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PATVIRTINTA 
Prienų “Revuonos” pagrindinės mokyklos 
Direktorės 2019-08-30 
Įsakymu Nr. (1.3)-V1-115 

 
PRIENŲ “REVUONOS” PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2019–2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 
 

2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANO ANALIZĖ 
 
2018-2019 m. m. ugdymo plano tikslas - įgyvendinti mokykloje vykdomas pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas, organizuojant ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys 
pasiektų geresnių ugdymo(-si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir 
dalykinių kompetencijų. 

2018-2019 m. m. ugdymo plano uždaviniai: 
1.  nustatyti pamokų skaičių, skirtą Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programoms 

įgyvendinti bei susitarti dėl ugdymo proceso mokykloje įgyvendinimo ir pritaikymo 
pagal mokinių poreikius; 

2.  organizuoti pamokas, sudarant sąlygas spręsti realaus pasaulio problemas ir mokant 
mokinius įsivertinti savo bendrąsias bei dalykines kompetencijas; 

3.  išradingai ugdymui pritaikyti netradicines erdves, suteikiančias mokiniams galimybę 
įgyti įvairesnės patirties. 

2018-2019 mokslo metais mokykloje buvo vykdomas priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, 
jaunimo 6-9 klasių, produktyvusis 9 ir 10 klasių ugdymas bei neformalusis švietimas. Specialiojo 
ugdymo skyriuje buvo mokiniai ugdomi 5-10 specialiosiose, 1-10 lavinamosiose ir pirmųjų-trečiųjų 
metų socialinių įgūdžių ugdymo klasėse. 

Skirstant mokytojams darbo krūvį atsižvelgiama į mokinių poreikius ir mokytojų galimybes, 
šią sritį reglamentuojančius dokumentus ir mokyklos turimas lėšas. 

Siekiant ugdymo procesą mokykloje įgyvendinti ir pritaikyti pagal mokinių poreikius buvo 
vykdytos mokinių, jų tėvų bei mokytojų apklausos, 5 klasių ir naujai atvykusiems mokiniams 
atliktas tyrimas, siekiant nustatyti kiekvieno mokinio vyraujančius mokymosi stilius ir parengtos 
rekomendacijas mokytojams „Mokymosi stilius ir mokymosi strategijos“. Atlikus apklausų ir 
tyrimų duomenų analizę išsiaiškinti mokinių poreikiai ugdymui, į kuriuos atsižvelgta sudarant 
mokyklos ugdymo planą. 

Mokykloje buvo tęsiamas dailės kryptingo meninio ugdymo programos įgyvendinimas 2-8 
klasių mokiniams. Dailės kryptingam meniniam ugdymui kiekvienoje klasėje buvo skiriama po 
vieną savaitinę neformaliojo švietimo pamoką. 6a ir 6b, 7a ir 7b, 8a ir 8b klasėse buvo vykdomas 
diferencijuotas dailės dėstymas, sudarant atskiras grupes pasirinkusiems dailės kryptingą meninį 
ugdymą ir jo nepasirinkusiems mokiniams. 

Siekiant teorinio ir praktinio mokymosi dermės mokykloje buvo tęsiamas produktyvusis 
mokymas tai pasirinkusiems 9 ir 10 klasių mokiniams. 

5-10 klasių mokiniams buvo siūlyta mokytis pasirenkamųjų dalykų bei dalykų modulių. 
Atsižvelgus į mokinių pageidavimus pagilinta anglų kalba buvo dėstoma 5- 8 klasėse, pagilinta 
kūno kultūra – 5-6 ir 8 klasėse, anglų kalbos modulis – 9-10 klasėse, lietuvių kalbos ir matematikos 
moduliai – 10 klasėje. 
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Siekiant optimizuoti mokinių mokymosi krūvius mokykloje buvo intensyvinamas žmogaus 
saugos 5 ir 9 klasėse bei pilietiškumo pagrindų mokymas 10 klasėje visą dvejiems metams skirtą 
kursą išdėstant per vienerius mokslo metus. 

Mokymosi pagalbai organizuoti buvo skirtos konsultacijos, kurias pagal dalykų mokytojų 
rekomendacijas arba savo poreikius galėjo lankyti visi mokiniai. Pradinių klasių mokiniams 
konsultacijas vedė klasių vadovai ir tam buvo skirta viena akademinė valanda per dvi savaites. 5-10 
klasių mokiniams buvo organizuojamos kalbų ir socialinių mokslų bei gamtos mokslų ir 
matematikos konsultacijos keturias dienas per savaitę. Konsultacijas vedė dalykų mokytojai ir 
pagalbos mokiniui specialistai, joms buvo skirtos aštuonios akademinės valandos per savaitę.  

Mokyklos metodinė taryba siekdama išsiaiškinti esamą situaciją ir paskatinti mokytojus 
sudaryti sąlygas mokiniams spręsti realaus pasaulio problemas, priėmė susitarimus, jog kiekvienas 
mokytojas praves atvirą patirtinio mokymo(si) pamoką. Aptarus pravestas pamokas ir atlikus 
mokytojų apklausą, atliktas tyrimas „Patirtinis mokymas pamokoje“, kurio rezultatai ir 
rekomendacijos pateikti mokytojų tarybos posėdyje. Mokslo metų pabaigoje įvyko mokytojų 
metodinė konferencija „Patirtinis mokymas(is) pamokose“, kurioje dauguma mokyklos mokytojų 
pasirinkta forma pristatė savo darbo patirtį. 

Mokykloje buvo priimti susitarimai, kad kiekvienas mokytojas savo pamokose stebi ir 
fiksuoja mokinių dalykines kompetencijas jam tinkamiausiu būdu. 

Siekiant sudaryti sąlygas mokiniams įsivertinti bendrąsias kompetencijas mokyklos 
metodinė taryba inicijavo susitikimą su Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktorės pavaduotoja 
ugdymui Giedre Tautvydiene, kuri pristatė savo įstaigos turimą patirtį. Išanalizavus metodinę 
literatūrą ir esamus pavyzdžius, buvo parengtas Mokinių bendrųjų kompetencijų įsivertinimo 
įrankis, kurį patvirtino mokyklos direktorė. Šis įrankis išbandytas su 4-10 klasių mokiniais. 

