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PATVIRTINTA
Mokyklos direktoriaus
2021m. rugpjudio.i.1d. iruky-u Nr. V- ?0

KUPISKIO R. ALTZAYOS PAGRINDINE MOKYKLA
rR

2021-2022 MOKSLO METU PRADTNIO

PAGRTNDINTO UGDYMO
PROGRAMU UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokyklos)

l.
ir

2021-2022 mokslo metq Kupi5kio

Kupi5kio

r.

daugiafunkcio centro (toliau

(toliau

-

r. Alizavos pagrindines mokyklos (toliau -

Alizavos pagrindines mokyklos skyriaus Anta5avos mokyklos-

-

Skyrius) pradinio ir pagrindinio ugdymo programq ugdymo planas

UP), parengtas vadovaujantis 2021-2022

ir

2022-2023 mokslo metq pradinio ir

pagrindinio ugdymo programq bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo

ir

sporto ministro 2021 m. geguZes 3 d. isakymu Nr. V-688 ,,Del 20212022 ir

2022-2023 mokslo metq pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq planq patvirtinimo"

(toliau

-

UP), ir kitais teises aktais, reglamentuoja ikimokyklinio ir prieSmokyklinio, pradinio ir

pagrindinio ugdymo programq (toliau

-

ugdymo programos)

ir

su Siomis programomis susijusiq

neformaliojo vaikq Svietimo programq lgyvendinim4 Mokykloje. Mokykla

ir

Skyrius vykdo

ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

2.
ugdymo turini

UP tikslas

-

atsiZvelgiant i Mokyklos ir Skyriaus bendruomenes poreikius formuoti

ir organizuoti ugdymo procesq, kuris padetq siekti asmeninds

paZangos

ir

geresniq

ugdymo(si) rezultatq ir ugdytq mokymuisi vis4 gyvenim4 butinq bendryjq kompetencijq visum4.
3. UP uZdaviniai:

3.1. numatyti gaires Mokyklos ir Skyriaus 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 dalyviq s4veik4 (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio,

mokymo

ir

mokymosi aplinkq) ugdymo(si) procese, siekiant kokybi5ko ugdymo organizuojant

mokym4 kontaktiniu ir nuotoliniu budu.
4. Mokyklos ir Skyriaus UP vartojamos sqvokos:

2

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 mokytis, diferencijuotai

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

4.3. Mokyklos UP

Mokykloje

ir

Skyriuje vykdomq ugdymo programq

igyvendinimo apraSas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

4.4. Pamoka pagrindine nustatytos trukmes

nepertraukiamo mokymosi

organizavimo forma.
4.5. Dalyko modulis

- apibreLta, savaranki5ka

4.6. Nuotolinis mokymas
besimokandiuosius

ir mokyoj4 skiria

-

tai nuoseklus savaranki5kas ar grupinis mokymas(is), kai

atstumas

ir (ar) laikas, o bendravimas ir

mokymosi medZiaga pateikiama informacinemis

IKT) sinchroniniu ir asinchroniniu

ir kryptinga ugdymo programos dalis.

ir

bendradarbiavimas,

komunikacinemis technologijomis (toliau

-

bDdu.

4.7. Mokyklos ir Skyriaus UP vartojamos kitos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos

Svietimo istatyme ir kituose Svietim4 reglamentuojandiuose teises aktuose vartojamas sqvokas.

5. Mokyklos
pagrindinio

ir vidurinio

ir Skyriaus

UP rengiamas

ir

igyvendinamas vadovaujantis Pradinio,

ugdymo programq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir

2l d. isakymu Nr. V-1309 ,,Del Pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programq apra5o patvirtinimo" (toliau - Ugdymo programq apra5as), Pradinio ir
mokslo ministro 2015 m. gruodZio

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2008 m. rugpjtdio 26 d. isakymu Nr. ISAK-2433 ,,Del Pradinio ir pagrindinio

ugdymo bendrqlq programq patvirtinimo" (toliau
bendrosios programos, o kiekviena atskirai

-

kartu Pradinio

ir

pagrindinio ugdymo

- Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio

ugdymo bendrosios progrilmos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Svietimo

ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-1308 ,,Del Geros mokyklos

koncepcijos patvirtinimo", Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo Svietimo
programas (iSskyrus auk5tojo mokslo studijq programas) formr+
apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

ir mokymo organizavimo tvarkos

mokslo ministro 2012 m. birZelio 28

d.

isakymu Nr. V-1049 ,,Del Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (iSskyrus auk5tojo
mokslo studijq programas) formrl ir mokymo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (toliau -

Mokymosi formq
grupes (toliau

ir

mokymo organizavimo tvarkos apra5as). Jungtines ikimokyklines ugdymo

- JIUG)

ugdymas vyksta vadovaujantis 2014 metq Prie5mokyklinio ugdymo

J

bendrqja programa

ir

atnaujinta Jungtines ikimokyklinio ugdymo grupes programa, patvirtinta /

atnaujinta 2021m.liepos ...

6. Mokykloje

.

ir

Skyriuje igyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas

Mokyklos ir Skyriaus UP vieniems mokslo metams.

II

SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METU TRUKME
7. Mokslo metq pradZia

31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo

I

- kitq metq rugpjfidio
procesas ir laikas, skirtas mokiniq poilsiui - atostogoms.

- einamqjq

metq rugsejo

d., pabaiga

Mokiniams skiriamos: rudens, Ziemos (Kaledq), Ziemos, pavasario (Velykrl) ir vasaros atostogos.
8. Ugdymo organizavimas Mokykloje
8.1. mokslo metai Mokykloje

ir Skyriuje:

ir Skyriuje prasideda 2021 m. rugsejo ld.

8.2. JIUG, 1-4 klasiq mokiniams ugdymo proceso pabaiga
ugdymo proceso trukme

-

-

2022 m. birZelio 9 d.;

175 ugdymo dienos. 5-10 klasiq mokiniams (Skyriuje

ugdymo proceso pabaiga -2022 m. birZelio 23 d.; ugdymo proceso trukme

- 54

klasiq)

- 185 ugdymo dienos.

8.3. Mokiniams skiriamos atostogos mokymosi dienomis:

Atostogos

Baigiasi

Prasideda

Rudens

2021m- lapkridio 3 d.

2021m.lapkridio 5 d.

Ziemos (Kaledq)

2021m. gruodLio27

2022 m. sausio 7 d.

Ziemos

2022 m. vasario 14 d.

2022 m. vasario 18 d.

Pavasario (Velykq)

2022 m. balandZio 19 d.

2022 m.balandlio 22 d.

Vasaros: JIUG, 1-4 kl.

2022 m. birZelio 10 d.

2022m. rugpjudio 31 d.

5-10 kl.

2022 m.birLelio 24 d.

2022m. rugpjldio

d.

8.4. Mokykla ir Skyrius dirba penkias dienas per savaitg.
8.5. Ugdymo procesas skirstomas pusmediais. Pusmediq trukme:

kl.)
2 pusmetis (5-10 kl.)
1

pusmetis

(l-10

2 pusmetis (JIUG,

l-4

2021-09-01 -2022-01-21;
2022-01-22 -2022-06-23;

kl.)

2022-01-22 -2022-06-09.

9. Ugdymo procesas Mokykloje ir Skyriuje organizuojamas pamokq forma:
9.1. JIUG vaikq veiklos

ir I

klases mokiniq pamoka trunka 35 minutes;

3l

d.

4

9.2.2-10 klases mokiniq (Skyriuje

-24

klases) pamokos trukme

-

45 min.;

9.3. pamokq laikas:

l. 8.30 2.9.25

-

9.15

10.r0

3. 10.20- 11.0s

4. 11.3s -12.20

- 13.15
6. 13.25 - 14.10
7.14.20 - 15.05
5. 12.30

10. Mokykla

ir

Skyrius skiria ne maZiau kaip minimalq pamokq skaidiq kiekvienai

klasei.

11. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio (ekstremali
temperatlra, gaisras, potvynis, plga ir kt.), keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei,
laikotarpiu (toliau

- ypatingos aplinkybes) ar esant aplinkybems mokykloje, del kuriq ugdymo
procesas negali blti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo bldu (vyksta
remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali

bfti

koreguojamas arba laikinai stabdomas,

arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu (toliau

- nuotolinis

mokymo

b[das), vadovaujantis202l-2022 ir 2022-2023 m. m. BUP 7 priede nurodytais kriterijais.
11.1. Ekstremali temperatlra Mokyklos

minus 20 "C ar Zemesne

ir

Skyriaus

ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:

- 14 ir 5 klasiq mokiniams; minus 25 oC ar Zemesnd -

temperaturai esant 30 oC ar auk5tesnei

ir Mokyklai ir Skyriui negalint uZtikrinti ugdymo

organizavimo vdsesndse Mokyklos ir Skyriaus aplinkose iMokykl4 gali nevykti
11.2. Mokyklos

ir

6-10, oro

-

proceso

1-10 mokiniai.

Skyriaus vadovas, nesant valstybes, savivaldybes lygio sprendimq

del ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybems ar esant aplinkybems Mokykloje

ir

Skyriuje, del kuriq ugdymo procesas negali bflti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso

organizavimo b[du, gali priimti ugdymo organizavimo sprendimus:

lI.2.l.

maiinanlius / Salinandius pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei;

11.2.2.laikinai stabdyi ugdymo procesQ, kai del susidariusiq aplinkybiq Mokyklos ir
Skyriaus aplinkoje nera galimybes jo koreguoti ar tgsti ugdymo proces4 grupinio mokymosi forma
kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo

bldu, pvz., sutrikus elektros tinklq tiekimui, vykdant remonto darbus ir kt., ugdymo
Mokyklos vadovo sprendimu gali

bili

procesas

laikinai stabdomas 1-2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas

turi bUti stabdomas ilgesn! laik4, Mokyklos vadovas sprendim4 del ugdymo proceso stabdymo
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- savininko teises ir pareigas igyvendinandia
savivaldybes mokyklos (biudZetines istaigos) - savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos

derina su valstybines Mokyklos (biudZetines istaigos)

institucija,

igaliotu asmeniu, valstybines ir savivaldybes mokyklos (vie5osios istaigos);
11.2.3. ugdymo proces4 ar
galimybes tEsti ugdymo proceso ar

jo dali organizuoti nuotoliniu mokymo bldu, kai nera

jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo

proceso

bldu. Mokyklos ir Skyriaus vadovas sprendim4 ugdymo proces4 ar jo dali
organizuoti nuotoliniu mokymo bldu priima Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas
organizavimo

(iSskyrus auk5tojo mokslo studijq programas) formq

ir

mokymo organizavimo tvarkos apra5o,

patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V1049 ,,Del Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (i5skyrus auk5tojo mokslo studijq
programas) fo.mr+ ir mokymo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo", nustatlta tvarka.
12. Valstybds, savivaldybes lygiu ar Mokyklos

proces4 organizuojant nuotoliniu mokyno

ir Skyriaus vadovo sprendimu ugdymo

b[du Mokykla

ir

Skyrius vadovaujasi Kupi5kio r.

Alizavos pagrindines mokyklos ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu budu planu,
patvirtintu Mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. isakymu Nr. V-20 ,,Ddl ugdymo proceso
organizavimo

ir vykdymo nuotoliniu bfldu plano patvirtinimo", Kupi5kio r. Alizavos pagrindines

mokyklos ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu bUdu taisyklemis, patvirtintomis
Mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 27 d. lsakymu Nr. V-21 ,,Del ugdymo proceso organizavimo

ir

vykdymo nuotoliniu bldu taisykliq patvirtinimo", Mokymo nuotoliniu ugdymo

organizavimo budu kriterijq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

proceso

ir

sporto

ministro 2020 m. liepos 3 d. isakymu Nr. V-1006 ,,Del Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso
organizavimo bldu kriterijq apra5o patvirtinimo", Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos

vaikq, ugdomq pagal pradinio, pagrindinio ugdymo
prieZilros

ir

I

dalies programas, nuotolinio ugdymo,

maitinimo orgarizavimo bfitinq s4lygq uZtikrinimo tvarka, patvirtinta KupiSkio

r.

Alizavos pagrindines mokyklos direktoriaus2}2l m. sausio 29 d. isakymu Nr. V-8 ,,Del Kupi5kio r.

