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KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO, PREVENCINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ 

INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

tvarkos aprašas (toliau - aprašas) parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, Pradinio, 

pagrindinio ir 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 – Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

aprašas), 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) nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi 

pasiekimų, 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“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

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

mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais ir mokyklos strateginiu planu. 

2. Aprašu remiamasi rengiant ir atnaujinant mokyklos ugdymo turinio planavimo 

dokumentus. 

3. Apraše aptariami ugdymo turinio planavimo, ilgalaikio plano rengimo principai, tvarka, 

laikotarpiai, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį principai, mokyklos vieningi 

reikalavimai.  

4. Apraše vartojamos šios sąvokos: 

4.1. 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; 

4.2. Trumpalaikis planas – savaitės laikotarpiui numatyti mokinių ugdymosi pasiekimai, 

priemonės ir būdai jų siekti; 

4.3. Individualizuota ugdymo programa – Bendrajai programai neprilygstanti programa, 

pritaikyta mokinio, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių gebėjimams; 

4.4. Pritaikyta ugdymo programa – mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

pritaikyta Bendroji programa, leidžianti ugdytis pagal pradinio ugdymo Bendrąją programą; 

4.5. Dalyko programa – dalyko ugdymo tikslus ir  uždavinius, ugdymo turinį, metodus, 

integracinius ryšius su kitais dalykais ir mokinių pasiekimus numatanti programa.  

II SKYRIUS 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS 

 

5. Planavimas - tai plano sudarymo procedūra, nukreipta į plėtrą ir pokyčius, skirta dabarčiai 

ir ateičiai. Veiklos planavimas - tai tikslų formulavimo bei jų įgyvendinimui tinkamos veiksmų eigos 
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nustatymo nenutrūkstamas procesas, kurio metu atsižvelgiama į mokyklos vidinėje ir išorinėje 

aplinkoje vykstančius pokyčius. 

6. Planuodamas mokytojas priima sprendimus dėl: 

6.1. Bendrųjų programų, mokyklos steigėjo bei mokyklos keliamų ugdymo tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo, pritaikant klasės ir atskirų mokinių poreikiams, ugdymo proceso 

organizavimo, kad kiekvienas mokinys pagal savo išgales pasiektų kuo geresnių mokymosi rezultatų 

ir pasiekimų; 

6.2. ugdymo proceso planavimo, orientuojantis į gerą ugdymą(si), kiekvieno mokinio 

individualios pažangos rezultatus ir pasiekimus; 

6.3. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų pritaikymo ir vertinimo informacijos 

panaudojimo mokinių poreikiams nustatyti ir tolesniam mokymui(si) planuoti, savalaikei pagalbai 

užtikrinti; dėl mokinių mokymosi rezultatų bei pagalbos aptarimo su mokiniais ir jų tėvais. 

7. Ugdymo turinys mokykloje planuojamas Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytu 

mokymosi dienų skaičiumi ir remiantis mokyklos ugdymo plane nurodytu dalyko programai 

skiriamų valandų (pamokų) skaičiumi. 

8. Pradinių klasių ir dalykų mokytojai rengia ilgalaikius planus ir darbo su klase veiklos 

planą (1 priedas)  

9. Pradedantis dirbti (pirmi 2 metai) mokytojas rengia pamokos planus. 

10. Mokytojai rengia pritaikytas ugdymo programas, individualizuotas ugdymo programas, 

neformaliojo švietimo programas. 

 

III SKYRIUS 

ILGALAIKIO PLANO RENGIMO PRINCIPAI, TVARKA IR LAIKOTARPIAI 

 

11. Ilgalaikiai planai rengiami pagal nustatytą formą. Formoje nustatytos ilgalaikių planų 

pagrindinės privalomos dalys, paliekant mokytojui galimybę papildyti planą pagal savo poreikius. 

