
 
 

2012-2013 M. M. VEIKLOS APRAŠAS 

 

2013-06-17 Nr.D4-193 

Kretinga  

 

Mokyklos pavadinimas – Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla;  

adresas Savanorių g. 58, 97114 Kretinga; 

el. paštas –sekretore@tiskeviciute.kretinga.lm.lt  

telefonas (8 445) 78 987;  

mokyklos tipas – pagrindinė  mokykla;  

mokomoji kalba – lietuvių;  

direktorius - Ieva Rukšienė, 2- oji vadybinė kvalifikacija;  

mokyklos tarybos pirmininkė – Renata Šiaulienė,  

nariai (tėvų atstovai) – Danutė Urnikienė, Snaigutė Genutienė, Lina Jadenkuvienė,  Laima 

Kurklietienė, Dalia Statnickienė, Sigutė Bendikienė, Diana Šeirienė, Arūnas Srėbalius, Airida 

Narvilienė, Virginija Daugėlienė, Aleksandra Einikienė, Kristina Kristanaitė, Loreta Rėpšienė. 

 

Vizija  ir misija, tikslai ir uždaviniai: 

Vizija: Marijos Tiškevičiūtės mokykla – atvira, moderni, besimokanti švietimo institucija, 

prisitaikanti prie sparčiai besikeičiančių visuomenės poreikių, kurioje užtikrinamos lygios 

ugdymosi galimybės skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams, savo veiklą grindžianti 

demokratiškumo, atsinaujinimo, integralumo principais, puoselėjanti bendruomenės kūrybiškumą, 

saviraišką ir atsakomybę. 

Misija: Šiuolaikiška ugdymo įstaiga: teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, 

pradinį ir specialųjį ugdymą, padedanti lavėti kiekvienam vaikui pagal individualius gebėjimus; 

puoselėjanti bendražmogiškąsias vertybes ir sveikos gyvensenos įgūdžius; užtikrinanti vaiko 

saviraiškos galimybes, socializaciją ir sėkmingą perėjimą į aukštesnę ugdymosi pakopą; sudaranti 

sąlygas bendruomenei tobulinti savo kvalifikaciją įgyjant naujų kompetencijų. 

Tikslai ir uždaviniai: 

1. Siekti, kad pamoka, užsiėmimas būtų kūrybinė veikla, padedanti mokytojui ir vaikui 

bendradarbiauti. 

- Pamokos, užsiėmimo uždavinius formuluoti aiškiai, glaustai, nusakant teiginiais, 

rodančiais laukiamą mokymo(si) rezultatą. 

- Kurti tinkamą ir saugią aplinką, ugdyti gebėjimus atsargiai elgtis su vaistais, 

buitinėmis cheminėmis medžiagomis, vengti rizikos, susijusios su rūkymu ir alkoholinių gėrimų 

vartojimu. 

2. Organizuoti pamoką, užsiėmimą, kaip mokymo(si) procesą – žinios, veikla, rezultatas 

- Modeliuoti mokymą(si) taip, kad atitiktų mokinių, vaikų patirtį, sugebėjimus ir 

polinkius. 

- Sudaryti palankias sąlygas vaikų saviraiškos poreikių tenkinimui ir profesionaliam 

bendravimui ir bendradarbiavimui su tėvais. 
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Mokyklos švietimo veiklos rūšys: 

pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.. 

kitos švietimo veiklos rūšys: 

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; 

pradinis ugdymas, kodas 85.20; 

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;  

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;  

kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;  

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 

 

2012–2013 MOKSLO METŲ KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS 

MOKYKLOS PLANO LENTELĖS 

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS 

 

Mokykloje veikia šešios ikimokyklinio ugdymo grupės: 5 bendrojo ugdymo ir 1 

kompleksinių raidos sutrikimų.  

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Ikimokyklinio ugdymo programą, 

patvirtintą mokyklos direktorės 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V1-59:  

- ikimokyklinėse grupėse vaikai ugdomi nuo 3 iki 5-6 metų, atsižvelgiant į tėvų 

pageidavimą; 

- tenkinant tėvų prašymus, veikia bendrojo ugdymo grupių ir specialiosios grupės 

modeliai: 3 grupės, kurių veiklos trukmė 10,5 val., 1 grupė – 12 val., 2 grupių veiklos trukmė per 

dieną – 9 val.;  

- ugdymas grupėse skirstomas į šias veiklos sritis: fizinis vystymasis ir sveikatos 

saugojimas, pažinimo ir intelekto vystymasis, socialinis – emocinis vystymasis, meninis ugdymas. 

Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, neskaidomas į atskirus mokomuosius dalykus; 

- grupės auklėtojos laisvai renkasi ugdomosios veiklos temas, darbo metodus ir formas, 

atsižvelgiant į savo ugdytinių amžiaus tarpsnius, pasirinktą įstaigos prioritetinę ugdymo kryptį – 

sveiką gyvenseną;  

- ugdymo tvarką reglamentuoja grupės dienos ritmas;  

- bendrojo ugdymo grupėse dirbančioms auklėtojoms skiriamas 36 savaitinių valandų 

darbo krūvis, o specialiojoje grupėje 26 valandos iš kurių 3 valandos skiriamos nekontaktiniam 

darbui; 

- ikimokyklinukams, kurie turi specialiųjų ugdymo(si) poreikių, kalbos ir komunikacijos 

sutrikimus, specialioji pedagoginė, logopedinė ir medicininė-korekcinė pagalba teikiama pagal 

vaikų sutrikimų laipsnį 

- Mokykloje veikia šešios ikimokyklinio ugdymo grupės: 5 bendrojo ugdymo ir 1 

kompleksinių raidos sutrikimų.  