Alizavos pagrindines mokyklos vaikq ugdomq pagal pradinio, pagrindinio ugdymo
programas, nuotolinio ugdymo, prieZiuros

ir maitinimo

I

dalies

organizavimo b[tinq s4lygq uZtikrinimo

tvarkos patvirtinimo".

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS
13. Mokyklos

ir

Skyriaus ugdymo turinys formuojamas pagal Mokyklos

tikslus, konkredius mokiniq ugdymo(si) poreikius

ir

ir

Skyriaus

igyvendinamas vadovaujantis Pradinio,
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pagrindinio, vidurinio ugdymo programq apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-1309 ,,Del Pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programq apra5o patvirtinimo" (toliau - Ugdymo programq apraSas), Pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2008 m. rugpjtrdio 26 d. isakymu Nr. ISAK-2433 ,,Del Pradinio
ugdymo bendrqjq programq patvirtinimo" (toliau

kalbos

ir

-

ir

pagrindinio

Pradinio ir pagrindinio ugdymo BP), Lietuviq

literatlros pagrindinio ugdymo programa, patvirtinta LR Svietimo

ir

mokslo ministro

isakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-l308 ,,Ddl Geros

mokyklos koncepcijos patvirtinimo" (toliau

-

Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo

planais, Mokymosi pagal formaliojo Svietimo programas (iSskyrus auk5tojo mokslo studijq
programas) formq

ir

mokymo organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,,Del Mokymosi formq ir

mokymo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo".
14. Mokykla

ir Skyrius, formuodami ugdymo turini ir rengdami UP, remiasi Svietimo

stebesenos, mokiniq pasiekimq

ir paZangos vertinimo ugdymo

procese informacija, Nacionalinio

mokiniq pasiekimq patikrinimo testq, Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo (toliau

- PUPP)

rezultatq, Mokyklos veiklos isivertinimo duomenimis.

15. Mokyklos

ir

Skyriaus UP parenge sudaryta darbo grupe Mokyklos direktoriaus

2021 m. geguZes 11 d. isakymu Nr. Y-27 ,,Ddl darbo grupes sudarymo 2021-2022 m. m. ugdymo
planui parengti".
16. Rengiant Mokyklos

ir Skyriaus UP priimti ir atnaujinti sprendimai del:

16.1. atnaujinto Mokiniq priemimo

apra5o,

i Kupi5kio r. Alizavos pagrindinE mokykl4 tvarkos
patvirtinto Mokyklos direktoriaus 2020 m. geguZes 8 d. isakymo Nr. V-28 ,,Del mokiniq

priemimo i Alizavos pagrinding mokyklE tvarkos apra5o patvirtinimo";

16.2. bendrq kalbos ugdymo reikalavimq Mokykloje (Tvarkos apraSas ,,Bendrieji
kalbos ugdymo reikalavimai", patvirtinti Mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjldio 28 d. isakymu

Nr. V-65 ,,Del bendry kalbos ugdymo reikalavimq mokykloje patvirtinimo");
16.3. skaitymo, ra5ymo, kalbejimo, skaidiavimo ir skaitmeniniq gebejimq ugdymo per

visq dalykq pamokas, igyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmAjq dali (Metodines tarybos
2018 m. spalio l6 d. protokolas Nr. 3);

16.4. mokinio pasiekimq

ir paZangos vertinimo formq ir

Alizavos pagrindines mokyklos mokiniq paZangos
Mokyklos direktoriaus 2017 m. birZelio

6 d.

ir

laikotarpiq (Kupi5kio r.

pasiekimq vertinimo tvarka, patvirtinta

isakymu

Nr. V-54 ,,Del Kupi5kio r.

Alizavos

7

pagrindines mokyklos mokiniq paZangos

ir

pasiekimq vertinimo tvarkos patvirtinimo"); tvarka

skelbiama Mokyklos internetinej e svetainej e wrn w.alizava. lt

.

