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VILNIAUS JONO LAUŽIKO KONSULTACINIO-MOKYMO CENTRO
2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ
PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ
UGDYMO PLANAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programų ugdymo planai (toliau – ugdymo planai) reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų, (toliau – ugdymo programos) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo
vaikų švietimo programų įgyvendinimą Vilniaus Jono Laužiko konsultaciniame-mokymo centre
(toliau – centras).
2.

Mokinio, kuris gydomas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje,

ugdymas 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 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“.
3.

Mokinio,

kuris

mokosi

pagal

pagrindinio

ugdymo

programą,

ugdymas

organizuojamas, vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu
Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau –
Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), 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).
4.

Mokinio, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, ugdymas organizuojamas,

vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo
bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), ir Ugdymo
programų aprašu.

II SKYRIUS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo organizavimas 1-4, 5–10, I–IV gimnazijos klasėse:

5.
5.1.

2017–2018 mokslo metai.
5.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.
5.1.2. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų (iki 2018 m.

gegužės 31 d.), 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 181 ugdymo diena (iki 2018 m. birželio
15 d.), IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos (iki 2018 m. gegužės 25 d.).
5.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos:
Rudens atostogos

2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

5.2.

2018–2019 mokslo metai.
5.2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.
5.2.2. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos (iki 2019 m.

gegužės 31 d.), 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos (iki 2019 m. birželio
14 d.), IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos (iki 2019 m. gegužės 24 d.).
5.2.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos:
Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

6.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

7.

Ugdymo valandos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–10 ir I–IV gimnazijos klasėse – 40

min.

Kiekvienam mokiniui, mokomam kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu

8.

grupinio mokymosi forma, per savaitę skiriama: 1 – 5 klasėse – 13 pamokų, 6, 7 klasėse – po 14
pamokų, 8, 9, 10, gimnazijos I–II klasėse – po 15 pamokų, gimnazijos III ir IV klasėse – po 14
pamokų. Neformaliojo švietimo veikloms organizuoti kiekvienai klasei skiriama po 2 neformaliojo
švietimo valandas.
Klasė

1-4

5

6

7

8

Ugdymo sritys

9/

10 /

gimnazijos

gimnazijos

I

II

gimnazijos
III-IV

ir dalykai
Dorinis ugdymas

1

Kalbos

5

Lietuvių kalba ir
literatūra
Gimtoji kalba (lenkų,
rusų)
Užsienio kalba (1-oji)

5

5

5

5

5

5

4

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2/3

2

2

2

2

2

2

2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

1

1

1

1/2

3

3

3

3

2/3

2/3

3

2

2

2

2

2/3

2/3

3

1

1

1

1

2

1/2

3

4

4/5

4/5

4

2

1/2
2

1

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1/2

1/2

1/2

1/2
3

Užsienio kalba (2-oji)
Matematika ir
informacinės
technologijos
Matematika

4/5

Informacinės
technologijos
Gamtamokslinis
ugdymas
Pasaulio pažinimas

2
2

Gamta ir žmogus
Biologija
Chemija
Fizika
Socialinis ugdymas

2

3/4

3

3

3

3

Istorija

2

1/2

1/2

1/2

1/2

2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

Geografija
Meninis ugdymas
Dailė ir technologijos

1

Technologijos
Pamokų skaičius
mokiniui per savaitę
Neformaliojo

1

1

13

13

14

14

15

15

15

14

2

2

2

2

2

2

2

2

švietimo veiklos

9.

Kiekvienam

mokiniui

sudaromas

individualus

ugdymo

planas.

Mokinio

individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai ar dalykų grupės, kurių mokosi, kokiu kursu, kiek
pamokų skiriama. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į mokinio sveikatą,
įvertinus fizines ir psichines jo galias, derinamas pagal Centro galimybes.

III SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS IR
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

Siekiant tausoti mokinio sveikatą, centre atliekama nuosekli mokinių mokymosi

10.

krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti optimalus ir paskirstomas
proporcingai.
Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą negali būti daugiau kaip 4

11.

pamokos per dieną, pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą – ne daugiau kaip 5 pamokos.
Centras užtikrina, kad namų darbai:

12.
12.1.

atitiktų mokinio galias;

12.2.

būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam

mokymuisi;
12.3.

neužduodami atostogoms;

12.4.

nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti.
Centro direktoriaus pavaduotojai atsakingi už mokymosi pasiekimų stebėseną ir

13.

mokymosi pagalbos organizavimą.
Centras, siekdamas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus:

14.
14.1.

diegia aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui (tarp jų ir žemus pasiekimus

turintiems mokiniams), ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi;
14.2.

ugdo atkaklumą mokantis;

14.3.

nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus centro bendruomenėje,

konsultuojasi su gydymo įstaigų personalu;
14.4.

nuolat stebi ugdymosi procesą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos ir teikia ją

mokiniams, ypatingai iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka,
migrantams ir kitiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, taip pat antramečiaujantiems;

14.5.

sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypatingai dalykines

kompetencijas ir gebėjimus, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų
ir poreikių mokiniams, berniukams ir mergaitėms;
14.6.

skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybingumą.
Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių konsultacijų. Trumpalaikės konsultacijos

15.

(trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Gydytojai arba mokinių
tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie
mokinio daromą pažangą.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra centro ugdymo turinio dalis

16.

ir dera su keliamais ugdymo tikslais. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi
centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašu, patvirtintu centro direktoriaus 2015 m.
balandžio 4 d. įsakymu Nr.V-10. Aprašas sudarytas remiantis Ugdymo programų aprašu, Pradinio
ugdymo, Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą.
Vertinant pradinio ugdymo mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis

17.

ugdomasis ir diagnostinis vertinimas:
17.1.

formuojamasis ugdomasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu

teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie
jo mokymosi eigą, pasiekimus ar nesėkmes;
17.2.

diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant nustatyti esamą padėtį: kokie
yra mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga, numatyti tolesnio mokymosi galimybes.
18.

Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, žinios ir

supratimas, žinių taikymo ir aukštesnieji mąstymo gebėjimai įvertinami pažymiais (pagal 10 balų
skalę). Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo pasiekimams ir pažangai vertinti ar / ir įvertinti gali
būti naudojami kaupiamieji taškai.
19.

Baigus ugdymą(si) Centre, pasiekimai fiksuojami mokymosi pasiekimų įvertinimo

pažymoje (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-

766 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“
26 p.).

V SKYRIUS
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS CENTRE

Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos derinant Bendrosios programos

20.

dalykų programų ir neformaliojo švietimo turinį, kurios padeda gerinti mokinių pasiekimus,
tobulinti bendrąsias kompetencijas.
Centre siūlomos neformaliojo švietimo programos: 1–4 klasėms Etninė kultūra, kuri

21.

vykdoma pagal Pradinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas ir 1-4 bei 5–10 ir I–II
gimnazijos klasėms Gamtos mokslų laboratoriniai darbai.
Vilniaus priklausomybės ligų centre Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriuje 5–10 ir I–

22.

IV gimnazijos klasių mokiniams sudaromos laikinosios grupės dailės užsiėmimams.

VI SKYRIUS
MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI,
INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

Centre užtikrinamas kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymas

23.

per visų dalykų pamokas:
23.1.

įtraukiamas šių gebėjimų ugdymą į centro ugdymo turinį;

23.2.

rūpinamasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant,

skaičiuojant, ji būtų teikiama, ir stebima jų daromą pažanga;
23.3.

sudaromos sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius

skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus.
24.

Mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas vykdomas įgyvendinant

prevencines programas: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos ir Gyvenimo įgūdžių ugdymo.
25.

Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“
įgyvendinima Vaiko raidos centre integruojant į dalykų ugdymo turinį ir klasės valandėlių metu.

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“ įgyvendinama Sanatorijoje
„Pušyno kelias“ integruojant į dalykų ugdymo turinį ir klasės valandėlių metu.
Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:

26.
26.1.

