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KUPIŠKIO RAJONO SUBAČIAUS GIMNAZIJA 

 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas reglamentuoja ugdymo turinio planavimo 

Subačiaus gimnazijoje principus, formas ir laikotarpius.  

2. Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašu siekiama: 

2.1. įvardinti pagrindinius planavimo principus; 

2.2. nurodyti planavimo formas; 

2.3. apibrėžti planavimo laikotarpius. 

3. Ugdymo turinio planavimo tvarkos apraše naudojamos sąvokos: 

Ilgalaikis planas – tai ugdymo turinio įgyvendinimo gairės, kryptys vieneriems mokslo metams, kur 

dalyko turinys išdėstomas etapais (ciklais, temomis), remiantis dalyko mokymo/mokymosi logika. 

Trumpalaikis planas – tai konkretizuota ilgalaikiame plane numatyta veikla, kurioje atsispindi 

pamokos/pamokų tema, mokymosi uždaviniai, mokymosi veiklos, vertinimas. 

Neformaliojo švietimo programa – neformaliojo ugdymo mokytojo (įstaigos) parengta ir 

neformaliojo ugdymo metodais įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti asmens 

kompetencijas plėtojant prigimtinius gebėjimus. 

Klasės auklėtojo veiklos planas – tai individualus, savitas, atliepiantis konkrečius 

auklėtinių poreikius veiklos planavimo dokumentas, kuris inicijuoja auklėtinių, klasės vadovo, 

tėvų, mokyklos ir vietinės bendruomenės sąveiką ir bendradarbiavimą.  

Modulio programa - iš anksto apibrėžta, savarankiška, ne mažesnės kaip 17 valandų 

apimties privalomojo mokomojo dalyko programos dalis. 

4. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai rengiami pagal Pradinio ir  Pagrindinio ugdymo 

programas, patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2433 ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis LR Švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 bei Vidurinio ugdymo programos aprašą, 

patvirtintą LR Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387.  

5. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programos, neformaliojo švietimo 

programos aptariamos metodinėse grupėse iki rugpjūčio 31 d. Šias programas tvirtina gimnazijos 

direktorius. 

6. Dalykų ilgalaikiai planai aptariami metodinėse grupėse iki rugpjūčio 31 d. ir iki 

rugsėjo 10 d. suderinami su pavaduotoja ugdymui. 

7. Klasės veiklos planą rengia klasės auklėtojas. Planas rengiamas vieneriems metams. 

Planą tvirtina gimnazijos direktorius. 

8. Individualizuotas ir pritaikytas programas, skirtas specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams, rengia dalykų mokytojai. Programos yra pateikiamos Vaiko gerovės komisijai derinti 

mokslo metų pradžioje bei kiekvieno trimestro (pusmečio) pradžioje. 

 

II. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKA 

 

9. Ugdymo turinys planuojamas ir detalizuojamas pagal Bendruosiuose ugdymo 

planuose nurodytą mokymosi savaičių skaičių bei gimnazijos ugdymo plane nurodytą dalyko 



programai skiriamų valandų (pamokų) skaičių, vadovaujantis naudingumo principu: planuojama 

prasmingai, kad planas padėtų mokytojui nuosekliai ir sklandžiai pasiekti aukštesnę ugdymo 

kokybę. 

10. Ilgalaikiai planai privalomi kiekvienam mokytojui. Jie rengiami vieneriems mokslo 

metams: 

11. Ilgalaikio plano struktūra: 

11.1. bendra informacija (mokyklos pavadinimas, dalykas, klasė, mokytojas, pamokų 

skaičius per savaitę); 

11.2. įvade nurodomi dalyko mokymo tikslai ir uždaviniai (orientuoti į mokymosi 

rezultatą, susiję su Bendrosiose programose aprašytu dalykinių ir esminių kompetencijų ugdymu), 

bendrieji integracijos bruožai, vertinimo sistema, mokymo priemonės, išvykos ir kita mokytojui 

svarbi informacija. 

11.3. lentelėje išdėstomas turinys, nurodant temai ir potemei skirtų valandų skaičių, 

gebėjimus, integraciją, vertinimą (1 priedas). 

12. Įgyvendindamas ilgalaikius planus mokytojas gali daryti pakeitimus (skiria daugiau 

ar mažiau pamokų nei numatyta). 