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS 

 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 

m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180 (Žin., 2005, Nr. 84-3118). 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. 

birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 (Žin., 2003, Nr. 5-214), ir Priešmokyklinio ugdymo standartą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1015 (Žin., 2003, Nr. 77-3525): 
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- programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuojamos vaikų atostogas pagal nustatytą 

mokinių atostogų laiką; 

- programos įgyvendinimo minimali trukmė - 640 val.;  

- atsižvelgiant į tėvų (globėjų) prašymus organizuojami šie priešmokyklinio ugdymo 

grupių modeliai: 9 val. darbo dienos trukmės, dirbs du pedagogai ir 10,5 val. darbo dienos 

trukmės, dirbs du pedagogai; 

- brandumo mokyklai vertinimas vykdomas pagal priešmokyklinio ugdymo standartus 2 

kartus per metus. Pirmas – adaptacinis, antras – mokslo metų gale;  

- vaikas, kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius 

priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo minimalios trukmės, yra laikomas nedalyvavusiu 

priešmokyklinio ugdymo programoje; 

- priešmokyklinio ugdymo grupes lankys ne daugiau kaip 20 vaikų; 

- priešmokyklinio ugdymo trukmė - vieneri metai;  
- priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos planas: 

 

Veiklos kryptys 
Skiriamas laikas per savaitę 

(minutėmis) 

Komunikacinė veikla (lietuvių kalba, bendravimas). 

Meninė veikla (dailė, muzika, šokis, teatras) 

Pažintinė veikla (socialinė, kultūrinė, gamtinė aplinka, 

elementarūs matematiniai veiksniai). 

Kūno kultūra ir sveikata.   

Darbinė veikla (žaidimai ir darbo pradmenys). 

1260 min. (36 tarifikuotos 

valandos)  

 

Grupės veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyks integruotai 

pagal kompleksinį ugdymo metodą. Užsiėmimo pobūdį (žaidimai, veikla grupėje išvykos ir kt.) 

bei trukmę lems ugdymo(si) tikslai ir grupės vaikų poreikiai. 

 

PRADINIS UGDYMAS 

2012-2013 mokslo metais dalykai ir jiems skiriama valandų skaičius per savaitę pradinio 

ugdymo programai įgyvendinti, kai pamokos trukmė – 45 minutės (1-ojoje klasėje – 35 minutės). 

Pradinio ugdymo programos dalykų apimtis valandomis: 

 

Nr. 

Dalykai 

Klasė, (mokinių skaičius) 

 

Iš 

viso 

valan

domis 

1A 
(25) 

1B 
(24 ) 

2A 
(24) 

2B 
(24 ) 

2C 
(24 ) 

3A 
(22 ) 

3B 
(21 ) 

3C 
(22 ) 

4A 
(21 ) 

4B 
(20 ) 

4C 
(20) 

1. Dorinis ugdymas 

(tikyba  arba etika): 
1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

2. Lietuvių kalba 

(gimtoji) 
8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 79 

3. Užsienio kalba 1 – oji 

(anglų k.) 
- - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

4. Matematika 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 50 

5. Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

6. Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

7. Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

8. Kūno kultūra 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 30 

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius 

mokiniui 
22 22 23 23 23 24 24 24 23 23 23 254 
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Valandos mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti: 
 

Matematikos 

diferencijuotas  mokymas 
- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Šokio mokymas - - 1 1 1 - - - - - - 3 

Iš viso valandų mokinių 

ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti: 

- - 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

Maksimalus pamokų 

skaičius mokiniui 
22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 260 

Klasių dalijimas į grupes ir 

laikinosios grupės: 

 

Dorinis ugdymas (tikyba 

 arba etika):  
1  1     1 1   4 

Užsienio kalba (anglų k.) - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Iš viso klasių dalijimo į 

grupes pamokų: 
1 - 3 2 2 2 2 3 3 2 2 22 

Neformalusis ugdymas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Iš viso pamokų: 25 24 29 28 28 28 28 29 29 28 28 304 

 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

 

2012-2013 mokslo metais dalykai ir jiems skiriama valandų skaičius per savaitę 

specialiojo ugdymo programai įgyvendinti, kai pamokos trukmė – 40 minučių (1-ojoje klasėje – 

35 minutės): 

Eil. 

Nr. 
Dalykas 

Jungtinės klasės, (mokinių skaičius) 

Iš viso 

valando

mis 

Jungtinė 

specialioji 

lavinamoji 

„Gandriukai“ 

(9) 

Jungtinė 

specialioji 

lavinamoji 

„Gintarėlis“ 

(8) 

Jungtinė 

specialioji 

lavinamoji 

„Ąžuolėlis“ 

(9)  

Socialinių 

įgūdžių 

ugdymo  

„Spindulėlis“ 

(6) 

Jungtinė 

specialioji 

„Šaltinėlis“ 

(9) 

1. Dorinis ugdymas (etika) 1 1 1 1 1 5 

2. Lietuvių kalba - - - - 6 6 

3. Komunikacinė veikla 5 5 5 4 - 19 

4. Matematika - - - - 5 5 

5. Orientacinė veikla 4 4 2 4 - 14 

6. Biologija - - - - 3 3 

7. Pažintinė veikla 4 4 3 4 - 15 

8. Informacinės 

technologijos 

- - - - 2 2 

9. Istorija - - - - 2 2 

10. Geografija - - - - 2 2 

11. Dailė. Meninė veikla 1 3 3 2 2 11 

12. Muzika 2 2 2 2 2 10 

13. Kūno kultūra. Fizinė 

veikla 

2 1 2 2 1 8 

14. Gydomoji  kūno kultūra 1 1 1 2 1 6 

15. Technologijos 4 3 3 5 - 15 

16. Technologijos. 

Buities 

kultūra/savitvarka 

- - - - 2 2 
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NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS 

 

Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas pagal mokyklos neformaliojo ugdymo 

tvarką, patvirtintą mokyklos direktorės 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VI-61. 

Neformaliojo vaikų švietimo veikla paskirta meninę, sporto, sveikos gyvensenos veiklą 

pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms 

ugdyti.  