12. Svarbiausi ilgalaikio plano rengimo formos elementai: 

12.1. situacijos analizė (tai trumpa klasės charakteristika; pirmiausia nusakome bendrą 

informaciją: mokinių skaičius klasėje, vaikų amžius, berniukų ir mergaičių santykis, kiek jų lankė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas, priešmokyklinio ugdymo grupes, kiek mokosi toje pačioje klasėje 

antrus metus, mokymosi sąlygos namuose, reikalinga socialinė pagalba ir kt. Toliau nusakomi 

apibendrinti mokymosi pasiekimai, mokymosi ypatumai, kiek vaikų mokosi pagal individualias 

programas, psichologiniai ypatumai, mokymosi motyvacija ir pan.); 

12.2. bendrieji ugdymo uždaviniai:  

12.2.1. ugdymo prioritetai;  

12.2.2. tikslas;  

12.2.3. uždaviniai (padiktuoti klasės situacijos analizės, susiję su esminių kompetencijų 

ugdymu – pagal Bendrąsias programas);  

12.3. metų darbo sėkmės kriterijai; 

12.4. bendravimas ir bendradarbiavimas;  

12.5. mokymosi pasiekimai (mokyklos pavadinimas, mokslo metai, klasė, dalykas, dalyko 

tikslas, uždaviniai, vertybinės nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas, turinys, vertinimas, pamokų 

skaičius, pastabos) numatomi ir aprašomi Ilgalaikio plano lentelėje: 

12.5.1. mokyklos pavadinimas; 

12.5.2. mokslo metai; 

12.5.3. klasė; 

12.5.4. dalykas; 

12.5.5. dalyko tikslas; 

12.5.6. uždaviniai; 

12.5.7. 
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Eil. 

Nr. 

Pasiekimai 

(vertybinės nuostatos, 

gebėjimai, žinios ir 

supratimas) 

Turinys 

(veiklos, temos, 

diferencijavimas) 

Vertinimas  Pamokų 

skaičius 

Pastabos 

(refleksija) 

1.      
 

12.5.7.1. skiltis Pasiekimai pildoma pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose nurodytus atitinkamos klasės mokinių turimus pasiekti gebėjimus, žinias ir supratimą; 

12.5.7.2. skiltis Turinys pildoma pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose nurodytas atitinkamos klasės mokinių galimas/turimas įgyvendinti veiklas, reikalingas 

išdėstyti temas. Visi mokiniai įsisavina tą patį mokymo turinį, bet neperžengdami savo galimybių ir 

tik jiems būdinga sparta. Ugdymo turinio diferencijavimo galimybes nurodantys žodžiai, frazės ar 

sakiniai rašomi pasviruoju šriftu. Šioje skiltyje mokytojas nenurodo, kaip diferencijuojamos užduotys 

mokiniams, kuriems taikomos pritaikytos ir individualizuotos ugdymo programos. Mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytojai rengia pritaikytas ir individualizuotas ugdymo 

programas;  

12.5.7.3. skiltyje Vertinimas nurodoma, kokia forma vyks mokinių žinių ir gebėjimų 

vertinimas baigus temą, skyrių ar jo dalį. Tinkamos vertinimo formos:  

12.5.7.3.1. kontrolinis darbas skiriamas baigus didesnės apimties temą. Jis gali trukti 30-45 

minutes. Apie kontrolinį darbą mokiniams pranešama iš anksto. Rekomenduojama sudarant 

kontrolinio darbo užduotis laikytis eiliškumo: nuo lengvesnių užduočių eiti prie sunkesnių, kad 

kiekvienas mokinys galėtų atlikti nors kelias paprastesnes užduotis ir gauti atitinkamą įvertinimą; 

12.5.7.3.2. patikrinamasis darbas (testas ar kryptingai parinktos užduotys), kurio atlikimui 

skiriama 30 minučių. Galima įspėti mokinius iš anksto, atsižvelgiant į patikrinimo tikslus ir klasės 

lygį; 

12.5.7.3.3. savarankiškas darbas, kurio atlikimui skiriama 30 minučių. Savarankiško darbo 

metu mokiniai gali naudotis savo užrašais, vadovėliais, atlasais, žodynais ir kt.; 

12.5.7.3.4. apklausa žodžiu ar raštu, kurios atlikimui skiriama nuo 10 iki 20 minučių. 

