PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2020 m. rugpjudio 31 d.
isakymu Nr. V- 37

KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINE MOKYKLA
202r2021 MOKSLO METU PRADTNIO IR PAGRTNDINTO UGDYMO
PROGRAMU UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokyklos)

l.
ir

202V2021 mokslo metq Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos (toliau

Kupi5kio

r.

daugiafunkcio centro (toliau

(toliau

-

-

Alizavos pagrindines mokyklos skyriaus Anta5avos mokyklos-

-

Skyrius) pradinio ir pagrindinio ugdymo programq ugdymo planas

UP), parengtas vadovaujantis 2019-2020

ir 2020)021 mokslo

metq pradinio ir

pagrindinio ugdymo programq bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandZio

l5 d. isakymu Nr. Y-417 ,,Del 2019-2020 ir

2020-2021mokslo metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq planq patvirtinimo" ir Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandZio 15 d. isakymu Nr. V-413 ,,Del

ir 2020-2021 mokslo metq pradinio ugdymo programq planq patvirtinimo" (toliau pradinio BUP), ir kitais teisds aktais, reglamentuoja ikimokyklinio ir prie5mokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo programq (toliau - ugdymo programos) ir su Siomis programomis susijusiq
2019-2020

neformaliojo vaikq Svietimo programq igyvendinim4 Mokykloje. Mokykla

ir

Skyrius rykdo

ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo progritmas.
2. Ugdymo plano tikslas

ugdymo turini

-

atsiZvelgiant i Mokyklos bendruomenes poreikius formuoti

ir organizuoti ugdymo proces4, kuris padetq siekti asmenines

paZangos

ir

geresniq

ugdymo(si) rezultatq ir ugdytq mokymuisi visq gyvenim4 bltinq bendrqjq kompetencijq visum4.
3. Ugdymo plano uZdaviniai:

3.1. numatyti gaires Mokyklos ugdymo turiniui, mokymosi aplinkai kurti ir pritaikyti
pagal mokiniq mokymosi poreikius;

3.2. nustatyti minimalq privalom4 pamokq skaidiq, skirt4 ugdymo programoms
igyvendinti;
3.3. kurti ugdymo proceso dallviq s4veik4 (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio,

2

ir

mokymo

mokymosi aplinkq) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto

ir

savivaldaus

mokymosi.
4. Mokyklos ugdymo plane vartojamos s4vokos:

4.1. Kontrolinis darbas

-

Ziniq, gebejimq, igudZiq parodymas arba mokinio Zinias,

gebejimus, igldZius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne maZiau

kaip 30 minudiq.
4.2. Laikinoji grup6

- mokiniq grupe dalykui pagal moduli mokyis,

diferencijuotai

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

4.3. Mokyklos ugdymo planas Mokykloje r,ykdomq ugdymo

programq

igyvendinimo apra5as, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.
4.4. Pamoka

-

pagrindind nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

4.5. Dalyko modulis

-

apibreZta, savaranki5ka ir kryptinga ugdymo programos dalis.

4.6. Nuotolinis mokymas

- tai nuoseklus savaranki5kas

besimokandiuosius ir mokytoj4 skiria atstumas

ar grupinis mokymas(is), kai

ir (ar) laikas, o bendravimas ir

bendradarbiavimas,

mokymosi medLiagapateikiama informacinemis ir komunikacinemis technologijomis (IKT).

4.7. Ugdymasis Seimoje

-

mokinys nuolat individualiai

ir

nuosekliai mokosi visq

dalykq pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas Seimos aplinkoje, mokomas t€r.q
(globejq, r[pintojq)

ir (ar) samdomo mokytojo Cq) ir

konsultuojamas mokyklos, su kuria sudaryta

mokymo sutartis, mokytojo (-q).

4.8. Mokyklos ugdymo plane vartojamos kitos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos
Svietimo istatyme ir kituose Svietim4 reglamentuojandiuose teises aktuose vartojamas s4vokas.

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METU TRUKME. UGDYMO ORGANTZAVTMAS
5. Ugdymo organizavimas Mokykloje

ir Skyriuje.

5.1. Ugdymo planas sudarytas vieneriems mokslo metams (202V2021 m. m.).
5.2. Mokslo metai Mokykloje ir jos Skyriuje prasideda2020 m. rugsejo 1 d..

5.3. 5-10 klasiq mokiniams (Skyriuje

-

5-8 klasiq) ugdymo proceso pradLia- 2020 m.

rugsejo 1 d. ir pabaiga - 202I m. birZelio 23 d.; ugdymo proceso trukme

-

185 ugdymo dienos (37

savaites).

5.4. Jungtines ikimokyklines ugdymo grupes (toliau
ugdymo proceso pradlia
trukme

-

-

- 2020 m. rugsejo 1 d. ir pabaiga - 2021m.

