išlyginti mokymosi spragas 

(skiria konsultacijas, siūlo mokymąsi laikinojoje (mobiliojoje) grupėje ir kt.); 
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74.2. jei mokinys yra atvykęs iš kitos valstybės, rekomenduoja mokytis lietuvių kalbos ir 

literatūros pagal jam sudarytą individualų ugdymo planą: 

74.2.1. skiria papildomų pamokų, konsultacijų, išnaudojant neformaliojo švietimo, 

savarankiško mokymo galimybes; 

74.2.2. mokyklos nustatytu laikotarpiu pasiekimus vertina pagal individualius mokymosi 

pasiekimus. 

75. Užsienio kalba.  

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

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. 

75.2. Antrosios užsienio kalbos mokyti privaloma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi 

antrąją užsienio kalbą: prancūzų, rusų, vokiečių ar kitą. Mokykla privalo sudaryti galimybę rinktis 

antrąją užsienio kalbą iš ne mažiau kaip dviejų užsienio kalbų (neįskaitant pirmosios užsienio kalbos, 

kurios mokinys mokėsi kaip ankstyvosios užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo programą ir toliau 

mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą) ir sąlygas mokytis pasirinktos kalbos. Kalbai mokyti 

gali būti skiriama ir daugiau pamokų, negu nurodyta Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte, jei mokyklai 

pakanka mokymo lėšų. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu antrosios užsienio kalbos galima 

pradėti mokyti ir nuo 5 klasės, jei mokyklai užtenka mokymo lėšų. 

75.3. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, Mokykloje-daugiafunkciame centre 

organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų patikrinimą centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo 

lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

75.4. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju, 

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

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

metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis 

pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos 

pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus: 

75.4.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

75.4.2. susidarius mokinių laikinajai grupei, kurios dydį numato Mokykla-daugiafunkcis 

centras, atsižvelgdama į mokymo lėšas, skiriamos dvi papildomos pamokos. 

75.5. 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-

daugiafunkcis centras sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę 

vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos 

pamokas kitose klasėse. 

75.6. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus, 

pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo: 

75.6.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, kurioje 

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

valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, 

savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) – savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu 

asmeniu, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos – 

savininku (dalyvių susirinkimu). Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi  Bendrųjų ugdymo planų 

77 punktu;  

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

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis). 

Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti kalbos mokėjimo 
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lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal iš anksto priimtą susitarimą, 

kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo kriterijai. 

76. Matematika. 

76.1. Siekiant gerinti mokinių matematikos žinių lygį, rekomenduojama skirti daugiau dėmesio 

sprendžiant skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos uždavinius. 

76.2. Mokykla-daugiafunkcis centras stebi mokinių matematikos pasiekimus ir remiantis 

duomenimis (apklausos dėl pagilinto dalyko mokymo poreikio tyrimo anketomis, standartizuotų testų 

bei kt.) numato pagalbą mokiniams (dalyko  praktikumą, užduotis ar kt.), mokinių matematikos 

mokymosi motyvacijai skatinti mokytojams rekomenduojama naudotis nacionalinio egzaminų centro 

parengtomis matematinio raštingumo užduotimis, informacinėmis komunikacinėmis technologijomis 

bei kt. mokomosiomis priemonėmis. 

77. Gamtos mokslai.  

77.1. Mokykla-daugiafunkcis centras  užtikrina, kad eksperimentiniams ir praktiniams 

įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui 

skirtų pamokų per mokslo metus. Eksperimentiniams ir praktiniams darbams ar projektams atlikti 

sudaromos galimybės dvi gamtos mokslų pamokas organizuoti viena po kitos, kai to pageidauja 

mokytojas. 

77.2. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi ne tik kilnojamosiomis ir virtualiosiomis 

laboratorijomis, šiuolaikiškomis edukacinėmis erdvėmis, mokymosi ištekliais už mokyklos ribų 

(universitetų, verslo įmonių laboratorijomis, nacionaliniais ir regioniniais parkais ir kt.), bet 

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

pasigaminamomis priemonėmis. 