Taikoma norint išsiaiškinti didelės apimties temos ar skyriaus tarpinius rezultatus; 

12.5.7.3.5. projektinis darbas, kurio atlikimui skiriamas laikas ir pamokų metu konsultacijai 

su mokytoju bei klasės draugais, ir namuose. Vertindamas projektinius darbus, mokytojas turi turėti 

aiškią projekto veiklos sudedamųjų lentelę, kurioje kiekviena veikla įvertinama mokytojo numatytais 

balais. Bendras projekto vertinimas gaunamas išvedus atskirų projekto veiklų balų vidurkį; 

12.5.7.3.6. kita: rašinėliai, iliustracijos, specializuoti namų darbai, vaidinimas, retkarčiais 

galima vertinti mokinio darbą pamokoje, jei mokytojui ši forma atrodo priimtina ir naudinga; 

12.5.4. skiltyje Pamokų skaičius nurodoma, kiek pamokų bus skirta temos, pamokų ciklo ar 

skyriaus  nagrinėjimui, numatant ir skliaustuose užrašant rezervinių pamokų skaičių; 

12.5.5. skiltyje Pastabos mokytojas fiksuoja bet kokią jam naudingą informaciją, susijusią 

su planavimu, darbu klasėje, temų diferencijavimu ir programų integravimu ir t.t. 

13. Ilgalaikis planas rengiamas vieneriems mokslo metams. 

14. Ilgalaikiams planams pritariama metodinės grupės susirinkimuose. 

15. Ilgalaikius planus mokytojai suderina su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui 

iki rugsėjo 5 d. 

16. Pritaikytos ir individualizuotos ugdymo programos rengiamos metams. 

17. Neformaliojo švietimo ugdymo programos rengiamos metams. 

18. Mokytojas naudojasi mokytojų knygose pateiktais trumpalaikiais pamokos planais.  

 

IV SKYRIUS 

PREVENCINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ 

PRINCIPAI  

 

19. Prevencinės ir kitos programos (toliau – Programos) integruojamos į pradinio ugdymo 

turinį, nedidinant Mokyklos ugdymo plane nustatytų dalykui skirtų pamokų skaičiaus.  
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20. Programų integravimo principai: 

20.1. „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu 

Nr. ISAK – 494. Programa integruojama į mokomuosius dalykus, veiklas, klasės valandėles, 

popamokinę ir projektinę veiklą, organizuojamus renginius, ne mažiau  kaip 5 val. per metus;  

20.2. „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“ integruojama į mokomuosius dalykus, veiklas, 

klasės valandėles, popamokinę veiklą, organizuojamus renginius ir neformalųjį švietimą; 

20.3. „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. Nr. V-941. Programa taikoma 

įvairių poreikių vaikams, ji integruojama į mokomuosius dalykus, neformalųjį ugdymą ir klasės 

valandėles, kultūrinę pažintinę veiklą; 

20.4. „Žmogaus saugos“ programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159. Žmogaus saugos bendrosios programos 

pakeitimai, patvirtinti  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 

V-655. Programa integruojama į visus mokomuosius dalykus, klasės auklėtojo veiklą; 

20.5. „Ugdymo karjerai programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. Nr. V-72. Programa integruojama į mokomuosius dalykus, veiklas;  

20.6. Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos,  patvirtintos Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190. Rekomendacijos 

integruojamos į visus mokomuosius dalykus, klasės auklėtojo veiklą; 

20.7. Mokyklos pasirinktos prevencinės programos integruojamos į klasės auklėtojo veiklą.  

20.8. Informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 

priemonė. 

21. Klasių mokytojai planuodami integruojamųjų programų turinį, pasirenka temas klasės 

lygiui, atsižvelgiant į mokinių amžių, patirtį, individualius ar grupės poreikius, ugdomosios veiklos 

pobūdį.  

22. Programas vykdo klasių mokytojai, sveikatos priežiūros kt. specialistai. 

23. Ugdymo(si) pasiekimai vertinami pagal Programoje pateiktus reikalavimus: ką mokinys 

privalo žinoti, gebėti, kokius įgūdžius ir vertybines nuostatas turi įgyti. 