16.5. mokiniq, kurie nepasiekia bendryjq programr+ patenkinamo lygio, pasiekimq
(toliau

-

Lemi pasiekimai) nustatymo b[dq, numatomq mokymosi pagalbos priemoniq

ir priemoniq

mokiniq pasiekimams gerinti: dalyko mokytojai kas mdnesi stebi pasiekimus, apie nepasiekusius
patenkinamo lygio informuoja klases aukletoj4, Sis

-

tevus (globejus, rfipintojus); mokytojas skiria

trumpalaikes ar, esant reikalui, ilgalaikes konsultacij as;

16.6. socialines-pilietines veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo
programQ (KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos socialines-pilietines veiklos organizavimo

tvarkos apra5as, patvirtintas direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. isakymu Nr. V-5 ,,Del socialines-

pilietines veiklos organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo"), skatinandi4 pilietini isitraukim4,
ugdandi4 gebejim4 priimti sprendimus

ir

motyvacij4 dalyvauti Mokyklos

ir vietos

bendruomenes

veiklose. Sios veiklos padeda mokiniams teorines pilieti5kumo Zinias iprasminti praktineje ar
proj ektinej e veikloj e;

16.7. Mokyklos

ir Skyriaus ugdymo turinio igyvendinimo integruojant iji prevencines

ir integruojam4sias programas (UP 3 skirsnis);
16.8. Svietimo pagalbos teikimo (UP 5 Skyrius);
16.9. neformaliojo vaikq Svietimo pasillos

ir organizavimo (UP 16.15 punktas);

16.10. pamokq, skirtq mokinio ugdymo poreikiams

ir

mokymosi pagalbai teikti,

panaudojimo (UP 1 Skyrius 6 Skirsnis);
16.11. ugdymo turinio planavimo

ir igyvendinimo

stebesenos planuojant, vertinant

ir

reflektuojant ugdymo proces4 OP 1 Skyrius 4 Skirsnis):
16.12. konkredios klases mokomieji dalykai ir jiems skiriamas pamokq skaidius;
16.13. ugdymo proceso organizavimo formq;

16.14. informaciniq technologijq naudojimo, skaitmeninio turinio klrimo,
informatinio m4stymo ugdymo pradinese klasese ;
16.15. neformaliojo vaikq Svietimo programq pasillos

,,skaitymo skatinimo"

-

3 klasei; ,,Jaunudiq ansamblis"

-

ir

organizavimo (1-4 klasems:

2-4 klasems; ,,Jaunqjq kompiuteristq ir

- 3-4 klasems; 5-10 klasems: ,,Jaunqjq Zurnalistq" - 5-10 klasems; ,,Dramos b0relis" 5-10 klasems; dailes ,,Mozaika" - 5-9 klasems; muzikos,,Vokalinis ansamblis" - 5-6 klasems ir 7-9
klasems; fizinio ugdymo ,,Komandiniai Zaidimai" - 8-10 klasems; ,,Fizinis aktyr,umas" - 5-8
klasems; ,,Turistq bfirelis" - 5-10 klasems; ,,Dviradiq blrelis" - 5-7 klasems; ,,Motoroleriq bflrelis"
- 8-10 klasems;,,Mediena ir jos dizainas" - 5-10 klasems); Skyriuje neformaliojo vaikq Svietimo
programq pasi[la ir organizavimas 1-4 klasems: dailes blrelis ,,Teptukas", jaunudiq choras,
robotikos"

8

informaciniq technologijq pradmenys. 5-6 klasems: sporto burelis, jaunqjq mi5ko bidiuliq btirelis
,,Eiguliukai", dail6s burelis.
16.16. priemoniq del mokiniq mokymosi praradimq, patirtq COVID-19 pandemijos

metu, kompensavimo: skiriamos papildomos ugdomojo dalyko konsultacijos, mokytojo padejejo
pagalba, p sicholo go konsultacij o s (Kupi5kio Svietimo pagalbo s tamyba).
I 6.17 .

kaip konkrediose klasese igyvendinama:

16.18. Zmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro 2012 m.liepos 18 d. isakymu Nr. V-1159 ,,Del Lmogaus
programos patvirtinimo", rykdant pradinio ugdymo program4

saugos bendrosios

- mokytojos pildo temas prie klases

veiklq kiekvienai klasei atskiras temas; temos raSomos dalykq ilgalaikiuose ugdymo planuose.