Siekiant išradingai ugdymui pritaikyti netradicines erdves, suteikiančias mokiniams 
galimybę įgyti įvairesnės patirties, buvo atliktas mokyklos veiklos kokybės tyrimas „Mokymasis ne 
mokykloje“, buvo stebimos ir fiksuojamos netradicinėse erdvėse vedamos mokytojų pamokos, 
analizuojama, kiek jos yra tikslingos. Gauti rezultatai pristatyti mokytojams ir priimti susitarimai 
naudoti ugdymui įvairias mokyklos aplinkas bei aplinkas už mokyklos ribų. 

Dalyvaujant Erasmus+ projektuose mokytojai kėlė kvalifikaciją ir dalinosi patirtimi, 
mokiniai dalyvavo mokymosi mainuose užsienyje. Mokykloje buvo organizuoti du savaitės trukmės 
priėmimai mokiniams ir mokytojas projektų partneriams. Dalyvavimas projektuose skatina mokinių 
motyvaciją, ugdo jų bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

Mokytojai bendradarbiavo su Vaiko gerovės komisija, siekdami kuo geriau organizuoti 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą.  

Mokykloje buvo naudojamas elektroninis dienynas „TAMO“, tai padėjo mokyklos 
bendruomenei operatyviau teikti informaciją apie ugdymo procesą.Tėvai sistemingai gaudavo 
informaciją apie vaiko ugdymąsi iš dalykų mokytojų, pagalbos specialistų, klasės vadovo ar 
mokyklos administracijos. Dalykų mokytojai taip pat tėvus informuodavo dalyvaudami klasių tėvų 
susirinkimuose ir pravesdami individualius pokalbius. 

Buvo nuolat stebimi mokinių pasiekimai, trimestrų bei mokslo metų pabaigoje rengiamos 
ataskaitos mokyklos bendruomenei. Išsiaiškinami ir skatinami puikiai bei labai gerai besimokantys, 
o taip pat didelę pažangą (0,2 balo ir daugiau) padarę ir puikiai mokyklą lankę mokiniai. Visų klasių 
mokiniai, kartu su klasių vadovais, pildė atnaujintus  asmeninės pažangos lapus. Individualūs 
ugdymo planai buvo pildomi specialiojo skyriaus, produktyviojo mokymo, jaunimo klasių ir 
bendrojo ugdymo klasių mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių. 
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Mokykloje vykdytas ugdymas karjerai. Mokiniai lankėsi įvairiose profesinio mokymo 
įstaigose, Prienų ir aplinkinių rajonų įvairiose įstaigose ir organizacijose, dalyvavo mokykloje 
vykstančiuose užsiėmimuose ir paskaitose, skirtuose karjeros ugdymui. 

2018-2019 m. m. mokiniai aktyviai dalyvavo neformaliame švietime, tarptautiniuose, šalies 
bei rajoniniuose konkursuose, projektuose bei dalykinėse olimpiadose bei tapo šių renginių 
laimėtojais. Net 14 mūsų mokyklos mokinių buvo pakviesta dalyvauti Prienų rajono mokyklų 
mokiniams skirtoje šventėje „Pasidžiaukime kartu“, 4 mokiniai pagerbti geriausiųjų krašto mokyklų 
sportininkų apdovanojimuose „Obuolys 2018“. 

2017-2018 m. m. mokykloje buvo organizuoti Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 
2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams. Jų rezultatai buvo pristatyti mokytojų tarybos posėdyje, susitarta dėl 
rezultatų analizės dalykų mokytojų metodinėse grupėse ir informacijos apie priimtus susitarimus ir 
sprendimus, siekiant gerinti mokinių pasiekimus, pateikimo direkcinei tarybai. Į šių testų rezultatus 
mokytojai atsižvelgė planuodami savo veiklą 2018-2019 m. m. 2018-2019 m. m. mokykloje vėl 
buvo vykdomi Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams. Su 
rezultatais mokytojai susipažino mokytojų tarybos posėdyje. 

 
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1 2019–2020 mokslo metų Prienų “Revuonos” pagrindinės mokyklos ugdymo planas 

(toliau – ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, suaugusiųjų 
pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmos pakopos), pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotos 
programos, socialinių įgūdžių ugdymo programos ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo 
vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 

2 Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–
2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo 
planų patvirtinimo“  (toliau tekste BUP) ir kitais teisės aktais. 

3 Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planą, rėmėsi švietimo stebėsenos, 
nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių 
pasiekimų ir pažangos vertinimo procese informacija, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir 
išorės vertinimo duomenimis. 

4 Ugdymo plano tikslas - įgyvendinti mokykloje vykdomas pradinio ir pagrindinio 
ugdymo programas, organizuojant ugdymo procesą taip, kad būtų sudarytos lygios galimybės 
kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų 
ir dalykinių kompetencijų. 

5 Ugdymo planų uždaviniai: 
5.1 nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms 

įgyvendinti bei susitarti dėl ugdymo proceso mokykloje įgyvendinimo ir pritaikymo pagal mokinių 
poreikius; 

5.2 organizuoti pamokas, sudarant sąlygas spręsti realaus pasaulio problemas ir mokant 
mokinius įsivertinti savo bendrąsias bei dalykines kompetencijas; 

5.3 tarptautiniuose projektuose įgytas žinias ir patirtį panaudoti mokinių pasiekimams 
gerinti. 
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II SKYRIUS. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 
I SKIRSNIS. MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

6 Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d. 
7 Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5-10 ir 

socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos. 
8 Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.  
9 Ugdymo procesas organizuojamas trimestrais: 

Trimestras Klasės Pradžia Pabaiga 
I trimestras 1-10 ir socialinių 

įgūdžių ugdymo 
klasės 

2019 m. rugsėjo 2 d. 2019 m. lapkričio 29 
d. 

