
 

 

SUDERINTA          PATVIRTINTA 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos                Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 
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I SKYRIUS  
 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

 

1. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas (toliau 

– Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų, specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams pritaikytų pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotų programų 

ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą Radviliškio 

Gražinos pagrindinėje mokykloje  (toliau – Mokykla). 

2. Mokyklos ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2021–2022 ir 2022-2023 m. m. pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais (toliau – Ugdymo planai), 

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“, Bendrųjų ugdymo planų 7 priedu ,,Pradinio, 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, 

dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu“, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-

1006 ,,Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ bei 

kitais teisės aktais ir reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programos ir su ja susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams 

pritaikytų ir individualizuotų programų įgyvendinimą  

3. 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“ ir 

2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio 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), pradinį, pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir Mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais (švietimo stebėsenos, nacionalinių ir tarptautinių mokinių 

pasiekimų, tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir pažangos 

rekomendacijomis, mokyklos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenimis), Mokyklos 2020-2024 

metų strateginiu planu.  
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4. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1269. 

5. Mokyklos ugdymo plano tikslas - apibrėžti pradinio ir pagrindinio ugdymo programų 

vykdymo reikalavimus Mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, 

atsižvelgiant į mokyklos intelektualinius ir materialinius resursus bei bendruomenės poreikius, 

Mokykla planuoja ir organizuoja pradinį ir pagrindinį ugdymą, taip sudaro galimybes kiekvienam 

besimokančiajam siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų. 

6. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 

6.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti; 

6.2. pritaikyti ugdymo procesą mokinių mokymosi poreikiams, pažangai pasiekti; 

6.3. sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui įgyti kompetencijų, žinių, gebėjimų ir nuostatų. 

7. Ugdymo plane vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

8. Mokyklos Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams.  

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

9. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: 

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

9.2. ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams - 175 ugdymo dienos (35 savaitės); 

9.3. ugdymo proceso trukmė 5-10 klasių mokiniams - 185 ugdymo dienos (37 savaitės); 

9.4. mokslo metų ir ugdymo proceso pabaiga – 2023 m. birželio 8 d. 1–4 klasių mokiniams,    

2023 m. birželio 15 d. – 5–10 klasių mokiniams; 

9.5. ugdymo proceso metu 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. 

 

10. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į  pusmečius: 

10.1. I pusmetis – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 31 d. 1–10 klasių mokiniams; 

10.2.  II pusmetis – 2022 m. vasario 1 d. – birželio 8 d. 1–4 klasių mokiniams; 

10.3.  II pusmetis –  2022 m. vasario 1 d. – birželio 22 d. 5–10 klasių mokiniams.  

 
 

11. Esant ekstremaliai temperatūrai, t. y. 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1 

- 5 klasių mokiniai, esant -25 °C ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant +30°C 

ir aukštesnei arba kitoms ypatingoms aplinkybėms (karantinui, ekstremalioms situacijoms, įvykiams, 

keliantiems pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei) ar aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas negali 

būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (Mokykla yra egzaminų centras, 

vyksta remonto darbai ir kt.), ugdymo procesas koreguojamas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 7 priedu „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“. Mokymosi pagalba dėl praradimų įgyvendinant 

nuotolinį ugdymą kompensuojama vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 

20 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo plano 
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2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos 

kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“. 

12. Valstybės ar savivaldybės lygiu paskelbus apie karantiną ugdymas organizuojamas 

nuotoliniu mokymo būdu vadovaujantis 2020 m. kovo 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-64 „Dėl 

ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS  

 

13. Mokyklos ugdymo planui rengti mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė 

(direktoriaus 2022 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-63 ,,Dėl darbo grupės 2022–2023 m. m. 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos ugdymo planui parengti tvirtinimo“). Darbo grupėje 

susitarta dėl ugdymo plano turinio, struktūros ir formos. 

14. Mokyklos ugdymo plane, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą, susitarta dėl: 

14.1. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje; 

14.2. informacinių technologijų naudojimo, skaitmeninio turinio kūrimo, informacinio mąstymo 

ugdymo pradinėse klasėse; 

14.3. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių; 

14.4. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau – žemi 

pasiekimai), nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių 

pasiekimams gerinti; 

14.5. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą; 

14.6. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir 

reflektuojant ugdymo procesą; 

14.7. vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ypatumų; 

14.8. ugdymo turinio integravimo nuostatų: kokias papildomas programas ir kokiu būdu 

numatoma integruoti į mokyklos ugdymo turinį; 

14.9. mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių, atsižvelgiant į mokinio 

mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas bei mokyklos galimybes; 

14.10. pažintinės kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos (toliau – pažintinės kultūrinės veiklos) 

ir projektinės veiklos organizavimo; 

14.11. mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos 

kūrimą;  

14.12. švietimo pagalbos teikimo; 

14.13. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo; minimalaus grupės dydžio 

neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti; 

14.14. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo; 

14.15. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų.  

