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ALYTAUS,,SAKALELIO( PRADINES MOKYKL OS 2022-2023 MOKSLO METV
PRADINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus,,Sakalelio" pradines mokyklos 2022-2023 mokslo metqpradinio irprie5mokyklinio
ugdymo programos ugdymo planas (toliau Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir
priesmokyklinio ugdymo programq, pradinio ir prie5mokyklinio ugdymo individualizuotq programq,
turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq ir neformaliojo vaikq Svietimo programq igyvendinim4
Alytaus ,,Sakalelio" pradineje mokykloje (oliau - mokykla)

2. Ugdymo plano tikslas - apibrdilti mokyklos pradinio ugdymo programos vykdymo
reikalavimus ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, kuriais vadovaudamasi
mokykla, atsiZvelgdama i bendruomenes poreikius, planuoja k organizuoja pradini ir prie5mokyklini
ugdym4, sudarydama lygias galimybes kiekvienam pradiniq klasiq ir prie5mokyklines grupes

mokiniui (toliau - mokiniai) siekti asmenines paZangos ir igyti mokymuisi vis4 gyvenim4 btitinq
bendrqjq ir dalykiniq kompetencijq.

3. Ugdymo plano uZdaviniai:
3.1. uZtikrinti kokybi3k4 mokiniq ugdymo organizavim4 siekiant ugdymo(si) kokybes;
3.2. sudaryti tinkamas ugdymo(si) s4lygas, stiprinti etnines kulttiros ugdym4 (integruojant i

formalqji ugdym4 (si), stiprinant neformaliojo ugdymo veiklas, vystant etnines kultiiros palinimq,
suvokim4, tgstinum4 @asirinkimo ivairove), pletojant mokyklos kultUr4 ir puoselejant jos aplink4);

3.3. tenkinti individualius mokiniq poreikius (poreikiq atpaiinimas, pagalba spec. poreikiq
mokiniui, gabumq ir talentq ugdymas);

3.4. tobulinti pamokos kokybg, stiprinant kiekvieno mokytojo dalykines kompetencijas, laiko
valdym4 ir griltarnAii rySi (refleksij4), itraukiant mokinius i aktyvi4, kokybiSkq, tyriming ir
patyriming, netradicing mokymo(si) veikl4 vykdant formalqji ir neformalqji Svietim4 (savivaldumas
mokantis, mokymosi konstruktyvumas, socialus mokymasis ir elgesys);

3.5. atpalinti mokinio mokymo(si) stiliq ir individualizuoti bei diferencijuoti ugdymo turini,
taikyti ivairius mokymo metodus, pai:inti kiekvieno mokinio individualius gebejimus, poreikius,
i5siai5kinti liikesdius, ugdyti efektyvrl isivertinim4 (dialogas vertinant ir siekiant asmenines paZangos)

tobulinant mokiniq mokejimo mokytis kompetencij4;
3.6. mokyklos veiklose integruoti tauti3kumo, pilieti5kumo, prevencines, sveikos gyvensenos

ir kitas programas;
3.T.igyvendinant ugdymo turini, vadovautis mokyklos veiklos isivertinimo rekomendacijomis.
4. Ugdymo plane vartojamos s4vokos:
4.1. Laikinoji grup6 - mokiniq grupe dalykui diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi

pagalbai teikti.
4.2. Ugdymo planas - mokykloje vykdomq ugdymo programq igyvendinimo apra5as,

parengtas vadovauj antis Bendraisiais ugdymo planais.
4.3. Pamoka -pagrindine nustatytos trukmes nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.
4.4. Kitos Ugdymo plane vartojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos Svietimo

istatyme ir kituose Svietim4 reglamentuojandiuose teises aktuose.
5. Ugdymo planas parengtas ir igyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio

ugdymo programq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m.
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gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-1309 ,,Del Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programr+ apra5o

patvirtinimo" (toliau - Ugdymo programq apraSas), Prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apra5u,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.liepos 22 d. isakymu Nr. V-
674 (Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2013 m.lapkridio 21 d. isakymo Nr. V-l106
redakcija), Prie5mokyklinio ugdymo bendrqja programa, patvirtinta, Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro 2014 m. rugsejo 2 d. isakymu Nr. V-779, Pradinio ir pagrindinio ugdymo

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008

m. rugpjtidio 26 d. isakymu Nr. ISAK-2433 ,,Del Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrqjq programq
patvirtinimo" (toliau - kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekviena
atskirai - Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos),

Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m.
gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-1308 ,,D01 Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimooo, Bendraisiais
ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (i5skyrus auk5tojo mokslo studijq
programas) for*,+ ir mokymo organizavimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,,Del Mokymosi pagal

formaliojo Svietimo programas (i5skyrus auk5tojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo
organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (toliau - Mokymosi formq ir mokymo organizavimo
tvarkos apra5as), ir kt.

6. Mokykloje igyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Ugdymo planas

vieniems mokslo metams. Ugdymo planq rengia mokyklos direktoriaus isakymu sudaryta darbo
grupe. Grupes darbui vadovauja mokyklos direktorius ar jo igaliotas asmuo.

7. Ugdymo plan4 tvirtina mokyklos direktorius iki mokslo metq pradZios, jo projekt4 suderings
su Mokyklos taryba, savininko teises ir pareigas igyvendinandia institucija ar jos igaliotu asmeniu.

8. Ugdymo planas vie5ai skelbiamas mokyklos interneto svetaineje.

II SKYRIUS
PRADINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS IGWENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METU TRUKME

9. Mokslo metq pradZia - einamqjq metq rugsejo I d., pabaiga - kitq metq rugpjudio 31 d.

Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokiniq poilsiui - atostogoms. Mokiniams
skiriamos: rudens, Ziemos (Kaledq), Ziemos, pavasario (Velykq) ir vasaros atostogos.

1 0. Ugdym o or ganizavimas 2022-2023 mokslo metais :

10.1. mokslo metq ir ugdymo proceso pradZia-2022 m. rugsejo 1 d.; ugdymo proceso pabaiga

- kitq metq birZelio 8 d.;
1 0.2. ugdymo proceso trukme prieSmokyklinei grupei k 14 klasiq mokiniams - 17 5 dienos;

namos
Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. - lapkridio 4 d.

Ziemos (Kaledu) atostosos 2022 m. gruodZio 27 d. - 2023 m. sausio 6 d.

Ziemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. - vasario 17 d.

Pavasario (Velvku) atostogos 2023 m.balandLio 11 d. - balandZio 14 d.

11. Mokslo metq ugdymo procesas skirstomas i pusmedius: I pusmetis 2022-09-01-2023-01-
3 1, II pusmetis 2023-02-01-2023-06-08.

12. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Vasaros atostogos trunka iki
einamqjq mokslo metq rugpjtdio 31 d.

13. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situaoijos, ekstremalaus ivykio ar

ivykio, keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau - ypatingos aplinkybes) ar
esant aplinkybems mokykloje, del kuriq ugdymo procesas negali bflti organizuojamas kasdieniu

10.3. skiri
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mokymo proceso organizavimo btidu (mokykla yra dalykq brandos egzarnim4centras, vyksta remonto

n darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama Ugdymo plano II skyriaus 7 skirsnyje.

