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ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS 2021 – 2022 IR 2022 – 2023 MOKSLO METŲ 

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilalės suaugusiųjų mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 

(toliau– Mokyklos ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo programos, ją pritaikius 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pagrindinio ugdymo programos, pagrindinio 

ugdymo individualizuotos programos, suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ir su 

šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų, įgyvendinimą. Mokyklos 

ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl 2021-2022 ir 2022-

2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

patvirtinimo“ (toliau – Bendrieji ugdymo planai). Mokyklos ugdymo turinys įgyvendinamas 

vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios 

programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl vidurinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros 

mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 

21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos 

koncepcija), Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo  ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašas), kitais teisės aktais reglamentuojančiais ugdymo procesą. 

2. Mokyklos ugdymo planą rengė mokyklos direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V1-

38(1.3.) sudaryta darbo grupė. 

3. Ugdymo plano tikslas – gerinant mokymo(si) proceso organizavimą, užtikrinti aukštesnę  

ugdymo(si) kokybę kiekvienam besimokančiam, kad pagal savo gebėjimus pasiektų mokymuisi visą 

gyvenimą kompetencijų.  

4. Ugdymo plano uždaviniai: 
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4.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo 

programoms įgyvendinti jaunimo, suaugusiųjų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

klasėse; 

4.2. numatyti gaires ugdymo procesui mokykloje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal 

mokinių mokymosi galias ir poreikius; 

4.3. numatyti priemones mokyklos ugdymo turiniui, planui ir mokymosi aplinkai kurti. 

5. Įgyvendindama ugdymo planą, mokyklos bendruomenė laikosi šių nuostatų: 

5.1. planuoti ugdymo turinį, rengiant ilgalaikį dalyko planą, programą (pasirenkamiesiems 

dalykams, dalykų moduliams, neformaliojo vaikų švietimo) vieneriems mokslo metams; 

5.2. viešai teikti informaciją apie ugdymo(si) galimybes mokykloje; 

5.3. užtikrinti, kad kiekvienas mokinys žinotų, kur, kada ir kaip gali gauti mokymosi, 

psichologinę, ugdymo karjerai ir kt. pagalbą; 

5.4. suteikti mokiniams galimybes dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje, siekiant 

skatinti jų saviraišką ir atskleisti individualias mokinių savybes. 

6. Ugdymo planuose vartojamos sąvokos: 

6.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

6.2. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

6.3. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

6.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

6.5. Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

7. Mokyklos ugdymo planas ruošiamas dvejiems metams. 
 

 
 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

8. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. 

Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams 

skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. 
 

9. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais: 
 

9.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;  

9.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II gimnazijos klasių 

mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 

ugdymo dienos; 

Klasės Ugdymo proceso 

pradžia 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo dienų 

skaičius 

1-4 specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

klasių mokiniams 

2021 m. rugsėjo 1 d. 2022 m. birželio 9 d. 175 

5-10 specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 
2021 m. rugsėjo 1 d. 2022 m. birželio 23 d. 185 
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jaunimo klasių, 5-10 ir 

I-II gimnazijos klasių 

mokiniams 

III gimnazijos klasės 

mokiniams 
2021 m. rugsėjo 1 d. 2022 m. birželio 16 d. 180 

IV gimnazijos klasės 

mokiniams  
2021 m. rugsėjo 1 d. 2022 m. gegužės 26 d. 165 

 

9.3. skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

 

10. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: 

10.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 

10.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II gimnazijos klasių 

mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams –170 

ugdymo dienų; 

Klasės 
Ugdymo proceso 

pradžia 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo dienų 

skaičius 

1-4 specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

klasių mokiniams 

2022 m. rugsėjo 1 d. 2023 m. birželio 8 d. 175 

5-10 specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

jaunimo klasių, 5-10 ir 

I-II gimnazijos klasių 

mokiniams 

2022 m. rugsėjo 1 d. 2023 m. birželio 22 d. 185 

III gimnazijos klasės 

mokiniams 
2022 m. rugsėjo 1 d. 2023 m. birželio 15 d. 180 

IV gimnazijos klasės 

mokiniams  
2022 m. rugsėjo 1 d. 2023 m. birželio 1 d. 170 

 
 

10.3. skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

 

11. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – 

pusmečius. 
 

12. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1–4, 5–10, I–III gimnazijos 

klasių mokiniams. Atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir 

Šilalės rajono savivaldybės taryba ar įgaliotu asmeniu. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo 

metų rugpjūčio 31 d. 
 

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo 

ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. 
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13. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, 

dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias 

darbo dienas po atostogų.  

Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo 

pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į 

ugdymo dienų skaičių. 

14. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar 

esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto 

darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

15. Mokykla, planuodama mokyklos ugdymo įgyvendinimą, priėmė sprendimą (2021 m. 

birželio 17 d. Mokytojų tarybos posėdžio protokolinis nutarimas Nr.5): 

15.1. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ 

(toliau – Ugdymo karjerai programa), įgyvendinti skiriant 18 valandų ugdymo karjerai specialistui; 

15.2. Švietimo nacionalinio saugumo, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio 

raštingumo, antikorupcinio ugdymo ir kitas aktualias temas vykdyti integruojant į pilietiškumo, 

informacinių technologijų ir ekonomikos pamokas, skiriant 18 valandų; 

15.3. Etninės kultūros ugdymui įgyvendinti skiriama 18 valandų, vadovaujantis Pagrindinio 

ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, vidurinio ugdymo programoje – vadovaujantis 

Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo 

etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 

patvirtinimo“, integruojant į lietuvių kalbos, menų ir technologijų programas; 

15.4. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – 

mokyklos ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į Pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytą dalykų turinį, mokinių amžių. Šiai veiklai per mokslo metus 

skiriama 8-10 pamokų, veiklas organizuojant; nuosekliai per mokslo metus ar pusmečio pabaigoje. 