175 ugdymo dienos (35 savaites).

JIUG),

l-4 klasiq mokiniams

birZelio 9 d.; ugdymo proceso

3

5.5. Mokykla dirba penkias dienas per savaitg.
5.6. Ugdymo procesas skirstomas pusmediais. Pusmediq trukme:

kl.)
2 pusmetis (5-10 kl.)
I pusmetis (l-10

2 pusmetis (JIUG,

l-4

2020-09-01-2021-01-29;
2021-02-01-2021-06-23;

kl.)

2021-02-01

- 2021-06-09;

5.6.1. Skyriuje ugdymo procesas skirstomas pusmediais. Pusmediq trukme

kl.)
2 pusmetis (5-8 kl.)
1

pusmetis (1-8

2 pusmetis (JIUG, 1-4

2020-09-01

- 2021-01-29;

2021-02-01-2021-06-23;

k1.)

2020-02-01-2021-06-09.

5.7. Mokiniams skiriamos atostogos mokymosi dienomis:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020 m. spalio 26 d.

2020 m. spalio 30 d.

Ziemos (Kaledq)

2020 m. gruodiio23 d.

2027 m. sausio 5 d.

Ziemos

2021m. vasario 15 d

2021m. vasario 19 d

Pavasario (Velykq)

2027 m. balandZio 6 d

2021m. balandZio 9 d.

Vasaros: 5-10 kl.

2021m.birLelio25

2021m. rugpj[dio

d.

3l

d.

(Skyriuje 5-8 kl.)

JIUG, I-4 KI.

2021m. birZelio 10 d.

2021m. rugpjfidio 31 d.

6. Ugdymo procesas Mokykloje organizuojarnas pamokq forma:

6.1. JIUG vaikq veiklos

ir I

klases mokiniq pamoka trunka 35 minutes;

6.2. 2-10 klases mokiniq (Skyriuje

- 2-8 klases) pamokos trukme - 45 min.;

6.3. pamokq laikas:

l. 8.30 2.9.25

-

9.15
10.10

- 11.05
4. tL.35 - t2.20
5. 12.30 - 13.r5
6. t3.25 - 14.10
7. t4.20 - 15.05;
3.10.20

6.4. Mokykla skiria ne maZiau kaip minimalq pamokq skaidiq kiekvienai klasei.

7.

Ugdymas Seimoje. Ugdymosi Seimoje proceso organizavimo

b[du

(pavienio

mokymosi forma) pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas mokosi 7(6F18 metq mokiniai.

4

Ugdymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo
isakymu del Svietimo

ir

ir

sporto ministro

mokslo ministro 2012 m. birZelio 28 d. isakymo Nr. V-1049 ,,Del

mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (iSskyrus auk5tojo mokslo studijq programas)

formq

ir

mokymo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimo 2020 m. birZelio 2

d.

isakymu Nr. V-827.

-

8. Jei oro temperatlra

l-5

20 laipsniq Saldio ar Zemesne. i Mokykl4 gali nerykti JIUG,

klasiq mokiniai, esant 25 laipsniams Saldio ar Zemesnei temperaturai

- ir kitq klasiq mokiniai.

i

Mokykl4 mokiniams, lykdomas. Mokiniams, neatvykusiems i
Mokykl4, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama Mokyklos elektroniniame dienyne pagal
Ugdymo procesas, atvykusiems

Mokyklos elektroninio dienyno naudojimo tvarkos apraS4. Sios dienos iskaidiuojamos

i

ugdymo

dienq skaidiq. Siltuoju metq laikotarpiu, temperaturai mokymosi patalpose virSijus numatytqj4
Lietuvos higienos normoje HN2l:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
201

I

m. rugpjldio I 0 d. isakymu Nr. Y -773 ,,Del Lietuvos higienos nornos HN2l :2017 . Mokykla,

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (toliau- Higienos
norma), ugdymo procesas gali

blti

koreguojamas ir organizuojamas kitose erdv6se.

8.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymu

,,Del Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandZio 15 d. isakymo Nr. V-413 ,,Del 20192020 mokslo metq pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo" pakeitimo"

2019 m. rugpj[dio 29 d. isakymu Nr. V-957, oro temperaturai esant +30 laipsniq Celsijaus ar
auk5tesnei

ir Mokyklai negalint uZtikrinti

ugdymo proceso organizavimo vdsesndse Mokyklos

aplinkose, mokiniai i Mokykl4 gali nevykti.