Mokykla mokslo metų pabaigoje įvertino ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo 

švietimo poreikius ir mokyklos Mokytojų tarybos posėdyje 2012 m. birželio 18 d. protokolo Nr. 

V2-3 paskyrė šias neformaliojo švietimo programas: 

pradinio ugdymo programos mokiniams: 

Eil. Nr. Neformaliojo ugdymo programa 
Valandų 

skaičius 
Vadovas 

1. Muzikos: Jaunučių ansamblis 2 Jolanta Gecevičienė 

Kanklių būrelis 2 Sigutė Tamošaitytė 

2. Pagilinto, 

kryptingo dalykų 

mokymo: 

Matematikos „Gudručių“ būrelis 2 Joana Matutienė  

Anglų kalbos „Šnekučiai“ būrelis 1 Daiva Vyštartienė 

Lietuvių kalbos „Mažieji kūrėjai“ 2 Virginija Zapalienė 

3. Dailės: Lankstinių būrelis „Popieriaus 

magija“ 

2 Irma Ilkevičienė 

4. Choreografijos: Jaunučių šokių būrelis 3 Birutė Bendikienė 

5. Sveikos 

gyvensenos: 

Antras žingsnis 2 Renata Šiaulienė,  

Audronė Klapatauskienė 

6. Sporto: Gimnastikos  būrelis 4 Laima Idė 

7. Kiti būreliai: Saugaus eismo „Šviesoforas“ 2 Irma Ilkevičienė 

Iš viso: 22  

 

 jungtinių specialiosios ir specialiųjų lavinamųjų ugdymo klasių mokiniams: 

Eil. Nr. Neformaliojo ugdymo programa 
Valandų 

skaičius 
Vadovas 

1. Muzikos: Muzikos būrelis 2 Jolanta Gecevičienė 

2. Dailės: 

 

Darbščiųjų rankų būrelis 2 Renata Šiaulienė 

Keramikos būrelis 2 Dovilė Jonkuvienė 

3. Choreografijos: Šokių būrelis 2 Birutė Bendikienė 

7. Kiti būreliai: Informacinių technologijų 2 Indrė Burbienė 

Iš viso:  10  

 

17. Technologijos. Namų 

ruoša/namų ūkio darbai 

- - - - 3 3 

Pamokų skaičius klasei 24 24 21 27 32 128 

Specia

lioji 

veikla 

Individualios 

specialiosios 

pratybos 

4,5 3,5 4,5 3 5 20,5 

Individualios 

gydomosios kūno 

kultūros pratybos 

1 10 4 2 2 19 

Iš viso specialiųjų pamokų:  5,5 13,5 8,5 5 7 39,5 

Pamokų skaičius klasei 29,5 37,5 29,5 32 39 167,5 

Neformalusis švietimas 2 2 2 2 2 10 

Iš viso pamokų: 31,5 39,5 31,5 34 41 177,5 
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Mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį nustatė 

mokyklos direktorė, suderinusi su mokyklos taryba. Neformaliojo ugdymo grupės mokinių 

skaičius pradinio ugdymo programos ne mažesnis kaip 12 mokinių, o jungtinėse specialiojoje ir 

specialiosiose lavinamosiose klasėse ne mažesnis kaip 6 mokiniai. 

Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos steigėjo 

nustatyta tvarka, patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. 

spalio 5 d. įsakymu Nr.A2-139.  

  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2012–2013 METAIS   

 

Mokslo metai pradedami:  

2012–2013 mokslo metai pradedami 2012 m. rugsėjo 1 d., baigiami 2013 m. rugpjūčio 31 

d.. Ugdymo procesas pradedamas 2012 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2013 m. gegužės 31 d. 

(pradinių klasių ir 5 klasių mokiniams), 2013 m. birželio 7 d. (6,7,8,9,10 klasių ir socialinių 

įgūdžių (darbinio) ugdymo programos mokiniams); 

Ikimokyklinio ugdymo grupių mokslo metų pabaiga nustatoma pagal rajono savivaldybės 

tarybos einamųjų mokslo metų sprendimą dėl įstaigos darbo vasaros laikotarpiu. 

Vienų mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės. Mokykla dirba penkias dienas 

per savaitę. Mokymosi dienų skaičius keičiamas tik pasikeitus švenčių dienų datoms ar su švenčių 

dienomis sutampančių poilsio dienų perkėlimo tvarkai. 

Ugdymo proceso metu mokiniams paskirtos atostogos: rudens atostogoms – 7, žiemos 

atostogoms – 14, pavasario – 7 kalendorinės dienos: 

Atostogų trukmė 2012–2013 mokslo metais: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2012-10-29 2012-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 2012-12-27 2013-01-09 

Pavasario (Velykų) 2013-03-25 2013-03-31 

Vasaros 2013-06-03 (pradinių klasių ir 

5 klasių mokiniams) ir 2013-06-10 

(6,7,8,9,10 klasių ir socialinių įgūdžių 

(darbinio) ugdymo programos mokiniams) 

2013-08-31 

 

Papildomoms atostogoms paskirta 10 ugdymosi dienų (du kartus per metus): 

Papildomas atostogas 2012–2013 mokslo metais mokykloje Mokytojų tarybos 2011 m. 

birželio 16 d. posėdžio Nr. V3-3 nutarimu skiriamos:  

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi 

2013-02-11 2013-02-15 

2013-04-01 2013-04-05 

 

Mokykla dėl objektyvių priežasčių, pasilieka teisę keisti papildomų atostogų laiką, prieš 

tai suderinus su Mokyklos taryba. 

Mokyklos priešmokyklinių grupių ugdytinių ir jungtinių specialiųjų lavinamųjų klasių 

mokinių tėvai, minėtų atostogų laiku, turi teisę leisti vaiką į darželį ar mokyklą. 

Mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai mokinių atostogų metu gali nelankyti 

darželio, atleidžiant nuo mokesčio už nelankytas dienas, vadovaujantis Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. 

Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, 

prevencinei ir kitai pagal mokinių ir Mokyklos poreikius parinktai veiklai per mokslo metus 

paskirta 10 dienų. Šios dienos bus įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių. mokyklos Mokytojų 

tarybos 2011 m. birželio 16 d. posėdžio Nr. V3-3 nutarimu nutarta šias dienas 2012-2013 m. m. 

paskirstyti: 



 7 

Eil. 

Nr. 
Tema Data 

1.  Mokslo metų pradžios šventė  09-01 

2.  Turizmo diena ,,Pažinkime savo kraštą” 09-05 mėn. 

3.  Saugaus eismo diena 10 mėn. 

4.  Rudens taku 10 mėn. 

5.  Gerumo diena. Pasaulinė neįgalių žmonių diena 12 mėn. 

6.  Kalėdų stebuklo belaukiant 12 mėn. 

7.  Žemės diena 03 mėn. 

8.  Gyvenkime be patyčių 04 mėn. 

9.  Sveikatingumo diena „Aukime gražūs, stiprūs ir sveiki“ 05 mėn. 

10.  Mokslo metų užbaigimo šventė 05 mėn. 

 

Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius 

ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo, taip 

pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai galės nevykti, o į 

darželį – ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai. Šios dienos mokiniams bus 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, o darželio ugdytiniai Kretingos rajono savivaldybės 

tarybos sprendimų nustatyta tvarka bus atleisti nuo mokesčio už nelankytas dienas. 

Atsižvelgusi į mokinių ugdymosi poreikius, mokykla reikalui esant iki 10 proc. koreguos 

bendrą ugdymo dalykų ir atskiriems dalykams skiriamų valandų skaičių 

 

Ugdymo turinio planavimas ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas: 

Ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį 

tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) (toliau - Tvarka) parengtas vadovaujantis „Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, 99-3848); 

Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 

ISAK-970 (Žin., 2007, Nr. 63-2440); „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas 

tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 

5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526); Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2009 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1831 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 112 -4791); „2011–2013 metų 

pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V- 1017. 

Mokykloje rengiami ilgalaikiai planai, svarbiausi ilgalaikio plano elementai, situacijos 

analizė, bendrieji ugdymo uždaviniai, bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi pasiekimai. 

Ilgalaikis planas rengiamas vieneriems mokslo metams. 

Ilgalaikius planus aptaria ( analizuoja, pritaria) metodinės grupės susirinkimuose. 

Ilgalaikius planus mokytojai suderina su dalyką kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui. 

Planai rengiami ir aptariami iki mokslo metų pradžios t. y. iki rugsėjo 1 dienos. 

Jungtinių specialiosios ir specialiųjų lavinamųjų klasių mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių ir besimokančių pagal individualizuotas ugdymo programas, pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas vadovaujantis „Mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo samprata“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150);  „Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526); 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1831 
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„Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 

2009, Nr. 112 -4791); „2011–2013 metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu“, 

patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V- 1017; „2011–

2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais“, patvirtintu 

LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V- 1016; ,,Pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis, skirtomis žemų (riboto intelekto) ir labai žemų 

(nežymiai sutrikusio intelekto) intelektinių gebėjimų specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti“ 

(Vilnius 2010); ,,Specialiųjų poreikių mokinių kalbiniam, matematiniam ir socialiniam bei 

gamtamoksliniam ugdymui“ (Vilnius 2010); ,,Specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, 

žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui“ (Vilnius 2009); ,,Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, ugdymo turinio individualizavimas“ (Vilnius 2007). 

Specialiosiose lavinamosiose klasėse rengiami teminiai planai savaitei. 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) parengtas 

vadovaujantis „Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis“, patvirtintomis 

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

2433 (Žin., 2008, 99-3848); „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 

(Žin., 2004, Nr. 35-1150);„Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos 

aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. 

įsakymu Nr.ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526); Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2009 m.rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1831 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 112 -4791); „2011–2013 metų 

pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1017. 

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis vertinimas, skirtas 

padėti vaikui mokytis, numatant mokymo(si) uždavinius, kryptį, konkrečius žingsnius, 

mokymosi perspektyvą, grindžiamas mokinio ir mokytojo bendradarbiavimu, nuolat įvertinant 

situaciją ir teikiant grįžtamąjį ryšį.  

Prieš pradedant arba baigiant naują mokymosi etapą (temą, skyrių, kurso dalį), kai reikia 

numatyti mokinių tolesnio mokymosi poreikius bei tikslus, taikomas diagnostinis vertinimas. 

Pusmečio ir metų pabaigoje atliekamas apibendrinamasis vertinimas pagal pasiekimų 

lygius (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, nepatenkinamas). 

 Mokytojai, vertindami mokinių pasiekimus ir pažangą, remiasi Pradinio ugdymo 

bendrojoje programoje, patvirtintoje 2008 m. rugpjūčio 26 d. švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu Nr. ISAK- 2433,  nurodytais pasiekimų lygių požymiais“. 

 Vertinant kiekvieno mokinio pasiekimus, atsižvelgiama ir į ugdytinio vertybinių nuostatų 

formavimąsi, darbo ir mokslo įgūdžius, bendravimą ir elgesio kultūrą, individualias pastangas, o 

svarbiausia – į daromą pažangą. 

Siekiant didesnės motyvacijos ir drausmingumo, mokiniai skatinami įvairiais būdais: 

šypsena, pritarimu, pagyrimu žodžiu ir raštu, prizinėmis kortelėmis, padėkos raštais, 

individualiomis ir grupinėmis dovanėlėmis. Skatinimas fiksuojamas elektroniniame dienyne, 

pagyrimai įrašomi į mokinių sąsiuvinius. Mokiniai pagerbiami mokykloje vykstančių renginių 

metu, tėvų susirinkimuose, mokslo metų užbaigimo šventėje.  