77.3. Mokykla-daugiafunkcis centras skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų būrelių 

veiklas, dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, organizuoja gamtamokslinę 

veiklą po pamokų, įtraukiančią mokinius į tyrinėjimus. 

78. Technologijos: 

78.1. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse), 

kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų ir elektronikos technologijų programoms. 

78.2. Mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Šio kurso 

programos įgyvendinimas (intensyvinimas, ekskursijos, susitikimai ar kt.) turi būti numatytas 

mokyklos ugdymo plane. 

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

renkasi kurią nors privalomą technologijų programą (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, 

elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). Mokiniai gali keisti pasirinktą technologijų programą 

10 klasėje arba mokslo metų pradžioje. 

79. Informacinės technologijos: 

79.1. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. 7 klasėje pamokos skiriamos 

informacinių technologijų bendrosios programos kursui, 8 klasėje –  valanda skiriama iš valandų 

mokymosi poreikiams tenkinti, organizuojant kaip pasirenkamąjį dalyką. 

79.2. Integruojant dalyko ir informacinių technologijų programas, pamoką gali planuoti ir 

dalyko mokytoją konsultuoti informacinių technologijų mokytojas arba pamokoje gali dirbti du 

mokytojai (dalyko ir informacinių technologijų). Dalyko mokytojui turint pakankamai gerus 

skaitmeninio raštingumo gebėjimus, nėra būtina, kad pamokoje dirbtų du mokytojai. 

79.3. 9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių, kuriuos Mokykla-daugiafunkcis centras siūlo rinktis mokiniams 10 klasėje ne 

mažiau kaip iš dviejų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

80. Socialiniai mokslai:  
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80.1. Mokykla-daugiafunkcis centras, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, 9–10 

klasių mokinių projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti 

gali skirti 20–30 procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus.  

80.2. Siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir 

Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų 

rekomenduojama organizuoti netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, 

vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose), naudotis virtualiosiomis 

mokymosi aplinkomis. 

80.3. Laisvės kovų istorijai mokyti Mokykla-daugiafunkcis centras rekomenduoja skirti ne 

mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų 

pamokas. 

80.4. Mokykla-daugiafunkcis centras rekomenduoja į istorijos, geografijos, pilietiškumo 

ugdymo pagrindų dalykų turinį integruoti Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat 

sistemingai atskleidžiamos ir aptariant su mokiniais nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų 

temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, 

grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, 

metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kiti 

įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitas panašias temas. 

81. Fizinis ugdymas: 

81.1. Mokiniui, kuris: 

81.1.1. 2019–2020 mokslo metais mokosi 5 ar 6 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo pamokos 

per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų;  

81.1.2. 2020–2021 mokslo metais mokosi 5, 6 ar 7 klasėje, privalomos 3 fizinio ugdymo 

pamokos per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų. 

81.2. Mokykla-daugiafunkcis centras sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui rinktis jo pomėgius 

atitinkančią neformaliojo švietimo programą, skirtą fizinio aktyvumo veikloms. Mokykla užtikrina 

pasiūlos įvairovę ir organizuoja mokinių, lankančių šias programas, apskaitą. 

81.3. Mokykla-daugiafunkcis centras numato, kaip organizuos ugdymą specialiosios 

medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams:  

81.3.1. pagal ligų pobūdį iš įvairių klasių sudaromos 7–12 mokinių grupės (jei yra galimybės ir 

pakanka ugdymo lėšų), kurioms skiriamos 2 pamokos per savaitę, nuo 2019–2020 mokslo metų 5 ir 

6 klasės mokiniams skiriamos 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę, o nuo 2020–2021 mokslo metų 

3 fizinio ugdymo pamokos skiriamos ir 7 klasės mokiniams; 

81.3.2. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

81.3.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje. 