II trimestras 1-10 ir socialinių 
įgūdžių ugdymo 
klasės 

2019 m. gruodžio 2 d. 2020 m. kovo 13 d. 

1-4 klasės 2020 m. birželio 5 d. 
5-10 ir socialinių 
įgūdžių ugdymo 
klasės 

2020 m. birželio 19 d. 

 
10 Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

Pavadinimas Laikotarpis 
Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – 2019 m. spalio 31 d. 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d. 
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17
Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams 2020 m. birželio 8 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

Vasaros atostogos 1-10 ir socialinių įgūdžių 
ugdymo klasės mokiniams 

2020 m. birželio 22 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

 
11 Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė pirmose 

klasėse – 35 min., o likusiose klasėse – 45 min. 
12 Oro temperatūrai mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje esant minus 20°C ar 

žemesnei į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant minus 25°C ar žemesnei –ir kitų klasių 
mokiniai. Oro temperatūrai esant 30°C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso 
organizavimo vėsesnėse mokyklos aplinkose į mokyklą gali nevykti visų klasių mokiniai. 
Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymas organizuojamas mokyklos pasirinkta forma. 
Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektoriniame 
dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Oro temperatūrai esant 30°C ar 
aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas visų klasių mokiniams. Direktoriaus 
sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas. 

13 Mokyklos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 
gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius 
ugdymo procesą, mokyklos direktorius sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo 



5 
 

 

procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su 
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu. 

 
II SKIRSNIS. MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 
Reglamen-
tuota BUP 

Susitarimas Priimti sprendimai 

6. Mokyklos 
ugdymo plano 

rengimo 

Rengti visoms mokykloje įgyvendinamoms programoms vieną ugdymo 
planą vieneriems mokslo metams. 

15.1 Mokyklos 
ugdymo turinio 
įgyvendinimo 

integruojant į jį 
prevencines ir 

integruojamąsias 
programas 

 Tęsti Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos 
įgyvendinimą, integruojant ją į klasės vadovo veiklas - per mėnesį 
skiriant 2 klasės valandėles. 

 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją 
programą įgyvendinti 1-10 klasėse integruojant į mokomųjų dalykų 
programų turinį bei klasių auklėtojų veiklas: 

Mokomasis dalykas Integruojama tema 
Technologijos ir ikiprofesinis 
mokymas 

Sveikatos, sveikos gyvensenos ir 
šeimos samprata. 

Fizinio ugdymo Fizinis aktyvumas. 
Technologijos ir ikiprofesinis 
mokymas 

Sveika mityba. 

Anglų, lietuvių, prancūzų, 
rusų, vokiečių kalbos 

Veikla ir poilsis. 

Gamta ir žmogus, geografija, 
pasaulio pažinimas 

Asmens ir aplinkos švara. 

Klasės valandėlė (sveikatos 
priežiūros specialistė) 

Lytinis brendimas. 

Klasės valandėlė (psichologė) Psichikos sveikata. 
Klasės valandėlė (socialinė 
pedagogė) 

Socialinė sveikata. 

 Bendradarbiaujant su VšĮ „Sveikatai palankus“ mokykloje bus 
vykdomos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas “Vaikų sveikos 
gyvensenos akademija” Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-04-0017. Projekto metu 
užsiėmimai apie sveiką gyvenseną bus vykdomi 1-8 klasių mokiniams. 

Data Klasės 
2019-10-10, 2019-10-24 4b, 5 
2019-11-14, 2019-12-12 2, 3 
2019-12-19, 2020-01-16 1, 4a 
2020-01-30, 2020-02-06 6a, 6b, 7b 
2020-02-27, 2020-03-05 7a, 8a, 8b 

 Ugdymo karjerai programa įgyvendinama, integruojant ją į klasės 
vadovo veiklas - per mokslo metus skiriant bent 2 klasės valandėles. 

 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos programa integruojama į klasės vadovų veiklą per mokslo 
metus skiriant ne mažiau nei 2 klasės valandėles. 

 Etninės kultūros bendroji programa 1-10 klasėse integruojama į 
dailės, istorijos (5-10 klasėse) ir pasaulio pažinimo (1-4 klasėse), lietuvių 
kalbos, muzikos, technologijų programas, skiriant kiekvieno dalyko ne 
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mažiau kaip po 2 pamokas per metus. 
 Mokinių švietimas nacionalinio saugumo klausimais 5-10 klasėse 

integruojamas į istorijos bei pilietiškumo pagrindų dalyko turinį. 
Mokytojai atitinkamas temas numato savo ilgalaikiuose dalyko planuose. 

 Informacinio raštingumo ugdymas pradinėse klasėse integruojamas 
į dalykų programas, o 5-10 klasėse šios temos įtraukiamos į informacinių 
technologijų dalyko kursą. 

 Verslumo ir finansinio raštingumo temos 5-10 klasėse 
integruojamos į technologijų bei ikiprofesinio mokymo, matematikos ir 
ekonomikos ir verslumo dalykus. 

 Antikorupcinio ugdymo įgyvendinimas organizuojamas per 
renginius ir veiklas po pamokų, šią veiklą planuoja ir organizuoja 
socialinė pedagogė. 

 Žmogaus saugos bendroji programa pradiniame ugdyme 
integruojama į dalykų programų turinį, o pagrindiniame ugdyme 
(išskyrus 8b ir 9b klasėse) dėstoma kaip atskiras dalykas, 8b klasėje 
žmogaus saugos 0,5 savaitinės pamokos integruojama su fizika, 9b 
klasėje žmogaus saugos 0,5 savaitinės pamokos integruojama su 
ikiprofesiniu ugdymu; 

 Į visus mokomuosius dalykus integruojamos bendrųjų 
kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos: mokymo 
mokytis, komunikavimo, darnaus vystymosi, sveikų gyvenimo įgūdžių, 
kultūrinio sąmoningumo. Šių programų turinys atsispindi mokytojų 
parengtuose ilgalaikiuose pamokų planuose. 

 Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas: 
o pradiniame ugdyme informacinės komunikacinės 

technologijos naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip 
pat mokoma informacinių komunikacinių technologijų 
pradmenų.  

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

o 7 klasėje pirmą pusmetį pamokos skiriamos informacinių 
technologijų bendrosios programos kursui, o antrą 
pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai 
su kitais dalykai (skiriant po 2 pamokas):  

Mėnuo Dalykas 

Lietuvių kalba, matematika 2020 m. vasaris 
Anglų kalba, biologija 2020 m. kovas 
Rusų kalba, fizika 2020 m. balandis 
Technologijos, geografija 2019 m. gegužė 
Istorija 2019 m. birželis 

o 8 klasėje – pirmą pusmetį informacinių technologijų 
mokoma integruotai su matematika, o antrą pusmetį 
pamokos skiriamos informacinių technologijų 
bendrosios programos kursui. 

o 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). 
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o 9 klasių informacinių technologijų kursą sudaro 
privalomoji dalis, o 10 klasių mokiniai pasirinko ir 
mokysis vieną iš pasirenkamųjų programavimo 
pradmenų ar kompiuterinės leidybos pradmenų modulių. 

 Laisvės kovų istorijai mokyti 10 klasėje skiriama 18 pamokų, 
integruojant temas į istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų 
pamokas ir skiriant kiekviename dalyke po 6 pam. 

 8b, 9b ir 10j klasėse dorinis ugdymas (0,5 savaitinės pamokos) 
integruojamas su lietuvių kalba; 

 9b klasėje ekonomikos ir verslumo ugdymas (0,5 savaitinės 
pamokos) integruojamas su matematika; 

 8b, 9b ir 10j klasėse technologijos integruojamos į ikiprofesinį 
ugdymą; 

 žmogaus saugos (0,5 savaitinės pamokos) 8b klasėje integruojama 
su fizika, o 9b klasėje - su ikiprofesiniu ugdymu; 

 Specialiosiose klasėse bus dėstomas integruotas gamtamokslinis 
ugdymas ir integruotas socialinis ugdymas. 

 Mokslo metų eigoje gali būti vedamos pamokos integruojant kai 
kurias kelių dalykų temas ar problemas. 

 Integruotoje pamokoje turi būti siekiama dalykų bendrosiose 
programose numatytų rezultatų. 

 Integruojamųjų dalykų turinį būtina numatyti rengiamuose 
ilgalaikiuose dalykų planuose, klasės vadovų veiklos planuose. 

 Integruojamųjų pamokų turinys įrašomas abiejų dalykų apskaitai 
skirtuose puslapiuose elektroniniame dienyne. 

15.3 Mokymosi 
pasiekimų ir 

pažangos 
vertinimo 

Mokinio besimokančio pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi 
pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis  Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 
vertinimo tvarka patvirtinta 2019-08-30 įsakymu Nr. (1.3)-V1-133. 

15.4 Mokymosi 
pasiekimų 
gerinimo 

priemonių 
įgyvendinimo ir 

mokymosi 
pagalbos 
teikimo 

Mokymosi procesas mokykloje nuolat stebimas ir stengiamasi laiku 
nustatyti mokiniui kylančius mokymosi sunkumus. Apie atsiradusius 
mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo pagalbos 
specialistai, mokinio tėvai ir kartu tariamasi, kaip bus organizuojama 
veiksminga mokymosi pagalba. 

Mokymosi pagalbą mokiniui suteikiama, kai jo pasiekimų lygis 
(vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo 
bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; kai kontrolinis 
darbas įvertinamas nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų 
priežasčių praleido dalį pamokų ir pan.  

Mokymosi pagalbą teikiama: 
 pirmiausia pamokoje kaip grįžtamąjį ryšį, pagal jį nedelsiant turi 

būti koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) 
užduotis, metodikas ir kt.;  

 skiriant pusę darbo su klase laiko individualioms ar grupinėms 
konsultacijoms pradinių klasių mokytojams; 

 organizuojant keturias dienas per savaitę kalbų, gamtos ir tiksliųjų 
mokslų bei pagalbos mokiniui specialistų konsultacijas pagal iš anksto 
patvirtintą grafiką, kurių lankymo trukmę ir poreikį mokiniui 
rekomenduoja mokantis mokytojas ar pasirenka pats mokinys. 

2016 m. rugpjūčio 31 d. direktorės įsakymu Nr. (1.3)-V1-173 
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direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Alaburdienė paskirta atsakinga už 
mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir mokinių pasiekimų gerinimo 
veiklų koordinavimą mokykloje. 

2013 m. rugpjūčio 26 d. direktorės įsakymu Nr. (1.3)-V1-235A 
direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Skučienė yra paskirta atsakinga už 
mokymosi pagalbos organizavimą mokykloje, o direktorės pavaduotoja 
ugdymui Kristina Belenavičienė – Specialiojo ugdymo skyriuje. 
Mokymosi pagalbos organizavimas aprėpia ne tik priimamus 
sprendimus, bet ir panaudotų priemonių poveikio analizę. 

15.5 Švietimo 
pagalbos 
teikimas 

 Mokiniams teikiama socialinio pedagogo, psichologo, logopedo, 
specialiojo pedagogo ir judesio korekcijos specialisto pagalba 
atsižvelgiant į ŠPT išvadas, mokinių poreikius ir mokyklos galimybes. 

 Klasės vadovo pageidavimu gali būti teikiama mokymosi pagalba 
tikslinei grupei ar klasei. Pagalba teikiama atsižvelgus į BUP 
rekomendacijas. 

15.6 Neformaliojo 
vaikų švietimo 

pasiūlos ir 
organizavimo 

Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje atlieka mokinių bei jų 
tėvų apklausą ir įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo 
švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, 
atsižvelgdama į juos, pagal galimybes siūlo neformaliojo švietimo 
programas. 