ANTRASIS SKIRSNIS
UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS IR UGDYMO VEIKLU IGWENDINIMAS

14. Ugdymo plane, atsiZvelgiant i mokyklos kontekstq ir bendruomenes susitarimus,
numatoma:

,1

14.1. Ugdymo turinio planavimas 1, 4,1 .1, Ugdymo turinys planuoj amas vadovauj antis Alytaus

,,Sakalelio" pradines mokyklos programq, planq rengimo
tvarkos apra5u, patvirtintu Alytaus,,Sakalelio" pradines
mokyklos direktoriau s 2022-05 -l 0 isakymu Nr. V-24-( 1 .2.).
14.1.2, Ugdymo procesas organizuojamas grupinio
mokymosi forma, vykdant integralq ir dalykini ugdym4,
pasitelkiant ivairias mokymo(si) organizavimo formas
(pamoka tradicineje ir netradicineje aplinkoje, projektine,
tiriamoji, kfirybine veikla ir pan.) derinant ugdymo dalykq,
neformaliojo Svietimo ir kitq programq turini, nevir5ijant
pradinio ir prie5mokyklinio ugdymo Bendrosioms
programoms igyvendinti skirtq pamokq skaidiaus per metus
(savaitg).
14.L.3. PrieSmokyklinio ugdymo grupes veiklos programQ
tvirtina mokyklos direktorius iki rueseio 15 d.

l4.2.Ugdymo proceso
organizavimas

14.2.1, Pamokos trukmd pradiniq klasiq mokiniams: 1

klaseje - 35 min.; 2-4 klaseje - 45 min.
14.2.2. Pertraukq laikas: pirma ir antra - 10 min., tredia ir
ketvirta - 20 min.
14.2.3. PrieSmokyklinio ugdymo veikloms skiriama 4 val.
per dien4.

14.2.3. Ugdymo proces4 organizuojant kitomis ugdymo
organizavimo formomis (pv 2., integruoto s veiklos, kiirybiniq
dirbtuviq, projekto ir kt.), derinant Pradinio, prie5mokyklinio
ugdymo bendryjq programq dalykq ir neformaliojo vaikq
Svietimo programq turini, jis gali brlti skirstomas i ivairios
nepertraukiamos trukmes ugdymo periodus.

14.2.4. Ugdym4 organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis
mokymo(si) organizavimo formomis, igyvendinamas ir
dalykq programq, ir integruoto ugdymo turinys.
14.2.5. Ugdymo procesas gali b[ti organizuojamas ne tik
mokykloje, bet ir uZ jos ribq, ne maliau kaip 10 proc.
ugdymo veiklos organizuojant muziejuose, parkuose,

gamtineje aplinkoje, atviros prieigos centruose ir pan.

14.3. Laikinosios grupes 14.3.1. Laikinoji grupe sudaroma Svietimo pagalbos

specialistq sprendimu dalykui diferencijuotai mokytis ar
mokymo(si) pagalbai teikti.
14.3.2. Mokiniq skaidius laikinojoje grupeje negali bffi
didesnis nei teises aktais nustatytas didZiausias mokiniq
skaidius klaseie.
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14.4. Jungtines grupes, dalijimas i
grupes

14.4.1. Bendrajai programai igyvendinti ugdymo valandos
paskirstomos i5laikant bendr4 Pradinio ugdymo programos

koncentrui (per dvejus metus) ir skiriamq ugdymo valandq
skaidiq, paskirstant ugdymo dalykams klasei vieneriems
metams skiriam4 ugdymo valandq skaidiq (Ugdymo plano
16 punktas):
14.4.1.1. doriniam ugdymui bei neformaliajam Svietimui

sudaromos jungtines grupes:

14.4.1.1.1. doriniam ugdymui sujungus l--2 klases

(susidarius ne daugiau kaip23 mokiniq, 3 ir daugiau klasiq -
ne daugiau kaip l5) etika: l jungtine grupe (1a- 3 mokiniai,
lb - 6 mokiniai 2b - 1 mokinys); 2 jungtine grupe (3a - 2

mokiniai, 3b - 12 mokiniq, 4a - 3 mokiniai;
14.4.1.1.2. uZsienio kalbos mokymui: 2-4 klases dalijamos i
pogrupius, kai klaseje mokosi 2l ful ar daugiau mokiniq;
14,4.1.1.3. neformaliajam Svietimui - susidarius ne maZiau

kaip 12 mokiniu i5 keliq klasiq.
14.5. Integruojamq ir prevenciniq
pro gramq i gyvendinimas

14.5.1.1-4 klasese i mokomqjq dalykq turini integruojama,

igyvendinama per neformaliojo vaikq Svietimo ar projektines
veiklas:
14.5. 1. 1. etnine kultfrra:
14.5.1.1.1. integruojama i mokomqjq dalykq, neformaliojo
Svietimo programas irl ar projektines veiklas;
14.5.t.1.2. programai igyvendinti skiriamos valandos i5

neformalioj o Svietimo valandq;
14.5.1.2. Zmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m.
liepos 18 d. isakymu Nr. V-1159 ,,Del Zmogaus saugos
bendrosios programos patvirtinimo";
14.5.1.3. Sveikatos ir lytiSkumo ugdymo bei rengimo Seimai
bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Svietimo irmokslo ministro 2016m, spalio 25 d. isakymuNr.
Y-941 ,,Del Sveikatos ir lyti5kumo ugdymo bei rengimo
Seimai bendrosios programos patvirtinimo" (toliau
Sveikatos programa);
14.5.1.4. prevencines programos, ugdandios mokiniq
socialines ir emocines kompetencijas, apimandios smurto,
alkoholio, tabako ir kitq psichikq veikiandiq medZiagq
vartoj imo prevencij 4, sveikos gyvensenos skatinim4. Smurto
prevencij a igyvendinamos vadovauj antis Smurto prevencijos

igyvendinimo mokyklose rekomendacij omis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m.
kovo 22 d. isakymu Nr. V-190 ,,Del Smurto prevencijos

igyvendinimo mokyklose rekomendacijq patvirtinimo";
14.5.1.5. nacionalinio saugumo, informacinio ra5tingumo,
verslumo, finansinio raStingumo, antikorupcinio ugdymo ir
kitos aktualios temos.

14.6. Integralaus ugdymo
or ganizav imas (mokytoj ui
pasirinkus integralq ugdymfl .

14.6.1. Mokytojas, suderings su mokyklos direktoriumi ir
ketinantis vykdyti ir formuodamas integralq ugdymo turini
(nesuskaidytq i atskirus dalykus):
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14.6.1.1. numato integruoto ugdymo laikotarpius (pvz.,
integruotai ugdom4 dien4, menesi ar visus mokslo metus),
ugdymo sridiai ar dalykui skirdamas proporcing4 pamokq /
ugdymo valandq skaidiq, dienos ugdymo proceso pradiiq ir
pabaigq, preliminarq ugdymo veiklq laikq. Dalykq pamokos,
jq laikas nenurodomi;
14.6.1.2. numato integracinius jungiamuosius ugdymo
turinio elementus. Jais gali btti: Bendrosiose programose
numatyti ugdymo(si) pasiekimai, kompetencijos, aktualios

temos, problemos, i5kelti ugdymo tikslai ir kt.;
14.4.1.3, gali pasirinkti ivairius ugdymo turinio integravimo
bfidus, kai integruojami visi ar keli Bendryjrl programrl
ugdymo dalykai;
14.6.1.4. gali derinti Pradinio ugdymo bendrqjq programq ir
neformaliojo vaikq Svietimo programrl turini, kurdamas
integralq pradinio ugdymo turini;
14.6.1.5. planuodamas ugdymo laik4, i5laiko metams klasei
ugdymo dalykams skiriamas pamokas, nurodytas Bendrqjq
ugdymo planq 75 punkte.

14.7. Svietimo pagalba 14.7.1. Svietimo pagalba teikiama pagal poreiki,
atsiZvelgiant i Alytaus miesto pedagogines psichologines
tarnybos ar kitq institucijq i5duotus dokumentus ir pagal
fakt4 (logopediniai, elgesio ir kt. sutrikimai), vadovaujantis
Alytaus,,Sakalelio'o pradines mokyklos Svietimo pagalbos
teikimo tvarkos apra5u, patvirtintu Alytaus,,Sakaldlio"
pradines mokyklos direktoriaus 2015-03-04 isakymu Nr. V-
18, Alytaus ,,Sakalelio'o pradines mokyklos vaiko gerovds
komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos
apra5u, patvirtintu Alytaus,,Sakalelio" pradines mokyklos
direktoriaus 2018-04-12 isakymu Nr. Y-24, mokyklos
Svietimo pagalbos specialistq veiklos programomis
(socialinis pedagogas, logopedas, spec. pedagogas,
psichologas).