 

V SKYRIUS 

VIENINGI REIKALAVIMAI KLASĖS DOKUMENTACIJAI TVARKYTI 

 

24. Mokytojas savo darbe vadovaujasi vieningais mokyklos reikalavimais:  

24.1. sąsiuvinio antraštė: 

M. Tiškevičiūtės mokyklos 

1 klasės mokinio (-ės) 

Vardenio Pavardenio 

lietuvių kalbos darbai 

24.2. datos rašymas: 

24.2.1. 1-2 klasėse data rašoma eilutės viduryje, nurodant mėnesį žodžiu ir dieną (Gruodžio 7 d.); 

24.2.2. 3 klasėje data rašoma eilutės viduryje, nurodant metus, mėnesį ir dieną skaitmenimis 

(2008-12-07); 

24.2.3. 4 klasėje data rašoma paraštėje, nurodant mėnesį ir dieną (12-07); 

24.3. diktantai ir patikrinamieji darbai 2, 3, 4 klasėse rašomi patikrinamųjų darbų 

sąsiuviniuose; 

24.4. baigiamieji kontroliniai darbai 1-4 klasėse rašomi mokslo metų pabaigoje; 

24.5. taisant klaidas laikomasi šių reikalavimų: 

24.5. 1. 1 klasėje – klaidos ištaisomos; 

24.5.2. 2 klasėje – klaidos ištaisomos vidutinių gabumų mokiniams, gabiems klaidos tik 

pabraukiamos; 

24.5.3. 3 klasėje – klaidos pabraukiamos, silpniems mokiniams – ištaisomos; 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/%C5%BDmogaus%20saugos%20bendrosios%20programos%20pakeitimas.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/%C5%BDmogaus%20saugos%20bendrosios%20programos%20pakeitimas.pdf
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24.5.4. 4 klasėje – klaidos pabraukiamos, ypač silpniems mokiniams - ištaisomos; 

24.5.5. klaidų skaičių paraštėje žymime vertikaliais brūkšneliais tose eilutėse, kuriose 

randamos klaidos; 

24.6. lietuvių kalbos sąsiuvinių pirmuose puslapiuose pradedama rašyti pirmame tarpelyje 

(pirmoje linijoje), visuose kituose – ant pirmos linijos (išskyrus 1-2 klasėse); 

24.7. matematikos sąsiuviniuose rašoma nuo viršaus ir šono paliekant 2 langelius. Tarp 

pratimų taip pat paliekami 2 langeliai. 

25. Klasės elektroninis dienynas pildomas pagal mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo 

nuostatus.  

26. Mokytojo metinės veiklos aplanke turi būti: 

26.1. ilgalaikis planas; 

26.2. integruojamų į ugdomuosius dalykus prevencinių programų įgyvendinimo priemonių 

planas; 

26.3.  mokinių saugos elgesio instruktažų temų lapas; 

26. 4. pažintinės, meninės, kultūrinės, sportinės ir kt. veiklos planas (integruojamųjų projektų 

planas); 

26.5.  pamokų, neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai; 

26.6. mokytojo vedamų neformaliojo ugdymo (būrelio) programa; 

26.7. kiti dokumentai (mokyklos tikslai ir uždaviniai, įvairios mokyklos tvarkos, 

reglamentuojančios mokytojo darbą, klasės mokinių sąrašas, pamokų tvarkaraštis, mokinių lankomų 

būrelių sąrašas ir kt.). 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Aprašu vadovaujasi pradinių klasių ir dalykų mokytojai, . 

29. Aprašas gali būti tobulinamas, reikalui esant papildomas ir analizuojamas Mokytojų 

tarybos posėdžiuose kasmet prieš prasidedant mokslo metams.  

30. Aprašo įgyvendinimą koordinuoja mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui.  

31. Raštinės vedėjas elektroniniu paštu informuoja aprašo vykdytojus apie dokumento 

priėmimą ir paskelbimą Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos internetinėje svetainėje 

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

____________________ 

 

http://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt/
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Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos  

pradinių klasių mokinių ugdymo turinio planavimo,  

prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį 

tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

DARBO SU KLASE VEIKLOS PLANAS 

202.. – 202.. m. m. 

 

Mėnuo 

 

Darbo kryptys 

Su klase Individualus Prevencinės ir kitos 

ugdymo programos  

Karjeros ugdymo ir 

darnaus vystymosi 

programa 

Darbas su tėvais.  

Klasės ir bendri tėvų 

susirinkimai. 
Klasės valandėlės, 

išvykos, ekskursijos, 

projektinė veikla 

Konsultacijos, pagalba, 

darbas su rizikos grupių 

vaikais 

Rugsėjis      

Spalis      

Lapkritis      

Gruodis      

Sausis      

Vasaris      

Kovas      

Balandis      

Gegužė      

__________________________ 

     