9. Mokyklos direktorius, esant aplinkybems, keliandioms pavojq mokiniq sveikatai ar
gyvybei, priima sprendimus del ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Sprendim4 suderina

su valstybines mokyklos (biudZetines istaigos) savininko teises ir pareigas
institucija. Ekstremalioji padetis

-

igyvendinandia

tai padetis, kuri susidaro del kilusio ekstremalaus (gamtinio,

techninio. ekologinio ar socialinio) ivykio ir kelia dideli pavojq Zmoniq gyrybei ar sveikatai, turtui,

gamtai arba lemia Zmoniq

Zlti,

suZalojim4

ar didelius turtinius nuostolius. Sprendim4 del

ekstremaliosios padeties paskelbimo nelaimes apimtoje savivaldybes teritorijoje priima
savivaldybes administracijos direktorius. Mokyklos direktorius apie priimtus sprendimus del
ugdymo proceso koregavimo informuoj a savivaldybes lykdomEj 4 institucij 4.
9.1. Ekstremali temperatura
ar Zemesn6,

-

-

Mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: minus 20 "C

5 klasiq mokiniams; minus 25 "C ar Zemesnd

klasiq mokiniams.

-

6-10,; 30 'C ar aukStesne

-

5-10

5

9.2. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus
keliandio pavojq mokiniq sveikatai

ir

ilykio ar ilykio,

gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybems Mokykloje, ddl

blti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo bfldu
Esant ekstremalioms situacijoms, Mokykloje ir Skyriuje mokymas(is) gali b[ti koreguojamas arba
laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu bldu. Mokykloje ugdymo procesas
organizuojamas ir lykdomas vadovaujantis Mokyklos ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo
nuotoliniu bldu planu ir taisyklemis (Priedas Nr. 1) bei BUP 7 priedu. Mokyklos internetineje
svetaineje (Skyriaus internetineje svetaineje) ir elektroniniame dienyne TAMO (Skyriaus
elektroniniame dienyne MANO DIENYNAS) talpinamos nuotolinio mokymo(si) uZduotys

kuriq ugdymo procesas negali

Nuotolinio mokymo plane ir taisyklese numatytam laikotarpiui. |gyvendindama ugdymo programas
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu, Mokykla ir Skyrius uZtikrina, kad sinchroniniam
ugdymui

bltq skina ne maZiau kaip 60 procentrl ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40

procentq laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitg, menesi, mokslo metus). Sinchroninio ugdymo

nepertraukiama trukme

- 2 val. Mokykla ir

Skyrius, pradedami ugdymo proces4 organizuoti

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bldu: pertvarko pamokq tvarkara5ti, pritaikydami
sinchroniniam

ir

asinchroniniam ugdymui organizuoti. Konsultacijoms, kurios

individualios ir / ar grupines, skiriama

iki

ji

gali blti

15 procentq Bendrqjq ugdymo planq 77 punkte nustatyto

metiniq arba savaitiniq pamokq skaidiaus.

9.3. Mokyklos

vadovas, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso

organizavimo bfldu kriterijq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir

sporto

ministro 2020 m. liepos 3 d. isakymu Nr. V-1006 ,,Del Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso
organizavimo bfldu kriterijq apra5o patvirtinimo"; ir atnaujintq BUP 7 priedu, gali priimti
sprendim4

-

ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu mokymo bldu, kai nera galimybes tgsti

ugdymo proces4 grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu
numatyta seka:

9.3.1. Mokykla ivertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu

mokymo budu, aprupina mokinius kompiuteriais/plan5etemis

ir intemeto kortelemis (ie5komos

galimybes);

9.3.2. susitaria del mokiniq emocinds sveikatos stebejimo, taip pat mokiniq, turindiq
specialiqjq ugdymosi poreikiq ugdymo specifikos ir Svietimo pagalbos teikimo;

9.3.3. igyvendindama ugdymo programas, ne maiiau kaip 50 procentq ugdymo
procesui numatyto laiko @er savaitg ir (ar) menesi) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau

6

kaip 50 procentq

- asinchroniniam

ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukme

-

rki 2

val.;

9.3.4. pertvarko pamokq warkara5ti, pritaikydama

ji

ugdymo proces4 organizuoti

nuotoliniu mokymo bldu: konkredios klases tvarkara5tyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam
ugdymui skiriamas pamokas;

9.3.5. pritaiko pamokos struktUr4 sinchroniniam

ir

asinchroniniam ugdymui,

atsiZvelgdama i mokiniq arrfii4, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;
9.3-6. susitaria del mokymosi pagalbos mokiniui teikimo btidq

ir savalaiki5kumo, del

uZduodiq, skiriamq atlikti namuose toje paEioje klaseje, apimties, pob[dZio, del mokymosi kruviq
stebesenos

ir jq

koregavimo, griZtamosios informacijos teikimo, del mokinio darbotvarkes

nustatymo, atsiZvelgdama i mokiniq amZiq;
9.3.7. numato mokiniq ir jq tevq (globejq, r0pintojq) informavimo bldus;
9.3.8. paskiria asmeni (-is), kuris (-ie) teiks bendrqi4 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

blti

organizuojamas kasdieniu bfldu. Informacija apie tai skelbiama

mokyklos internetinej e svetaineje www.alizava.lt

;

9.4. Vadovaujantis Mokytojq Tarybos 2020-06-01 posedZio protokolo Nr.

2,

mokymas(is) Mokykloje lykdomas nuotoliniu btdu 5 kartus per metus pagal atskir4 tvarkara5ti.