1 4.8. Mokymo(si) pagalba 14.8.1. Mokykla laiku uZtikrina sisteming mokymo(si)
pagalbq, kuri apima: Zemq pasiekimq prevencijq,
intervencij4 sprendZiant i5kilusias problemas ir
kompensacines priemones (suteikiama tai, ko mokiniai
negali gauti namuose, ir pan.).
14,8.2. Mokymo(si) pagalba ugdymo procese teikiama
kiekvienam mokiniui:
14.8.2.1. del ligos ar kitq prieZasdiq praleidusiam dali
pamokq;
14.8.2.2. gavusiam nepatenkinam4 atsiskaitomqjq ar kitq
uZduodiq ivertinim4;
14.8.2.3. gavusiam kelis i5 eiles nepatenkinamus kurio nors
dalyko ivertinimus;
14.8.2.4. jei pasiekimq lygis (vieno ar keliq dalykq)
Zemesnis, nei numatyta bendrosiose programose, ir mokinys
nedaro paLangos;
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14.8.2.5. jei nacionalinio pasiekimq patikrinimo metu
nepasiekiamas patenkinamas lygis;
14.8.2.6. kitais mokyklos pastebetais mokymo(si) pagalbos

poreikio atvejais.
14.9. Pamokq, skirtq ugdymosi
poreikiams tenkinti (UPT),
Svietimo ir mokymosi pagalbai
teikti panaudojimas

14.9.1. Mokiniq ugdymo(si) poreikiams tenkinti (UPT): 1-3
klasese skiriama po 1 valandq, 4 klasems po 2 valandas
grupinems konsultacijoms - gabiems ir turintiems mokymosi
sunkumq mokiniams (matematika, lietuviq kalba).
14.9.3. Siekiant tenkinti mokiniq ugdymosi poreikius (pvz.
pagalba i5 uZsienio griZusiems mokiniams, individualiq
poreikiq tenkinimas), jei mokyklai pakanka mokymo leSq,

Ugdymo plane mokslo metq eigoje pagal poreiki gali bffi
iteisinti ir kiti Bendrajame ugdymo plane nenumatyti
sprendimai.

14. 10. Individualaus ugdymo(si)
plano sudarymas

14.10.1. Mokykloje, vadovaujantis Alytaus,,Sakalelio'o
pradines mokyklos mokiniq individualios paZangos
stebesenos, fiksavimo ir vertinimo tvarka,patvirtinta Alytaus
,,Sakalelio" pradines mokyklos direktoriaus 2021-03-30
isakymu Nr. V-23-(1.2.), sudaromas mokinio galioms ir
mokymosi poreikiams pritaikytas individualus ugdymo(si)
planas, padedantis i5sikelti tikslus, juos igyvendinti, prisiimti
asmening atsakomybg uZ mokym4si.
14.10.2. Individualus ugdymo(si) planas papildomas/
koreguoj amas mokiniui :

14.10.2.1. atvykusiam mokytis i5 uZsienio;
I 4.1 0.2.2. turindiam specialiqj q ugdymosi poreikiq;
14.10.2.3. kurio mokymo(si) pasiekimq lygis (vieno ar keliq
dalykq) Zemesnis, nei numatyta bendrosiose programose ar
Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys
nedaro paLangos; jei nepasiekiamas patenkinamas lygis
nacionalinio pasiekimq patikrinimo metu;
14.10.2.4. kurio pasiekimai aukSti (ypad mokinio, galindio
pasiekti auk5diausi4 ir auk5t4 lygius, gabumams pletoti,
gebejimams ugdyti ir siekti individualios paZangos);
14.10.2.5. kitais mokyklos dokumentuose numatytais
atvejais.

l4.ll. PaZangos ir pasiekimq
vertinimas

14.11.1. Mokinio pasiekimai ir pailanga ugdymo procese
vertinami vadovauj antis :

14,LLl.l. Alytaus ,oSakaleliooo pradines mokyklos
individualios paZangos stebesenos, fiksavimo ir vertinimo
tvarka, patvirtinta Alytaus,,Sakalelio" pradines mokyklos
direktoriau s 2021 -03 -3 0 isakymu Nr. V-23 -( I .2.) ;
14.11.1.2. teises aktais, reglamentuojandiais bendrqii
ugdym4 ir mokinio pasiekimq ir paZangos vertinim4;
14.11.1.3. mokyklos priimtais sprendimais del mokiniq
pasiekimq ir paiangos vertinimo ar (ir) ivertinimo, kurie
skelbiami mokyklos interneto svetaineje;
14.11.2. Nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime
mokykla dalyvauja mokyklos savininko teises ir pareigas

igyvendinandios institucijos, savivaldybes vykdomosios
institucijos arba mokyklos vadovo sprendimu. Mokinio



pasiekimq rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio
mokymui(si) planuoti ir neiskaidiuojami i ugdymo
laikotarpio (pusmedio) ivertinima.

14.12. Veiklos ir priemones
padesiandios mokiniams pasiekti
auk5tesniq mokymo(si)
pasiekimq ir paZangos

14.12.1. Mokymo(si) planavimas, liikesdiq numatymas
mokslo metq pradZioje aptariant, reflektuojant ir prisiimant
atsakomybg uZ mokymo(si) rezultatus kartu su mokiniu ir jo
tevais (globejais).
14.12.2. Individualus, grupinis mokymas (ugdymo(si)
poreikiams tenkinti skirtu laiku), spec. pedagogo-logopedo
konsultacijos.
14.12.3. Individualiq tikslq kelimas, jq igyvendinimas,
refleksija, tolesnis spragq Salinimas ir i5mokimas
kiekvienoje pamokoje.
14.12.4. Ugdymo procese naudojamos informacines
technologijos, skaitmeninis turinys, integruojami
informacinio m4stymo metodai.
14.12.5. Kitos priemones, padesiandios pasiekti auk5tesniq
mokymo(si) pasiekimq ir paZangos, pagal kiekvieno mokinio
individualius mokymosi poreikius.

I 4.13 . Neformalioj o vaikq
Svietimo organizavimas

14.13.1. Neformalusis mokiniq Bvietimas orientuotas i
mokiniq individualiq ugdymo(si) poreikiq tenkinim4,
mokyklos specifik4 ir projekting veikl4: etnine kultUra,
fizinis aktyvumas, ekologinis ugdymas, Sokis ir muzika,
finansinis ra5tingumas, informacines technologijos,
projektine veikla ir pan.
14.13.2. Mokiniq skaidius neformaliojo Svietimo grupeje -
ne maliau kaip 12 mokiniu.

14.14. PaZintines ir kultUrines
veiklos organizavimas

14.14.1. PaZintine ir kultUrine veikla mokykloje
organizuoj ama vadovauj antis :

I 4.I 4.1 .1. Alytaus,,Sakalelio" pradines mokyklos mokiniq
paZintinei veiklai skirtq lesq naudojimo tvarkos apra5u,
patvirtintu Alytaus ,,Sakalelio" pradines mokyklos
direktoriaus 2017 -07 -04 isakymu Nr. V-54.
14.14.1.2. 2022-2023 m. m. mokyklos veiklos programa,
Ugdymo planu, derinant su Bendrosios programos dalykq
ugdymo programomis, vykdant ir integruojant kitas
programas.

I 4.1 5. Fizinio aktyvumo
skatinimas

14.15.1. Sudaromos galimybes mokiniams kiekvien4 dien4
prieS pamokas ar (ir) tarp pamokq uZsiimti aktyvia veikla:
14.15.1.1. kiekvien4 dienq aktyvioms veikloms skiriama ne
ma1iaukaip 20 min. trukmes pertrauka;
14.15.1.2. ne rediau kaip vien4 kart4 per savaitg mokykloje
vyksta bendra aktyvi veikla visiems mokyklos mokiniams.