13. Ugdymo turinys negali būti sukoncentruotas ir išdėstomas greičiau nei numatyta 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programoje arba paliktas kitam koncentrui. 

14. Trumpalaikius planus rengia mokytojai, kurių darbo stažas mažesnis nei 4 m. Jie 

rengiami ne ilgesniam kaip 1 trimestro ar 1 temos (ciklo) nagrinėjimui skirtam laikotarpiui  

15. Trumpalaikio plano struktūra: klasė, tema, valandų skaičius, pagrindinės 

mokymo(si) priemonės, ištekliai, mokymo ir mokymosi turinys (2 priedas). 

16. Dalyko modulio, dalyko pamokos planas yra privalomas mokytojams, kurių 

pedagoginio darbo stažas yra mažesnis nei 2 metai. Kiekvienas mokytojas pamokos planus rašo 

laisva forma. 

17. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, kurių programos nėra patvirtintos ŠMM, 

programas rengia dalykų mokytojai pagal Bendruosius formaliojo švietimo programų reikalavimus, 

patvirtintus švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 (3 

priedas). 

18.  Neformaliojo švietimo programos tikslas – metams planuoti pasirinktą ugdymo 

turinį, numatyti jo įgyvendinimo seką ir tolygų pasiskirstymą. Neformaliojo švietimo programas 

mokytojai rengia vadovaudamiesi LR Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu 

Nr.ISAK-991 „Dėl Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo 

švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“ patvirtintais kriterijais (4 priedas). 

19. Neformaliojo ugdymo programos struktūra: bendra informacija (mokyklos 

pavadinimas, programos pavadinimas, klasė, mokytojas, pamokų skaičius per savaitę, iš viso), 

programos tikslai ir uždaviniai, laukiamas rezultatas, mokymo(si) ir lavinimo(si) šaltiniai, turinio 

planas, atsiskaitymo gimnazijos bendruomenei būdas ir laikas.  

20. Klasės veiklos plano struktūra: bendra informacija (mokyklos pavadinimas, klasė, 

auklėtojas, valandų skaičius), gimnazijos veiklos tikslai ir uždaviniai, klasės veiklos tikslai ir 

uždaviniai, veiklos turinys (5 priedas). 

21. Individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias programas mokiniams skiria Švietimo 

pagalbos tarnyba. 

22.  Individualizuotas programas rengia dalykų mokytojai. Individualizuotos 

programos struktūra: išvada apie raidos (vystymosi) sutrikimus, naudojama programa, vadovėlis (-

iai),  bendrieji ugdymo tikslai, mokymo būdai ir metodai, mokymo(si) turinys, refleksija. (6 priedas, 

7 priedas) 

23. Pritaikytas bendrąsias rengia dalykų mokytojai. Pritaikytos programos struktūra:  

išvada apie raidos (vystymosi) sutrikimus, naudojama programa, vadovėlis (-iai),  bendrieji ugdymo 

tikslai, mokymo būdai ir metodai, refleksija (8 priedas). 

 

 



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą koordinuoja gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

 

_______________________________ 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Aušra Tvarijonienė  



 

 

 

1 priedas 

 

KUPIŠKIO RAJONO SUBAČIAUS GIMNAZIJA 
 

2015/2016 m.m. 

 

 

Mokytojas         Klasė 
(vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija) 

 

 

Dalykas         Savaitinis pamokų skaičius 
                                 (dalyko pavadinimas, kursas) 

 

 

Ilgalaikis planas 
 

 

Ugdymo turinį reglamentuojantys dokumentai 

Priemonės, vadovėliai ir kita literatūra 

Uždaviniai 

Bendrieji gebėjimai 

Vertinimas 

 

Eil. 

Nr. 
Dalyko skyrius, tema, potemės 

Valandų 

skaičius 
Gebėjimai  Integracija Vertinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

Iš viso  ....... val. 