16.19. Sveikatos

ir

lyti5kumo ugdymo bei rengimo Seimai bendroji programa,

patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr. V941 ,,Del Sveikatos

ir lyti5kumo ugdymo bei rengimo Seimai bendrosios programos patvirtinimo";

16.20. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. isakymu Nr. Y-72 ,,Del Ugdymo karjerai programos
patvirtinimo";
16.21. prevencind programa, ugdanti mokiniq socialines

apimanti smurto, alkoholio, tabako

ir kitq psichik4 veikiandiq

ir

emocines kompetencijas,

medZiagq vartojimo prevencij4,

sveikos gyvensenos skatinim4. Smurto prevencija igyvendinama vadovaujantis Smurto prevencijos

igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. fsakymu Nr. V-190 ,,Ddl Smurto prevencijos iglvendinimo
mokyklose rekomendacijq patvirtinimo", ,,Smurto

ir

patydiq prevencijos igyvendinimo KupiSkio

rajono mokyklose" tvarkos apra5u, patvirtintu KupiSkio rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus 201 8 m. sausio 3 d. isakymu Nr. ADV-

1.

T6.22. Mokykloje numatltas dienq skaidius skirtas mokiniq paZintinei, kulturinei,
meninei ir ktrybinei veiklai:

Eil.
Nr.
1

2.

Data

Pavadinimas

202t-09-01
2021-t2-24

Mokslo metu pradZios Svente.
Sv. Kaledos kartu.
SEU. Diena be patydiq.

7

2022-03-18
2022-04-08
2022-06-20
2022-06-21
2022-06-22

8

2022-06-23

J

4.
5

6.

ffi.velykqpaprodiai

Gamtamokslinio ugdymo diena: fizikos, biologij os, chemijos.
Matematikos ir IT diena.
Socialinio ugdymo diena: istorijos, geografijos, gamtos ir Zmogaus,
pilieti5kumo, ekonomikos.
Mokslo metq pabaigos Svente.

9

9

2 ugdymo dienq

Valstybiniq Svendiq minejimai ir kitos minimos dienos.

valandos
16.22.1. Skyriuje:
1

BirZelio 14 d.

Pilietine akcija, skirta Gedulo ir vilties dienai pamineti

2.

BirZelio l5 d.

Menq diena.

J

BirZelio 16 d.

Edukaciniai uZsiemimai muziej uose.

4

BirZelio 17 d.

Edukacine iSvyka,,P alink Kupi5kio kra5t4"

5

BirZelio 20 d.

Sveikatingumo diena.

6.

BirZelio 21 d.

Projektine veikla kartu su AntaSavos miestelio bendruomene ,,Pinu

Joniniq vainik4".
7

Birielio 22 d.

Projektine veikla kartu su Anta5avos miestelio bendruomene ,,Pinu

Joniniq vainik4".
8

BirLelio23 d

Mokslo metq pabaigos Svente.

16.23. ugdymo turinio planavimo

ir iglvendinimo

stebesenos planuojant, vertinant

ir

refl ektuoj ant ugdymo proces4:

Norminis
Programos,

teminiai planai

Tvirtina, suderina

Rengia

dokumentas,
rekomendacijos, pagal kurias
rengiama programa, teminis
planas

Dalykq
ilgalaikiai planai

Dalykq mokytojai iki Suderina Metodine Bendrosios programos
2021-08-3r
taryba iki 2021-0902

Klases aukletojo
programos

Klasiq aukletoiai iki Tvirtina Mokyklos
202t-09-06
direktorius iki

Neformaliqjq
Neformaliojo
vaikq Svietimo Svietimo uZsiemimq
programos
vadovai rki 2021-09-

I6

Pritaikytos ir Mokytojai,
individualizuotos
programos

padedant

logopedui,

pedagogui iki

202t-09-09

soc.

202r-09-09
Mokyklos
direktorius iki

Tvirtina

202r-09-t8

Tvirtina

MVGK Bendrojo lavinimo mokyklq
pirmininkas iki
ugdymo planai, Bendrosios
programos, Pagrindinio
2021-09-t6
ugdymo bendrqjq programq
pritaikymo rekomendaciios