9.5. Vadovaujantis Skyriaus Mokytojq Tarybos 2020-06-02 posedZio Nr.

4

protokoliniu nutarimu Nr. 5 mokymas(is) Skyriuje rykdomas nuotoliniu budu 5 kartus per mokslo
metus pagal atskir4 tvarkaraSti.

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. UGDYMO PLANO RENGIMAS IR IGYVENDINIMAS
10. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas pagal Mokyklos tikslus, konkredius
mokiniq ugdymo(si) poreikius

ir

igyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio

ugdymo programq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro 2015

m.

2l

d. isakymu Nr. V-1309 ,,Del Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq
apra3o patvirtinimo" (toliau - Ugdymo programq apra5as), Pradinio ir pagrindinio ugdymo
gruodZio

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008

m. rugpj[dio 26 d. isakymu Nr. ISAK-2433 ,,Del Pradinio ir pagrindinio ugdymo
programrl patvirtinimo" (toliau

-

bendrqjq

Pradinio ir pagrindinio ugdymo BP), Lietuviq kalbos ir literatlros

7

pagrindinio ugdymo programa, patvirtinta LR Svietimo ir mokslo ministro isakymu 2016 m. sausio
25 d. Nr. Y-46, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo

ministro 2015 m. gruodZio
patvirtinimo" (toliau

-

ir mokslo

2l d. isakymu Nr. V-1308 ,,Del Geros mokyklos koncepcijos

Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal

formaliojo Svietimo programas (iSskyrus aukStojo mokslo studijq programas) formr+

ir

mokymo

organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m.

birZelio 28 d. isakymu Nr. V-l049 ,,Del Mokymosi formq ir mokymo organizavimo tvarkos apra5o

patvirtinimo".
I

l. Mokykla, formuodama

stebdsenos, mokiniq pasiekimq

ir

ugdymo turini ir rengdama ugdymo plan4, remiasi Svietimo

paiangos vertinimo ugdymo procese informacija, Nacionalinio

mokiniq pasiekimq patikrinimo testq, Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo (toliau

- PUPP)

rezultatq, Mokyklos veiklos isivertinimo duomenimis.
12. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis demokratiSkumo, subsidiarumo,

prieinamumo, bendradarbiavimo principais. Mokyklos direktoriaus2020 m. geguZes 12 d. isakymu

Nr. V-30 ,,Del darbo grupes sudarymo 202V2021m. m. ugdymo planui parengti" sudaryta darbo
grupe.
13. Mokyklos ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams.

14. Ugdymo plano tikslas

- vykdyi

bendryjq programq reikalavimus

ir

formuoti

ugdymo turini, organizuoti proces4 taip, kad kiekvienas mokinys pasiekq geresniq ugdymo(si)
rezultatq ir igytq mokymuisi vis4 gyvenim4 bUtinq bendrqlq ir dalykiniq kompetencijq.
15. Rengiant Mokyklos ugdymo plan4

15.1. atnaujinto Mokiniq priemimo
apra5o, patvirtinto

priimti ir atnaujinti sprendimai del:

i KupiSkio r. Alizavos pagrinding mokykl4 tvarkos

Mokyklos direktoriaus 2020 m. geguZes 8 d. isakymo Nr. V-28;

15.2. bendry kalbos ugdymo reikalavimq Mokykloje (Tvarkos apraSas ,,Bendrieji
kalbos ugdymo reikalavimai");
15.3. skaitymo, raSymo, kalbejimo, skaidiavimo ir skaitmeniniq gebejimq ugdymo per

visq dalykq pamokas, igyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmqiq dali (Metodines tarybos
2018 m. spalio

l6

d. protokolasNr.3);

ir paZangos vertinimo formq ir laikotarpiq (Kupi5kio r.
pagrindines mokyklos mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarka, patvirtinta
15.4. mokinio pasiekimq

Alizavos

Mokyklos direktoriaus20lT m. birZelio 6 d. isakymuNr. V-54);
15.5. mokiniq, kurie nepasiekia bendrqjq programr+ patenkinamo lygio, pasiekimq
(toliau

-

Zemi pasiekimai) nustatymo br1dq, numatomq mokymosi pagalbos priemoniq

ir priemoniq

mokiniq pasiekimams gerinti: dalyko mokyojai kas menesi stebi pasiekimus, apie nepasiekusius