I 4.1 6. Proj ektine veikla 14.16.1. [gyvendinant ugdymo turini, vykdant formalqji ir
neformalqji ugdym4, popamoking veikl4, mokytojas
projektus inicijuoja ir vykdo pagal poreiki individuali ai irlar
komandoje.
I 4.1 6.2. Mokiniai dalyvauj a mokyklos, miesto, respublikos,
tarptautiniuose ir klases projektuose pagal klases, dalyko
mokyojo, Svietimo pagalbos specialistu pasirinkima.n



14.17 . Mokymo(si) knivio
reguliavimas

14.17.1. Mokiniq mokymo(si) krfivis paskirstomas
vadovaujantis Lietuvos higienos nonna HN 2l:2017
,,Mokykla, vykdanti bendroj o ugdymo programas. Bendriej i
sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 201I m. rugpjfldio
10 d. isakymuNr. V-773 ,,Del Lietuvos higienos normos HN
21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimaioo patvirtinimo"
(toliau - Higienos norma).
14.17.2. 1-4 klasiq mokiniams per dienq skiriamas ne
daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.
14.17.3. Namq darbai prieSmokyklineje grupeje ir pirmoje
klaseje neskiriami, i5skyrus individualius mokytoj o, mokinio
irjo tevq (globejq) susitarimus.
14.17.4. 24 klasdje namq darbams skiriamas laikas yra rLe

daugiau kaip 30 min. per dien4, i5skyrus individualius
mokytojo, mokinio ir jo tevq (globejq) susitarimus.
14.17.5. Mokiniq atostogoms namq darbai neskiriami.
14,17.6. Nacionalinis mokiniq pasiekimq patikrinimas
vykdomas 4 klasese.
14.17.7. Esant poreikiui, mokyrno(si) pagalbai gali b[ti
skiriamos trumpalaikes irl arba ilgalaikes konsultacijos.
Trumpalaikes konsultacijos (trumpesnes uZ pamokos
trukmg) neiskaitomos i mokinio mokymo(si) krUvi.
Ilgalaikes konsultacijos (trukme lygi pamokos trukmei)
iskaitomos i mokymo(si) kruvi. Mokiniq tevai (globejai)
elektroniniu dienynu ar kitu bfdu informuojami apie
mokiniui sifllomq suteikti mokymo(si) pagalb4, jos form4 ir,
vykstant konsultacijoms, apie mokinio darom4 pailangq.
14.17.8. Mokinys, kuris mokosi pagal formalqji Svietimq
papildandias programas (muzikos, sporto ir dailes mokyklos)
gali buti atleidliamas nuo dalies ar visq konkretaus dalyko
pamokq, mokinio tevams (globejams) pateikus pra5ym4 ir
mokinio lankom4 formalqji Svietim4 papildandi4 Svietimo
program4 (patvirtint4 lankomos istaigos direktoriaus
isakymu) mokyklos direktoriui. Esant poreikiui, priimamas
sprendimus del menq ar fizinio ugdymo dalykq vertinimq,
gautq mokantis pagal formalqfi Svietim4 papildandias
programas, iskaitymo ir konvertavimo i atitinkamq lygi
(pradiniame ugdyme).
14.17.9. Mokinys, atleistas nuo menq, fizinio ugdymo
pamokq ir jeigu Sios pamokos pagal pamokq tvarkara5ti yra
pirmosios ar paskutines, i mokyklq gali atvykti veliau arba
iSvykti anksdiau. Apie tai informuojami mokiniq tevai
(elobeiai).

14.18. Ugdymas netradicineje
aplinkoje, edukaciniq erdviq
k[rimas, panaudojimas ir
pritaikymas

14.18.1. AtsiZvelgiant i Pradinio ugdymo bendrosiose
programose numatyt4 dalykq turini, ne maZiau kaip 10 proc.
ugdymo veiklos organizuojama rrt mokyklos ribq,
pavyzdiliui, muziejuose, atviros prieigos centruose ir kt.
14.18.2. Mokinio mokymo(si) laikas i5vykose, ekskursijose
ir kitais pana5iais atvejais, kai mokiniai aktyviai leidhialaik4,
trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaidiuojamas i fizinio

n
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ugdymo pamokq mokymo(si) laik4 @agal pamokos (-q)
trukmg).
14.18.3. Ne maZiau kaip % pasaulio paZinimo dalyko laiko
skiriama tyrinejimams palankioje aplinkoje, natfiralioje
gamtineje (pvz., parke, miSke, prie vandens telkinio ar pan.)
aplinkoje, laboratorijose; ugdymo proces4 organizuojant
socialines, kulturines aplinkos paZinimui palankioje
aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninese, bendruomeniq,
kultUros institucijose ir pan.).
14.18.4. Kiekvienoje klaseje, pagal klases kontekst4,
mokytoj as kuria ugdym4 papildandias ugdomqsias aplinkas ;

naudojasi mokyklos aplinkoje esandiomis edukacinemis
erdvemis: lauko klase, lauko scena, laisvalaikio ir sporto
aik5tele, Kneipo takas, EKO darZelis, ,,Slieko laboratortla=',

,,Vabalyn6" ir kt.
14.18.5. Pagal poreiki mokytojai naudojasi gamtos mokslq
laboratorij a, planSetiniais kompiuteriais ir kt. iSmanio siomis

iskl ar irankiais.

15. Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo proces4 ir turini pagal
pasikeitusius mokiniq ugdymosi poreikius, mokinirtr mokymo(si) rezultatus, i5laikydama mokslo
metams skirt4 pamokry' ugdymo valandq skaidiq.

TREdIASIS SKIRSNIS
PRADINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PRoGRAMAI IGWENDINTI

SKIRIAMAS PAMOKU ryALANDU SKAIdIUS

16. Minimalus pamokq skaidius:
16.1. Pradinio ugdymo bendrajai programai igyvendinti per metus (savaitg):

* Muzikos prograntai igyvendinti skirianta 70 pamokq per metus (2 valanclas per savaitg). Dailes ir technologi.iq programai igyvendinti skiriarna 70
pamokq per rnetus (2 valandas per savaitg), iSiq - technologiniarn ugdyrnui rekomenduojama skirti ne maZiau kaip vien4 trediqlq dailes ir technologijq
dalykui skiriamo laiko. Sokio programai lgyverrdinti skiriamos 35 pimokos per rnelus (l valanda per savaitg).

----=_[lase
----\

DalYkai -=\-- I klase 2 klase 3 klase 4 klase

I5 viso skiriama
pamokq pradinio

ugdymo
programai

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)
35 (1) 35 (1) 3s (1) 3s (l) 140 (4)

Lietuviq kalba 280 (8) 24s (7) 24s (7) 24s (7) l01s (2e)

UZsienio kalba (anglq) 0 t0 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6)
Matematika 140 (4) 17s (s) 140 (4) 17s (s) 630 (18)
Pasaulio paZinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)
Meninis ugdymas (daile ir
technologij os, muzika, Sokis*) l7s (s) r7s (s) 17s (s) 17s (s) 700 Q0)

Fizinis ugdymas 10s (3) 10s (3) r0s (3) l0s (3) 420 (12)
I5 viso privalomq pamokq skaidius per
mokslo metus

770 (22) 840Q4) 80s(23) 840 Q4) 32ss (e3)

Parnokos, skiriamos mokiniq ugdymosi
poreikiams tenkinti UPT

3s (1) 3s (1) 35 (1) 70 (2) 17s (s)

Neformalusis Svietimas r40 (4) 140 (4) 280 (8)
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16.2. PrieSmokyklinio ugdymo bendrajai programai igyvendinti skiriama 175 dienos per metus
(20 val. per savaitg).

