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Gižai 

 

 Vadovaujantis Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojų 

tarybos posėdžio 2018 m. gegužės 31 d. (protokolo Nr. 3) ir tarybos posėdžio 2018 m. birželio 21 d. 

(protokolo Nr. 3) nutarimais: 

1. P a k e i č i u Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokyklos-daugiafunkcio centro 

ugdymo planą 2017–2018 ir 2018–2019 m. m.: 

1.1.  Pakeičiu 17.2.  ir 17.4.  punkčius ir juos išdėstau taip: 

„17.2. ugdymo procesas 2018–2019 m. m. prasideda rugsėjo 3 d., baigiasi 1–4 klasių 

mokiniams birželio 7 d., 5–10 klasių mokiniams – birželio 21 d.  

17.4. priimti sprendimai dėl 2018–2019 m. m. 15 ugdymo  dienų  organizavimo:  

17.4.1. 5 ugdymo dienas vyksta pamokinė veikla; 

17.4.2. 10 dienų skiriama problemų sprendimo (integruotoms) dienoms, savivaldžiam 

mokymuisi (dienoms be skambučių), projektams, meninei, pažintinei, kūrybinei veikloms 

organizuoti (žr. 3 priedą bei 83.4.1., 83.4.2., 83.4.3. papunkčius). 

17.7. ugdymo procesas skirstomas trimestrais: 

 Prasideda Baigiasi 

I trimestras 2018-09-03 2018-11-30 

II trimestras 2018-12-03 2019-03-15 

III trimestras 2019-03-18 2019-06-07 (1–4 klasių mokiniams) 

2019-06-21 (5–10 klasių mokiniams) 

1.2. Pakeičiu 36. punktą ir jį išdėstau taip: 

„36. Kartą per savaitę organizuojama fiziškai aktyvi 20 min. pertrauka, kurios užsiėmimus 

veda 1–10 klasių mokiniai pagal sudarytą grafiką. Už pertraukų organizavimą atsakinga klasių 

vadovų metodinė grupė.“ 

1.3. Pakeičiu 37. punktą ir jį išdėstau taip: 

„37. Vertybinės nuostatos formuojamos įgyvendinant SEU programas „Paauglystės 

kryžkelės“, „Raktas į sėkmę“, „Antras žingsnis“ ir „Socialinių įgūdžių ugdymas“.  Už jų 

įgyvendinimą atsakingi klasių vadovai.“ 

1.4. Pakeičiu 41. punktą ir 41.1. papunktį ir juos išdėstau taip: 

„41. Per mokslo metus 34 val. 1–4 klasių mokiniams ir 40 val. 5–10 klasių mokiniams 

skiriamos: 

41.1.  kultūrinei, etninei, meninei, pažintinei, sportinei, socialinei, prevencinei, vertybinių 

nuostatų ugdymo veiklai (3 priedas).“ 



1.5. Pakeičiu 47.3.  papunktį ir jį išdėstau taip: 

„47.3. Socialinės veiklos lapas įdedamas į mokinio pažangumo ataskaitų segtuvą.“ 

1.6. Pakeičiu 65.4. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„65.4. rugsėjo mėn. kiekvienas mokinys, bendradarbiaudamas su klasės vadovu bei tėvais 

(globėjais, rūpintojais), išsikelia sau metų tikslus, orientuotus į pasiekimų gerinimą bei teigiamo 

elgesio formavimą, numato žingsnius tikslams pasiekti. Juos užrašo lape, kurį deda į mokinio 

pažangumo ataskaitų  segtuvą.  Sėkmės/ tobulintini aspektai aptariami mokslo metų pabaigoje  

trišalių pokalbių metu (mokinys–tėvai–klasės vadovas).“ 

1.7. Pakeičiu 66.3. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„66.3. nukreipia mokinius į konsultacijas: 1–4 kl. lietuvių kalba ir matematika „Rašau ir 

skaičiuoju be klaidų“; 5–10 kl.: lietuvių kalba ir literatūra „Kalbėk ir rašyk be klaidų“, matematika „ 

Žinau ir taikau“,  užsienio kalba „Galvok, sakyk“,  socialiniai mokslai „Laiko ratu“, gamtos mokslai 

„Tyrinėjimai“, kūno kultūra „Sportas visiems“, menai „Skambios spalvos“. 