Mokykloje vykdant neformaliojo vaikų švietimo programas siekiama: 
 siūlyti mokiniams pasirinkti kuo įvairesnes jų poreikius 

atitinkančias veiklas; 
 vykdyti veiklas patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, 

padedančiose įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo tikslus; 
 skirti veiklai įgyvendinti valandas, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, 

periodiškumą, trukmę. Valandos nustatomos kiekvienai ugdymo 
programai visiems mokslo metams. 

Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai 
pasirenkamas. Neformaliojo švietimo grupėje mokinių skaičius yra ne 
mažesnis kaip 12 mokinių. 

Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujančius mokinius 
mokykla žymi Mokinių registre. 

Šiais mokslo metais organizuojamos neformaliojo švietimo 
programos: 

Pavadinimas Klasės Valandos 

1-4 klasės     
Krašto pažinimo būrelis 1-4 1 
Judriųjų žaidimų būrelis 3-4 1 
Dramos būrelis 1-4 1 
Keramikos būrelis pradedantiems 1 1 
Dailės k. m. u. 2 1 
Dailės k. m. u. 3 1 
Dailės k. m. u. 4 1 
Badmintono būrelis 1-4 1 
Zumba būrelis "Judėk" 1-4 1 
  Viso 9 

5-10 klasės   
Kvadrato būrelis 4-6 1 
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Dailės k. m. u. 5 1 

Dailės k. m. u. 6 1 

Dailės k. m. u. 7 1 

Dailės k. m. u. 8 1 
Būrelis "Pažinkime ir saugokime 

gamtą" 
5-10 1 

Būrelis "Dailieji amatai"  5-8 2 

Badmintono būrelis 5-10 2 

Dizaino studija "Modus" 5-10 2 

Vaikų joga "OM" 5-10 1 

Zumba būrelis "Judėk" 5-10 1 

  Viso 14 

Specialiojo ugdymo skyrius     
Būrelis "Noriu judėti" 1-10 2 

Muzikos būrelis 1-10 2 

Dramos būrelis 1-10 1 

Keramikos būrelis 1-10 2 

  Viso 7 
 

15.9 Kalbėjimo, 
skaitymo, 
rašymo, 

skaičiavimo 
gebėjimų 

ugdymas per 
visų dalykų 

pamokas 

 Visi mokytojai įtraukia šių gebėjimų ugdymą į savo dalyko ugdymo 
turinį. 

 Priima reikiamus sprendimus dėl veiksmingų metodų mokinių 
kalbėjimo, skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninio ugdymo 
gebėjimams tobulinti:  
o tęsia skaitymo strategijų taikymą įvairių dalykų pamokose, 
o įgyvendina rašto darbuose vieningus reikalavimus (mokinio 

vardas, pavardė, data, tvarkingas lapas ar sąsiuvinis, paliekamos 
paraštės, tvarkingas nubraukimas padarius klaidą); 

o tobulina mokinių viešojo kalbėjimo įgūdžius, organizuojant 
projektines veiklas, 

o stiprina mintino skaičiavimo įgūdžius per visų dalykų pamokas. 
Skaičiuotuvų nenaudoja per pamokas 1-8 klasėse. 9-10 klasėse 
skaičiuotuvus naudoja tik tuomet, kai atliekami sudėtingi 
skaičiavimai praktinių ar laboratorinių darbų metu; 

o skaitmeninį turinį panaudoja bent 1 pamokoje per trimestrą; 
o sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų 

ir aukštesnius skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo 
gebėjimus; 

o laikosi bendrų kalbos ugdymo reikalavimų: 
o mokiniams kelia reikalavimą taisyklingai vartoti sakytinę ir 

rašytinę kalbą, moko tinkamai vartoti dalyko sąvokas, 
taisyklingai jas tarti ir užrašyti visų dalykų pamokose; 

o rašto darbuose kelia reikalavimą vieningai rašyti datą: 1-2 
klasėse – per vidurį žodžiais (2019 m. rugsėjo 2 d.); 3-10 klasėse 
– paraštėje trimis arabiškų skaitmenų grupėmis, rašant tarp jų 
brūkšnelius (2019-09-02) (taškas gale nededamas);  

o kelia reikalavimą vieningai užsirašyti sąsiuvinių antraštes; 
o per visų dalykų pamokas daugiau rašyti tekstų ranka (ne testų). 

22. Mokinio 
individualaus 

Individualų ugdymo planą privaloma sudaryti: 
 mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą 
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ugdymo plano 
sudarymas 

jaunimo klasėse, produktyviojo ugdymo klasėje mokomas namie; 
 mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. 
Individualiu ugdymo planu siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip 

pagal savo galias pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus, ugdyti(s) 
asmeninę atsakomybę, gebėjimus, įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

Individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas, 
bendradarbiaujant dėstantiems mokytojams, mokiniui, mokinio tėvams  
ir direktorės pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistams. 
Sudarant individualų ugdymo planą, atsižvelgiama į mokykloje turimą 
informaciją apie mokinį ir jo mokymosi pasiekimus. Mokinio 
individualus ugdymo planas mokykloje yra nuolat peržiūrimas ir, jeigu 
reikia, koreguojamas. 