17. Mokykla gali nusprgsti organizuoti daugiau pamokq, nei nustatytas minimalus pamokq
skaidius, nepaileidliant Higienos nonnos reikalavimq, tadiau mokyklos ugdymo plano kontaktiniq
valandq skaidius negali vir5yti Mokymo lesq apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos
apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 ,,Del
Mokymo leiq apskaidiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apra5o patvirtinimo", numatyto
kontaktiniq valandq skaidiaus.

18. Pradinio ugdymo pamokq skaidiq klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems
klases mokiniams; pamokos, skiriamos mokiniq ugdymosi poreikiams tenkinti; pamokos dalyko,
kuriam mokyti klase dalijama i grupes; valandos neformaliojo vaikq Svietimo programoms

igyvendinti.
19. Neformaliojo vaikq Svietimo valandos skiriamos, atsiZvelgiant i mokiniq neformaliojo

Svietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, mokyklos le5as. Mokiniai renkasi neformaliojo
vaikq Svietimo programas, padedandias atsiskleisti jq pomegiams, talentams.

20. Mokiniq skaidiq neformaliojo vaikq Svietimo grupeje pagal turimq mokymo lesq dydi
nustato mokyklos vadovas, suderings su mokyklos taryba. Neformaliojo vaikq Svietimo programose
dalyvauj antys mokiniai Zymimi Mokiniq registre.

21. Neformaliojo vaikq Svietimo programos per mokiniq atostogas gali bfrti vykdomos
mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos ar mokyklos nustatyta tvarka.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
DALYKU SRIdIU UGDYMO TURINIO IGYVENDINIMO YPATUMAI

22.Pradinio ugdymo sridiry' ugdymo dalykq programq igyvendinimas:
22.1. dorinis ugdymas:
22.1.1. tevai (globejai) parenka mokiniui vien4 i5 dorinio ugdymo dalykq: etik4 arba tradicines

religines bendruomenes ar bendrijos tikyb4;
22.1.2. mokykloje, kuri negali uZtikrinti mokiniq ar jq tevq (globejq) pageidaujamos tradicines

religines bendruomenes ar bendrijos tikybos mokymo, mokiniui iskaitomas tikybos mokymas
sekmadienineje mokykloje ar kitoje tikybos mokymo grupeje pagal Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymo 31 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. Siuo atveju mokykla nustato mokymosi
pasiekimq iskaitymo tv arkq;

22.1.3. dorinio ugdymo dalykq mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tevq
(globejq) pateikt4 pra5ym4;

22.2. kalbini s ugdymas :

22.2.1. lietuviq kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro patvirtintQ Lietuviq kalbos pradinio ugdymo bendr4j4 program4;

22.2.2. pirmosios uZsienio kalbos mokymas. Pirmosios uZsienio kalbos mokoma(si) antraisiais-
ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais. Jei mokykla turi leSq, galima pirmosios uZsienio
kalbos pradeti mokyti ir pirmoje klaseje;.

22.3. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:
223.1. socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po puse pasaulio paZinimo dalykui

skirto ugdymo laiko, i5 kurio nemaliaukaip viena ketvirtoji turi b0ti skiriama praktinei patyriminei
veiklai;

22.3.2. socialiniams gebejimams ugdyti rekomenduojama dali (ne maiiaukaip vien4ketvirtqj4)
pasaulio paZinimo dalyko laiko skirti ugdymo proces4 organizuojant socialines, kultiirines aplinkos
paZinimui palankioje aplinkoje (&vz.,lankantis visuomeninese, bendruomeniq, kulturos institucijose
ir pan.);

r\
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22.4. frzinis ugdymas:
22.4.1. specialiosios medicinines fizinio pajegumo grupes mokiniai dalyvaujaugdymo veiklose

su pagrindine grupe, bet pratimai ir krlvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;
22.4.2.tdvr4 (globejq) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje;
22.4.3. siekiant skatinti mokiniq fizini aktyvum4, sveikatinim4, rekomenduojama ugdymo

proceso metu pagal galimybes organizuoti judri4sias pertraukas ar frziniam aktyvinimui skirtas
veiklas;

22. 5 . informacines technologij o s :

22.5.1. skaitmeniniams mokiniq gebejimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese

naudoj amo s Siuolaikines skaitmenines technolo gij o s ;

22.5.2. integruotai ar atskira pamoka (as skiriant i5 pamokq, skirtq mokiniq poreikiams
tenkinti) ugdomas mokiniq informatinis m4stymas, mokoma k[rybi5ko ir atsakingo Siuotaikiniq
technologijq naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmenineje aplinkoje, skaitmeninio turinio
kurimo.

PENKTASIS SKIRSNIS
ASMENU, BAIGUSIU UZSIENIO VALSTYBES AR TARPTAUTINES ORGANIZACIJOS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMA, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

23. Mokykla, atvykus asmeniui, nebaigusiam uZsienio valstybes, tarptautines organizacijos
pradinio ar prie5mokyklinio ugdymo programos (toliau - tarptautine bendrojo ugdymo programa):

23.1. priima ji mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo
programas tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m.
balandiio 5 d. isakymu Nr. ISAK-556 ,,Del Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo
programas tvarkos apra5o patvirtinimo" (toliau - Nuosekliojo mokymosi tvarkos apra5as);

23.2. tdvtl (globejq) pageidavimu priima vaikQ, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka Se5eri
metai, mokytis pagaL prie5mokyklinio ugdymo programq arba pradinio ugdymo program4, jeigu
uZsienio valstybeje vaikas buvo ugdomas mokykloje pagat priesmokyklinio ugdymo ar formaliojo
Svietimo programas ir tevai (globejai) pateikia tai patvirtinandius, i5 uZsienio kalbos i5verstus ir
notaro patvirtintus, dokumentus. Nesant tokiq dokumentq mokinio Ziniq lygi nustato mokyklos
direktoriaus isakymu sudaryta komisija.

23.3. vaikq, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdZiusi Lietuvos
Respublikoje pagal prie5mokyklinio ugdymo programq, priima mokytis pagal pradinio ugdymo
progrzrmQ;

23.4. informuoja mokyklos savivaldybes vykdomqj4 institucij4 ar jos igaliotq asmeni;
23.5. prie5 pradedant mokiniui mokytis mokykloje, mokinio busimos klases mokytojas, kartu

su mokiniu ir mokinio tevais (globejais) aptaia poreiki tam tikr4 laiko dali intensyviai mokytis
lietuviq kalbos, numato tolesnio mokymosi perspektyv4, Svietimo pagalbos poreiki:

23.5.1. sudaro mokinio individualq ugdymo plmq, atsiZvelgdama i jo mokymosi pasiekimus.
Individualiame ugdymo plane gali bfti numatytas ir pamokq skaidiaus perskirstymas tarp dalykq,
numatytq Ugdymo plano 16 punkte, sudarant galimybg kuri laik4 nesimokyti dalies dalykq, esant
auk5tesniems Siq dalykq pasiekimams, nei numatyta bendrosiose programose, ir Siq dalykq pamokas
skirti lietuviq kalbai mokyti;

23.5.2. numato preliminari4 mokinio adaptacinio laikotarpio trukmg, mokyklos teikiamos
pagalbos formas irbtdus, mokyklos, mokinio irmokinio tevq (globejq) isipareigojimus. Adaptaciniu
laikotarpiu rekomenduojama stebeti mokiniq individuali qpfrarLgq,pasiekimus. I mokinio adaptacijos
procesq valdym4 turi bflti itraukta mokyklos vaiko geroves komisija. Kiekvieno mokinio adaptacijos
trukmes laikas individualus, mokykla konstatuoja adaptacijos laiko pabaig4, atsiZvelgdama i tai, kaip
mokiniui sekasi adaptuotis. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas.

a
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24. Mokykla, organizuodama atvykusio ar griZusio asmens mokym4, kuris mokesi pagal
tarptauting bendrojo ugdymo program?:

24.1, nuolat bendradarbiauja su mokinio tevais (globejais) ar teisetais mokinio atstovais, teikia
informacij4 apie mokinio mokym4si, darom4 paiangqir gauna grihtamqqinformacij4;

24.2. konsultuoj a del neformalioj o vaikq Svietimo veiklq pasirinkimo ;

24.3. paskiria asmeni, galinti padeti atvykusiam asmeniui sklandZiai isitraukti i mokyklos
bendruomenes gyvenim4, ugdymo procesg, prireikus pasitelkia mokinius savanorius;

24.4. mtrrato klases vadovo, mokytojq darb4 su atvykusiu mokiniu ir mokinio tevais
(globejais).