Data       Mokytojo parašas, v., pavardė 



 

 

 

 

2 priedas 

 

KUPIŠKIO RAJONO SUBAČIAUS GIMNAZIJA 

 
Dalykas      Klasė 

 

Trumpalaikis planas 
 

Pamokų etapas (ciklas)   

 

Valandų skaičius   

 

Pamokos turinys Mokymosi uždaviniai Mokymosi veiklos Vertinimo 

formos 

Pastabos 

 

     

     

     

 

Pastabos: 

 

 

 

 
Data       Mokytojo parašas, vardas, pavardė 

 



3 priedas 

 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 

2004 m.  balandžio 13 d 

įsakymu Nr. ISAK-535 

 

BENDRIEJI FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ REIKALAVIMAI 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai (toliau vadinami –reikalavimai) 

reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo 

studijų  programų rengimą.  

2. Aukštojo mokslo studijų programų rengimą nustato Nuosekliųjų studijų programų 

nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. spalio 26 d. 

įsakymu Nr.1326 (Žin., 2000, Nr. 91-2841; Žin., 2001, Nr. 88; Žin., 2001, Nr. 85-2987; Žin., 2003, 

Nr. 33-1398) ir studijų krypčių reglamentai. 

3. Profesinio mokymo programų rengimą nustato Pagrindinio profesinio mokymo programų 

bendrieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. liepos 

18 d. įsakymu Nr.1167 (Žin., 2001, Nr.2393). 

4. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo sričių, dalykų, dalykų 

modulių programų rengimą nustato šių Bendrųjų formaliojo švietimo programų  reikalavimų antroji 

ir trečioji dalis. 

5. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos: 

Ugdymo programa – įvairiai formalizuota švietimo programa, kurios turiniu, įgyvendinimo 

būdais ir metodais siekiama ugdymo tikslų. 

Ugdymo srities/dalyko programa – dalyko ugdymo kryptį (tikslus ir uždavinius), ugdymo 

turinį ir didaktines nuostatas, kuriomis siekiama, kad mokinys įgytų jam būtiną žinojimą ir 

supratimą, išsiugdytų esminius gebėjimus ir vertybines nuostatas, nusakanti programa.  

Integruojamoji programa – bendriesiems gebėjimams ugdyti skirta programa, 

integruojama į visų ugdymo sričių ar dalykų programas. 

Integruota programa – sujungta į tam tikrą visumą dviejų ir daugiau ugdymo sričių ar 

dalykų  ugdymo turinį apimanti programa. 

Modulio programa – iš anksto apibrėžta, savarankiška, ne mažesnės kaip 17 valandų 

apimties privalomojo mokomojo dalyko programos dalis. 

Dalyko kurso programa – atitinkamo lygmens dalyko programa, kuria siekiama specifinių 

ugdymo tikslų.  

 

II. REIKALAVIMAI UGDYMO PROGRAMAI 

  

6. Rengiant dalyko, integruojamąją, integruotą, modulio, dalyko bendrojo ar išplėstinio 

kurso programą (toliau vadinama – Programa) joje būtinos tokios sudedamosios dalys: 

6.1. Įvadas.  

Įvade įvardijama, kurio koncentro, klasės mokiniams, kuriai ugdymosi sričiai, dalykams, 

dalykui skiriama ši programa. 

6.2. Tikslai. 

Programoje išskiriami bendrieji tikslai, orientuoti į asmens bendrosios kompetencijos, t.y. 

bendrųjų vertybinių nuostatų, gebėjimų ir žinių visumos, ugdymą,  bei specialieji tos programos 

siekiai. 

6.3. Uždaviniai. 

Uždaviniuose numatomi žingsniai, veiksmai, priemonės bendriesiems ir specialiesiems 

programos tikslams pasiekti  



6.4. Didaktinės nuostatos.  

Didaktinėse nuostatose  aptariami Programos tikslams įgyvendinti numatomos ugdymo 

strategijos, būdai, mokymo ir mokymosi metodai,  mokymosi aplinkai  sukurti atrinktų mokymo 

priemonių naudojimo būdai, informacinių komunikacinių technologijų taikymas  

6.5. Turinys. 

Programos turinyje pateikiama tematika, aprašomi ugdytini gebėjimai ir nuostatos. 

Programos turinys gali būti įvairiai detalizuotas: suskirstytas į sritis, stambius skyrius, poskyrius, 

temas ir kt. 

6.6. Siektini rezultatai. 

Šioje dalyje nusakoma, kokius esminius gebėjimus, žinias ir supratimą bei nuostatas bus 

įgiję Programą baigę mokiniai  

6.7. Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ir įvertinimas.  