26. Pažintinė, 
kultūrinė, 
meninė, 

kūrybinė veikla 

Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas pažintinė, kultūrinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo 
proceso veiklos dalis. Veikla siejama ne tik su mokyklos ugdymo 
tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama 
mokykloje ir už jos ribų. Pažintinei, kultūrinei veiklai per mokslo metus 
skiriama 10 mokymosi dienų. Ši veikla organizuojama nuosekliai per 
visus mokslo metus nustatytu laiku: 

1-4 klasių mokiniams 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

1.  Mokslo ir žinių diena 2019-09-02 V. Abramavičienė 
2.  “Sveikatingumo diena” 2019-10-12 Visos pradinių 

klasių mokytojos 
3.  „Rudenėlio kraitė“ 2019-10-22 V. Dubikovienė 

N. Matuizienė 
4.  Kalėdinės eglutės šventė 2019-12-19 D. Jonykienė 

R. Dirdienė 
D. Kriščiūnienė 

5.  Kaziuko mugė 2020-03-04 D. Jonykienė, 
D. Moisejevienė 

6.  Renginys „Aš galiu“ 
Prienų Laisvės aikštėje 

2020-05-01 Visos pradinių 
klasių mokytojos 

7.  Mokyklos gimtadienis 
„Neformaliojo ugdymo 
būrelių mugė“ 

2020-05-08 
Neformaliojo 
ugdymo būrelių 
vadovai 

8.  “Amatų diena“ 2020-05-09 Mokyklos taryba 
9.  Edukacinė išvyka Mokslo metų 

eigoje 
Visos pradinių 
klasių mokytojos 

10.  Sveika, vasarėle 2020-06-07 R. Liutvynskienė 
D. Žuvaitienė 

 
5-10 klasių mokiniams 

Nr. Pavadinimas Data Atsakingas 

1. Mokslo ir žinių diena 
2019-09-02 

Klasių auklėtojos ir 
mokytojos 

2. Mokytojų diena 
2019-10-04 

Mokinių klubas, 
K. Kravčenko, 
V. Kuzmauskienė 

3. „Kalėdų belaukiant...“ 
2019-12-20 

Menų ir 
technologijų 
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mokytojai 

4. Mokyklos gimtadienis 
„Neformaliojo ugdymo 
būrelių mugė“ 

2020-05-08 
Neformaliojo 
ugdymo būrelių 
vadovai 

5. Amatų diena 
2020-05-09 

Mokyklos taryba 

6. Viena klasės netradicinio 
ugdymo diena šeštadienį:  

Klasių vadovų 
metodinė grupė 

Naktis mokykloje 
„Praleiskime laisvalaikį 
kitaip“ (5 ir 6b klasės) 

2019-10-26 
E. Bendinskienė, 
Z. Ferevičienė 

Dalyvaus rajoniniame 
krose, skirtame Kovo 11-
jai paminėti (6a klasė) 

2020-03-11 
V. Kurtovienė 

Dalyvaus rajoninėje rudens 
šventėje Prienų arenoje (7a, 
8b, 10j klasės) 

2019-09-20 
V. Pikčilingienė 
R. Uleckienė, 
D. Žuvaitienė 

Edukacinė išvyka į Vilnių 
„Lietuvos valdovų 
istoriniais keliais“ (7b 
klasė) 

2020-04-25 

V. Glaveckienė 

Pažintinė–edukacinė išvyka 
į Estiją „Susipažinkime su 
Baltijos šalių kultūriniu 
paveldu“ (8a, 9a ir 10 
klasės) 

2019-10-26 

K. Kravčenko, 
V. Kuzmauskienė, 
L. Vainalavičiūtė 

Edukacinė išvyka į Vilnių 
„Lietuvos valdovų 
istoriniais keliais“ (9b 
klasė) 

2019-10-12 

T. Mačiulienė 

Edukacinė išvyka į Lenkiją 
„Pažinkime kitą kraštą“ 
(10pm klasė)  

2020-03-14 
E. Ramanauskienė 

7. „Kuriame ir sportuojame“ 

2020-06-16 

Menų, technologijų 
ir kūno kultūros 
mokytojų metodinė 
grupė 

8. „Senolių skrynią pravėrus“ 
2020-06-17 

Kalbų ir doros 
mokytojų metodinė 
grupė 

9. „Gamtos, tikslieji ir 
socialiniai mokslai aplink 
mus“ 

2020-06-18 

Gamtos, tiksliųjų ir 
socialinių mokslų 
mokytojų metodinė 
grupė 

10. „Į praėjusius metus 
pažvelgus“ 2020-06-19 

Klasių mokytojos 

 
SUS mokiniams 

Nr. Pavadinimas Data Atsakingas 

1. Mokslo ir žinių diena 
2019-09-02 

Klasių auklėtojos ir 
mokytojos 
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2. Mokytojų diena 
2019-10-04 

K. Belenavičienė, 
G. Andriukevičiūtė, 
I. Kuzminskienė 

3. Tarptautinė neįgalių 
žmonių diena „Aš tarp 
kitų...“ 

2019-12-03 

A. Grižaitė, 
V. Petrulionienė,  
R. Kavaliauskienė, 
D. Miliauskienė 

4. „Kai namuose 
pakvimpa Kalėdom...“ 

2019-12-20 

B. Žukauskienė, 
K. Belenavičienė, 
D. Miliauskienė, 
I. Kuzminskienė,  
V. Petrulionienė 

5. „Velykų belaukiant“ 

2020-04-10 

G.Andriukevičiūtė, 
N.Stankūnienė,  
L.Pabarčienė, 
A.Grižaitė 

6. Mokyklos gimtadienis 
2020-05-08 

Klasių mokytojos 

7. Sporto šventė „Judu – 
sveikas esu“. 

2020-06-10 

V.Glaveckienė, 
N.Stankūnienė, 
G.Andriukevičiūtė, 
R.Kavaliauskienė 

8. Viena netradicinio 
ugdymo diena 
šeštadienį kiekvienai 
klasei: 

 

 

  „Tautinio paveldo 
pažintinė programa 
Anykščių krašte“ (5-
10s ir SĮU 1 m. Klasės) 

2019-09-21 

I. Kuzminskienė, 
A. Grižaitė, 
V. Petrulionienė  

 „Pasaulio gyvūnijos 
įvairovė Kauno 
zoologijos sode“ (1-10 
l ir SĮU 2-3 m. Klasės) 

2020-06-10 

N.Stankūnienė, 
R.Kavaliauskienė,       
D.Miliauskienė 

9. Visos SUS klasės 
„Vakarų Lietuvos 
istorinis ir kultūrinis 
paveldas“ 

2020-05-09 

Klasių auklėtojos ir 
mokytojos 

10. „Į praėjusius metus 
pažvelgus“ 

2020-06-05, 
2020-06-19 

Klasių auklėtojos ir 
mokytojos 

 