1.8. Pakeičiu 70.3. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„70.3. Vykdant pozityviąją prevenciją, ugdant asmenybę ir formuojant gyvenimo įgūdžius, 

keliant akademinius pasiekimus per socialinį ir emocinį mokymąsi bei skatinant mokymąsi per 

savanorystę, centre vykdomos SEU veiklos: 

70.3.1. pirmų-antrų klasių mokiniai jungiami ir mokosi pagal programą „Antras žingsnis“; 

70.3.2. trečių-ketvirtų klasių mokiniai jungiami ir mokosi pagal klasės mokytojų parengtą 

programą „Socialinių įgūdžių ugdymas“  (mokytojai rengdami  programą vadovaujasi Socialinių 

įgūdžių ugdymo vadovu ir Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa); 

70.3.3. penktų-aštuntų klasių mokiniai mokosi pagal LIONS QUEST programą „Pauglystės 

kryžkelės”: 5 ir 6 klasėse valandėlės vedamos atskirai kiekvienai klasei, 7–8 klasės jungiamos; 

70.3.4. devintų-dešimtų klasių mokiniai jungiami ir mokosi pagal LIONS QUEST programą 

„Raktas į sėkmę”; 

70.3.5. veiklas veda klasių vadovai pagal patvirtintą tvarkaraštį.“ 

1.9. Pakeičiu 83.3. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„83.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V 72. Programa įgyvendinama vadovaujantis Ugdymo 

karjerai organizavimo gairėmis (8 priedas). Už nuoseklų ir atsakingą veiklų planavimą bei 

vykdymą atsakinga klasės vadovų metodinė grupė.“ 

1.10. Pakeičiu 83.4.  papunktį ir jį išdėstau taip: 

„83.4.1. programos įgyvendinamos, mokinių kompetencijos vertinamos ir įsivertinamos 

dienų be skambučių (savivaldžio mokymosi) metu: 

Savivaldis mokymasis Ugdoma kompetencija  Dalyviai Laikas 

„STEAM“ diena Mokėjimo mokytis 5–10 kl. Lapkritis  

Socialinių mokslų diena „Pasakoju 

Lietuvą“ 

Socialinė pilietinė 5–10 kl.  Vasaris 

Menų diena „Kūrybinės dirbtuvės“ Kultūrinė, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo 

1–10 kl. Balandis 

Pasaulio pažinimo diena „Stebime, 

tyrinėjame, atrandame“  

Mokėjimo mokytis, 

pažintinė 

1–4 kl. Gegužė 

Kalbų diena „Kalbų vaivorykštė“ Komunikavimo 5–10 kl. Birželis 

83.4.2. problemų sprendimo dienų (integruotų dienų) metu: 

Dienos pavadinimas Ugdoma 

kompetencija  

Atsakinga tinklo 

grupė 

Dalyviai Laikas 



„Augu sveikas“ Socialinė pilietinė Pradinio ugdymo 1–4 kl. Spalis 

„Adventas – gerumo 

dvasia“ 

Iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, 

kultūrinė 

Socialinių mokslų 

ir menų 

1–10 kl. Gruodis 

 „Knygele, būk mano 

draugė“ 

Mokėjimo mokytis, 

asmeninė 

Pagalbos mokiniui 

specialistų 

1–4 kl. Rugsėjis 

„Moki žodį, žinai kelią“ Komunikavimo Kalbų 5–10 kl. Kovas 

„Su matematika visur“ Mokėjimo mokytis Gamtos ir tiksliųjų 

mokslų 

5–10 kl. Birželis 

„Šypsaisi tu, šypsosi tau“ Socialinė pilietinė, 

asmeninė 

Pagalbos mokiniui 

specialistų 

5–10 kl.  Sausis 

83.4.3. netradicinių integruotų projektinių dienų metu: 