Mokymosi rezultatų vertinimo ir įvertinimo dalyje aptariami bendrieji mokymosi rezultatų 

vertinimo principai, išskiriama, kaip bus vertinama mokymosi pažanga ugdymo proceso metu, 

taikant  formuojamojo vertinimo būdus ir  diagnostinį vertinimą (kontroliniai darbai ir kt.), koks bus 

apibendrinamasis mokymosi pasiekimų vertinimas baigus Programą (testas, projektas, kūrybinis 

darbas ir kt.) ar jos dalį.  

6.8. Pagrindinės ir papildomosios mokymo(si) priemonės ir / ar kita didaktinė medžiaga. 

 Šioje dalyje fiksuojamos mokymo ir mokymosi priemonės, kurios bus reikalingos ugdymo 

procesui.   

 

III. UGDYMO PROGRAMŲ TVIRTINIMAS 

 

7. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrąsias pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo dalykų programas, atitinkamoms ekspertų komisijoms ir Bendrojo ugdymo tarybai 

pritarus, tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 

8. Ugdymo sričių, dalykų, kuriems neparengtos Bendrosios programos, programas tvirtina 

mokyklos direktorius, remdamasis bendraisiais ugdymo planais.  

 

_______________________________________ 

 

  



4 priedas 

 
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  

ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  

ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo  

Nr. V-1214 redakcija) 

 

BENDRŲJŲ IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSUOJAMŲ 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo 

programų kriterijų aprašas (toliau – Aprašas) nustato iš valstybės ar savivaldybių biudžetų 

finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas), taip pat ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų, neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programų (toliau – neformaliojo švietimo programos), skirtų tenkinti 

įvairiems švietimo poreikiams, papildomai kompetencijai įgyti, kvalifikacijai tobulinti, bendruosius 

kriterijus. 

2. Iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamos neformaliojo švietimo programos 

rengiamos vadovaujantis Aprašu ir gali būti vykdomos visų švietimo teikėjų, jei jie Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti švietimą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, 

Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1824) vartojamas sąvokas. 

 

II. BENDRIEJI PROGRAMŲ KRITERIJAI 

 

4. Neformaliojo švietimo programą, finansuojamą iš savivaldybės ar valstybės biudžeto, 

sudaro šios dalys: 

4.1. Bendrosios nuostatos. Jose pateikiama informacija apie švietimo teikėją (pavadinimas, 

teisinė forma, buveinės adresas, grupė ir tipas (jei švietimo teikėjas mokykla) (jei švietimo teikėjas – 

laisvasis mokytojas – jo vardas, pavardė), programos rengėjai (vardas, pavardė, kvalifikacija), 

programos pavadinimas, trukmė, apimtis, neformaliojo švietimo programos dalyvių amžius. 

4.2. Tikslas ir uždaviniai. Nurodomas aiškus tikslas, konkretūs įgyvendinami uždaviniai, 

atitinkantys neformaliojo švietimo programos dalyvių amžių ir jų poreikius. Nurodoma, kokios bus 

ugdomos kompetencijos. 

4.3. Turinys, metodai ir priemonės. Aprašomas neformaliojo švietimo programos turinys, 

metodai, priemonės, įranga, padedantys siekti išsikelto tikslo ir uždavinių, ugdyti kompetencijas. 

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programose aprašomas programos suderinamumas su 

formaliojo švietimo programa ar jos moduliais. 

4.4. Pasiekimai ir jų vertinimas. Šioje dalyje aprašomas neformaliojo švietimo programos 

dalyvių pasiekimų vertinimas (įsivertinimas), metodai, dažnumas. 

_________________ 

 

  



5 priedas 

KUPIŠKIO RAJONO SUBAČIAUS GIMNAZIJA 

...... klasės auklėtojo veiklos programa 
2015/2016 m.m. 