27. Socialinė-
pilietinė veikla 

Socialinė–pilietinė veikla 5-10 klasių mokiniams yra privaloma. Jai 
skiriama ne mažiau kaip 10 valandų. Kiekvieno mokinio socialinę-
pilietinę veiklą dienyne fiksuoja klasės vadovas. Mokiniai savo 
socialinės–pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys pasirinkta forma. 
Socialinę–pilietinę veiklą mokiniai gali atlikti savarankiškai arba 
grupelėmis. 
Mokykla siūlo šias socialinės-pilietinės veiklos kryptis: 

 dalyvavimas klasės, mokyklos bendruomenės projektuose; 
 dalyvavimas mokyklos savivaldos institucijose, renginių 

organizavimas; 
 mokyklos aplinkos, klasių, kitų patalpų tvarkymas; 
 pagalba klasės vadovui ar mokytojui; 
 pagalba draugui, turinčiam mokymosi sunkumų; 
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 dalyvavimas pilietiškumo akcijose, nevyriausybinių organizacijų 
veikloje, savanoriavimas; 

 mokyklos reprezentavimas viešuose renginiuose, olimpiadose, 
konkursuose; 

 bendradarbiavimas su vietos savivalda. 
Socialinė–pilietinė veikla vertinama mokslo metams pasibaigus 
„įskaityta“, atlikus ir pateikus įrodymus reikiamam valandų skaičiui ar 
„neįskaityta“ priešingu atveju. Einamaisiais mokslo metais 
išvykstančiajam iš mokyklos mokiniui įrašoma socialinės-pilietinės 
veiklos atliktų valandų skaičius.  

29. – 39. Mokymosi 
krūvio 

reguliavimas 

 Per dieną 1-4 klasių mokiniams skiriamos ne daugiau kaip 5 
formaliojo ugdymo pamokos, 5–10 klasių mokiniams ne daugiau kaip 7 
formaliojo ugdymo pamokos. Penktadienį pagal galimybes 
organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

 Namų darbų skyrimą ir kontrolinių užduočių atlikimą klasėje 
dirbantys mokytojai derina tarpusavyje bei fiksuoja elektroniniame 
dienyne. 

 Namų darbai neužduodami atostogoms. 
 Mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip 1 kontrolinis 

darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 
savaitę. Kontroliniai darbai neorganizuojami po atostogų ar šventinių 
dienų. 

 1-4 klasių mokiniams, organizuojama pailginta darbo dienos 
grupė, sudarant sąlygas joje atlikti namų darbus. 

 5-10 klasių mokiniai, neturintys sąlygų namų darbus atlikti 
namuose, tai gali daryti mokykloje organizuojamose konsultacijose. 

 Mokymosi pagalbai organizuoti skirtos konsultacijos, kurias 
pagal dalykų mokytojų rekomendacijas arba savo poreikius lanko 
mokiniai. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar 
kitu būdu informuojami apie mokinio daromą pažangą, jam suteiktą 
mokymosi pagalbą. Konsultacijos teikiant pagalbą neįskaitomos į 
mokinio mokymosi krūvį. 

51. - 53. Laikinųjų 
mokymosi 

grupių 
sudarymas 

Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba 
sudaromos laikinosios grupės: 

 doriniam ugdymui, kai tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę 
tikybą ir etiką: 1, 2, 3, 5, 8a, 10 klasėse; 

 doriniam ugdymui, kai paralelių klasių mokiniai apjungiami ir 
sudaromos laikinos grupės mokytis etikos ir tikybos: 3a ir 3b, 6a ir 6b, 7a 
ir 7b klasėse; 

 užsienio kalboms, kai klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys: 
o anglų kalba: 2, 5, 8a klasėse; 
o rusų kalba: 8a klasėje; 

 pradėtai užsienio kalbai mokytis, kai klasė mokosi kitos užsienio 
kalbos: 

o prancūzų kalbos 7a, 10j klasėse; 
o vokiečių kalbos 8a klasėje; 

 informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, 
atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos 
normos: 
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o informacinės technologijos 5, 6a, 7a, 8a, 10 klasėse; 
o technologijos: 5, 6a, 7a, 8a, 10 klasėse; 

 pagilintai anglų kalbai 5, 6a ir 6b, 7a ir 7b, 8a klasėse; 
 pagilintam fiziniam ugdymui 5, 6a ir 6b, 7a ir 7b klasėse; 
 anglų kalbos moduliui 9a klasėje; 
 lietuvių kalbos moduliui 10 klasėje; 
 matematikos moduliui 9a, 10 klasėse; 
 fiziniam ugdymui, kai paralelinės klasės apjungiamos ir 

sudaromos laikinos mergaičių ir berniukų grupės: 6a ir 6b, 7a ir 7b, 8a ir 
8b klasėse; 

 specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 
Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą užsienio kalbos 

mokymui tęsti, kai klasė mokosi kitos užsienio kalbos, laikinoji grupė 
sudaroma iš 1 ir daugiau mokinių, o visiems kitiems dalykams iš ne 
mažiau kaip 5 mokinių. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti 
didesnis, nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

64. Adaptacinis 
laikotarpis 

Mokykla nustato ir skiria vieno mėnesio adaptacinį laikotarpį 5 ir 9 
klasių mokiniams bei naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams. 
Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais 
nevertinami. Siekiant mokiniams padėti sėkmingai adaptuotis klasės 
vadovas skiria jiems didesnį dėmesį, o esant poreikiui kreipiamasi į 
pagalbos specialistus. Naujai atvykusiems mokiniams paskiriami tos 
pačios klasės mokiniai savanoriai. 

66. – 68. Ugdymo 
organizavimas 

jaunimo klasėse 

 8-10 jaunimo klasėse perskirstytas Bendrųjų ugdymo planų 
nustatytų pamokų skaičių tarp dalykų iki 25 procentų.  

 mokytojams rekomenduojama keisti iki 25 proc. Pagrindinio 
ugdymo bendrųjų programų turinio, pritaikant jį pagal besimokančių 
mokinių poreikius; 

 iki 15 procentų dalykui skirtų pamokų bus organizuojama kitokia 
forma: projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla.  