8

patenkinamo

lygio informuoja klases aukletoj4, Sis t€vus (globejus); mokytojas

skiria

trumpalaikes ar, esant reikalui, ilgalaikes konsultacij as;

15.6. socialines-pilietines veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo
program4 (Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos socialines-pilietines veiklos organizavimo

tvarkos apraSas, patvirtintas direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. isakymu Nr. V-5), skatinandi4

pilietini isitraukim4, ugdandi4 gebejim4 priimti sprendimus ir motyvacij4 dalyvauti Mokyklos ir
vietos bendruomenes veiklose. Sios veiklos padeda mokiniams teorines pilietiSkumo Zinias
iprasminti praktinej e ar proj ektinej e veikloj e;

15.7. Mokyklos ugdymo turinio igyvendinimo integruojant

i ji

prevencines ir

integruojam4sias programas (3 skirsnis);
15.8. Svietimo pagalbos teikimo (5 skirsnis);

15.9. neformaliojo vaikq Svietimo pasillos

ir

organizavimo (3 skyrius, 3 skirsnis, 59

punktas);

15.10. pamokq, skirtq mokinio ugdymo poreikiams

ir

mokymosi pagalbai teikti,

panaudojimo;
15.11. ugdymo turinio planavimo

ir igyvendinimo

stebesenos planuojant, vertinant

ir

reflektuoj ant ugdymo proces4:
Programos,

teminiai planai
Dalykq ilgalaikiai
planai
Klases aukletojo
programos

Rengia

Dalykq mokyojai iki Suderina Metodine
2020-08-31
taryba iki2020-09-02
Klasiq aukletojai iki Tvirtina Mokyklos
2020-09-06
direktorius iki

Neformaliojo vaikq Neformaliqjq
Svietimo programos

Pritaikyos ir
individualizuotos
programos

Tvirtina, suderina

Svietimo
uZsiemimq vadovai iki
2020-09-r6
Mokyojai, padedant,
logopedui, soc.
pedagogui iki
2020-09-09

2020-09-09
Tvirtina Mokyklos
direktorius iki
2020-09-1 8
Tvirtina MVGK
pirmininkas iki
2020-09-16

Norminis dokumentas,
rekomendacijos, pagal
kurias rengiama
programa. teminis planas
Bendrosios programos

Bendrojo lavinimo
mokyklq ugdymo planai,
Bendrosios progrzunos,
Pagrindinio ugdymo
bendryjq programq
pritaikymo
rekomendaciios
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15.12. del ugdymo dienq

20202021m. m. birZelio menesi:

I

BirZelio 14 d

Etnokultlros diena

2.

BirZelio l5 d

Socialiniq mokslq dienq

J

BirZelio l6 d

Gamtamokslinio ugdymo diena

4

BirZelio 17 d

Matematikos ir IT diena

5

BirZelio l8 d

Sporto ir civilines saugos diena

6.

BirZelio 21 d

Menq diena

7

Bllilelio 22 d.

SEU diena

8

BirZelio 23 d

Mokslo metq pabaigos diena

Remiantis 2019-2020 m. m. nuotolinio mokymo(si) praktika, gerai

ir

labai gerai

dvi ugdymo proceso savaites renkasi ir vykdo vieno
bei sutartai datai uZ ji atsiskaito pasirinkto dalyko mokytojui.

besimokantys mokiniai per paskutines
mokomojo dalyko asmeniniprojekt4

15.13. Del ugdymo dienq 2020-2021m. m. birZelio men. Skyriuje:
1

BirZelio 14 d.

Pilietine akcija, skirta Gedulo ir vilties dienai pamineti

2.

BirZelio 15 d.

Menq diena

J

BirZelio 16 d.

Edukaciniai uZsiemimai muziej uose

4.

BirZelio 17 d

,,Proq mflSiq" diena

5

BirZelio l8 d

Sveikatingumo diena kartu su Anta5avos miestelio bendruomene
,,Begimas aplink Anta5av4"

6.

BirZelio

2l

d

Projektine veikla kartu su Anta5avos miestelio bendruomene ,,Joniniq
paprodiai ir tradicijos"

7

BirLelio 22 d

Projektine veikla kartu su Anta5avos miestelio bendruomene ,,Joniniq
paprodiai ir tradicij os"

8.

BirZelio 23 d.

Mokslo metq pabaigos Svente

16. Be privalomojo ugdymo

turinio dalykq Mokykla sillo mokiniams rinktis:

16.1. mokymosi poreikius atitinkandius dalykq modulius, kuriq turini nustato
Svietimo, mokslo

ir sporto ministro patvirtintos

arba Mokyklos parengtos

ir Mokyklos direktoriaus

patvirtintos programos. Sios programos igyvendinamos per pamokas, skirtas mokinio ugdymo
poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, nurodytas Mokyklos ugdymo plano 56 punkte ,,Pagrindinio

ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo b[du"
igyvendinti skiriamas pamokq skaidius per savaitg 2020_2021m. m.;
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16.2 ivairiq krypdiq neformaliojo Svietimo programas, atitinkandias mokiniq
saviraiSkos poreikius (3 skyrius, 3 skirsnis).