Integruota projektinė veikla Ugdoma 

kompetencija  

Dalyviai Laikas 

„Draugauju su pasaka“ Kūrybiškumo, 

komunikavimo 

1–4 kl. Lapkritis 

„Aš saugus kelyje“  Socialinė 1–4 kl. Sausis 

„Rid rid rid margi margučiai“  Kultūrinė 1–4 kl. Balandis 

Edukacinių programų diena „Džiaugsmas 

yra pasirinkimas“ 

Mokėjimo mokytis 5–10 kl. Balandis 

„Geri darbai puošia Žemę“  Socialinė-pilietinė 1–10 kl.  Balandis 

83.4.4. neformaliojo švietimo metu: 

Būrelio pavadinimas Programa 

„Let‘s be friends“ Komunikavimo integruojamoji programa 

„Šokim trypkim“  Etninės kultūros bendroji programa 

„Karoliukai“ Sveikatos ugdymo bendroji programa 

„Ugdyk ištvermę – žaisk futbolą“  Ugdymo karjerai programa 

„Augu ir stiprėju kartu su krepšiniu“ Sveikatos ugdymo bendroji programa 

„Mokslininkų pėdomis“ Mokymosi mokytis integruojamoji programa 

„Muzikinė karuselė“ Darnaus vystymosi integruojamoji programa 

„Baltas lapas“ Etninės kultūros bendoji programa 

„Kurkime kartu“ Darnaus vystymosi integruojamoji programa 

„Judrieji žaidimai“ Sveikatos ugdymo bendroji programa 

Literatų klubas Komunikavimo integruojamoji programa 

Verslumo ABC Darnaus vystymosi integruojamoji programa 

83.4.5. Kokybiniasi kompetencijų įrodymai kaupiami Kompetencijų vertinimo aplanke (1 

priedas).“ 

1.11. Pakeičiu 84.4. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„84.4. mokytojas integruotai veiklai (tarpdalykinė ir vidinė integracija) prieš 2 dienas 

parengia integruotos pamokos planą, užpildo grafiką (9 priedas), kuris iškabintas mokytojų 

kambaryje, suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui tvarkaraščio pakeitimus.“ 

1.12. Pakeičiu 14 skirsnį ir jį išdėstau taip: 

„106. Mokinių pasiekimams gerinti, gabių mokinių ugdymui, mokymosi spragų šalinimui 

(mokinių konsultacijoms) sudaromos laikinosios grupės: 

106.1. „Rašau ir skaičiuoju be klaidų“ – matematika ir lietuvių kalba pradinių klasių 

mokiniams; 

106.2. „Žinau ir taikau“ – matematika; 



106.3. „Mokausi kalbėti ir rašyti be klaidų“ – lietuvių kalba ir literatūra;   

106.4. „Tyrinėjimai“ – gamtos mokslai; 

106. 5. „Galvok, sakyk“ – užsienio kalbos; 

106.6. „Laiko ratu“ – socialiniai mokslai; 

106.7. „Sportas visiems“ – kūno kultūra; 

106.8. „Skambios spalvos“ – menai. 

107. Laikinųjų grupių veiklą prižiūri, jų naudą ir poveikį nuolat stebi ir analizuoja VGK 

komisija. 

108. Klasės dalijamos: 

108.1. penkta ir šešta klasės – tikybos ir etikos pamokoms;  

108.2. dešimta klasė – tikybos ir etikos pamokoms. 