Pažintinė kultūrinė veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose (muziejuose, 

virtualiosiose mokymosi aplinkose, išvykose, ekskursijose ir kt.); 

15.5. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, 

yra privaloma (išskyrus suaugusiųjų klasių mokinius). Jai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo 

metus.; 

15.6. Mokykla sudaro galimybes specialiųjų ir jaunimo klasių mokiniui kiekvieną dieną – 

per ilgąją pertrauką – užsiimti aktyvia veikla.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
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16. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai, organizuojama ne 

daugiau kaip 7 pamokos per dieną. 

17. Jaunimo klasių mokiniams skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis per dieną. Apie 

kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai nerašomi po 

ligos, atostogų ar šventinių dienų. Kontrolinių darbų apskaita vykdoma elektroniniame dienyne. 

18. Suaugusiųjų klasių mokiniams kontrolinių darbų apskaita nevykdoma.  

19. Naujai atvykusiam jaunimo klasės mokiniui skiriamas adaptacinis 1 mėnesio laikotarpis. 

Šiuo laikotarpiu mokinių pasiekimai kontroliniais darbais netikrinami. Mokytojas taiko individualius 

mokinių pažinimo metodus, siekdamas įvertinti mokinių ugdymo(-si) pasiekimus. 

20. Mokykla užtikrina, kad namų darbai atitiktų mokinio galias, būtų naudingi grįžtamajai 

informacijai gauti, tolesniam mokymuisi, nebūtų užduodami atostogoms, nebūtų skirti neįvykusių 

pamokų turiniui įgyvendinti. 

21. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai atlikti 

namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, sudaromos sąlygos 

juos atlikti mokykloje arba jie nukreipiami į dienos centrus. 

22. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems 

dalykams, dalykų moduliams mokytis 5 – 8 ir 9 – 10, gimnazijos I – II klasių mokiniams skiriamas, 

suderinus su mokinių tėvais globėjais, rūpintojais. 

23. Trumpos konsultacijos teikiant pagalbą nėra įskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI 

 

24. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) 

žemesnis, nei numatyta bendrosiose ugdymo programose ir mokinys nedaro pažangos, kai mokinys 

dėl ligos ir kitų priežasčių praleido dalį pamokų ir pan. 

25. Patyrus mokymosi sunkumų ir praradimų COVID 19 pandemijos metu. 

26. Mokymosi pagalba teikiama: 

26.1. pamokoje kaip grįžtamąjį ryšį, pagal jį nedelsiant turi būti koreguojamas mokinio 

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

26.2. skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis 

mokytojas ar nustato mokykla pagal poreikį; 

26.3. sudarant sąlygas mokykloje atlikti namų darbų užduotis; 

27. Ugdymo programoje mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 

skirtos valandos naudojamos (atsižvelgiant į turimas galimybes): 

27.1. pamokoms – konsultacijoms, reikiamam dalykui skiriant po 0,5 ar 1 val./sav.; 

27.2. pasirenkamiesiems dalykams mokyti; 

27.3. dalyko moduliams mokyti. 

28. Už mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos teikimą mokykloje atsakingas 

yra mokyklos vadovo paskirtas asmuo. 

29. Asmuo, atsakingas už mokymosi pagalbos teikimą, nuolat stebi ir nustato mokiniui 

kylančius mokymosi sunkumus. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami švietimo 

pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi, kaip bus organizuojama 

veiksminga mokymosi pagalba.   
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PENKTASIS SKIRSNIS  

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

30. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nustato 

laikinosios mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Minimalus mokinių skaičius 

laikinojoje grupėje yra 8. 

31. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

31.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

31.2. užsienio kalboms, menų, informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

32. Mokykloje sudarant jungtines klases vadovaujamasi Mokyklų, vykdančių formaliojo 

švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 

tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“. 

33. Maksimalus jungtiniam komplektui skiriamų valandų skaičius negali viršyti Mokymo 

lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 

ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 priede nustatyto klasės kontaktinių valandų skaičiaus 

per mokslo metus. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

34. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu 

Nr. V-1405 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašu. 

35. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

 36. Mokiniams, kurie mokosi namie: 

36.1. pagal pradinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

36.1.1. 1–3 klasėse skiriama 315 pamokų per mokslo metus (9 pamokos per savaitę)  

Pradinio ugdymo bendrųjų programų ugdymo dalykams įgyvendinti;  

36.1.2. 4 klasėje – 385 pamokos per mokslo metus (11 pamokų per savaitę); 

36.2. pagal pagrindinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

36.2.1. 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus (12 pamokų per savaitę);  
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36.2.2. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus (13 pamokų per savaitę);  

36.2.3. 9–10, gimnazijos I–II klasėse – 555 pamokos per mokslo metus (15 pamokų per 

savaitę);  

36.3. pagal vidurinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma: 

36.3.1. gimnazijos III klasėje – 504 (14 pamokų per savaitę);  

36.3.2. gimnazijos IV klasėje – 476 pamokos per mokslo metus (14 pamokų per savaitę).  

37. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu 

mokinys, kuris mokosi namie pagal pradinio ugdymo programą, gali nesimokyti menų ir fizinio 

ugdymo, pagal pagrindinio ugdymo programą – dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo, 

pagal vidurinio ugdymo programą – meninio ugdymo ir technologijų pasirinkto dalyko, technologijų, 

fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, 

įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos mokykloje, įrašomos į mokinio individualų 

ugdymo planą.  

38. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 

papildomų pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

39. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio 

ugdymo programą. Mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas pavienio mokymosi forma 

ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas, padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) 

organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 

504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 

40. Mokykla, įteisinusi nuostatuose nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdą, gali 

priimti sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, dalį 

ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 5–8 klasių mokiniams 

iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus, o 9–10 klasių, I – IV gimnazijos 

klasių mokiniams – iki 30 procentų. 

41. Mokykla, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 

V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

42. Mokykla, priėmusi sprendimą ugdymo procesą įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu ir kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, mokyklos ugdymo plane 

numato, kokią ugdymo proceso dalį, kada, kokios klasės mokiniai mokysis nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu, ir užtikrina, kad mokiniai pasiektų numatytus mokymosi pasiekimus ir 

nepatirtų mokymosi praradimų. Mokykla gali priimti sprendimą nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu organizuoti ir vieno dalyko ar kelių dalykų mokymą.  



8 

 

43. Konsultacijos (individualios ir grupinės), atsižvelgiant į mokyklos konkrečią situaciją, 

gali būti organizuojamos tik nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu ir (ar) kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu. 

44. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, būtina 

įvertinti mokinių mokymosi sąlygas namuose, aprūpinimą mokymosi priemonėmis, reikalingomis 

dalyvauti nuotolinio mokymosi procese. Mokykla sprendžia ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai 

negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose 

nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokytis 

mokykloje. 

45. Mokykla, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, užtikrina visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą.  

46. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

mokykla sinchroniniam ugdymui kiekvienai kasei skiria ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo proceso 

laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per savaitę, mėnesį, mokslo 

metus). 

47. Mokykla, pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam 

ugdymui organizuoti. Ugdymo proceso tvarkaraštis, jo keitimai mokiniui, mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams) turi būti žinomi iš anksto. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 

90 min. Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, 

atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių. Mokiniams mokantis asinchroniniu 

būdu, mokytojas asinchroniniam ugdymui skirtą ugdymo proceso laiką skiria mokinių 

konsultacijoms. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

48. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba, pažintinė programa; kalbos: lietuvių kalba 

ir literatūra, pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba, matematika; gamtamokslinis ugdymas; 

biologija, fizika, chemija, socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika 

ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis 

ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

49. Mokykla, įgyvendinama pagrindinio ugdymo programą, siūlo mokiniams rinktis: 

49.1. pagilinto mokymosi programą – užsienio kalbos; 

49.2. dalyko modulius; 

49.3. pasirenkamuosius dalykus: nacionalinis saugumas ir krašto gynyba, etninė kultūra, 

ugdymas karjerai; 

50. Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinį nustato ir skiria 

1 mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją 

ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį laikotarpį rekomenduojama stebėti 

individualią pažangą, bet mokinių pasiekimų ir pažangos pažymiais nevertinti. 

51. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka 

tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats.  
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52. Lietuvių kalba ir literatūra.  

53. Užsienio kalba:  

53.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

53.2. antrosios užsienio kalbos mokyti privaloma nuo 6 klasės Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (rūpintojų) sutikimu pats renkasi 

antrąją užsienio kalbą: anglų, rusų, vokiečių; 

53.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

54. Gamtos mokslai:  

54.1. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje 

skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti 

eksperimentus mokykloje, sudaromos sąlygos juos atlikti Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje.  

55. Mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. 

56. Mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi kurią nors privalomąją technologijų programą (tekstilės, konstrukcinių medžiagų, 

gaminių dizaino ir technologijų). 

57. 9–10 ir gimnazijos I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis 

ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba 

tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

58. Socialiniai mokslai:  

58.1. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

istorijos, lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas;  

58.2. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruojama 

Lietuvos ir pasaulio realijos, kurios turi būti nuolat sistemingai atskleidžiamos, aptariant su mokiniais 

nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos, tokios kaip: Lietuvos Respublikos nacionalinio 

saugumo samprata ir sistema, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; 

informaciniai ir kibernetiniai karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio 

saugumo pagrindų įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, 

ir kitos panašios temos; 

58.3. mokykla siūlo mokiniams pasirinkti mokytis Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos 

modulį pagal Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V–943 „Dėl Nacionalinio saugumo 

ir krašto gynybos programos patvirtinimo“. Šiai programai įgyvendinti pamokos skiriamos iš 

numatytųjų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti. 

59. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo metus ir 

per savaitę, kai pamokos trukmė – 45 minutės:  

 

 

Klasė 

 

Ugdymo sritys  

ir dalykai  

 

9 / gimnazijos I 

klasė  

10 / gimnazijos II 

klasė 
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Dorinis ugdymas   

Dorinis ugdymas (etika) Dorinis ugdymas (tikyba)  74 (1; 1) 

Kalbos   

Lietuvių kalba ir literatūra  

 
333 (4; 5) 

Užsienio kalba (1-oji) 222 (3; 3) 

Užsienio kalba (2-oji) 148 (2; 2) 

Matematika 296 (4; 4) 

Informacinės technologijos 74 (1; 1) 

Biologija 111 (2; 1) 

Chemija 148 (2; 2) 

Fizika 148 (2; 2) 

Istorija 148 (2; 2) 

Pilietiškumo pagrindai  74 (1; 1) 

Socialinė-pilietinė veikla 20 

Geografija 111 (2; 1) 

Ekonomika ir verslumas 37 (1; 0) 

Dailė 74 (1; 1) 

Muzika 74 (1; 1) 

Technologijos (...) 92,5 (1; 1,5) 

Fizinis ugdymas*** 148 (2; 2) 

Žmogaus sauga 18,5 (0; 0,5) 

Projektinė veikla (....) 37 

Pasirenkamieji dalykai / dalykų moduliai / projektinė 

veikla 

projektinė veikla (...); ...(pasirenkamasis);  

...(dalyko modulis) 

 

Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę 32 31 

Minimalus privalomas pamokų skaičius mokiniui per 

mokslo metus 
1 184 1 147 

Priemonės mokymosi praradimams dėl COVID-19 

kompensuoti (...) 
 