25. Jeigu atvykgs mokinys nomoka ar menkai moka lietuviq kalbq,mokykla gali organizuoti:
25.1. lietuviq kalbos mokym4si intensyviu bfldu (grupese ar kitomis formomis), kartu

uZtikrindama,kad kitq dalykq jis mokytqsi kartu su bendraamZiais;
25.2. intensyvq vien lietuviq kalbos mokym4si iki vienq metq (i5imtiniais atvejais ir ilgiau) ar

trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikim4 kelerius (2-4) metus;
25.3. mokinio mokym4si kartu su kitais bendraamZiais paskirtoje klaseje, teikdama reikiam4

mokymosi ir kit4 Svietimo pagalb1;
25.4. mokym4si kitu mokyklos siulomu budu, suderintu su mokinio tevais (globejais).

Snsrasrs sKrRSNrs
MOKTNTU MOKYMO NAMrE ORGANTZAVTMAS

26. Mokiniq mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokiniq mokymo stacionarineje
asmens sveikatos prieZilros istaigoje ir namuose orgarrizavimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m, rugsejo 26 d. isakymu Nr. V-1405 ,,Ddl
Mokiniq mokymo stacionarineje asmens sveikatos prieZiiiros istaigoje ir namuose organizavimo
tvarkos apra5o patvirtinimo", ir Mokymosi formq ir mokymo organizavimo tvarkos apra5u.

27. Mokiniai mokomi namie savaranki5ku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
biidu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tevais (globejais) ir
atsiZvelgdama i gydytojq konsultacines komisijos rekomendacijas, parengia individualq ugdymo
plan4.

28. Pradinio ugdymo bendroji programa igyvendinama, ugdym4 organizuojant pagal atskirus
ugdymo dalykus ar integruojant ugdymo dalykq turini.

29. Mokiniams, kurie mokosi namie:
29.1. pagal pradinio ugdymo program? savarankiSku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso

organizavimo bfldu pavienio ar grupinio mokymosi forma:
29.1.1. 1-3 klasese skiriama 315 pamokq per mokslo metus (9 pamokos per savaitg) Pradinio

ugdymo bendryjq programrl ugdymo dalykams igyvendinti;
29.1.2.4 klaseje - 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokq per savaitg).
30. Suderinus su mokinio tevais (globejais), mokyklos direktoriaus isakymu mokinys, kuris

mokosi namie pagalpradinio ugdymo program4, gali nesimokyti menq ir fizinio ugdymo. Dienyne ir
mokinio individualiame plane prie dalykq, kuriq mokinys nesimoko, ira5oma ,,atleista". Pamokos,
gydytojo leidimu lankomos mokykloje, ira5omos i mokinio individualq ugdymo planq.

31. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali buti skiriama iki 2 papildomq
pamokq per savaitg mokymosi pasiekimams gerinti.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO,.F,KSTREMALIOS SITUACIJOS,

EKSTREMALAUS IVYKIO AR IvYKIo, KELIANdTo p.q.voJu MoKrNrU svErKATAr
IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBEMS MOKYKLOJE, DEL KURIU

A
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UGDYMO PROCESAS NEGALI BUTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO
PROCESO ORGANIZAVIMO BUDU

32. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio (ekstremali temperatfira,
gaisras, potvynis, piiga ir kt.), keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau -
ypatingos aplinkybes) ar esant aplinkybems mokykloje, del kuriq ugdymo procesas negali bfrti
organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo b0du (mokykla yra dalykq brandos
egzamin1centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali bflti koreguojamas
arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo biidu (toliau

- nuotolinis mokymo b[das) vadovaujantis Alytaus ,,Sakaleliooo pradines mokyklos nuotolinio
ugdymo(si) organizavimo tvarkos apra5u.

33. Ekstremali temperattira mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:
33.1. minus 20 oC ar Zemesne - 14 klasiq mokiniams;
33.3. 30 oC ar aukStesnd - 1-4 klasiq mokiniams.
34. Mokyklos vadovas, nesant valstybes, savivaldybes lygio sprendimq del ugdymo proceso

organizavimo esant ypatingoms aplinkybems ar esant aplinkybems mokykloje, del kuriq ugdymo
procesas negali briti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo biidu, gali priimti
ugdymo organizavimo sprendimus:

34.1. maiinandius / Salinandius pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei;
34.2.laikinai stabdyti ugdymo procesq, kai del susidariusiq aplinkybiq mokyklos aplinkoje nera

galimybes jo koreguoti ar tgsti ugdymo procesQ grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo
proceso organizavimo biidu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo biidu, pvz., sutrikus
elektros tinklq tiekimui ir kt., ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali buti laikinai
stabdomas l-2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi bflti stabdomas ilgesni laik4, mokyklos
vadovas sprendim4 del ugdymo proceso stabdymo derina su valstybines mokyklos (biudZetines

istaigos) - savininko teises ir pareigas igyvendinandia institucija, savivaldybes mokyklos (biudZetines

istaigos) - savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos igaliotu asmeniu, valstybines ir savivaldybes
mokyklos (vieSosios istaigos) ir nevalstybines mokyklos - savininku (dalyviq susirinkimu);

34.3. ugdymo procesq ar jo dali organizuoti nuotoliniu mokymo budu, kai nera galimybes tgsti
ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo
b[du. Mokyklos vadovas sprendim4 ugdymo proces4 ar jo dali organizuoti nuotoliniu mokymo btidu
primaMokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (iSskyrus auk5tojo mokslo studijqprogramas)
formrl ir mokymo organizavimo tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2012 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,,Del Mokymosi pagal formaliojo Svietimo
programas (i5skyrus auk5tojo mokslo studijq programas) for-r+ ir mokymo organizavimo tvarkos
apra5o patvirtinimo", nustatyt a tvarka.

35. Valstybes, savivaldybes lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesq ar jo dali
organizuoj ant nuotoliniu mokymo b[du, mokykla:

35.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo btidu organizuoti, atsiZvelgdama
i mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, Aendryjq
ugdymo planq nuostatas;

35.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bridu kriterijq aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.liepos 3 d. isakymu Nr.
V-1006 ,,Del Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo budu kriterijq apra5o patvirtinimo";

35.3. ivertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo proceso nuotoliniu mokymo budu.
I5siaiSkinus, kad mokinio namuose nera s4lygq mokytis, sudaromos s4lygos mokytis mokykloje,
jeigu mokykloje nera aplinkybiq, kurios keltq pavojq mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybiq
ugdymo proceso organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas ikitas
saugias patalpas;n
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35.4. susitaria del mokiniq emocines sveikatos stebejimo, taip pat mokiniq, turindiq specialiqjq
ugdymosi poreikiq, ugdymo specifikos ir Svietimo pagalbos teikimo;

35.5. igyvendindama ugdymo programas, ne maZiau kaip 50 procentq ugdymo procesui
numatyto laiko (per savaitg ir (ar) menesi) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50
procentq - asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukme - iki 90 min.;

35.6. pertvarko pamokq tvarkara5ti, pritaikydamaji ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu
mokymo b[du: konkredios klases tvarkara5tyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui
skiriamas pamokas:

35.7. nuotolinio mokymo(si) medZiaga mokiniams pateikiama Microsoft Teams paltformoje
pagal nuotolini pamokq tvarkara5ti. Mokytojas, turintis l-2 sav. pamokas, veda vien4 vaizdo
pamoky' konsultacij4 per savaitg, mokytojas turintis 3 sav. pamokas - 2 vaizdo pamokas/
konsultacijas per savaitg, mokytojas turintis 4-5 sav. pamokas - 3 vuzdo pamokas/ konsultacijas
per savaitg. Yaizdo konsultacija gali bflti trumpesne nei vaizdo pamoka, o likgs laikas skirtas
savarankiSkam darbui.