Pradinis ugdymas:

26.1.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir
klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ir ugdymo sričių ugdomąsias veiklas (pvz.,
naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į
kalbinę raišką ir rašto darbus);
26.1.2.

lietuvių kalbos ugdymas mokiniams, kurie mokosi tautinės mažumos kalba:

26.1.2.1. lietuvių kalbos dalyko mokoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro patvirtintą lietuvių kalbos ugdymo programą;
26.1.2.2. skiriant 2 valandas per savaitę; atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius,
mokiniams turint menką kalbinę patirtį ar esant minimaliems (patenkinamas mokymosi lygis)
mokinių pasiekimams, suderinus su gydančiu gydytoju ar tėvais (globėjais, rūpintojais) skiriama 1
papildoma ugdymo valanda per savaitę lietuvių kalbai ugdyti;
26.1.2.3. siekiant dvikalbio ugdymo nuoseklumo, Bendrosios programos pasaulio
pažinimo temos, susijusios su Lietuvos istorija, geografija, kultūra, mokomos lietuvių kalba;
26.1.3. pirmosios užsienio kalbos mokoma(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo
programos metais;
26.1.4. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui
skirto ugdymo laiko. Ugdymo veiklos, sudarančios sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius
gebėjimus, vykdomos įgyvendinant neformaliojo švietimo programą Gamtos mokslų laboratoriniai
darbai;
26.1.5. socialiniams gebėjimams ugdytis dalį (1/4) pasaulio pažinimo dalyko laiko,
suderinus su gydančiu gydytoju ar tėvais (globėjais, rūpintojais) gali būti skiriama ugdymo procesą
organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje;
26.1.6. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos
matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių bei tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų
rekomendacijomis,

naudojamos

informacinės

komunikacinės

technologijos,

skaitmeninės

mokomosios priemonės;
26.1.7. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas:
26.1.7.1. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama
bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi

mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių
ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433
„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas „Bendrųjų
kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“), Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, etninės kultūros ugdymas (Vaiko raidos
centre etninei kultūrai ugdyti skiriamos valandos iš neformaliojo švietimo valandų).
26.2.

Pagrindinis ugdymas:

26.2.1. Antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės, išskyrus mokyklas, kuriose
mokoma tautinės mažumos kalba. Jei mokinys pasirinkęs antrosios užsienio kalbos mokytis nuo 5
klasės, skiriama 1 savaitinė valanda. Užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų mokymosi
tęstinumas.
26.2.2. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti naudojamos problemų
sprendimo bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinės užduotys, Nacionalinio egzaminų
centro kasmet rengiamos matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotys, visiems
mokiniams keliami aukšti mokymosi lūkesčiai.
26.2.3. Ugdant

gabius

matematikai

mokinius

ugdymo

procesas

labiau

individualizuojamas, diferencijuojamas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikiamos įvairesnės,
įdomesnės, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo užduotys, naudojamos nacionalinių olimpiadų,
konkurso „Kengūra“ užduotys (ir sprendimų rekomendacijos) ir kiti šaltiniai.
26.2.4. Centras užtikrina, kad per gamtos mokslų pamokas būtų mokomasi tiriant, kad
eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti būtų skiriama ne mažiau kaip 30 procentų
dalykui skirtų pamokų per savaitę.
26.2.5. Per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymąs(is) grindžiamas tiriamojo
pobūdžio

metodais,

diskusijomis,

bendradarbiavimu

savarankiškai

atliekamu

darbu

ir

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.
26.2.6. Į istorijos, geografijos dalykų turinį integruojamos: Lietuvos ir pasaulio realijos,
kurios sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su mokiniais, nacionalinio saugumo ir gynybos
pagrindų temos, tokios kaip: nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje;
rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė; Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai
karai: tikslai, metodai, instrumentai; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų
įstatymas ir kiti įgyvendinamieji gynybos ir kovos su korupcija sričių teisės aktai, ir kitos panašios
temos.
26.3.

Vidurinis ugdymas:

26.3.1. Centras, atsižvelgdamas į mokinių pasirinkimus savo mokykloje, sudaro
individualius ugdymo planus gydymosi laikotarpiui, modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo
programos įgyvendinimą. Gali būti sudaromos laikinosios grupės iš mokinių, kurie yra pasirinkę tą
pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį ar pasirenkamąjį dalyką.
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