Integruotai ugdomų bendrojo lavinimo klasėse mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vertinimas individualizuojamas. 

Mokinių pažanga ir pasiekimai fiksuojami atliekant: 

- formuojamąjį vertinimą (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant 

komentarą sąsiuvinyje, pratybų sąsiuviniuose, elektroniniame dienyne) apie mokymosi eigą, 

esamus pasiekimus ar nesėkmes ir ką būtų svarbu keisti, taisyti; 

http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/BP%20pritaikymo%20rekomendacijos.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/BP%20pritaikymo%20rekomendacijos.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/BP%20pritaikymo%20rekomendacijos.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/internet_pradinesBP_spec.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/internet_pradinesBP_spec.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/prad_pagrBP_spec.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/prad_pagrBP_spec.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/Knyga_apie_individualizav.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/docs/specialusis/Knyga_apie_individualizav.pdf
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- diagnostinį vertinimą tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje 

pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus. Atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti 

(vertinimo tikslą), taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, 

kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną atliekamas ne daugiau kaip vienas diagnostinis 

darbas. Informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) 

mokiniams ir tėvams (globėjams) pateikiama elektroniniame dienyne įrašant prasmingą 

komentarą; lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių pakaitalai (raidės, ženklai, 

simboliai, ir pan.);  

- apibendrinamąjį vertinimą pusmečio ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Mokinių 

pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio per pusmetį padarytą pažangą, orientuojantis į 

Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius. Elektroniniame dienyne 

įrašomas mokinio pasiektas mokomųjų dalykų mokymosi lygis (aukštesnysis (nusako puikius, 

labai gerus mokymosi rezultatus), pagrindinis (nusako gerus rezultatus, pakankamus sėkmingam 

tolesniam mokymosi), patenkinamas (nusako minimalius pasiektus rezultatus teigiamam 

vertinimui), nepatenkinamas (nepasiektas patenkinamas programos lygis, reikalinga pagalba) 

pagal pasiekimų požymius; 

- mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų pagal pritaikytą programą, 

mokinių pasiekimai fiksuojami pagal pasiekimų lygius (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Mokinių, besimokančių pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą, mokymosi pasiekimai 

yra vertinami orientuojantis į konkrečiam vaikui iškeltus ugdymo(si) tikslus, uždavinius, 

numatomas įgyti kompetencijas. Pasiekimai elektroniniame dienyne fiksuojami padaryta arba 

nepadaryta pažanga, įrašant „pp“ arba „np“; 

- mokinių savarankiški, kūrybiniai darbai, testai, kontrolinės užduotys kaupiami 

vertinimo aplankuose; 

- dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi elektroniniame dienyne, nurodoma padaryta arba 

nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“. 

Pusmečio vertinimas nerašomas, jei mokinys per pusmetį yra praleidęs daugiau kaip 50% 

pamokų. Mokytojų tarybos sprendimu mokiniui sudaroma galimybė savarankiškai atsiskaityti 

ugdymo turinio medžiagą ir gauti įvertinimą. 

Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis 

pagal pagrindinio ugdymo programą. 

Mokinių mokymosi pasiekimai nuolat stebimi ir, esant reikalui, aptariami vaiko gerovės 

komisijoje, dalyvaujant klasės mokytojui, dalyko mokytojui ir tėvams (globėjams). 

Pradinių klasių mokytojas pusmečio ir metų pabaigoje užpildo ir direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui pateikia nustatytos formos mokinių lankomumo ir pasiekimų pažangumo suvestinę. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia bendrą mokyklos suvestinę, mokinių 

mokymosi pasiekimų ir pažangos ataskaitas, kurias analizuoja, aptaria ir pristato 

administraciniuose pasitarimuose, Mokytojų tarybos posėdžiuose, esant reikalui tėvų 

susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose su klasių mokytojais ir  mokinio tėvais (globėjais). 

Mokslo metų pradžioje klasės ir dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, o kiekvienos pamokos pradžioje -  ir konkrečius 

mokymosi uždavinius, užduotis, kaip mokiniai bus vertinami. Tėvai su Aprašu supažindinami  

pirmojo klasės tėvų susirinkimo metu. 

Apie mokymosi pasiekimus tėvai (globėjai) informuojami sistemingai: 

- klasių mokytojai, įvertinę mokinį pamokoje, įrašo įvertinimus trumpais komentarais į 

elektroninį dienyną; per mėnesį turi būti bent du kiekvieno dalyko įvertinimai; 

- klasių mokytojai laiku išveda pusmečio, metinius įvertinimus elektroniniame dienyne ir 

ne rečiau kaip kartą per pusmetį informuoja tėvus apie mokinių daromą pažangą ir pasiekimus; 

- tėvams, neturintiems galimybės tikrinti elektroninio dienyno, mėnesio pradžioje klasių 

mokytojai išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus pusmečiui 

išspausdina pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitas; 
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- atsiradus mokymosi problemoms, tėvai (globėjai) informuojami įvairiais būdais: 

lankantis namuose, skambinant, rašant laiškus, komentarus elektroniniame dienyne, tėvus 

iškviečiant į mokyklą ir kt.; 

- klasių mokytojai ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja tėvų atviras dienas, kurių 

metu tėvai stebi savo vaiko darbą pamokose, veda ne mažiau kaip 3 susirinkimus per metus, esant 

reikalui, kviečia į juos dalykų mokytojus, specialistus, administraciją. 

Mokykloje dirba specialusis pedagogas, logopedas, psichologas,  judesio korekcijos 

mokytojas ir sveikatos priežiūros specialistai. 

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą (logopedinę, specialiąją, gydomąją mankštą) 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymą 

bendrosiose, specialiosiose ir lavinamosiose klasėse (grupėse); teikia kvalifikuotą medicininę 

pagalbą (masažas, perlinės ir vaistažolių vonios) specialiųjų poreikių mokiniams. 

Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, sveikatos priežiūrą įstaigoje vykdė gydytoja,  

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Gydytoja sekė vaikų ir mokinių sveikatos būklę, 

analizavo sergamumą. Vaikams ir mokiniams, turintiems sveikatos problemų, skyrė gydomąsias 

procedūras. Judesio korekcijos mokytojos teikė pagalbą mokiniams ir vaikams, turintiems raidos 

sutrikimų. Visus mokslo metus buvo teikiamos masažuotojos paslaugos ir vonių procedūros. 

Pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo vaikai dalyvauja tarptautinėje 

socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“, ,,Antras žingsnis‘‘. 

Programa moko vaikus kaip atpažinti ir kalbėti apie savo jausmus, kaip įgyti gebėjimą 

įveikti jų gyvenime pasitaikančius sunkumus ar problemas. Daug dėmesio skiriama vaikų 

gebėjimui priimti ir suteikti pagalbą; 

Vaikų socializacijos programa ,,Mokėkime pasakyti ne‘‘. 

Įgyvendinant vaikų socializacijos programą, užsiėmimų metu vaikams suteikiama žinių 

apie kenksmingų medžiagų vartojimo žalą, formuojamos neigiamos nuostatos dėl jų vartojimo, 

mokoma sveikos gyvensenos įgūdžių; 

,,Pedagoginių ir psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių 

specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas‘‘ - 43000 Lt. 

Modernizuotos specialistų darbo vietos, sudaryta palanki ugdomoji aplinka specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokinių ugdymui; 

Mokykla dalyvauja vaisių vartojimo skatinimo mokyklose ir ,,Pienas vaikams’’ 

programose. 

 Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas: 

Pakankamas dėmesys buvo skiriamas specialiųjų poreikių mokinių ugdymui, numatyta 

pagalba mokiniams, mokytojams. Aptartas pamokų paskirstymo tikslingumas mokiniams, 

kuriems reikalinga papildoma pedagoginė pagalba arba specialioji pedagoginė pagalba. 

Kiekvienam specialiojo ugdymo klasių mokiniui parengti individualūs ugdymo planai, paskirtos 

visos privalomų dalykų valandos mokomiesiems dalykams, specialiosioms pamokoms: gydomajai 

mankštai ir gimnastikai, koreguojamosioms kūno kultūros pratyboms, individualioms ir 

grupinėms logopedinėms ir specialiosioms pratyboms. Lavinamųjų klasių mokinių, baigusių 

specialiąją pagrindinio ugdymo programą, darbinio ugdymo planų dalykai, atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus, mokyklos galimybes ir tėvų bei mokinių pageidavimus, integruoti į specialiojo 

ugdymo klasių ugdymo planų lenteles, pagal kurias parengti kiekvienam specialiojo ugdymo 

klasių darbinio ugdymo mokiniui individualūs ugdymo planai. Mokinius, dėl sveikatos 

nelankančius lavinamosios klasės, namuose ugdė specialusis pedagogas, kuris, atsižvelgdamas į 

individualius kiekvieno vaiko gebėjimus, kartu su tėvais (globėjais) sudarė individualią ugdymo 

programą, lavino vaiko gebėjimus, konsultavo tėvus. Šiems mokiniams parengti individualūs  

mokymo namuose planai. Mokiniams ir vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais buvo 

teikiama korekcinė logopedinė pagalba, vykdoma kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo 

sutrikimų prevencija. 
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Psichologinę pagalbą įstaigos vaikams, mokiniams bei jų tėvams, mokytojams teikė 

psichologo asistentė. Specialistė vykdė prevencinį darbą su turinčių elgesio sutrikimų mokiniais, 

stengėsi padėti atgauti dvasinę darną, gebėjimą bendrauti, gyventi ir mokytis. 

Mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

specialiąją pagalbą per pamokas teikia mokytojo padėjėjas; 

 

Vaikų, Mokinių priėmimo sąlygos: 

 

Vaikai, mokiniai į Mokyklą priimami vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės 

tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu T2-396  „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 

m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono 

mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ 

pakeitimo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 

ISAK-1019 (Žin., 2004 Nr. 103-3809; 2011, Nr. 96-4533), Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-6 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas aprašu‘‘. Grupės ir klasės komplektuojamos savivaldybės Tarybos 

nustatyta tvarka. 

Marijos Tiškevičiūtės mokykloje veikia 6 ikimokyklinio ugdymo grupės, iš jų 2 

specialiosios (kalbos ir komunikacijų sutrikimų ir kompleksinių sutrikimų); 2 priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 12 pradinės mokyklos klasių, 5 specialiosios lavinamosios klasės (7-16/21 metų 

mokiniams). Sudarytos sąlygos specialiųjų poreikių mokiniams, turintiems vidutinių didelių ir 

labai didelių ugdymosi poreikių gyventi bendrabutyje. 

- Į mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupė) priimami 

vaikai, gyvenantys Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje (pagal  deklaruotą gyvenamąją 

vietą), iš eilės pagal prašymo registravimo datą. 

- kitos savivaldybės teritorijoje gyvenantis vaikas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) 

priimamas tuo atveju, jei Kretingos savivaldybės mokyklose yra laisvų vietų. 

- Tėvai (globėjai) prašymą (pridedama) dėl vaikų priėmimo gali pateikti į skirtingus 

Mokyklų Grupių tipus: lopšelio, darželio, priešmokyklinio ugdymo. 

- Vaikui pradėjus lankyti Mokyklą, tėvai (globėjai) prašymą dėl vaikų priėmimo gali 

pateikti dar į vieną pasirinktą Mokyklą. 

Prašyme nurodoma: 

vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė; 

deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Kretingos rajono savivaldybėje; 

telefonas, elektroninis paštas; 

vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; 

pageidaujama Grupė, jos tipas; 

pageidaujama vaiko priėmimo į Grupę data (mokslo metai); 

duomenys apie pirmenybę, priimant vaiką į  Mokyklą (pagal šio Aprašo 16 punktą). 