81.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. 

81.5. Mokykla-daugiafunkcis centras mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl 

sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą 

kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 

82. Meninis ugdymas: 

82.1. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos ir pasirenkamasis 

šokio dalykas. 

82.2. Šokio 2019–2020 m.m. bus mokoma 5–9 klasėse iš valandų, skirtų mokinio ugdymosi 

poreikiams tenkinti. 2020–2021 m.m. bus galima koreguoti. 
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83. Žmogaus sauga. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje 

organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159. 

84. Mokyklos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų skaičiaus. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

85. Mokykla-daugiafunkcis centras, rengdama mokyklos ugdymo planą, užtikrina visų mokinių 

įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, trukdančias teikti būtiną mokymosi ir švietimo pagalbą, pritaiko 

mokymosi aplinką.   

86. Mokykla-daugiafunkcis centras mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą 

organizuoja 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. 

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

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis  ir atsižvelgia į: 

87.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

87.2. formaliojo švietimo programą; 

87.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

87.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas; 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

88. Mokykla-daugiafunkcis centras, rengdama ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi 

Bendrojo ugdymo plano 27  ir Bendrųjų ugdymo planų 77 punktuose nurodytu pradinio ir pagrindinio 

ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi, gali: 

88.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų 

skaičių (nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

88.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, socialinei 

veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, siekiant 

plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

88.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) 

skaičių; 

88.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą;  

88.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių 

mokinių;  

88.6. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos užsienio 

kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo 

ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų mokymosi 

sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 



25 
 

88.7 besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo 

programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio 

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

88.9. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių sutrikimų, 

į kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą). Užsienio kalbų pamokų 

laikas gali būti skiriamas lietuvių, lietuvių gestų kalbai mokyti; 

88.10. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 

88.11. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų (išskyrus 

lengvus). Tada mokinys gali rinktis kitus individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius 

specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą. 

89. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, individualus ugdymo 

planas sudaromas vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 27 ir Bendrųjų ugdymo planų 77 punktais 

dalykų programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 20 

procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas  

atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas. 

90. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

91. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga 

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrojo ugdymo 

plano 26 ir Bendrųjų ugdymo planų 23 punkto nuostatomis. 

92. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal bendrojoje programoje numatytus pasiekimus, aptarus su mokiniu, 

jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais.  

93. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas mokymosi pasiekimų vertinimo būdų ir įforminimo Mokykloje-daugiafunkciame centre 

susitarta (Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 26 d. protokolo Nr. V5-(1)-4).  

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

94. Mokykla-daugiafunkcis mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui 

teikia vadovaudamasi teisės aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos 

tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis. 

95. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. 

įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

96. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

96.1. ugdymo proceso metu ir pasibaigus ugdymo procesui; 

96.2. specialiųjų pratybų forma: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai).  

97. Specialiąją pagalbą teikia mokytojo padėjėjas ir specialusis pedagogas bei logopedas 

ugdymo proceso metu. 

98. Psichologinę pagalbą teikia Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus psichologai pagal susitarimą. 
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99.  Socialinę pedagoginę pagalbą teikia Mokyklos-daugiafunkcio centro socialinis pedagogas, 

klasės auklėtojai, administracija. 

 

_________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos  

2019 m. birželio 26 d. protokolo Nr. V5-(4)-4 

 

 

SUDERINTA 

Kretingos rajono savivaldybės  

administracijos direktorė 

 

Jolanta Girdvainė  

2019-08-29 
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1 lentelė 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 
2019 - 2020 M.M. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO LENTELĖ. 

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti 

 
Eil. 

nr. 