109.  Klasės jungiamos: 

109.1. antra ir trečia klasės kūno kultūros, muzikos, dailės ir technologijų, šokio, tikybos 

pamokoms. Kūno kultūros, muzikos, dailės ir technologijų pamokas veda antros klasės mokytojas, 

šokio ir tikybos pamokas – mokytojai-dalykų specialistai; 

109.2. penkta ir šešta klasės – tikybos ir etikos pamokoms; 

109.3. devinta ir dešimta klasės – tikybos pamokoms; 

109.4. aštunta ir dešimta klasės – etikos pamokoms.“ 

1.13. Pakeičiu 117.10. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„117.10. Centre vykdomas projektas „Gerbiu savo kalbą“. Rugsėjo mėn. parengia projekto 

veiklų planą ir veiklas vykdo pradinių klasių ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, veiklą 

koordinuoja bibliotekininkas.“ 

1.14. Pakeičiu 121.4. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„121.4. gabūs mokiniai bei nepasiekę lietuvių kalbos Pradinio ir Pagrindinio ugdymo 

programose numatyto patenkinamojo lygmens, gilina žinias, mokymosi spragas šalina mokydamiesi 

laikinosiose grupėse „Rašau ir skaičiuoju be klaidų“ bei „Kalbėk ir rašyk be klaidų.“ 

1.15. Pakeičiu 122.5. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„122.5. sudarytos sąlygos mokiniams kalbinius įgūdžius gilinti, mokymosi spragas šalinti 

laikinosiose grupėse „Galvok, sakyk“ (rusų k. ir anglų k.).“ 

1.16. Pakeičiu 123.2.3.  papunktį ir jį išdėstau taip: 

„123.2.3. gabūs mokiniai bei nepasiekę Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programose 

numatyto patenkinamojo lygmens, gilina žinias, mokymosi spragas šalina mokydamiesi 

laikinosiose grupėse „Rašau ir skaičiuoju be klaidų“ ir „Žinau ir taikau“.“ 

1.17. Pakeičiu 125.7.  papunktį ir jį išdėstau taip: 

„125.7. gamtamokslius gebėjimus mokiniai tobulina bei mokymosi spragas šalina 

laikinosiose grupėse „Tyrinėjimai“ (biologija ir fizika, 7–10 klasės) ir neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų metu „Mokslininkų pėdomis“ (1–6 klasės).“ 

1.18. Pakeičiu 127.10. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„127.10. socialinius gebėjimus mokiniai tobulina bei mokymosi spragas šalina laikinosiose 

grupėse „Laiko ratu“ (geografija ir istorija), mokytojai mokiniams sistemingai atskleidžia Lietuvos 

ir pasaulio realijas, jas aptaria su mokiniais.“ 

1.19. Pakeičiu 128.1. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„128.1. 2 klasės mokiniams sudaromos sąlygos pasirinkti jų pomėgius atitinkančias 

aktyvaus judėjimo pratybas „Šokio ritmu“, 5-10 klasių mokiniams neformaliojo ugdymo 

užsiėmimuose „Ugdyk ištvermę – žaisk futbolą“ ir „Augu ir stiprėju kartu su krepšiniu“, laikinojoje 



grupėje „Sportas visiems“. Rugsėjo mėn. atliekama apklausa. Apklausos duomenys atsispindi 

mokinių pasirinkimo suvestinėje (18 priedas).“ 

1.20. Pakeičiu 129.1. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.29.1. meninius (dailės ir muzikos) gebėjimus mokiniai tobulina bei mokymosi spragas 

šalina laikinosiose grupėse „Skambios spalvos“. 

1.21. Pakeičiu 131.2. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„131.2. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti: 
Dalykai Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 kl. 2 kl. 1–2 kl. 3 kl. 

 

4 kl. 