Priimant vaikus į Grupes: 

- laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymų registracijos datą; 

- pirmenybė teikiama: 

- esant laisvų vietų Mokyklų Grupėse, vaikams, kuriems Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu paskirtas (Vaiko gerovės komisijos siūlymu) privalomas ikimokyklinis ar 

priešmokyklinis ugdymas;    

- vaikams, kurie auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą ir  nėra ugdomi 

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas; 

- vaikams, kurių abu tėvai dirba arba vienas iš jų mokosi bendrojo ugdymo,  profesinėse 

mokyklose kasdieniu būdu ar aukštojo mokslo įstaigoje nuolatinėse studijose; 

- vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų; 

- įvaikintiems vaikams, pateikus teismo sprendimą; 
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- kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) (vienas iš tėvų yra miręs, teismo pripažintas 

dingusiu be žinios, tėvystė iš viso nenustatyta); 

- vaikams, kurių brolis ir (ar) sesuo lanko tą pačią Mokyklą;  

- Mokyklos darbuotojų vaikams. 

Tėvai (globėjai), gavę registruotą laišką arba informaciją elektroniniu paštu, kad jų vaikas 

bus priimtas į Grupę, pateikia Mokyklos direktoriui šiuos dokumentus: nustatytos formos vaiko 

sveikatos pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimo kopiją, vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos 

pažymą Kretingos rajono savivaldybėje, prireikus - dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti 

teikiama pirmenybė priimant vaiką į Mokyklą. 

Vaikų priėmimas į Grupes organizuojamas kasmet, birželio - rugpjūčio mėnesiais. 

Vaikai į Grupes priimami rugsėjo 1 dieną. 

Mokslo metų eigoje, esant laisvų vietų, rengiamas papildomas priėmimas. 

Jei mokslo metų eigoje į Grupę pageidauja atvykti vaikas ir joje nėra laisvų vietų, 

Mokyklos direktorius nukreipia jį į artimiausią Mokyklą, vykdančią ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje yra laisvų vietų. 

Vaikas į Grupę priimamas sudarant dvišalę (vieno iš tėvų (globėjų) ir Mokyklos  

direktoriaus) ugdymo sutartį konkrečios ugdymo programos laikotarpiui. Sutartis sudaroma dviem 

vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, ir registruojama 

Mokymo sutarčių registracijos žurnale. 

- į Mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami 

priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai ir gyvenantys mokyklai priskirtoje 

aptarnavimo teritorijoje; 

- tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu gali būti priimami mokiniai, negyvenantys 

aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje pagal prašymo padavimo datą, jei 

yra laisvų vietų; 

- jei per mokslo metus į Mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, 

ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę, Mokyklų vykdančių formaliojo švietimo 

programas, tinklo taisyklių 25.7 punktu arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią 

mokyklą; 

- į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikas priimamas, kai tais kalendoriniais metais jam 

sueina 7 metai. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam 

reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas (tėvų, 

globėjų) prašymu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienerius metus gali būti ugdomas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą 

ugdymo programą; 

- tėvams, norintiems leisti vaiką į mokyklą anksčiau, nei jam yra suėję 7 metai, 

atsižvelgiama į individualia jų brandą ir pasirengimą mokyklai; 

- pagal pritaikytas pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių (darbinio) 

ugdymo programą į mokyklą priimami 21 metų asmenys, dėl įgimtų ir (ar) įgytų sutrikimų 

turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Trūkstant vietų pirmumo teise 

priimami asmenys, turintys labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; 

- mokiniai į mokyklą priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą 

direktoriui, kartu su prašymu pateikiamas vaiko gimimo liudijimas ar pasas, vaiko sveikatos 

pasas, ugdymo pasiekimų pažymėjimas arba atitinkamos mokymosi pakopos baigimo 

pažymėjimas, dokumentą (jo kopiją) patvirtinantį priėmimo pirmumą; 

- į specialiąsias lavinamąsias klases papildomai pateikiami specialiuosius poreikius 

įrodantys dokumentai (jų kopijos) teisės aktų nustatyta tvarka. 

- mokinių priėmimas įregistruojamas sudarant sutartį tarp mokyklos ir jo tėvų (globėjų, 

rūpintojų), priėmimas ir išvykimas iš mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu. 

- prašymas mokytis teikiamas tik į vieną pasirinktą Mokyklą nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 

10 d. 
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- priėmimą vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija. Rezultatai apie 

preliminarų priėmimą mokytis mokykloje skelbiami rugpjūčio 10-20 d. 

Užsienyje mokęsis mokinys į mokyklą priimamas ir į aukštesnę klasę keliamas  Švietimo 

ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. 

 

Mokytojų sąrašas: 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Išsilavinimas  Užimamos pareigos, 