Dalykai Klasė (mokinių skaičius) Pamokų 

skaičius  

1 – 4 

 klasėse 
(64 mokiniai) 

1  

(18) 

2 

(17) 

3 

(18) 

4 

(11) 

1. Dorinis ugdymas (tikyba) 

 

1 1 1 1 4 

2. Lietuvių kalba  

 
8 7 7 7 29 

3. Užsienio kalba (anglų k.) 

 
- 2 2 2 6 

4. Matematika 

 
4 5 4 5 18 

5. Pasaulio pažinimas 

 
2 2 2 2 8 

6. Dailė ir technologijos 

 
2 2 2 2 8 

7. Muzika 

 
2 2 2 2 8 

8. Fizinis ugdymas 

 
2 2 2 2 8 

9. Šokis 

 
1 1 1 1 4 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

 
22 24 23 24 93 

Valandos, skiriamos mokinių  

ugdymo(si) poreikiams  tenkinti:* 
- - - - - 

Neformalusis švietimas 

 
2 2 2 2 8 

Iš viso 

 
24 26 25 26 101 
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2 lentelė 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 

2019-2020 M.M. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO LENTELĖ. 

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę 
Dalykai 5  

(13) 

6 

(14) 

7 

(13) 

8 

(13) 

9 

(10) 

10 

(13) 

Pamokų 

skaičius 

 5-10 klasėse 

(76 mokiniai) 

Dorinis ugdymas: 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 1 - 5 

Dorinis ugdymas (etika) 1 - - 1 1 3 

Kalbos: 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 4 5 29 

Užsienio kalba ( 1-oji) (anglų) 3 3 3 3 3 3 18 

Užsienio kalba (2-oji) (rusų)  2 2 2 2 2 10 

Matematika ir informacinės technologijos: 

Matematika 4 4 4 4 3 4 23 

Informacinės technologijos 1 1 1 - 1 1 5 

Gamtamokslinis ugdymas: 

Gamta ir žmogus 2 2 - - - - 4 

Biologija - - 2 1 2 1 6 

Chemija - - - 2 2 2 6 

Fizika - - 1 2 2 2 7 

Socialinis ugdymas: 

Istorija 2 2 2 2 2 2 12 

Pilietiškumo pagrindai - - - - 1 1 2 

Socialinė-pilietinė veikla** 10** 10** 10** 10** 10** 10** 60** 

Geografija - 2 2 2 1 2 9 

Ekonomika ir verslumas - - - - 1 - 1 

Meninis ugdymas: 

Dailė 1 1 1 1 1 1 6 

Muzika 1 1 1 1 1 1 6 

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga: 

Technologijos 2 2 1 2 1,5 1 9,5 

Fizinis ugdymas 3 3 2 2 2 2 14 

Žmogaus sauga 1 - 1 - 0,5 - 2,5 

Minimalus privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 

26 29 29 30 31 31 178 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti*: 

2* 2* 2* 3* 4* 4* 17* 

Moduliai:       5* 

Užsienio kalba (anglų kalba)      1* 1* 

Lietuvių kalba ir literatūra     1* 1* 2* 

Matematika     1* 1* 2* 

Pasirenkamieji dalykai:       12* 

Ugdymas karjerai 1* 1* 1* 1* 1* 1* 6* 

Šokis 1* 1* 1* 1* 1*  5* 

Informacinės technologijos    1*   1* 

Pažintinė ir kultūrinė veikla Integruojama į ugdymo turinį 

Maksimalus pamokų skaičius 

mokiniui 

28 31 31 33 35 35 195 

Neformalusis švietimas 1 2 2 2 2 3 12 

Iš viso 29 33 33 35 37 38 207 

** Valandų (pamokų skaičius per metus) 
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PRIEDAI 
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1 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 

 

PAMOKŲ, SKIRTŲ MOKINIO UGDYMO POREIKIAMS TENKINTI, PANAUDOJIMAS 

2019-2020 M.M. 