 9–10, gimnazijos I, II klasėse 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti, skaičius per mokslo metus 
518; 

Neformalusis vaikų švietimas (valandų skaičius per 

mokslo metus 
148 
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IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

60. Mokykla, rengdama ir įgyvendindama mokyklos ugdymo planą, užtikrina visų mokinių 

įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi 

sunkumų, ir teikia būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

61. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama bei 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir šio skyriaus nuostatomis  

ir atsižvelgia į: 

61.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

61.2. formaliojo švietimo programą; 

61.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

61.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

62. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos 

ir socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas reglamentuojamas Bendrųjų ugdymo planų 

6 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

63. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir 

pažanga vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Bendrųjų 

ugdymo planų 28 punkto nuostatomis. 

64. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą arba socialinių įgūdžių ugdymo programą, mokymosi pasiekimų 

vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama mokykloje. Susitarimai priimami, 

atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, numatomą 

pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdai: vertinimo įrašai „įskaityta“, 

„neįskaityta“, aprašai, pažymiai, padarė pažangą (p. p.), nepadarė pažangos (n. p.) ir kt. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

65. Švietimo pagalbą mokiniui užtikrina mokykla, vadovaujantis teisės aktais ir 

įgyvendindama švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas. 
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66. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

66.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

66.2. specialiųjų pratybų forma; individualiai, mažoms grupelėms (2-4 mokiniai), grupėms 

(5-8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba 

teikiama per specialiąsias pamokas. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

67. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal vaiko gerovės komisijos 

ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas, sudariusi 

mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.  

68. Mokiniui, kuris mokosi pagal: 

68.1. pritaikytą pradinio ugdymo programą, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 57–62 ir 

75 punktais: 

68.1.1. galima skirti 70 ir daugiau pamokų per dvejus mokslo metus specialiosioms 

pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

68.1.2. mokiniui, turinčiam vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, pagal pradinio 

ugdymo individualizuotą programą, skiriant 560 pamokų per dvejus mokslo metus (8 pamokas per 

savaitę), iš jų ne mažiau kaip 70 pamokų per dvejus mokslo metus galima skirti specialiosioms 

pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

68.1.3. mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, skiriama 70 pamokų per dvejus 

mokslo metus gydomajai mankštai;  

68.2. pritaikytą pagrindinio ugdymo programą mokyti namie mokykla skiria pamokų, 

vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 57–62 ir 129 punktais, iš jų iki 74 pamokų gali skirti 

specialiosioms pamokoms, specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms; 

69. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pradinio ugdymo ir individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą, mokymas namie organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo 

planų 57–62, 75 ir 109 punktais. Mokyti namie skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus:  

69.1. iki 74 pamokų per metus skiriama specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms; 

69.2. mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, rekomenduojama iki 74 pamokų per 

metus skirti gydomajai mankštai; 

 

_________________________________ 

SUDERINTA 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos 

Mokyklos tarybos 2021 m. birželio 21 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. 4 

 

SUDERINTA 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos 
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Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 

2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. Š3-17 (13.1.) 

 

 

 
Šilalės suaugusiųjų mokyklos 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo plano  

1 priedas 

 

PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS, PAGRINDINIO UGDYMO 

INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą, individualus ugdymo planas sudaromas, atsižvelgiant į mokinio 

individualaus ugdymo pagalbos planą, galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo 

(vidutinio, žymaus ar labai žymaus), mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą. 

2. Socialinių įgūdžių ugdymo programa, įgyvendinama mokyklos klasėse, skirtose 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, atsižvelgiant į pedagoginės psichologinės 

tarnybos rekomendacijas.  

 

II SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

3. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo 

planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75 punktu arba ugdymą organizuojant pagal 

veiklos sritis ir joms skiriamą pamokų skaičių: 

Ugdymo metai, 

klasė 

 

Dalykai / veiklos 

1–2 klasėse 

pamokų skaičius 

per metus 

(savaitę) 

3–4 klasėse 

pamokų skaičius 

per metus 

(savaitę) 

Pamokų skaičius per 

4 ugdymo metus 

(savaitę) 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika) 70 (2) 70 (2) 140 (4) 

Komunikacinė veikla arba 

kalbos ir bendravimo ugdymas* 

280–350  

(8–10) 

280–350 

(8–10) 

560–700 

(16–20) 

Pažintinė veikla 
210–280  

(6–8) 

210–280 

(6–8) 

420–560 

(12–16) 

Orientacinė veikla 210 (6) 210 (6) 420 (12) 

Užsienio kalba** 
0–70  

(0–2) 

0–70 

(0–2) 

0–140 

(0–4) 

Informacinių komunikacinių 

technologijų ugdymas** 

0–70 

(0–2) 

0–70 

(0–2) 

0–140 

(0–4) 