Gimnazijos strateginiai tikslai 

Žinios apie mokinių šeimas 

Klasės auklėtojo tikslai ir uždaviniai 

Darbas su klase 

Individualus darbas su mokiniais 

Darbas su mokinių tėvais 

Darbas su mokytojais, dirbančiais klasėje 

Situacijos analizė 

Privalumai Trūkumai 

 

 

 

 

Palankios galimybės Pavojai 

 

 

 

 

 

Klasės auklėtojo veiklos planas 

 

Data Darbas su klase Individualus darbas, 

darbas grupėmis 

Darbas su mokinių 

tėvais 

Darbas su 

mokytojais, 

dirbančiais klasėje 

R
u

g
sė

ji
s     

S
p

a
li

s 

    

L
a
p

k
ri

ti
s  

 

   

G
ru

o
d

is
     

S
a
u

si
s 

    

V
a
sa

ri
s     



K
o
v
a
s 

    

B
a
la

n
d

is
     

G
eg

u
žė

     

B
ir

že
li

s     

Veiklos planas koreguojamas mokslo metų bėgyje pagal poreikius 

 

 

 

Data    Klasės auklėtojas (V., pavardė)  



6 priedas 

 

KUPIŠKIO RAJONO SUBAČIAUS GIMNAZIJA 
 

_____ klasės mokinio (-ės) ____________________________________     _________________ 
                                                                   (vardas, pavardė)                                                 (gimimo data) 

 

2015/2016 m.m.  I-III trimestro       ____________________________________ 
                                      (mokomasis dalykas) 

 

INDIVIDUALIZUOTA PROGRAMA 
Išvada apie raidos (vystymosi) sutrikimus: ___________________________________________ 

Naudojama programa, vadovėlis (-iai): ______________________________________________ 

Bendrieji ugdymo tikslai: __________________________________________________________ 
Mokiniui teikiama pagalba (pažymėti +): logopedo □ ; spec. pedagogo □ ; psichologo, mokytojo padėjėjo □. 

TAIKOMI MOKYMO BŪDAI IR METODAI:  
Langelyje prie teiginio pažymėti +. Tuščiose eilutėse mokytojas gali įrašyti ir kitus darbo būdus ar metodus. 

 Mažinamas užduočių kiekis 

 Paprastinamos užduotys 

 Nereikalaujama mokytis mintinai 

 Mažinamos mintino mokymosi užduočių apimtys 

 Aiškinant žodžiu naudojama iliustruojanti medžiaga 

 Naudojamos supaprastintos schemos, grafiniai piešiniai 

 Nereikalaujama dirbti su žemėlapiu, įvairiomis schemomis 

 Naudojamos specialiai parengtos užduotys 

 Mokinys visus rašto darbus atlieka kompiuteriu 

 Naudojami lapai paryškintomis linijomis 

 Užduotys ir tekstai pateikiami padidintu ir paryškintu šriftu 

 Leidžiama rašyti spausdintinėmis raidėmis 

 Nereikalaujama dailaus rašto 

 Disgrafinių klaidų grupė skaičiuojama kaip viena klaida 

 Nereikalaujama skaityti garsiai 

 Tekstai mokiniui perskaitomi visada 

 Tekstai mokiniui perskaitomi kartais 

 Skaitomą tekstą seka naudodamas pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę ir pan.) 

 Pasakojamųjų dalykų žinios tikrinamos testais 

 Nereikalaujama atsakinėti prieš klasę 

 Atsakinėti leidžiama, naudojantis mokytojo sudarytu planu, pagalbiniais klausimais 

 Nereikalaujama atlikti braižymo užduočių 

 Tekstinės užduotys iliustruojamos 

 Leidžiama naudotis daugybos lentele 

 Leidžiama naudotis taisyklių, formulių rinkiniais, kita atramine medžiaga 

 Leidžiama naudotis kalkuliatoriumi 

 Leidžiama naudotis analogiškų uždavinių sprendimo pavyzdžiais 

 Leidžiama naudotis................... 

 Periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį 

 Naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotis 

 Naudojami mokytojo ir mokinio susitarimai 

 Naudojamos įvairios skatinimo priemonės 

 Akcentuojamos sėkmės 

 Žinios tikrinamos žodžiu/raštu 

8 priedas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksija (pusmečio/trimestro pabaigoje mokytojas trumpai apibūdina, kas sekėsi/ nepavyko ugdant mokinį/ kodėl?)  

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Programą parengė: ___________________________________________________________ 
                                                                (mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

Programa aptarta VGK posėdyje 

2015 m. .............................. d. 

Protokolo Nr. ......... 