 

Klasė Dalykas Pamokų skaičius Iš viso skirta pamokų 

klasei 

5 Ugdymas karjerai 

 

1* 2* 

Šokis 

 

1* 

6 Ugdymas karjerai 

 

1* 2* 

Šokis 

 

1* 

7 Ugdymas karjerai 

 

1* 2* 

Šokis 

 

1* 

8 Ugdymas karjerai 

 

1* 3* 

Šokis 

 

1* 

Informacinės technologijos 

 

1* 

9 Ugdymas karjerai 

 

1* 4* 

Šokis 

 

1* 

Lietuvių kalbos praktikumas 

 

1* 

Matematikos praktikumas 

 

1* 

10 Ugdymas karjerai 

 

1* 4* 

Anglų kalbos praktikumas 

 

1* 

Lietuvių kalbos praktikumas 

 

1* 

Matematikos praktikumas 

 

1* 

Iš viso  

 
17* 17* 
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2 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 

 

KLASIŲ DALIJIMAS Į GRUPES  IR PARALELIŲ BEI GRETIMŲ KLASIŲ JUNGIMAS 

2019-2020 M.M. 
 

 

DORINIS UGDYMAS 
 

Klasė 
Mokinių 

skaičius 

Iš jų mokysis Savaitinių pamokų skaičius Papildomų 

pamokų 

skaičius 
Tikybos Etikos Tikybai Etikai 

1 18 18 - 1 - - 

2 17 17 - 1 - - 

3 18 18 - 1 - - 

4 11 11 - 1 - - 

5 13 10 3 1  

1 1 
6 14 11 3 1 

7 13 13 - 1 - - 

8 14 14 - 1 - - 

9 10 10 - 1 - - 

10 13 - 13 - 1 - 

Iš viso 141 122 19 9 2 1 
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3 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 
 

2019-2020 M.M. TECHNOLOGIJOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasė 
Mokinių 

skaičius 

Iš jų: Savaitinių    pamokų    skaičius    pagal 

ugdymo planą 

Papildomų 

pamokų 

skaičius 

 

 

I gr.  II gr.  Klasei I gr. II gr. 

5 13 6 7 2 2 2 2 

6 14 7 7 2 2 2 2 

7 13 7 6 1 - 1 - 

8 14 7 7 2 2 2 2 

9 10 5 5 1,5 - 1,5 - 

10 13 7 6 1 1 1 1 

Iš viso: 77 39 38 9,5 7 9,5 7 
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4 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 
 

2019-2020 M.M.  FIZINIS UGDYMAS 

 

 
 

Klasė Mokinių 

skaičius 

Iš jų: Savaitinių   pamokų    skaičius    

pagal ugdymo planą 

Papildomų 

pamokų 

skaičius  

 

 

 
Mergaičių Berniukų Klasei Mergaitėms Berniukams  

 5 13 7 6 3 3 - 

6 14 4 10 3 3 - 

7 13 6 7 2 2 - 

8 14 7 7 2 2 - 

9 10 5 5 2 2 - 

10 13 1 12 2 2 - 

Iš viso: 77 30 47 14 14 - 
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5 priedas 

 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 
 

2019-2020 M.M. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasė 
Mokinių 

skaičius 

Iš jų: Savaitinių    pamokų    skaičius    pagal 

ugdymo planą 

Papildomų 

pamokų 

skaičius 

 

 

I gr. II gr. III gr. Klasei I gr. II gr. III gr. 

5 13 13 - - 1 1 - - - 

6 14 14 - - 1 1 - - - 

7 13 13 - - 1 1 - - - 

8 14 14 - - 1 1 - - - 

9 10 10 - - 1 1 - - - 

10 13 13 - - 1 1 - - - 

Iš viso 77 77 - - 6 6 - - - 
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6 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 
 

2019-2020 M.M. UŽSIENIO KALBOS (klasių dalijimas į grupes) 

 