Meninė veikla 
140–315 

(4–9) 

140–315 

(4–9) 

280–630 

(8–18) 
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Fizinis ugdymas 
140–315 

(4–9) 

140–315 

(4–9) 

280–630 

(8–18) 

Pamokos, skirtos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti, 

specialiajai veiklai 

organizuoti*** 

210 (6) 280 (8) 490 (14) 

Privalomas pamokų skaičius 

mokiniui  

700/700 

(20/20) 

700/700 

(20/20) 

2 800 

(80) 

Neformalusis vaikų švietimas  140 (4) 140 (4) 280 (8) 

Pastabos:  

* kalbos ir bendravimo ugdymas – veikla, kurią sudaro gestų kalba, sakytinė ir rašytinė lietuvių kalba, yra skiriama 

kurtiems ir neprigirdintiems vaikams bei kitų komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams, naudojantiems alternatyviąją 

komunikaciją; 

** veikla, kurią mokykla gali siūlyti, atsižvelgdama į mokinio galias, turimus išteklius; 

*** specialioji veikla, skiriama sutrikusioms funkcijoms lavinti, specialiajai pedagoginei pagalbai teikti, atsižvelgiant į 

mokinio sutrikimų pobūdį. 

 

3.1. mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmas ir kt.), rengiant mokinio 

individualų ugdymo planą galima skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau pamokų per 

savaitę) komunikacijai ir kalbos suvokimui didinti, sunkumams socialinėse situacijose įveikti ir 

socialiniams ryšiams ugdymo įstaigoje formuoti, sensorinėms problemoms spręsti, kitiems 

įgūdžiams, reikalingiems socialinei įtraukčiai formuoti, dienotvarkei rengti ir jos laikymosi 

įgūdžiams formuoti; 

3.2. dalis formaliojo švietimo veiklų /pamokų ir neformalųjį vaikų švietimą organizuojamas 

su bendrųjų klasių mokiniais; 

3.3. ugdymo veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į 

mokinio poreikius, sveikatos būklę, kitų ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo procese dalyvaujančių 

specialistų rekomendacijas;  

3.4. mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, sunkių ar labai 

sunkių judesio ir padėties sutrikimų, gydomojo fizinio ugdymo pratyboms skiriama ne mažiau kaip 

70 pamokų per metus kiekvienam mokiniui;  

3.5 mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, individualioms ir grupinėms 

specialiosioms, logopedo pratyboms 1–4 klasėse galima skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1 

pamoką per savaitę), jas išdėstant tolygiai ar pagal mokinio poreikius, specialistų rekomendacijas, 

mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, kreipiantis mokytojui, kuris moko vaiką. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

4. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo individualizuotai programai grupinio 

mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus 

mokslo metus: 

 

Ugdymo metai, klasė 

Veiklos sritys, dalykai 

5–6 7–8 9–10 Iš viso per 6 

ugdymo metus 

Dorinis ugdymas 1 184 1 184 1 184 3 552 



15 

 

Komunikacinė veikla  arba 

Kalbos ir bendravimo ugdymas** 

Pažintinė veikla 

Orientacinė veikla 

Užsienio kalba*** 

Informacinės technologijos*** 

Medijų ir informacinis raštingumas*** 

Meninė veikla 

Fizinė veikla 

    

Pamokos mokinių ugdymo poreikiams 

tenkinti 

Pamokos mokinių specialiesiems 

ugdymosi poreikiams tenkinti: 

Specialioji veikla**** 

Gydomoji kūno kultūra 

Regos lavinimas 

Klausos lavinimas 

Komunikacinių gebėjimų ugdymas 

Pažintinių gebėjimų ugdymas 

296 296 296 888 

Pažintinė ir kultūrinė veikla  

 
Integruojama į ugdymo turinį 

Minimalus privalomas pamokų skaičius 

mokiniui per mokslo metus 
740 740 740 740 

Neformalusis vaikų švietimas (valandų 

skaičius per mokslo metus) 
148 148 148 444 

Pastabos: 

** veikla, skiriama kurtiems ir neprigirdintiems vaikams (ją sudaro gestų kalba, sakytinė ir rašytinė lietuvių kalba 

ir literatūra) ar vaikams, bendraujantiems ne verbaliniu, o alternatyviuoju būdu; 

*** veikla, skiriama, atsižvelgiant į mokinio ugdymosi poreikius, mokyklos mokymosi aplinkas, turimus 

specialistus, jei ji neintegruojama su kitomis veiklomis; 

**** veikla, skiriama sutrikusioms funkcijoms lavinti, specialiajai pagalbai teikti, atsižvelgiant į mokinio 

sutrikimų pobūdį. 

 

5. Ugdymas veiklomis organizuojamas mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, pagal 4 punkto 

lentelėje nurodytą pamokų skaičių. 

6. Mokiniui, dėl cerebrinio paralyžiaus turinčiam judesio ir padėties sutrikimų (išskyrus 

lengvus), gydomosios kūno kultūros specialiosioms pratyboms skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos 

per metus. 

7. Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 37 pamokos per metus 

naudojimosi kompiuteriu ir specialiosiomis mokymosi priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo 

funkcijoms lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti. 

8. 5–10 klasių mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, tarties, kalbos ir 

komunikacijos lavinimo specialiosios pratybos gali būti integruojamos į komunikacinės ir pažintinės 

veiklos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Pratybų, komunikacinės ir pažintinės veiklos, lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokų turinys turi derėti. 
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IV SKYRIUS 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

9. Mokykla, įgyvendindama socialinių įgūdžių ugdymo programą, renkasi organizavimo 

formą, ugdymo turinį pateikia pagal dalykus arba veiklas, atsižvelgdama į asmens galias, 

pritaikydama ugdymo turinį asmens specialiesiems ugdymosi poreikiams ir individualiam ugdymo 

planui įgyvendinti. 