 Ne pamokų forma ugdymas bus organizuojamas kartą per mėnesį: 
Data Savaitės 

diena 
Tema Atsakingas 

dalyko 
mokytojas 

2019-
09-24 

Antradienis Rūšiuoju atliekas - 
saugau gamtą 

Fizika 

2019-
10-17 

Ketvirtadienis Spalvų pasaulis Dailė 

2019-
11-21 

Ketvirtadienis Raudonoji knyga. 
Nykstantys gyvūnai 

Biologija 

2019-
12-16 

Pirmadienis Laikyk raketę vietoj 
cigaretės 

Kūno kultūra 

2020-
01-17 

Penktadienis Mano 
mėgstamiausias 
herojus (filmo ar 
knygos) 

Lietuvių 
kalba 

2020-
02-11 

Antradienis Vaiko pareigos ir 
teisės 

Istorija 

2020- Trečiadienis Žemės diena Geografija 
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03-18 
2020-
04-10 

Penktadienis Perspektyvios 
specialybės 

Užsienio 
kalbos 

2020-
05-06 

Trečiadienis Žaidimų diena Muzika 

2020-
06-08 

Pirmadienis Skaičiai aplink mus Matematika 

 Ugdomąją veiklą organizuos tomis dienomis su jaunimo 
klasėmis dirbantys mokytojai, o prireikus ir pagalbos mokiniui 
specialistai;  

 Ikiprofesinio ugdymo dalyko programa, skirta į praktinę veiklą 
orientuotam ugdymui, padeda mokiniui didinti mokymosi 
motyvaciją, aktyviai susipažinti su profesijomis ir ugdyti 
bendrąsias kompetencijas. Ikiprofesinio ugdymo dalyko 
programą rengia mokyklos mokytojai.  

 8 klasėje ikiprofesinio ugdymo programą sudaro privalomas 
įvadinis (iki 17 valandų) modulis ir pasirenkamieji savarankiški 
moduliai: gaminių dizaino (34 val.), medžio apdirbimo 
technologijos (34 val.), mitybos technologijos (17 val.). Įvadinis 
modulis skirtas supažindinti mokinius su Lietuvos ūkio šakomis, 
joms priklausančiomis profesijomis, su mokykloje įgyvendinama 
ikiprofesinio ugdymo programa ir galimybe rinktis modulius. 
Dėl pasirenkamųjų modulių temų, jų apimties ir modulių 
skaičiaus mokykloje tariamasi, atsižvelgiant į mokinių interesus, 
fizinę mokymosi aplinką, galimybę naudoti kitas, netradicines 
aplinkas (profesinio mokymo bazė, muziejai ir kt.).  

 8 klasėje bus dėstomi gaminių dizaino, medžio apdirbimo 
technologijų ir mitybos technologijų ikiprofesinio mokymo 
moduliai, 9 ir 10 klasėje dėstomos gaminių dizaino technologijų 
ikiprofesinis mokymas; 

 Ikiprofesinio ugdymo programai įgyvendinti 8 klasėje skiriamos 
3 valandos, o 9 ir 10 klasėse skiriama po 4 valandas. 

   

 
III SKYRIUS. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 
14 Mokykla, vykdydama pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pradinio 

ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Geros mokyklos koncepcija, Mokymosi formų 
ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais pradinio ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą. Laikomasi visų BUP 
reikalavimų. 

15 Pradinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę: 
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16 Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 5-8 klasėse skiriamas pamokų skaičius per 

savaitę: 

 
17 Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 9-10 klasėse skiriamas pamokų skaičius 

per savaitę: 
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18 Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų 

skaičius visiems klasės mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, 
neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, dalyko, kuriam mokyti 
klasė dalijama į grupes, ugdymo valandos. 
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19 Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (pvz., 
muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.). 

20 Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 
pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 
metams skirtą ugdymo valandų skaičių.   

 
IV SKYRIUS. PRODUKTYVIOJO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 
21 Pagrindinio ugdymo programa produktyviojo mokymo klasėje, įgyvendinama, 

vadovaujantis Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašu bei Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašu, bendraisiais ugdymo 
planais.  

22 Kiekvienam vaikui, ugdomam produktyviojo mokymo klasėje, sudaromas individualus 
ugdymo planas, atsižvelgiant į ugdymo tikslus, jo turimą mokymosi patirtį, polinkius, mokymosi 
poreikius, į reikiamos mokymosi pagalbos suteikimą ir praktinio mokymosi vietos pasirinkimą. 

23 Produktyviojo mokymo klasėje, formuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį:  
24 nustatytas mokinio mokymosi mokykloje ir praktinio mokymosi vietoje savaitinių 

valandų santykį (mokymasis mokykloje iki 20 val. per savaitę ir mokymasis praktinio mokymosi 
vietose iki 12 val. per savaitę), išlaikytas Bendruosiuose ugdymo planuose numatytas minimalus 
pamokų skaičius; 

25 3 dienas per savaitę mokiniai mokysis mokykloje, o 2 dienas– praktinio mokymosi 
vietoje (ne mažiau kaip 6 valandas per dieną); 

26 Produktyviojo mokymo klasėje pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimui 
skiriamas pamokų skaičius: 
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V SKYRIUS. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 
ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
27 Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 
aprašu ir Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis. 

28 Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, skirtos turintiesiems nežymų 
intelekto sutrikimą, veikloms įgyvendinti skiriamų valandų skaičius per savaitę: 
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29 Pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos, skirtos turintiesiems 
vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, veikloms įgyvendinti skiriamų valandų skaičius 
per savaitę: 
 

 
30 Socialinių įgūdžių ugdymo programai įgyvendinti skiriamų valandų skaičius per 

savaitę, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo: 

 
31 Veiklos gali būti integruojamos, jungiamos, keičiamos, siūlomos naujos, atsižvelgiant į 

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