17. Mokykla pasitlo kiekvienam mokiniui, ypad turindiam nepalankias socialines,
ekonomines, kult[rines s4lygas namuose ar turindiam specialiqjq ugdymosi poreikiq, pasirinkti jo

poreikius atliepiandias ivairiq krypditl neformaliojo vaikq Svietimo programas

ir

mokiniai

pasirenka, kuriuos neformaliojo vaikq Svietimo uZsiemimus lankys.
18. Neformaliojo vaikq Svietimo programose dalyvaujandius mokinius Mokykla Lymi

Mokiniq registre.
19. Mokykla priima sprendim4 del mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo.

Mokinio individualus ugdymo planas

-

tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi

poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis i5sikelti tikslus, juos igyvendinti, prisiimti
asmeninE atsakomybg uZ mokym4si. Individualus ugdymo planas sudaromas:
19.1 .

mokiniui, turindiam specialiqjq ugdymosi poreikiq;

19.2. mokiniui, perkeltam

i auk5tesnE klasE su nepatenkinamais ivertinimais;
19.3. mokiniui, kurio pasiekimai itin Zemi / aukSti.
20. Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimas yra Mokyklos ugdymo turinio dalis ir
dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokiniq paiang4 ir

ir

pasiekimus, ugdymo procese vadovaujamasi Pradinio

Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq paZangos
patvirtintu 2017 m. birZelio

6 d. direktoriaus

pagrindines mokyklos mokiniq paZangos

Mokiniq individualios paZangos (toliau

ir

pagrindinio ugdymo BP, Kupi5kio r.

pasiekimq vertinimo tvarkos

isakymu Nr. V-54 ,,Del Kupi5kio

ir pasiekimq

r.

apraSu,

Alizavos

vertinimo tvarkos apraSo patvirtinimo",

- IP) stebejimo, fiksavimo,

analizavimo

ir

pagalbos

mokiniui teikimo su IP fiksavimo instrumentais tvarkos apra5u, patvirtintu 2018 m. birZelio 11
direktoriaus isakymu

Nr. Y-57 ,,Del Mokiniq individualios paZangos stebejimo,

d.

fiksavimo,

arralizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos apra5o patvininimo", IP fiksavimo instrumentais,

kurie yra paskelbti Mokyklos internetineje svetaindje.
20.1. Mokykloje ir Skyriuje JIUG vaiko pasiekimq vertinimui naudojami Sie metodai:

vaiko stebejimas, pokalbis su vaikais, vaiko realios veiklos rezultatq analizd. Vertinimas yra
planuojamas. Jis atliekamas

2

kartus per metus (rudeni

ir

pavasari). Vaiko darbai kaupiami

individualiuose vaiko aplankuose. Nuolat skiriamas laikas individualioms tdl,q konsultacijoms.
Remiantis vaiko vertinimq rezultatais, baigus prieSmokyklinio ugdymo programQ yra ra5omi vaiko

pasiekimq-kompetencijq apraSai ( rekomendacij os).

20.2. Aplbendrinamasis vertinimas 1-4 klasese atliekamas ugdymo laikotarpio ir
pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmedio mokiniq pasiekimai apibendrinami vertinant

11

mokinio per Mokykloje nustatyt4 ugdymo laikotarpi padaryt4 pfrarrgq, orientuojantis i Bendrojoje
programoje apra5ytus mokiniq pasiekimq lygiq pozymius, ir iraSomi elektroniniame dienyne (toliau
Dienyne).
20.3. Adaptaciniu laikotarpiu (rugsejo menesi) 5 klases mokiniams paiymiu neraSomi,
ugdymosi pasiekimai vertinami formaliuoju vertinimu ir fiksuojami mokyojo uZra5uose.

20.4. Nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime (toliau-NMPP) mokinio
pasiekimq r ezu.ltatai nei skaidiuoj ami i pusmedio ivertinim4.

20.5. Mokykla apie mokiniq mokymosi paiang4

ir pasiekimus mokinius ir jq terus

(globejus, rupintojus) informuoja Mokyklos nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
asmens duomenq teisines apsaugos istatymo reikalavimais.

TREdIASIS SKIRSNIS
MOKYKLOS UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS
21. Mokykla, igyvendindama ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas vadovaujasi Mokyklos UP 26-1. punktu.

22. Organizrnja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas,
vadovaujasi Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. isakymu Nr. V-190 ,,Del

Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijq patvirtinimo"

ir

Kupi5kio

r.

savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu ,,Del smurto ir patydiq prevencijos igyvendinimo

Kupi5kio rajono savivaldybes mokyklose tvarkos apraSo patvirtinimo" 2018 m. sausio 3 d. Nr.