35.8. pritaiko pamokos strukt[rQ sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsiZvelgdama i
mokiniq amLiq, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;

35.9. susitaria del mokymosi pagalbos mokiniui teikimo budq ir savalaiki5kumo, del uZduodiq,
skiriamq atlikti namuose toje padioje klaseje, apimties, pobtidZio, del mokymosi kr[viq stebesenos irjq koregavimo, griZtamosios informacijos teikimo, dOl mokinio darbotvarkes nustatymo,
atsiZvelgdama i mokiniq am1i4;

35.10. numato mokiniq ir jq tevq (globejq) informavimo bfldus;
35.11. paskiria asmeni (-is), kuris (-ie) teiks bendrqj4 informacij4 apie ugdymo proceso

organizavimo tvark4, Svietimo pagalbos teikim4, komunikuos kitais aktualiais Svietimo
bendruomenei klausimais tol, kol nei5nyksta ypatingos aplinkybes ar aplinkybes, del kuriq ugdymo
procesas mokykloje negalejo bfiti organizuojamas kasdieniu btidu. Informacija apie tai skelbiama
mokyklo s tinklalapyj e ;

35.12. numato planq, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybems sklandZiai $ii:ti prie iprasto
ugdymo proceso or ganizavimo ;

35.13. numato, kaip, esant poreikiui, dali - ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo
bfldu ir dali grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo b[du.

III SKYRIUS
MOKINIV, TURINdIV SPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU GSSKYRUS

ATSIRANDANCIUS DEL ISSKIRTINIU GABUMU), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

36. Mokykla, rengdama ir igyvendindama Ugdymo plau.:q,, uZtikrina visq mokiniq itraukti i
Svietim4, Salinti kli[tis, del kuriq mokinys patiriadalyvavimo Svietime ir ugdymosi sunkumq, ir teikti
biitin4 Svietimo pagalbq, vadovaujasi Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo
otganizavimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20ll m.
rugsejo 30 d. isakymu Nr. V-1795 ,,Del Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo
or ganizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

37. Mokykla, formuodama mokyklos, klases, mokinio ugdymo turin! ir organizuodama bei
igyvendindama ugdymo proces?, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir Sio skyriaus nuostatomis
(ei Siame skyriuje nereglamentuojama, mokykla vadovaujasi kitomis Pradinio ir Priesmokyklinio
ugdymo bendryiq ugdymo planq nuostatomis, reglamentuojandiomis ugdymo programq
igyvendinimq) fu atsii:velgia i:

37.1. mokinio mokymosi ir Svietimo pagalbos poreikius;
37 .2. forunaliojo Svietimo programq;

n
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37.3. mokymosi form4 ir mokymo proceso organizavimo bld4;
37.4. Svietimo pagalbos specialistq, mokyklos vaiko geroves komisijos, pedagoginiq

psichologiniq ar Svietimo pagalbos tarnybq rekomendacijas.

ANTRASIS SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

38. Mokykla kiekvienam mokiniui, turindiam specialiqjq ugdymosi poreikiq, rengia
individualq ugdymo plmq, kurio sudetine dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas
ugdymo procese ir kitq specialistq teikiamas pagalbas, didinandias ugdymo veiksmingum4, ir kurio:

38.1. rengimui, igyvendinimo koordinavimui paskiria koordinuojanti asmeni, kuris kartu su
mokytojais ir Svietimo pagalbqteikiandiais specialistais, vaiku, jo tevais (globejais) numato ugdymo
ir pagalbos tikslus;

38.2. igyvendinimui turi bflti sudaryti individualfls tvarkara5diai, kurie dera su klases, kurioje
mokinys mokosi, tvarkara5diu, ir uZtikrina, kad mokinys gaus ugdym4 ir Svietimo pagalb4 tokia
apimtimi, koki4 nustato Bendrieji ugdymo planai ir rekomenduoja mokiniui pedagogine psichologine
ar Svietimo pagalbos tamyba;

38.3. form4 nusistato pati istaiga, suplanuoja jq igyvendinimo, stebesenos ir aptarimo formas
bei etapus.

39. Mokykla, rengdama individualq ugdymo plan4 mokiniui ir vadovaudamasi Ugdymo plano
16 punkte nurodytu pradinio ugdymo dalykq programoms igyvendinti skiriamq pamokq skaidiumi,
gali:

39.1. keisti specialiqiq pamokq, pratybq ir individualiai pagalbai skiriamq valandq (pamokq)
skaidiq;

39.2. keisti pamokq trukmg, dienos ugdymo struktrir4, siekdama individualiame ugdymo plane
numatytq tikslq;

39.3. formuoti nuolatines ar laikin4sias grupes, pogrupius i5 tq padiq ar skirtingq klasiq
mokiniq;

39.4. veliau pradeti pirmosios uZsienio kalbos mokyti - mokini, turinti klausos, ivairiapusiq
raidos, elgesio ir emocijq, kalbos ir kalbejimo, skaitymo ir (ar) ra5ymo, intelekto (taip pat ir
nepatikslintq intelekto), bendrqjq mokymosi sutrikimq, turinti kochlearinius implantus.

40. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo program4, j4 pritaikant, mokinio
individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Ugdymo plano 16 punkte dalykqprogramoms
igyvendinti nurodomu pamokq skaidiumi, kuris gali biiti koreguojamas iki 25 procentq. Bendras
pamokq ir neformaliojo Svietimo pamokq skaidius gati buti didinamas atsiZvelgiant imokinio galias
ir ugdymosi poreikius bei specialistq rekomendacijas:

40.1. sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokinio individualus ugdymo planas sudaromas
vadovaujantis Ugdymo plano 16 punktu. Ugdymo plane specialiosios pamokos skiriamos tardiai,
kalbai ir klausai lavinti:

40.1.1 individualioms ir grupinems pratyboms l-4 klasese skiriama nemaZiaukaip 70 pamokq
per dvejus mokslo metus;

40.1.2. Zymiq arlabar-Zym\kalbejimo irkalbos sutrikimqturindiammokiniui, bendraujandiam
alternatyvios komunikacijos btdu, 1-4 klasese tarties, kalbos ir komunikacijos ugdym4 galima
integruoti i komunikacines, paZintines veiklos ir i lietuviq kalbos pamokas, pratybas. pratybq ir
lietuviq kalbos pamokq turinys turi dereti.