15. Pradinio ir pagrindinio ugdymo turinys mokykloje planuojamas bendrųjų ugdymo planų 75 

ir 109 punktuose nurodytam mokymosi dienų skaičiui ir remiantis Bendruosiuose ugdymo planuose 

nurodytu dalyko programai skiriamų valandų (pamokų) skaičiumi: (Priedas Nr.1, Priedas Nr.2, 

Priedas Nr.3, Priedas Nr.4,  Priedas Nr.5, Priedas Nr.6, Priedas Nr.7). 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

 UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

16. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kiekvienam mokiniui 

sudaro sąlygas mokytis mokinių ir mokytojų bei kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam 

grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir 

savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi 

aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės 
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komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. 

įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo 2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-1129. 

17. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos 

gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: pasirenka nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas 

kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

kovo 2 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“. Mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje, visai mokyklai skirta 

sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo. Mokykla 

įgyvendina socialinio ir emocinio ugdymo programas pradinėse klasėse Lions Quest „Laikas kartu“ ir 

„Paauglystės kryžkelės“ 5-8 klasėse. Tęsiamas Visos dienos mokyklos (toliau – VDM) projektas, 

kurio tikslas - gerinti mokinių pasiekimus, mažinti socialinę atskirtį, stiprinti formaliojo ir 

neformaliojo švietimo dermę. 

18. Į mokyklos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. 

įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ 

(toliau – sveikatos programa). Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 

d. įsakymu Nr. ISAK 4494:  

18.1. 1–4 klasėse į dorinio ugdymo, pasaulio pažinimo dalykų turinį, klasės valandėles ir per 

neformaliojo švietimo veiklas; 

18.2. 5–10 klasėse į dorinio ugdymo, integralaus gamtamokslinio ugdymo dalykų turinį, klasės 

valandėles ir per neformaliojo švietimo veiklas; 

19. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

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

integruojama į mokomuosius dalykus, klasės vadovų ir socialinių pedagogų, neformalųjį ugdymą, 

 karjeros planavimo specialisto veiklą.  

          19.1. Karjeros specialistas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu ,, Dėl rekomendacijų dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo 

paslaugų teikimo švietimo įstaigose patvirtinimo“ 2022 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-1334 planuoja, 

organizuoja ir koordinuoja profesinio orientavimo paslaugų teikimą ir plėtojimą mokykloje, teikia 

ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklinimą) 

paslaugas mokyklos mokiniams; teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais 

mokyklos mokiniams; teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo 

teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus; supažindina 

mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis 

remdamasis aktualiais ir patikimais duomenimis; supažindina mokyklos bendruomenę su profesinio 

orientavimo srities naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis. 

         19.2. Profesinio orientavimo paslaugos mokiniams teikiamos: 

         19.2.1. karjeros specialistui dirbant kartu su mokiniais, keliant uždavinius ir padedant veikloje; 

         19.2.2. individualiai arba grupėje;  

         19.2.3. bendraujant su mokiniais tiesiogiai arba nuotoliniu būdu.  

         19.3.Mokiniams teikiamas profesinio orientavimo paslaugas sudaro trys paslaugų grupės: 

ugdymas karjerai; profesinis konsultavimas; profesinis informavimas (įskaitant ir profesinį 

veiklinimą). 

         19.4. Ugdymas karjerai teikiamas: 

         19.4.1.ugdymas karjerai apima keturias ugdymo kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros 

galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo; 
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           19.4.2. 1-4 klasių (I lygis), klasių mokiniams skiriamos 5 val. (profesiniam veiklinimui -1 val., 

ugdymas karjerai – 2 val., informavimas – 2 val.); 

           19.4.3. 5–8 klasių (II lygis), klasių mokiniams skiriamos 9 val. (profesiniam veiklinimui -1 

val., ugdymas karjerai – 4 val., konsultavimas – 1 val., informavimas – 3 val.); 

19.4.4.  9-10 klasių (III lygis), klasių mokiniams skiriama 15 val. (profesiniam veiklinimui -2 

val., ugdymas karjerai – 6 val., konsultavimas – 3 val., informavimas – 4 val.); 

20. Žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo bendrąja 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu 

Nr. V-1159. Pradinio ugdymo programoje žmogaus sauga integruojama į Bendrosios programos 

dalykus, pagrindinio ugdymo programoje 1-oje dalyje ir 2-oje dalyje skiriant tikslines ugdymo 

valandas (5 klasėje – 1 valanda, 7 klasėje - 1 valanda). 