 

Eil. 

Nr. 

 

TEMOS 

 (tai ko mokysis pagal pritaikytą 

programą ugdomas mokinys) 

 

MOKINIO PASIEKIMAI  

( ką mokinys turi žinoti/gebėti) 

MOKINIO PASIEKIMŲ 

VERTINIMAS 

(pažymėti +  atitinkamoje grafoje) 

Įsisavino Nepilnai 

įsisavino 

Neįsisavino 

  

 

    

  

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

7 priedas 



KUPIŠKIO RAJONO SUBAČIAUS GIMNAZIJA 

 
 

_____ klasės mokinio (-ės) ____________________________________     _________________ 
                                                                   (vardas, pavardė)                                                 (gimimo data) 

 

2015/2016 m.m.  I-III ojo trimestro  __________________________________________ 
                                      (mokomasis dalykas) 

 

PRITAIKYTA BENDROJI PROGRAMA 
 

Išvada apie raidos (vystymosi) sutrikimus: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Naudojama programa, vadovėlis (-iai): ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Mokinys žinos /gebės: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Mokiniui teikiama pagalba (pažymėti +): logopedo □ ; spec. pedagogo □ ; psichologo, mokytojo padėjėjo □. 

 

TAIKOMI MOKYMO BŪDAI IR METODAI:  
Langelyje prie teiginio pažymėti +. Tuščiose eilutėse mokytojas gali įrašyti ir kitus darbo būdus ar metodus. 

 Mažinamas užduočių kiekis 

 Paprastinamos užduotys 

 Nereikalaujama mokytis mintinai 

 Mažinamos mintino mokymosi užduočių apimtys 

 Aiškinant žodžiu naudojama iliustruojanti medžiaga 

 Naudojamos supaprastintos schemos, grafiniai piešiniai 

 Nereikalaujama dirbti su žemėlapiu, įvairiomis schemomis 

 Naudojamos specialiai parengtos užduotys 

 Mokinys visus rašto darbus atlieka kompiuteriu 

 Naudojami lapai paryškintomis linijomis 

 Užduotys ir tekstai pateikiami padidintu ir paryškintu šriftu 

 Leidžiama rašyti spausdintinėmis raidėmis 

 Nereikalaujama dailaus rašto 

 Disgrafinių klaidų grupė skaičiuojama kaip viena klaida 

 Nereikalaujama skaityti garsiai 

 Tekstai mokiniui perskaitomi visada 

 Tekstai mokiniui perskaitomi kartais 

8 priedas 



 Skaitomą tekstą seka naudodamas pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę ir pan.) 

 Pasakojamųjų dalykų žinios tikrinamos testais 

 Nereikalaujama atsakinėti prieš klasę 

 Atsakinėti leidžiama, naudojantis mokytojo sudarytu planu, pagalbiniais klausimais 

 Nereikalaujama atlikti braižymo užduočių 

 Tekstinės užduotys iliustruojamos 

 Leidžiama naudotis daugybos lentele 

 Leidžiama naudotis taisyklių, formulių rinkiniais, kita atramine medžiaga 

 Leidžiama naudotis kalkuliatoriumi 

 Leidžiama naudotis analogiškų uždavinių sprendimo pavyzdžiais 

 Leidžiama naudotis................... 

 Periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį 

 Naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotis 

 Naudojami mokytojo ir mokinio susitarimai 

 Naudojamos įvairios skatinimo priemonės 

 Akcentuojamos sėkmės 

 Žinios tikrinamos žodžiu 

 Žinios tikrinamos raštu 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Mokinio pasiekimai I – ojo trimestro pabaigoje: 

 

ŽINO /GEBA 

 

 

ŽINIŲ /GEBĖJIMŲ SPRAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mokinio pasiekimai II – ojo trimestro pabaigoje: 

 

ŽINO /GEBA 

 

 

ŽINIŲ /GEBĖJIMŲ SPRAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinio pasiekimai III – ojo trimestro pabaigoje: 

 

ŽINO /GEBA 

 

 

ŽINIŲ /GEBĖJIMŲ SPRAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programą parengė: ___________________________________________________________ 
                                                                (mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Programa aptarta VGK posėdyje 

2015 m. .............................. d. 

Protokolo Nr. ......... 

 

 

 