mokomasis dalykas 
Kvalifikacinė kategorija 

1.  Ieva Rukšienė Aukštasis  direktorius  II vadybinė 

2.  Nijolė Vasiliauskienė Aukštasis direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

II vadybinė 

spec.klasės mokytojas vyresnioji specialioji 

pedagogė 

3.  Danutė Urnikienė Aukštasis direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

II vadybinė 

4.  Snaigutė Genutienė Aukštasis spec.pedagogas logopedė metodininkė 

5.  Airida Narvilienė Aukštasis logopedas  vyresnioji spec. pedagogė 

6.  Angelė Kleinauskaitė Aukštasis logopedas  logopedė metodininkė 

namų mokymas  

7.  Birutė Stanienė Aukštasis auklėtojas auklėtoja metodininkė 

8.  Adelė Venckuvienė Aukštasis auklėtojas vyresnioji auklėtoja 

9.  Irena Kubilienė Aukštesnysis  auklėtojas vyresnioji auklėtoja 

10.  Odeta Kerienė Aukštesnysis  auklėtojas vyresnioji auklėtoja 

11.  Nijolė Liutkutė Aukštesnysis  auklėtojas vyresnioji auklėtoja 

12.  Vilija Kuizinienė Aukštasis auklėtojas vyresnioji auklėtoja 

13.  Benedikta Butkevičienė Aukštasis auklėtojas vyresnioji auklėtoja 

14.  Irena Arienė Aukštesnysis auklėtojas vyresnioji auklėtoja 

15.  Gražina Drungienė Aukštesnysis  auklėtojas vyresnioji auklėtoja 

16.  Asta Sabaliauskienė Aukštasis auklėtojas vyresnioji auklėtoja 

17.  Birutė Zaleckienė Aukštesnysis  auklėtojas vyresnioji auklėtoja 

auklėtojas bendrabučio 

grupėje 

auklėtoja 

18.  Dalia Statnickienė Aukštasis Kūno kultūros mokytojas kūno kultūros mokytoja 

metodininkė namų mokymas 

19.  Laima Vaitkutė Aukštasis judesio korekcijos 

mokytoja 

neatestuota 

20.  Stasė Razgauskienė Aukštasis priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas 

vyresnioji auklėtoja 

21.  Regina Songailienė Aukštasis priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas 

auklėtoja metodininkė 

22.  Jūratė Gudonienė Aukštasis priešmokyklinio 

ugdymo pedagogas 

vyresnioji auklėtoja 

auklėtojas 

23.  Jolanta Gecevičienė Aukštasis muzikos mokytojas  muzikos mokytoja 

metodininkė 

24.  Vytautas Kubilinskas Aukštasis meninio ugdymo 

mokytojas 

vyresnysis muzikos 

mokytojas 

25.  Daiva Vyštartienė Aukštasis anglų kalbos mokytojas vyresnioji anglų kalbos 

mokytoja 

26.  Audronė Klapatauskienė Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 
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27.  Lina Jadenkuvienė Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

28.  Renata Šiaulienė Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

29.  Laima Kurklietienė Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

30.  Jolanda Agapova Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

31.  Virginija Zapalienė Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

32.  Sigita Tamošaitytė Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

33.  Aurelija Paulauskienė  Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

34.  Joana Matutienė Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

35.  Irena Šleinienė Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

36.  Irma Ilkevičienė Aukštasis pradinių klasių 

mokytojas 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė 

37.  Danutė Petrauskienė Aukštasis muzikos mokytojas vyr. muzikos mokytoja 

38.  Laima Idė Aukštasis kūno kultūros 

mokytojas 

kūno kultūros mokytoja 

metodininkė 

39.  Virgina Gaudutienė Aukštasis lavinamosios klasės 

mokytojas 

vyresnioji specialioji 

pedagogė 

40.  Aurelija Lukošienė Aukštasis lavinamosios klasės 

mokytojas 

vyresnioji specialioji 

pedagogė 

41.  Aurelija Juškienė Aukštasis lavinamosios klasės 

mokytojas 

vyresnioji specialioji 

pedagogė 

42.  Alma Petrokienė Aukštasis lavinamosios klasės 

mokytojas 

specialioji pedagogė 

43.  Birutė Bendikienė Aukštasis šokių mokytojas choreografijos mokytoja 

metodininkė 

44.  Bronė Plokštienė Aukštasis bibliotekininkas  

45.  Indrė Burbienė Aukštasis anglų kalbos mokytojas mokytoja 

 

Mokyklos pasiekimai 

Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių, ansamblių, šokių studijų konkurse ,,Aguonėlė 

2012‘‘  jaunučių šokių kolektyvas užėmė 1 vietą; 

6.2. Lietuvos mokinių konkurse ,,Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ ,,Šviesoforo“ 

būrelio komanda užėmė I vietą rajone ir I vietą zoniniams ture; 

6.3. Rajoninėse pradinių klasių mokinių kvadrato varžybose užimta III vieta;  

6.4. Rajono mokinių kūrybinio konkurso „Pravėriau vario vartelius“ mokinė laimėjo II 

vietą;  

6.5. Rajoniniame raiškiojo skaitymo konkurse  užimta 1 vieta; 

6.6. Vertimų konkurse mokinė apdovanota diplomu už gerą vertimą iš anglų kalbos; 

6.7. Kalbų kengūra:  

6.7.1. Auksinės kengūros anglų kalba - 1 diplomas; 

6.7.2. Auksinės kengūros lietuvių kalba – 7 diplomai; 

6.7.3. Sidabrinės kengūros lietuvių kalba – 4 diplomai; 

6.7.4.Sidabrinės kengūros anglų kalba – 1 diplomas.  
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6.8. Mokykloje-darželyje ,,Pasaka" vykusiame rajono mokyklų 1-4 klasių meninio 

skaitymo konkurse 3 mok. tapo laureatais; 

6.9. Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijoje vykusiame rajono mokyklų konkurse 

,,Kuriame žemaitiškai". 4a kl. mokinys tapo laureatu. 

Mokyklos bendruomenės tradicijos 

Mokyklai nuo 2012 m. vasario mėn. suteiktas M. Tiškevičiūtės vardas sukurta nauja 

mokyklos vėliava, informatyvus lankstinukas apie mokyklą. Kasmet pildomas mokyklos 

metraštis, kuriame fiksuojami svarbiausi mokyklos veiklos aspektai. Puoselėjamos įstaigos 

tradicijos, švenčiamos ir organizuojamos kalendorinės ir valstybinės šventės, įstaigoje vyrauja 

svetinga aplinka, mokytojai, ugdytiniai ir kiti bendruomenės nariai jaučiasi gerai, tėvai pasitiki 

mokyklos pedagogais ir kitais darbuotojais.  

Su dokumentais, reglamentuojančiais mokyklos veiklą galima susipažinti direktorės 

kabinete, mokytojų kambaryje, metodiniame kabinete, internetinėje svetainėje 

www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt . 

__________________ 

 

http://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt/