ADV-I. Smurto prevencij4 Mokykla vykdo

igyvendindzrma prevencinE program4 ,,fveikiame kartu"

1-4 kl. mokiniams, Alkoholio, tabako ir kitq psichika veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos
progrirm4, kuri yra integruojama

i dalykq turini,

klases valandeles, mokyklinius renginius bei SEU

kompetencijq stiprinim4, integruojant i klases valandeles; SaviZudybiq prevencijos programa Q0l9
m. birZelio 18 d. Mokykla pasiraie sutarti su Specialiosios pedagogikos ir psichologi-jos centru del
SaviZudybiq prevencijos prograrnos igyvendinimo Mokykloje. Programa igyvendinarna valstybes

projekto ..Saugios aplinkos mokykloje kurimas

II''

(Nr.09.2.2.- ESFA*V-729-03-0001

)

leSomis.

Pro.iektas finansuojarnas i5 Europos socialinio fbndo).

23. Sudaro galimybes G-10 klasiq mokiniams kiekvien4 dien4 po 4 pamokq Mokyklos
aik5tyne arba sporto saleje uZsiimti 20 min. fizi5kai aktyvia veikla, atliekant sportinius pratimus ar

Sokant, priZifirint atsakingam asmeniui (nurodytam budejimo grafike). Kart4
organizuojama aktyvi pertrauka, uZ kurios veiklas
tvarkara5ti @rojektas ,,Lyderiq Laikas 3").

per

menesi

ir turini yra atsakingas mokytojas pagal atskir4
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24. Socialine-pilietine veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo

l0 valandq

programq, yra privaloma. Jai skiriama ne maZiau kaip

(pamokq) per mokslo metus.

Socialine-pilietine veikla fiksuojama elektroniniame dienyne TAMO (Skyriuje elektroniniame

r.

dienyne MANO DIENYNAS) (vadovaujantis KupiSkio
direktoriaus 201 8 m. sausio

Alizavos pagrindines mokyklos

l0 d. isakymu Nr. V-5 del ,,Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos

socialines-pilietines veiklos organizavimo tvarkos apraSo patvirtinimo", Priedas Nr.2).
25. Dienyne integruojamq pamokq apskaitai uZtikrinti nurodoma: integruojamoji tema

dalykui skirtame apskaitos puslapyje ar skiltyje, jei integruojamoji programa integruojama i dalyko

turini. Jei integruojamas keliq dalykq ugdymo turinys

ir

pamokoje dirba

integruojamq dalykq pamokq turini elektroniniame dienyne TAMO iraSo

keli mokyojai,

tq dalykq

apskaitai

skirtose elektroninio dienyno skiltyse ar puslapiuose.
26. U gdymo turinys integruoj amas taip

:

26.1. Mokykloje:

Programos
pavadinimas

Sveikatos ir lyti5kumo
ugdymo bei rengimo Seimai

bendroji programa

Dalykai

Klasdms skirtq valandg skaiiius

I

)

dorinis ugdymas

4

4

3
4

4
4

pasaulio paZinimas
gamta ir Zmogus

I

I

I

I

klases aukletoio veikla

v$o Drogramo,
dorinis ugdymas
pasaulio paZinimas
gamta ir Zmogus
klases aukletojo veikla

2

2

2

2

9
4

2

2
2

2

2

2

7

7

7

2
2

2

2
2

2

2

7

10

10

10

10

10

10

3

3

J

3

3

J

2

2
2

2

2

2

I

I

I

I

2

2

2

2

2

2

2

5
9

4

2

2

5

5

5

9

9

9

2

3

2

J

J

3

3

2

2

2

2

2

2

10

10

10

10

t0

10

0

0

0

0

0

0
I

dorinis ugdymas

fizinis ugdyrnas

I

1

klases aukletoio veikla

2

2

12

12

viso progromai

Pagrindinio ugdymo etnin6s
kultiiros bendroji programa

8
4

10

4

2

mokykliniai renginiai
viso progromai

programa

7

4

bioloeiia

pasaulio paZinimas

Z*ogrr. saugos bendroji

6

biologiia
technologiios

Alkoholio, tabako ir kt.
psichik4 veikianiiq mediiagg
vartojimo prevencijos
programa

5

4

I

I

1

2

t2 t2

lietuviq kalba

1

1

I

I

I

daile

1

1

I

I

I

I

muzika

5

5

5

5

5

5

technologijos

2

2

2

2

2

2

2

2

klases aukletoio veikla

2

2

mokykliniai renginiai
viso programai

2

2

2

2

2

2

t3

13

13

13

t3

13

0

0

0

0

2

13

P.tL lnlmas

pasa

2

2

2

2

technologijos

Ugdymo karjerai programa

Patyiiq ir smurto prevencijos
programa

2

2

2

2

2

I

I

I

1

2

2

dorinis ugdymas

1

1

1

I

I

I

klases aukletoio veikla

2

2

2

2

2

2

mokykliniai renginiai
viso programai

I

1

I

I

I

1

I

I

I

I

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

dorinis ugdymas

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

)