20.1. Švietimas nacionalinio saugumo klausimais vykdomas 5–10 klasėse socialinių mokslų 

ir žmogaus saugos pamokose. 

21. Siekiant geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams, individualizavimas ir 

diferencijavimas vykdomas per valandas, skirtas mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. Per šias 

pamokas mokiniams taikomi motyvuojantys, mokinių poreikius atitinkantys mokymo(si) metodai ir 

užduotys, padedama išlyginti mokymosi spragas ir siekti patenkinamo, pagrindinio ar aukštesniojo 

pasiekimų lygio.  

21.1. 1-4 klasėse po 1 savaitinę pamoką skiriama informacinio raštingumo ugdymui (9*); 4a, 4b 

klasėse po 1 savaitinę pamoką skiriama lietuvių ir matematikos individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams: 7a, 7b, klasėse – integruotas 

informacinių technologijų ir gamtos mokslų modulis (1*); 8abc klasėse  – integruotas informacinių 

technologijų gamtos ir socialinių mokslų modulis (1*), 9a ir 9b klasėse – lietuvių kalbos moduliai, 10 

klasėje – matematikos ir anglų kalbos. 

21.2. Pasirenkamieji dalykai 5 – 10 klasėse, jungiamos klasės: 5ab, 6ab, 7ab, 8abc – dailė 

(kryptingas meninis ugdymas) (4*); 5ab – ekologijos pagrindai, 7ab – ekologija (2*); 6ab, 7ab, 8abc – 

prancūzų kalba (6*); 9a – prancūzų kalba (1*), 9a, 9b, 10 klasėse – karjeros pagrindai (1,5*). 

         21.3. Konsultacinės valandos: 9ab klasėje lietuvių kabos (2*) mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams, 10 klasėje – matematikos dalyko konsultacinė valanda (1*) mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams, 10 klasėje – anglų kalbos gabiems mokiniams (1*).  

21.4. Kryptingas meninis ugdymas: 

21.4.1. kryptingas meninis ugdymas organizuojamas nuo 1 klasės. Parengtos programos 1 – 2 

klasių ir 3 – 4 klasių mokinių meninei raiškai. Kryptingas meninis ugdymas integruotas į neformalųjį 

švietimą; 

21.4.2. 5 – 8 klasėse kryptingas meninis ugdymas tęsiamas integruojant į pasirenkamuosius 

dalykus ir neformalųjį švietimą: (5ab, 6ab, 7ab, 8abc); 

21.4.3. į 5-10 klasių lietuvių kalbos programą integruotas „Laisvės kovų istorijos“ kursas 

(Priedas Nr. 3a); 

22. Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo turinyje 

susieja formaliąsias ugdymo pamokas su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: 

22.1. Mokytojai, siekdami padėti mokiniams įgyti būtinų kompetencijų, gebėjimų, nuostatų 

savo dalyko pamokose naudoja internetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, bibliotekos ir 

skaityklos informacines priemones. 

22.2. Įgyvendinant ugdymo tikslus, tenkinant mokinių mokymosi poreikius, mokytojai ne 

mažiau kaip 2 kartus per mokslo metus sudaro sąlygas mokiniams mokytis ne klasėje, o kitose 

aplinkose. 

22.3. Devynios ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei, meninei, 

pažintinei, kūrybinei (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) mokinių ir mokyklos poreikius atitinkančiai 

veiklai pagal direktoriaus patvirtintą planą. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.  
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Data Ugdymo diena 

2022-09-27 

(antradienis) 

Edukacijų diena „Atrandu, suprantu, pritaikau“.  

1–10 ir lavinamųjų klasių mokinių patyriminė veikla. 

2022-10-07 

(penktadienis) 

Saviugdos diena „Mokausi pats“. 

1–10 ir lavinamųjų klasių mokinių savimoki veikla. 