10. Minimalus pamokų skaičius socialinių įgūdžių ugdymo programai grupinio mokymosi 

forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per mokslo metus: 

Ugdymo metai  

Veiklos sritys, dalykai 
I II III 

Iš viso I–III 

mokymosi metais 

Bendrąjį ugdymą turi sudaryti šios 

veiklos / dalykai: 

Dorinis ugdymas 

Komunikacinė veikla arba 

Kalbos ir bendravimo ugdymas* 

Užsienio kalbos mokymas** 

Pažintinė veikla 

Orientacinė veikla 

Informacinės technologijos** 

Medijų ir informacinis raštingumas** 

Meninė veikla ar technologijos  

Fizinė (sveikatos ugdymo, stiprinimo) 

veikla 

444 

 
444 

444 

 

1 406 

 

Mokinių specialiesiems ugdymosi 

poreikiams tenkinti skiriama veikla: 

Socialinio, technologinio, meninio 

ugdymo veikla*** 

Savarankiškumo ugdymas**** 

Technologinių, verslumo įgūdžių ugdymo, 

praktinė, projektinė veikla, pažinties su 

profesijomis veikla   

 

444 

 

518 

 

518 

 

1 406 

Pažintinė ir kultūrinė veikla  

 
Integruojama į ugdymo turinį 

Minimalus privalomas pamokų skaičius 

mokiniui per mokslo metus 
880 962 962 2 804 

Neformalusis vaikų švietimas (valandų 

skaičius per mokslo metus) 
74 74 74 74 

Pastabos: 

* veikla, skiriama kurtiems ir neprigirdintiems vaikams (ją sudaro gestų kalba, sakytinė ir rašytinė lietuvių kalba) bei 

intelekto sutrikimų turintiems vaikams, bendraujantiems alternatyviuoju būdu;  

** veikla, organizuojama atsižvelgiant į mokyklos galimybes ir mokinių gebėjimus, galias ir poreikius, ugdymo aplinką; 

*** veikla, skiriama mokinių meniniams ir technologiniams darbams, buities kultūrai, savitvarkai, namų ruošai, ūkio 

darbams; 
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**** veikla, skiriama pagrindinėms funkcijoms lavinti, naudojimosi specialiosiomis priemonėmis (ugdymui skirtomis 

techninės pagalbos priemonėmis, kompiuterinėmis technologijomis, buities įranga, buitiniais įrankiais) ar kitiems 

kasdieniams savarankiškumą didinantiems įgūdžiams formuoti, orientacijai erdvėje, mobilumo, alternatyviosios 

komunikacijos įgūdžiams ugdyti. 

 

11. Įvairių socialinio ugdymo, technologinio (darbinio) ugdymo ir (ar) savarankiškumo 

ugdymo veiklų pamokų skaičių galima keisti, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, mokyklos 

galimybes, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinių pageidavimus. Veiklos gali būti keičiamos dalykais, 

atsižvelgiant į mokinio galias ir gebėjimus ir kai ugdymas teikiamas laikinojoje grupėje kartu su kitų 

klasių mokiniais.  

12. Logopedo arba kitoms specialiosioms pratyboms skiriama iki 74 pamokų per metus. 

13. Individualioms sveikatos ugdymo pratyboms gali būti skiriama iki 74 pamokų per metus 

mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų.  

14. Veiklos gali būti integruojamos, jungiamos, keičiamos, siūlomos naujos, atsižvelgiant į 

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

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos 

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano 

2 priedas  

 

SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos įgyvendinamos 

vadovaujantis teisės aktais, numatytais 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų (toliau – Bendrieji ugdymo planai) 5 priedu. 

2. Mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. Mokyklos 

sprendimu mokiniams, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu, įskaitos 

gali būti organizuojamos per atostogas. 

3. Suaugusiųjų klasės gali būti komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus. 

4. Suaugusių asmenų anksčiau įgytas išsilavinimas prilyginamas pagrindiniam išsilavinimui 

pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. ISAK-

661 „Dėl išsilavinimo prilyginimo“. 

 

II SKYRIUS 

SUAUGUSIŲJŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

5. Mokinys, kuris mokosi pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 

gali nesimokyti fizinio ugdymo dalyko. Mokiniui, nepasirinkusiam fizinio ugdymo dalyko, pamokos 

gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems dalykams mokytis.  

6. Mokinys, vadovaudamasis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, mokyklos pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius 

pasirenka mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl brandos darbo rengimo ir 

kartu su mokytojais parengia individualų ugdymo planą.  

7. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų minimalus skaičius suaugusiųjų pagrindinio ugdymo 

programoms įgyvendinti kasdieniu arba nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais (grupinio 

mokymosi forma) per dvejus mokslo metus: 

Klasė 
 

 
 

 
 

Dalykų sritys,  
 

dalykai 

 
 

 
 

5–6 

 
 

 
 

7–8 

Suaugusiųjų 

pagrindinio 

ugdymo 

programos 

pirmoji dalis 

(5–8) 

Suaugusiųjų pagrindinio 

ugdymo programos 

antroji dalis (gimnazijos 

I–II) 

Dorinis ugdymas      

Dorinis ugdymas (tikyba) 74 74 148 74 
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Dorinis ugdymas (etika) 

Kalbos     

Lietuvių kalba ir 

literatūra  

296 296 592 333 

Užsienio kalba (1-oji) 222 148 370 148 

Užsienio kalba (2-oji) 74 148 222 148 

Matematika ir 

informacinės 

technologijos 

    

Matematika  296 222 518 222 

Informacinės 

technologijos 

37 37 74  74 

Gamtamokslinis 

ugdymas 

    

Gamta ir žmogus 74 – 74 – 

Biologija  74 74 74 

Fizika  74 74 74 

Chemija  37 37 74 

Socialinis ugdymas     

Istorija 74 74 148 74 

Pilietiškumo pagrindai    37 

Geografija 37 74 111 74 

Ekonomika ir verslumas    37 

Meninis ugdymas     

Dailė 74 74 148 74 

Muzika 74 74  148 74 

Technologijos, fizinis 

ugdymas, žmogaus sauga 

    

Technologijos 148 111 259 92,5 

Fizinis ugdymas** 74 37 111 37 

Žmogaus sauga  37 37  

Projektinė veikla    18,5 

Pasirenkamieji dalykai, 

dalykų moduliai 

(pasirenkamasis dalykas) 

    

Minimalus privalomų 

pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę ir 

per mokslo metus 

5 klasėje – 

18 

666 
 

6 klasėje –20 

740 

7 klasėje – 18 

666 

8 klasėje –22 

814 

2 886; 3 182* 9 klasėje – 22 

814 

10 klasėje – 22 

814 

Pamokos mokinių 

ugdymo poreikiams 

tenkinti 

148  185 333 222 

Neformalusis švietimas  0–148  0–148  0–296 0–185 

Projektinė veikla 

Projektinė veikla (...) 

   0–74  

Pastabos: 

** fizinio ugdymo dalykas įgyvendinimas pagal pagrindinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 

8. Dalykai ir minimalus jiems skiriamų pamokų skaičius suaugusiųjų pagrindinio ugdymo 

programai įgyvendinti neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu per mokslo metus: 
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Klasė 

 

 

Dalykų sritys, dalykai 

Grupinės konsultacijos 

 

5 6 7 8 gimnazijos 

I 

gimnazijos 

II 

Dorinis ugdymas        

Dorinis ugdymas (tikyba) 

Dorinis ugdymas (etika) 

9,25 

 

9,25 

 

9,25 

 

9,25 

 

9,25 

 

9,25 

 

Kalbos       

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

55,5–74 

 

55,5–74 

 

55,5–74 

 

55,5–74 

 

55,5–74 

 

55,5–74 

 

Užsienio kalba (1-oji) 37–55,5 

 

37–55,5 

 

37–55,5 

 

37–55,5 

 

37–55,5 

 

37–55,5 

 

Užsienio kalba (2-oji)  18,5–37 

 

18,5–37 

 

18,5–37 

 

18,5–37 

 

18,5–37 

 

Matematika 46,25–55,5 46,25–55,5  46,25–55,5  46,25–55,5  46,25–55,5  46,25–55,5  

Informacinės 

technologijos 

18,5 

 

18,5 

 

  18,5 

 

18,5 

 

Gamtamokslinis 

ugdymas  

      

Gamta ir žmogus  18,5 

 

18,5 

 

    

Biologija   18,5 

 

18,5–37 

 

18,5–37 

 

18,5–37 

 

Fizika    18,5 

 

27,75–37 

 

27,75–37 

 

27,75–37 

 

Chemija    27,75–37 

 

27,75–37 

 

27,75–37 

 

Socialinis ugdymas       

Istorija 18,5 

 

18,5 

 

18,5 

 

18,5–37 

 

18,5–37 

 

18,5–37 

 

Pilietiškumo pagrindai      9,25 

Geografija  18,5  18,5  18,5  18,5  18,5  

Ekonomika ir verslumas      9,25  

Meninis ugdymas:       

Dailė 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 

Muzika 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 

Technologijos (...) 18,5 

 

18,5 

 

18,5 

 

9,25 9,25 9,25 

Pasirenkamieji dalykai 

... (pasirenkamasis 

dalykas); 

... (dalyko modulis) 

      

Pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti  

37 37 37 37 37–64,75 37–74 

 

Iš viso (grupinėms 

konsultacijoms) 

0–296 

 

0–296 

 

0–296 

 

0–296 

 

0–333 

 

0–333 

 

Projektinė veikla 

Projektinė veikla (...) 

0–37 

 

0–37 

 

0–37 

 

0–37 

 

0–37 

 

0–74 

 

Neformalusis švietimas  

(savaitinės valandos)   

    0–74 

 

0–74 
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9. Mokykla, atsižvelgdama į mokinių pasiekimus ir patirtį, priima sprendimą, kiek 

individualių ir grupinių konsultacijų reikia skirti, kad būtų pasiekti Pagrindinio ugdymo bendrosiose 

programose numatyti pasiekimai. 

10. Mokiniai, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu, laiko visų 

savo individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Įskaitų skaičius yra toks, kiek pamokų per savaitę 

skiriama mokytis dalykui, tačiau įskaitų per mokslo metus negali būti mažiau negu dvi jei ugdymo 

procesas organizuojamas pusmečiais. 

11. Esant mažam mokinių, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, skaičiui, gali būti formuojama jų grupė. Dalykams mokytis grupėje skiriama ne mažiau kaip 

15 procentų šio priedo 8 punkte dalykui skiriamų pamokų skaičiaus.  

12. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio ugdymo programai 

įgyvendinti per dvejus mokslo metus: 

 
 

Ugdymo sritys, dalykai 

 
 

Minimalus 

pamokų skaičius 

Pamokų skaičius 

(kasdieniu arba 

nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo 

būdu (grupinio 

mokymosi forma)) 

 
 

Pamokų skaičius (neakivaizdiniu 

mokymo proceso organizavimo būdu) 

  Bendrasis 

kursas 

Išplėstinis 

kursas 

Bendrasis kursas Išplėstinis 

kursas 

Dorinis ugdymas 70      

Dorinis ugdymas (etika)   70  – 17,5  – 

Dorinis ugdymas (tikyba )  70  – 17,5  – 

Kalbos      

Lietuvių kalba ir literatūra  210  210  280  105  140  

Užsienio kalbos 175 Kursas, 

orientuotas į 

B1 mokėjimo 

lygį 

Kursas, 

orientuotas į 

B2 mokėjimo 

lygį 

Kursas, orientuotas į 

B1 mokėjimo lygį 

Kursas, orientuotas į 

B2 mokėjimo lygį 

Užsienio kalba (...) 
 

 

 175  175  70  70  

Užsienio kalba (...)  
 

 

 175  175  70  70  

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus 

pamokų skaičius 

Bendrasis 

kursas 

Išplėstinis 

kursas 

Bendrasis  

kursas 

Išplėstinis 

kursas 

Socialinis ugdymas 70      

Istorija   70  140 43,75  70  

Geografija   70  140 43,75  70  

Integruotas istorijos ir 

geografijos kursas 

 70  – 43,75  – 

Matematika 175  175  280  70  140  

Informacinės 

technologijos (...) 

 70  105  17,5 35  

Gamtamokslinis ugdymas 70      

Biologija  70  140 43,75  70  

Fizika   70  140 43,75  70  

Chemija  70  140 43,75  70  

Menai, technologijos, 

integruotas menų ir 

technologijų kursas  

52,5     
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Menai      

Dailė  52,5 70 17,5 52,5 

Muzika  52,5 70 17,5 52,5 

Technologijos (...)      

Tekstilė ir apranga  52,5 70  35 52,5 

Taikomasis menas, amatai 

ir dizainas  

 52,5 70 35 52,5 

Verslas ir vadyba bei 

mažmeninė prekyba 

 52,5 70 35 52,5 

Kitos technologijų 

kryptys 

 52,5 70  35 52,5 

Fizinis ugdymas*** 52,5     

Fizinis ugdymas  52,5 70 17,5 52,5 

Pasirinkta sporto šaka (...)  52,5 – 17,5 – 

Žmogaus sauga**  17,5** – – – 

Pasirenkamieji dalykai, 

dalykų moduliai / 

Projektinė veikla 

Projektinė veikla (...); 

(pasirenkamasis);  

(dalyko modulis) 

70     

Brandos darbas (...)  17,5   17,5  

Privalomi bendrojo kurso 

dalykai 

(25) 

1 750 

(25) 
 

1 750 

(25) 
 

1 750 

(12) 

840 

 

(12) 

840 

Mokinio pasirinktas 

mokymo turinys 

 20 

 

20 

 

10 10 

Neformalusis švietimas Besimokantiesiems kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu – 210 valandų per 

dvejus mokslo metus (111 – gimnazijos III kl. ir 99 – gimnazijos IV kl.). 

Besimokantiesiems neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu – 70 valandų 

per dvejus mokslo metus (37 – gimnazijos III kl. ir 33 – gimnazijos IV kl.). 

Pamokos laikinosioms 

grupėms sudaryti 

Besimokantiesiems kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu – 490 valandų per 

dvejus mokslo metus, besimokantiesiems neakivaizdiniu mokymo proceso 

organizavimo būdu – 210 pamokų per dvejus mokslo metus. 

Individualios ir (ar) 

grupinės konsultacijos  

Besimokantiesiems neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu dalykų 

individualioms konsultacijoms skiriama 0–280 pamokų per dvejus mokslo metus.  

Pastabos: 

** integruojama į dalykų mokymo turinį; 

*** fizinio ugdymo dalykas įgyvendinimas pagal vidurinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 

 

__________________________________



 

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos 

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų  ugdymo plano 

3 priedas 
 

 
 

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, 

KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR 

ESANT APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI 

BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 

BŪDU 
 

 
 

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – 

ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos 

egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas koreguojamas arba 

laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – 

nuotolinis mokymo būdas). 
 

2. Ekstremali temperatūra mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 
 

2.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1–4 ir 5 klasių mokiniams; 
 

2.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 
 

2.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 
 

3. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti 

ugdymo organizavimo sprendimus: 
 

3.1. mažinančius/šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 
 

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje 

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt., ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos 

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija ar jos įgaliotu asmeniu; 
 

3.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės 

tęsti ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu. Mokyklos vadovas sprendimą ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu prima Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo 

studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 
 

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo dalį 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, mokykla: 
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4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, 

atsižvelgdama į mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui 

organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;  
 

4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 

V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“; 
 

4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje, 

jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių 

ugdymo proceso organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas 

saugias patalpas;  
 

4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 
 

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 40 

procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.; 
 

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas;  
 

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 
 

4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl 

užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių 

stebėsenos ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės 

nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių; 
 

4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;  
 

4.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo 

procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama 

mokyklos tinklalapyje;  
 

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto 

ugdymo proceso organizavimo; 
 

4.12. numato, kaip, esant poreikiui, dalį – ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo 

būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.  

 
 

__________________________ 

 

 