4

4

4

4

4

klases aukletoio veikla

l0

6

viso programoi

t0

6

53

49

klases aukletojo veikla
viso programoi

Saviiudybiq prevencijos
programa

2

viso mokiniui

2

2

32

32

32

32

43

43

2

43

26.2. Skyriuje

Programos
pavadinimas
Sveikatos ir
lyti5kumo ugdymo,
bei rengimo Seimai
bendroji programa

Zmogaus saugos
bendroji programa

1

2

3

4

5

6

7

8

dorinis ugdymas

I

I

I

1

1

1

I

1

pasaulio paZinimas
gamta ir Zmogus

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

J

5

pasaulio paZinimas

9

9

9

9

fizinis ugdymas

I

I

1

I

klases aukletojo veikla

2

2

2

2

12

12

t2

t2

J5

J5

-l.t

35

J5

J5

J5

J5

klases aukletoio veikla
viso programoi

a

J
a

2

kartut'
Socialinio emocinio
ugdymo programa

a

J

biologija
fizinis ugdymas
viso programai

viso progromai

Socialinio ugdymo
programa ,rlaikas

Klas6ms skirtu valandg skaiiius

Dalykai

klases aukletojo veikla

J

J

2

2

2

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

37

37

37 37

,rPaauglyst6s
kryZkel6s: gyvenimo
viso programai

ietrdiiq uqdymas"
viso

mokiniui

0

0

0

0

37

37

37 37

52

52

52

52

43

43

43

43

74

KETVIRTASIS SKIRSNIS

MOKYMOSI KRUVIO REGULIAVIMAS

27. Mokiniui mokymosi kruvis per savaitg paskirstomas proporcingai. Penktadienf
Mokykl

oj e organizuoj am a maLiatt

pamokq nei kitomi s savaitds

di enomi s.

28. Tausojant mokinio sveikat4, optimizuojant mokymosi kruvius Mokykloje,
lykdoma mokiniq mokymosi kruvio ir uZduodiq, kurios skiriamos atlikti namuose, stebdsena.

29. U1rlkinama, kad mokiniams per dien4 nebltq skiriamas daugiau kaip vienas
kontrolinis darbas. Apie kontrolini darb4 mokiniai informuojami ne veliau kaip prie5 savaitg.
Sudaromas kontroliniq darbq grafikas menesiui. Kontroliniai darbai Mokykloje neskiriami po ligos.
atostogq ar Sventiniq dienq.

30. UZtikrinama, kad uZduotys, kurios skiriamos atlikti namuose, atitiktq mokinio
galias,

bltq

naudingos griLtamajai informacijai apie mokinio mokym4si gauti, tolesniam

mokymuisi, nebttq uZduodamos atostogoms, nebutq skiriamos del ivairiq prieZasdiq neivykusiq
pamokq uZdaviniams igyvendinti.
31. Mokiniams, kurie negali tinkamai ivykdyti uZduodiq, skirtq atlikti namuose (eigu

jos skiriamos), del nepalankiq socialiniq ekonominiq kulturiniq s4lygq, sudaromos

s4lygos jas

atlikti Mokykloje arba mokiniai nukreipiami i dienos centr4.

32. Penkq klasiq mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo
programos pirmEiq dali, skiriamas minimalus privalomq pamokq skaidius per savaitg.

33. Mokymosi pagalbai skiriamos

trumpalaikes konsultacijos. Trumpalaikes

konsultacijos (trumpesnds uZ pamokos trukmg) neiskaitomos
skiriamos mokiniui griZus

po ligos, esant mokymosi

i

mokinio mokymosi kruvi.

Jos

sunkumams. Mokiniq tevai (globejai,

r[pintojai) elektroniniame dienyne TAMO (Skyriuje elektroniniame dienyne MANO DIENYNAS),
telefonu ar iodLiu yra informuojami apie mokiniui si[lom4 suteikti mokymosi pagalb4, apie
mokinio darom4 paZang4.

34. Mokiniq mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokiniq mokymo
stacionarindje asmens sveikatos prieZiuros istaigoje

ir

namuose organizavimo tvarkos apraSu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsejo 26 d. isakymu Nr. V-

1405 ,,Del Mokiniq mokymo stacionarindje asmens sveikatos prieZiuros istaigoje

ir

namuose

organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo", ir Mokymosi formq bei mokymo organizavimo tvarkos
apraSu.