2022-10-13 

(ketvirtadienis) 

STEAM diena „Judesys yra gyvenimas. Sveikatos aruodai“. 

1–10 ir lavinamųjų klasių mokinių STEAM veikla. 

2022-11-11 

(penktadienis) 

Mokyklos gimimo diena „Mokyklai – 45“. 

Veikla, ugdanti 1–10 ir lavinamųjų klasių mokinių, bendrąsias kompetencijas. 

2022-12-22 

(ketvirtadienis) 

Kalėdinių renginių diena. 

1–10 ir lavinamųjų klasių mokinių kūrybinė veikla. 

2023-02-06 

(pirmadienis) 

STEAM diena „Metų ratas“. 

1–10 ir lavinamųjų klasių mokinių kūrybinė STEAM veikla. 

2023-03-20 

(pirmadienis) 

STEAM diena „Tvarumas“. 

1–10 ir lavinamųjų klasių mokinių kūrybinė STEAM veikla. 

2023-05-05 

(penktadienis) 

Meninės saviraiškos diena. Avangardinio meno festivalis „Aš kitoks“. 

1–10 ir lavinamųjų klasių mokinių kūrybinė veikla. 

2023-06-08 

2023-06-15 

Ekskursijų diena „Pažink savo gimtąjį kraštą“. 

Veikla, ugdanti 1–10 ir lavinamųjų klasių mokinių, bendrąsias kompetencijas. 

 

22.4. Ugdymo proceso dienos, skirtos pažintinei kultūrinei veiklai, priklausomai nuo veiklos 

pobūdžio, organizuojamos įvairiose aplinkose (bibliotekoje, muziejuje, teatre ir kt.). 

23. Ugdymo procesui organizuoti taikomi būdai: pamoka, projektinė veikla, integruotos 

pamokos, ekskursijos, kūrybinių darbų dienos, edukacinės išvykos. 

24. Mokytojai, organizuodami mokinių išvykimą iš mokyklos teritorijos, vadovaujasi 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių edukacinių išvykų, ekskursijų ir žygių 

organizavimo tvarkos aprašu (toliau – Išvykų tvarkos aprašas), parengtu vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. patvirtintu įsakymu Nr. ISAK- 330 

,,Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu“. 

25. Socialinė-pilietinė veikla yra privaloma 5–10 klasių mokiniams. Jai skiriama 10 valandų 

(pamokų) per mokslo metus. Ši veikla fiksuojama dienyne ir vertinama mokslo metų pabaigoje 

„įskaityta“, jeigu mokinys per pirmą pusmetį atliko 50 proc. numatytų valandų. Socialinės-pilietinės 

veiklos organizavimą koordinuoja, veiklos priežiūrą ir apskaitą vykdo 5–10 klasių vadovai. Mokyklai 

bendradarbiaujant ir tarpininkaujant su socialiniais partneriai šio pobūdžio veiklas mokiniai gali atlikti 

savarankiškai arba grupelėmis. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą 

savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro 2018 m. birželio 22 d. 

įsakymu Nr. A1-317„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

įskaitoma socialinė-pilietinė veikla. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

26. Mokiniui, kuris mokomas namie ar atvyko mokytis iš užsienio, sudaromas  individualus 

ugdymo planas. Jame numatomi mokomieji dalykai, jiems skiriamas pamokų skaičius,  pasiekimų 

patikrinimo būdai. Mokinys mokosi pagal Mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų 

(globėjų, rūpintojų) suderintą pamokų tvarkaraštį. Jei Mokykla (vaiko gerovės komisija, mokytojų 

taryba arba mokytojų pasitarimas) nusprendžia, kad mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio 

ugdymo programą, kuriam kyla mokymosi sunkumų arba jis itin sėkmingai mokosi, jam sudaromas 
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individualus ugdymo planas. Individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas, 

bendradarbiaujant direktoriaus pavaduotojui ugdymui, mokytojams, mokiniams, mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams) ir švietimo pagalbos specialistams. 

27. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 

27.1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas organizuojamas, vadovaujantis Mokyklos 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. rugsėjo 27 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-124. 

27.2. Mokyklos priimtais sprendimais dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ar (ir) 

įvertinimo, kurie skelbiami Mokyklos interneto svetainėje. 

28. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime Mokykla dalyvauja Mokyklos vadovo 

sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir 

neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą. 

 

PENKTASIS  SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

29.Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis Lietuvos 

higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. rugpjūčio 

10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Higienos 

norma), Mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. 