 

3–4 kl. Pradinio 

ugdymo 

programa 

(1–4 klasės) 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 2 1 1 2 4 

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 15 7 7 14 29 

Anglų kalba  2 2 2 2 4 6 

Matematika 4 5 9 5 4 9 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 4 2 2 4 8 

Dailė ir technologijos 2 2 4 2 2 4 8 

Muzika 2 2 4 2 2 4 8 

Kūno kultūra 2 2 4 2 2 4 8 

Šokis 1  1 1 1 2 3 

Žmogaus sauga (integruojama į 

dalykus ir klasės vadovo veiklą) 

       

Mokinio pamokų skaičius 22 

 

23 45 24 

 

23 47 92 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti: 

       

Šokis „Šokio ritmu“  1 1    1 

Lietuvių k. ir matematikai „Rašau 

ir skaičiuoju be klaidų“ 
0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2 

Pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę: 
22 24 46 24 23 47 93 

Neformalusis švietimas 1 1 2 1 2 3 5 

Val. skirta trumpalaikėms konsultacijoms mokinių pasiekimams gerinti, gabių mokinių 

ugdymui, mokymosi spragų šalinimui laikinosiose grupėse (Keturioliktasis skirsnis).“ 

1.22. Pakeičiu 131.3. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„131.3. pagrindinio ugdymo dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę 

pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti: 
Dalykų sritys, dalykai Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius 

5 kl. 6 kl. 5–6 

kl. 

7 

kl. 

8 kl. 7–8 

kl. 

5–8 

kl. 

9 kl. 10 

kl. 

9–10 

kl. 

5–10 

kl. 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 

1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 6 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 10 5 5 10 20 4 5 9 29 

Anglų kalba (I užsienio k.) 3 3 6 3 3 6 12 3 3 6 18 

Rusų kalba (II užsienio k.)  2 2 2 2 4 6 2 2 4 10 

Matematika 4 4 8 4 4 8 16 4 3 7 23 

Gamta ir žmogus 2 2 4    4    4 

Biologija    2 1 3 3 2 1 3 6 

Fizika    1 2 3 3 2 2 4 7 

Chemija     2 2 2 2 2 4 6 

Informacinė technologijos 1 1 2 1  1 3 1 1 2 5 

Istorija 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 12 

Pilietiškumo pagrindai        1 1 2 2 



Geografija  2 2 2 2 4 6 2 1 3 9 

Ekonomika ir verslumas         1 1 1 

Dailė 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 6 

Muzika 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 6 

Technologijos 2 2 4 2 1 3 7 1 1,5 2,5 9,5 

Kūno kultūra 3 2 5 2 2 4 9 2 2 4 13 

Žmogaus sauga  1  1  1 1 2  0,5 0,5 2,5 

Mokinio pamokų skaičius 26 28 54 29 30 59 113 31 31 62 175 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti: 

           

Lietuvių kalba ir literatūra 

„Kalbėk ir rašyk be klaidų“ 

1 1 

Matematika „Žinau ir 

taikau“ 

1 0,5 

Gamtos mokslai 

„Tyrinėjimai“ 

1,5 1 

Užsienio kalbos „Galvok, 

sakyk“ 

1 1 

Socialiniai mokslai „Laiko 

ratu“ 

1 1 

Kūno kultūra „Sportas 

visiems“ 

0,5 0,5 

Menai „Skambios spalvos“ 1 1 

Iš viso valandų mokinio 

poreikiams tenkinti 

7 7 

Pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę:  

26 28 54 29 30 59 113 31 31 62 175 

Neformalusis švietimas 1 1 2 2 2 4 6 2 1 3 9 

Val. skirta trumpalaikėms konsultacijoms mokinių pasiekimams gerinti, gabių mokinių 

ugdymui, mokymosi spragų šalinimui laikinosiose grupėse (Keturioliktasis skirsnis).“ 

 

2. I š d ė s t a u 1, 3 ir 9 priedus  nauja redakcija. 

3. L a i k a u  netekusiu galios 51. punktą, 10 priedą. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                           Sidutė Černauskienė 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Parengė 

Rima Miknaitienė 