Klasė Mokinių 

skaičius 

Pirmoji užsienio kalba Antroji užsienio kalba 

Anglų 

kalba 

Pamokų 

skaičius 

Papildomų 

pamokų 

skaičius 

Rusų 

kalba 

Pamokų 

skaičius 

Prancūzų 

kalba 

Pamokų 

skaičius 

Papildomų 

pamokų 

skaičius 

5 13 13 3 - - - - - - 

6 14 14 3 - 14 2 - - - 

7 13 13 3 - 13 2 - - - 

8 14 14 3 - 14 2 - - - 

9 10 10 3 - 10 2 - - - 

10 13 13 3 - 13 2 - - - 

Iš 

viso 

77 77 18 - 64 10 - - - 
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7 priedas 

 

 

KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

2019-2020 M.M. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

Programos ir joms skiriamų valandų skaičius per savaitę 

 

 

Eil. 

Nr. 

Neformaliojo švietimo 

programos pavadinimas 

Programai skiriamų valandų skaičius 

1-4 klasė 5-8 klasė 9-10 klasė Iš viso 

1. Skaitovų studija   1 1 

2. Jaunųjų korespondentų būrelis  1  1 

3. Sveikos gyvensenos būrelis 1   1 

4. Sportinių žaidimų būrelis 1 1 1 3 

5. Įdomioji kompiuterija  1  1 

6. Vizualiųjų menų dirbtuvėlės 1 1  2 

7. Bendraamžių klubas   1 1 

8. Dainavimo ir muzikavimo studija 2 1  3 

10. Liaudies šokių būrelis 1 2  3 

11. Medžio technologijų būrelis   1 1 

12. Turizmo ir aplinkotyros būrelis   1 1 

13. Jaunųjų gamtininkų būrelis 1   1 

14. Kalbinės raiškos būrelis 1   1 

15. 8 val. 7 val. 5 val. 20 val. 
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8 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 
 

NETRADICINIO UGDYMO DIENŲ ORGANIZAVIMAS 2019–2020 M.M. 

 
 

Eil. 

Nr. 

Netradicinio ugdymo dienos veikla Data Klasės 

1. Mokslo metų pradžios šventė 2019-09-02 1–10 

2. Judėjimo ir sporto diena ,,Žingsniuokime kartu“ 2019-09-20 1–4 

5–10 (2 val.) 

3. Integruotas projekto renginys ,,Mano Žemaitija”, skirtas 

Žemaitijos metams paminėti 
2019 m. 11 mėn. 1–10 

4. Kalėdinės eglutės šventė - karnavalas 2019-12-19 1–4 

2019-12-20 5–10 

5. Etnokultūrinės veiklos projektas ,,Užgavėnių 

linksmybės“ 

2020-02 1–4 

5–10 (2 val.) 

6. Žemės diena (ekologinė – aplinkosauginė veikla) 2020-03 1–4 

5–10 (2 val.) 

7. Ugdymo karjerai diena 1 diena per  

 m.m 

1–10 

8. Edukacinės – pažintinės išvykos po Lietuvą (pagal klasės 

vadovo veiklos programą) 

2 dienos per  

 m.m. 

1–10 

9. Integruotas prevencinis projektas ,,Vaikystės alėja“ 2020-06-01 1–4 

10. Sporto, judėjimo ir sveikatingumo diena 2020-06 1–10 

11. Turistinio žygio diena 2020-06 1–10 

12. Integruotų mokomųjų dalykų projektinių darbų dienos 2020-06-04 1–4 

2020-06-15/16 5–10 

13. Aplinkosauginio ugdymo diena 2020-06-05 1–10 

14. Etninės kultūros ugdymo diena 2020-06 5–10 

15. Mokslo metų užbaigimo šventė 2020-06-09 1–4 

16. Mokinių praktinių darbų konferencija ,,Mūsų žingsniai į 

sėkmę“ 

2020-06-17 5–10 

17. Gabių mokinių šventė. Mokyklos garbės apdovanojimai 2020-06-19 5–10 

Iš viso: 15 dienų 1–4 

Iš viso: 15 dienų 5–10 

 