29. Mokyklos direktorius pavaduotojai ugdymui ir Metodinė taryba organizuoja mokyklos 

veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu:  

29.1. Organizuoja mokytojų bendradarbiavimą, sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir 

mokymosi krūvio optimizavimo klausimus. 

29.2. Organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę. 

29.3. Užtikrina, kad namų darbai atitiktų mokinio galias; būtų naudingi grįžtamajai informacijai 

apie mokymąsi gauti ir tolesniam mokymuisi. Namų darbai neužduodami atostogoms; neskiriami dėl 

įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

29.4. Užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų. 

29.6. Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje.  

30. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos normomis mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. Per dieną 

pradinių klasių mokiniams yra ne daugiau kaip 5 pamokos, o vyresniųjų klasių mokiniams – ne 

daugiau kaip 7 pamokos 

31. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, 

privalomų pamokų skaičius yra skiriamas aptarus su mokyklos taryba ir suderinus su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

32. Mokymosi pagalbai skiriamos trumpalaikės konsultacijos. Jų dažnumas priklauso nuo 

mokantis kylančio mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi 

krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu, individualaus pokalbio metu ar kitu 

būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą. 

33. Mokiniai gali būti atleisti nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų 

vadovaujantis Mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Radviliškio 

Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir kitų dalykų 

privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo tvarkos“. 
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL  

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

34. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus, siekdama 

gerinti mokinių mokymosi pasiekimus: 

34.1. mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, identifikuojami kylantys 

mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojas informuoja mokyklos 

švietimo pagalbos specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu tariamasi dėl mokymosi 

pagalbos, kuri teikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias, suteikimo. Mokymosi pagalbos 

teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsižvelgus į mokančio 

mokytojo rekomendacijas; 

34.2. aptariami mokinių pasiekimų gerinimo klausimai mokyklos metodinėse grupėse ir klasių 

koncentrų susirinkimuose; 

34.3. dalykų mokytojai, socialinis pedagogas nuolat stebi ugdymo(si) procesą, nustato, kokios 

reikia pagalbos mokiniams iš šeimų, kuriose netinkama socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, 

migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji; 

34.4.  Mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių 

ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, yra sudarytos sąlygos atlikti juos bibliotekoje, mokinių 

poilsio kampelyje. Pradinių klasių mokiniai atlieka namų darbus VDM; 

34.5. kartu su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisija 

sprendžia mokinių vėlavimo į pamokas ir jų nelankymo priežastis; mokymosi motyvacijos problemas, 

teikia socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo pagalbą; 

34.6. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines 

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir 

poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms. Mokytojai turi galimybę prireikus pasitelkti švietimo 

pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgdami į mokinių mokymosi 

pagalbos poreikius. 

35. Įgyvendinama pagalbos mokiniui teikimo ir pažangos stebėjimo mokantis individuali 

sistema kiekvienam mokiniui pagal Mokyklos direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-158 

„Individualios pagalbos mokiniui teikimo ir pažangos stebėjimo mokykloje tvarkos aprašą“. 

Išanalizavus situaciją, numatomi mokymosi pagalbos teikimo ir įgyvendinimo būdai:  

35.1. pamokoje pagal grįžtamąjį ryšį koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant tinkamas 

užduotis ir metodikas; 

35.2. individuali mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, 

kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas, nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį; 

35.3. mokymosi pagalba gali būti teikiama individualiai arba sudarant mokinių, kuriems reikia 

panašaus pobūdžio pagalbos, grupes. Šios grupės gali būti sudarytos ir iš kelių klasių mokinių. 

Naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 

(konsultacinės valandos); 

35.4 atsakingi Mokykloje už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir 

mokymosi pagalbos organizavimą yra direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

36. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės pradinio ar pagrindinio ugdymo 

programą (toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa): 

36.1. priima jį mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 
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programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas). Mokykla 

išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo pagalbos 

poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

36.1.1. nepilnamečiam asmeniui, kuriam Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje 

užsieniečiams suteikimo“ yra ar buvo suteikta laikinoji apsauga (toliau – iš Ukrainos perkeltas 

mokinys), ugdymas organizuojamas, remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos parengti dokumentu “Dėl ukrainiečių vaikų ugdymo 2022-2023 mokslo metais”; 

36.2. kartu su mokinio tėvais (globėjais ar rūpintojais) numato atvykusio mokytis asmens 

tolesnio mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą laiko dalį 

intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

36.3. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

36.4. sudaro mokinio mokymosi individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir pamokų 

skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 77, 93 punktuose, pavyzdžiui, 

sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti kai kurių dalykų ar jų dalies, bet nepažeidžiant mokinio 

mokymosi poreikių;  

36.5. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, Mokyklos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, Mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų) įsipareigojimus. 