40.2. ivuriapusiq raidos sutrikimq turindio mokinio individualus ugdymo planas sudaromas
vadovaujantis Ugdymo plano 16 punktu:n
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40.2.1. atsiZvelgiant i specialistq rekomendacijas ir mokyklai skirtas leSas, mokiniui skiriamas
mokytojo padejejas;

40.2.2. individualiame ugdymo plane numatomi elgesio prevencijos ir intervencijos biidai,
socialiniq igfidZiq ugdymo veiklos. Periodi5kai (ne rediau kaip kart4 per menesi) arba uZfiksavus
mokinio paLangq,ar nustadius, kad ugdymo procese paianganedaroma, perZifirimas ir koreguojamas
individualus pagalbos vaikui planas;

40.2.3. esant galimybei, mokiniui skiriama pritaikyta nuolatine mokymosi vieta, naudojamos
sieneles/Sirmos, skirtos demesiui koncentruoti ugdymo proceso metu, triuk5mui mai:ir$L {rengiama
kiek imanoma labiau nuo triuk5mo izoliuota erdve klaseje ar uZ klases ribq, kurioje ivairiapusiq raidos
sutrikimq turindiam mokiniui biitq sudaromos galimybes pertraukai veiklos metu ar esant emocinio
nestabilumo biiklei;

40.2.4. rengiant individualq ugdymo planq,mokytojai turi bendradarbiauti su Svietimo pagalbos
specialistais, gauti nuolating pagalbq ir param4 taikyti elgesio vertinimo instrumentus netinkamo
elgesio prieZastims nustatyti bei reikalingq igfidZiq ugdymo strategijoms parinkti;

40.2.5. siekiant atsiZvelgti i individualius mokinio gebejimus ir raidos specifik4, numatomi
mokymo medZiagos pateikimo biidai (vaizdiniu, garsiniu irkt.): itraukti mokiniiveiklas bltinapagal
jo pomegius, naudoti vizualines uZuominas ugdymo procese ir jo mokymosi vietoje, pasirinkti
individualiame ugdymo plane numatyt4 mokymosi pasiekimq vertinimo ir individualios paZangos
stebejimo form4;

40.2.6. sudarant tvarkara5dius individualiam ugdymo planui igyvendinti, turi btiti uZtikrintos
s4lygos ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktywmo pertraukas, jq metu pagal galimybes
panaudojant specialias priemones (mink5tasuolius, balansavimo, supimosi priemones ir kt.);

40.2.7. stengiamasi uZtikrinti, kad b[tq taikomi vizualinio strukt[ravimo metodai ir priemones
pamokq ir pertraukq metu (strukt[ruoti erdves, veiklas, pamokas, pertraukas, uZduotis, naudoti
vaizding dienotvarkg, pasirinkimq lenteles ir kt.) bei teikiamakita vizualine pagalba (pvz., naudoti
atgalinius laikmadius).

41. Bendrojo ugdymo dalykq programas pritaiko mokytojas, atsiZvelgdamas i mokinio
gebejimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitq vaiko geroves komisijos nariq rekomendacijas
bei Alytaus pedagogines psichologines tarnybos iSvadas ir rekomendacijas. Jei mokykloje Svietimo
pagalbos specialistq nera, mokytoj4 konsultuoja mokykl4 aptarnatjandios pedagogines psichologines
ar Svietimo pagalbos tarnybos ir (ar) savivaldybes administracijos Svietimo padaliniq specialistai.

42. Mokykloje nesant Svietimo pagalbos specialistq, kiekvienam mokiniui, kuris mokosi pagal
pradinio ugdymo program4 ir kuriam pedagogine psichologine tamyba arba Svietimo pagalbos
tarnyba, mokyklos vaiko geroves komisija rekomenduoja teikti specialistq pagalb1,turi buti skiriama
nuo 70 iki 140 pamokq per metus individualioms konsultacijoms ir (ar) papildomai dalyko mokytojo
pagalbai arba kito specialisto teikiamai pagalbai, sudaromos s4lygos mokiniui Sias paslaugas gauti
specialiosios paskirties istaigoj e, specialioj o ugdymo centruose.

TREdIASIS SKIRSNIS
MOKINIU, TURINdIU SPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU, MOKYMOSI

PASIEKIMU IR PAZANGOS VERTINIMAS

43. Mokinio, kuris mokosi pagalbendrojo ugdymo programq,mokymosi pasiekimai ir paaanga
vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Alyaus,,Sakalelioo'
pradines mokyklos individualios paZangos stebesenos ir vertinimo tvarka, patvirtinta Alytaus
,,sakalelio" pradines mokyklos direktoriaus202l-03-30 isakymu Nr. v-23-(1.2.).

44. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosipaZangair pasiekimai
ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus individualios
paiangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais pasiekimais,

n
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aptarus su mokiniu, jo tevais (globejais), Svietimo pagalb4teikiandiais specialistais, kokiais aspektais
bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus mokoma(si), kokie bus
mokinio mokymosi pasiekimq vertinimo ir pa(si)tikrinimo biidai, kokiomis mokymo(si) priemonemis
bus naudojamasi).

45. Del mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotq pradinio ugdymo ir individualizuotq
pagrindinio ugdymo program4 arba socialiniq ig[dZiq ugdymo progftrmg, mokymosi pasiekimq
vertinimo (btrdq, periodi5kumo) ir iforminimo susitariama mokykloje. Susitarimai priimami,
atsiZvelgiant imokinio galias ir vertinimo suvokim4, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatom4
paLangq, tevq (globejq) pageidavimus. Vertinimo biidus renkasi mokykla (vertinimo ira5ai
,, i skaityta",,,nei skaityt ao 

o, 
apralai ir kt. ).

KETVIRTASIS SKIRSNIS
Svmrrvro pAGALBos MoKINIUT, TURTNdTAM srECTALTUJU ucDyMosr

POREIKIU, TEIKIMAS

46. Svietim o pagalbqmokiniui uZtikrina mokykla.
47. Svietimo pagalba,j4 teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui turi buti

numatyti mokinio pagalbos plane.
48. Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai padeda iveikti mokymosi sunkumus, Salindami

prieZastis, del kuriq mokinys patiriamokymosi sunkumq ir susiduria su kliiitimis dalyvauti ugdymo
procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiandiais
pagalb4 mokiniui, mokinio tevais (globejais), teikia konsultacing pagalbq ir igalina mokinio tevus
(globejus, rdpintojus), kitus, teikiandius paslaugas ir pagalbas, padeti mokiniui ugdytis, sudaryti
s4lygas mokytis ir uZtikrinti jo gerovg.

49. Svietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar
pasibaigus ugdymo procesui, konsultuojant mokini, atsiZvelgiant i individualiame ugdymo plane
keliamus ugdymo(si) tikslus, pagalbq teikiandiq specialistq funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant
itraukties i ugdymo proces4 ir teikiant pagalbq pamokoje, klaseje pasirenkami kuo mailiau
stigmatizuojantys ugdymo ir Svietimo pagalbos teikimo bfidai.

50. Svietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, jos gali buti
specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirtipos procese ir kt.:

50.1. specialioji pamoka, skirta mokymosi sunkumams ar sutrikimams, kylantiems del igimtq
ar igytrl sutrikimq, iveikti, i5skirtiniams asmens gabumams ugdyti;

50.2. specialiosios pratybos, skirtos Svietimo veiksmingumui didinti, igimtiems ar igytiems
sutrikimams kompensuoti, gebejimams ir galioms pletoti, kurios gali buti vykdomos individualiai ar
grupemis (2-8 mokiniai).

PENKTASIS SKIRSNIS
MOKINIU, TURINCIU SPECIALIVJU UGDYMOSI POREIKIU, MOKYMAS NAMIE

51. Mokinio, turindio specialiqfq ugdymosi poreikiq, mokym4 namie savarankisku ar
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo btidu organizuoja mokykla pagalvaiko geroves komisijos
ir pedagogines psichologines ar Svietimo pagalbos tarnybos, gydytojq rekomendacijas, sudariusi
mokinio individualq ugdymo planq mokymosi namie laikotarpiui.

52. Mokiniui, kuris mokosi pagal:
52.1. pritaikyt4 pradinio ugdymo programq, vadovaujantis Ugdymo plano II skyriaus 6 skirsnio

nuostatomis ir l6 punktu:
52.t.1. galima skirti 70 ir daugiau pamokq per dvejus mokslo metus specialiosioms pamokoms

ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti;
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53. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuot4pradinio ugdymo programq, mokymas namie
organizuojamas vadovaujantis Ugdymo plano II skyriaus 6 skirsnio nuostatomis ir 16 punktu. Mokyti
namie skiriamos ne maliau kaip 296 valandos per metus; iki 74 pamokq per metus galima skirti
specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms.
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