Adaptaciniu laikotarpiu atsakingas mokytojas stebi mokinių individualią pažangą, jų pasiekimai 

nevertinami pažymiais. Užsitęsus mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumų, susijusių su adaptacija, į 

adaptacijos procesų valdymą įsitraukia mokyklos vaiko gerovės komisija; 

36.6. nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais mokinio 

atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 

36.7. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, konsultuoja dėl jų pasirinkimo; 

36.8. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

36.9. Jeigu mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla gali organizuoti: 

36.9.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (grupėse ar kitomis formomis), kartu 

užtikrindama, kad kitus dalykus (pavyzdžiui, menus, gamtos mokslus ir kt.) jis mokytųsi kartu su 

bendraamžiais; 

36.9.2. mokinio mokymąsi kartu su kitais bendraamžiais paskirtoje klasėje, teikiant reikiamą 

švietimo ir mokymosi pagalbą; 

36.9.3. išlieka galimybė mokytis nuotoliniu būdu užsienio šalies mokykloje. Lietuvių kalba 

išlieka privaloma visiems mokiniams. 

37. Informuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrių;  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

38. Mokykla, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, nustato laikinosios 

mokymosi grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti 

didesnis nei teisės aktais nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

39. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos laikinosios 

mokymosi grupės: 

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

minimalus mokinių skaičius laikinoje (mobiliojoje) grupėje – 9 mokiniai; 

39.2. užsienio kalboms (anglų, rusų), jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

39.2.1. užsienio (anglų) kalbos mokymas vykdomas antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais, 
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39.2.2. pirmąją užsienio kalbą nuo 2-osios klasės mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai) iš siūlomų kalbų: anglų, prancūzų; 

39.2.3. užsienio kalbų mokymo grupės sudaromos iš vienos klasės mokinių; 

39.3. antrosios užsienio kalbos tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu pradėdama mokyti nuo 6 

klasės; 

39.4. pasaulio pažinimo dalyko pusė skirto ugdymo laiko ugdymas vyksta mokyklos gamtos 

laboratorijoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje, tyrinėjimams palankioje aplinkoje. 

39.4. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma; 

39.4.1.1–4 klasėse įgyvendinant projektą „Informatika pradiniame ugdyme“ skiriamos valandos 

iš pamokų mokinių poreikiams tenkinti;  

39.5. fiziniam ugdymui 5-10 klasėse sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės iš 

paralelių klasių mokinių; 

39.5.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant 

į savijautą;  

39.5.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojai skiria 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas;  

39.6. plaukymo programa įgyvendinama 2 klasėse,  užsiėmimai mokiniams vyks Radviliškio 

plaukimo baseine; 

39.7. šokio programa įgyvendinama 1-4 klasėse. Šios pamokos po 1 valandą per savaitę klasėms 

skirtos iš meninio ugdymo pamokų. 

40. Klasė į grupes gali būti dalijama ir sudaromos laikinosios grupės mokymosi, švietimo 

pagalbai teikti (pavyzdžiui, konsultacijoms ir pan.), dalykams mokyti, gamtos mokslų dalykų 

eksperimentiniams darbams atlikti, panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams 

gerinti skirtas pamokas, bet tik tuo atveju, jeigu mokyklai pakanka mokymo lėšų. 

 

 

 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

41. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 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. 
 

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

būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus 

gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, Mokykla, suderinusi su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia 

individualų ugdymo planą. 
 

43. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui skiriama: 

43.1. 1–3 klasėse - 315 metinių (9 savaitinės) pamokų Bendrosios programos ugdymo dalykams 

įgyvendinti;  

43.2. 4 klasėse – 385 metinės (11 savaitinių) pamokos Bendrosios programos ugdymo dalykams 

įgyvendinti; 

43.3. 5–6 klasėse - 444 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 12; 
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43.4. 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus, per savaitę – 13; 

43.5. 9–10 klasėse – 555 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 15. 

Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba 

mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

44. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio 

mokymosi forma, skiriama iki 15 procentų, grupinio mokymosi forma – iki 40 procentų Bendrųjų 

ugdymo planų 75, 109 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per savaitę ar per mokslo 

metus. 

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

gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per 

savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ 

 

46. Mokykla, esant ekstremaliai situacijai, vykdo 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“, mokyklos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1-93 „Dėl Radviliškio 

Gražinos pagrindinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo 

tvirtinimo“. 

47. Konsultacijos (individualios ir grupinės), atsižvelgiant į konkrečią situaciją, gali būti 

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

proceso organizavimo būdu. 

48. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, įvertina 

mokinių mokymosi sąlygas namuose, pagal galimybes aprūpina 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. 

49. Mokykla, pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, pertvarko pamokų tvarkaraštį. 

50. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

mokykla užtikrina, kad sinchroniniam ugdymui kiekvienai klasei būtų skirta ne mažiau kaip 60 

procentų ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per 

savaitę, mėnesį, mokslo metus). 

51. 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 
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konsultacijoms. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS  

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

52. Mokykla ugdymo plane atsižvelgia į mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų 

ugdymo poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos, 

mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, 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“.  

53. Mokykla, formuodama mokyklos, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodama, 

įgyvendindama ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis atsižvelgia į:  

53.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius;  

53.2. formaliojo švietimo programą;  

53.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

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

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

54. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos 

įgyvendinimas nurodomas Bendrųjų ugdymo planų 6 priede. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

55. Mokykla, rengdama ugdymo planą mokiniui ir vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 109 

punkte nurodytu pagrindinio ugdymo ir 75 punkte pradinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų pamokų skaičiumi, gali: 

55.1. iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų 

skaičių (nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę); 

55.2. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, socialinei 

veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, siekiant 

plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

55.3. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) 

skaičių; 

55.4. keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą; 

55.5. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių 

mokinių; 

55.6. vėliau pradėti mokyti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokyti tik vienos užsienio 

kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo 

ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų mokymosi 

sutrikimų; 

55.7 besimokantį pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą pagrindinio ugdymo 

programoje prasidedančių dalykų pradėti mokyti metais vėliau, juos sieti su praktiniais mokinio 

interesais, kasdiene gyvenimo patirtimi; mokymas gali būti organizuojamas atskiromis veiklomis; 

55.8. besimokančiam pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, jei ugdymas 

įgyvendinamas pagal Bendrųjų ugdymo planų 109 punktą, vietoje kelių vienos srities dalykų galima 
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siūlyti integruotas tų dalykų pamokas, dalykų modulius, projektines veiklas, skirtas esminėms srities 

dalykų ir bendrosioms kompetencijoms įgyti. 

56. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ją pritaikant, mokinio 

individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 punktuose 

dalykų programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 25 

procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas atsižvelgiant 

į mokinio galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas: 

56.1. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokinio ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75 ir 109 punktu. Ugdymo plane specialiosios pamokos 

skiriamos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti: 

56.1.1. specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos per metus, 

9–10 klasėse – ne mažiau kaip 18 pamokų per metus mokinio kalbai ir komunikacijai lavinti. 

57. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

58. 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. 

59. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir pasiekimai 

ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus individualios 

pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais pasiekimais, 

aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, 

kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip bus 

mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, kokiomis 

mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).  

60. 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 būdus renkasi mokykla (vertinimo įrašai 

„įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai, pažymiai ir kt.) 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 
 

61. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

62. Mokykla specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasi teisės 

aktais ir įgyvendindama pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijomis. 

63. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

63.1. 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“; 

63.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo (si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 
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teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai; 

64.3. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), grupėms (5–8 

mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagalba gali 

būti teikiama per specialiąsias pamokas. 

65. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei specialiosios pagalbos teikimo 

mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo pakeitimu, Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-1130 įsakymu.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

66. Mokiniui, kuris mokosi pagal:  

66.1. pritaikytą pradinio ugdymo programą, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 57–62 ir 75 

punktais:  

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

ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti;  

66.1.2. rekomenduojama 70 ir daugiau pamokų per dvejus mokslo metus skirti lietuvių kalbai 

mokyti mokyklose, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba;  

66.1.3. 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;  

66.1.4. mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, rekomenduojama 70 ir daugiau 

pamokų per dvejus mokslo metus skirti gydomajai mankštai;  

66.2. 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, o mokiniui, kuris mokosi 

tautinės mažumos kalba, papildomai skirti 37–74 valandas lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti.  

67. 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:  

67.1. iki 74 pamokų per metus galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiosioms 

pratyboms;  

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

metus skirti gydomajai mankštai; 149.3. mokiniui, besimokančiam tautinės mažumos kalba, turinčiam 

specialiųjų ugdymosi poreikių ar ugdomam namie, lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti gali būti 

papildomai skiriama iki 74 valandų per metus. 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS IR SOCIALINIŲ 

ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

68. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo 

planas sudaromas, atsižvelgiant į jo galias ir gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo (nežymaus, 

vidutinio, žymaus ar labai žymaus), mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą, ugdymą 

įgyvendinančios mokyklos ar klasės paskirtį. 
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69. Socialinių įgūdžių ugdymo programa, įgyvendinama mokyklos klasėse, skirtose specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, mokiniui rengiama, atsižvelgiant į pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijas. 

70. Mokykla gali organizuoti specialiųjų klasių, skirtų intelekto sutrikimą turintiems 

mokiniams, mokinių užimtumą ir per mokinių atostogas, teikti visos dienos ugdymą, organizuoti 

visos dienos mokyklą. Aukštesniųjų klasių mokiniai savanoriai, vykdantys socialinės veiklos 

programas, gali padėti mokytojui organizuoti šią veiklą. 

71. Dalykus, pradedamus pagrindinio ugdymo programoje, mokykla gali pradėti įgyvendinti 

vėliau, nei nustatyta 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų (toliau – Bendrieji ugdymo planai) 77 punkte. 

 

SEPTINTAS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

72. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl nežymaus 

intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 75, 109 

punktuose nustatytų dalykų programoms įgyvendinti pamokų skaičiumi, kuris, atsižvelgiant į 

mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą, gali būti koreguojamas iki 25 procentų:  

72.1. keičiamas (mažinamas, didinamas) dalykams skirtų pamokų skaičius; 

72.2. numatoma papildoma mokytojo pagalba; 

72.3. planuojamos specialiosios pamokos; 

72.4. didinamas pamokų skaičius, skirtas meniniam, technologiniam ugdymui, kitų dalykų 

mokymui, socialinei veiklai, karjeros ugdymo kompetencijoms ugdyti; 

72.5. keičiamas specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičius per mokslo metus, atsižvelgiant į mokinio reikmes, švietimo pagalbos specialistų, 

vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas; 

72.6. iki 74 pamokų per metus mažinamas minimalus privalomų pamokų skaičius, bet 

didinamas neformaliojo švietimo valandų skaičius ar organizuojamos veiklos, lavinančios praktinius 

gebėjimus; 

72.7. technologijų dalyko gali būti siūloma tik viena technologijų programa arba technologijų 

kryptis; 

72.8. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, įvairiapusių raidos sutrikimų, elgesio ir (ar) 

emocijų, kalbėjimo ir (ar) kalbos sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse skiriama ne 

mažiau kaip 18 pamokų per metus; 

72.9. mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų sutrikimų, specialiosioms 

pratyboms 5–10 klasėse galima skirti iki 37 pamokų ir daugiau per metus naudojimosi kompiuteriu, 

specialiosiomis mokymo priemonėmis įgūdžiams formuoti, pažinimo funkcijoms lavinti, dalykų 

spragoms šalinti. 

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

individualizuotą programą dėl vidutinio, žymaus ir labai žymaus intelekto sutrikimo, pagal 8 punkto 

lentelėje nurodytą pamokų skaičių. 

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

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

per metus.  

75. 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. 

76. 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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AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

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

formą, ugdymo turinį pateikia dalykais arba veiklomis, atsižvelgdama į asmens galias. 

78. 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. 

79. Įgyvendindama socialinio ugdymo veiklas, mokykla gali ieškoti šioms veikloms organizuoti 

pritaikytų visuomenei atvirų, socialinėje erdvėje esančių aplinkų, socialinių partnerių, galinčių 

sudaryti sąlygas šioms veikloms vykdyti, taip pat, bendradarbiaudama su kitomis mokyklomis, gali 

ieškoti universalaus dizaino įstaigų, galinčių padėti vykdyti šias veiklas.  

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

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

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

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

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

 

 

 

PRITARTA 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos tarybos  

2022 m. rugpjūčio 29 d., protokolas Nr. 4 

 

 

Mokyklos tarybos pirmininkas    Artūras Miškinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


