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PATVIRTINTA 

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktoriaus 

2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-51 

 

 

KLAIPĖDOS JŪRŲ KADETŲ MOKYKLOS 2020–2021 MOKSLO METŲ  

UGDYMO PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jūrų kadetų mokyklos 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas (toliau – mokyklos ugdymo 

planas) parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo  ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, Pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 (toliau – Ugdymo programų aprašas), 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, ir aprašo pakeitimu, patvirtintu Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-1128 (toliau – Mokymosi formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu 

Nr. ISAK-2433 (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Lietuvių kalbos ir literatūros 

pagrindinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

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

balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija) ir aprašo pakeitimu, patvirtintu 2017 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr. V-554, (toliau – Nuosekliojo mokymosi aprašas), Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (toliau – 

Higienos norma), Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V-1405, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“, Netradicinio ugdymo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-299 ,,Dėl Netradicinio ugdymo koncepcijos 

patvirtinimo“, Jūrų kadetų ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-902. 

2. Mokyklos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos pirmosios ir 

antrosios dalies (2020–2021 m. m. – tik 9 klasės) bei su šia programa susijusių neformaliojo vaikų 

švietimo programų bei Jūrų kadetų ugdymo sampratos elementų įgyvendinimą.  

3. Mokyklos ugdymo plano tikslas – formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą, 

kad kiekvienas mokykloje besimokantis mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių 

ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

bei jūrų kadetams būtinų vertybinių nuostatų. 
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4. 2019-2020 mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimas: 

100 procentų mokinių perkelta į aukštesnę klasę su visų mokomųjų dalykų patenkinamais 

metiniais įvertinimais, papildomų darbų poreikio nebuvo.  

Lyginant pirmojo, adaptacinio laikotarpio, ir trečiojo trimestro rezultatus, 5–8 klasių 

mokinių pažangumas augo nuo 75,38 proc. iki 98,81 proc. (5 klasių mokinių pirmo trimestro 

pažangumas  yra didesnis 8 proc. nei trečio, 6 klasių mokinių – 9,52 proc., 7 klasės mokinių – 42,86 

proc., 8 klasės mokinių – 33,33 proc.). Lyginant pirmą ir trečią trimestrus, 1,28 proc. augo 5–8 

klasių mokinių, besimokančių aukštesniuoju lygiu, skaičius bei 11,3 proc. mokinių, besimokančių 

pagrindiniu lygiu, skaičius, nepažangių mokinių sumažėjo 18,05 proc. Mokytojų tarybos posėdyje 

susitarta kas mėnesį stebėti individualią kiekvieno mokinio pažangą, analizuoti mokinio daromą 

pažangą, tiekti savalaikę pagalbą ir individualias konsultacijas, analizuoti jų įtaką mokymosi 

rezultatams.  

Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų ugdymo programos įgyvendinimui per mokslo 

metus 5–8 klasių mokiniams buvo skirtos 288 neformaliojo švietimo valandos. Mokiniai dalyvavo 

keturiose skirtingose minėtą programą sudarančiose veiklose: „Karinio statuto ir rikiuotės 

pagrindai“, „Jūreivystė ir laivyba“, „Išgyvenimas sausumoje ir jūroje“, „Kovinė savigyna“. 

2019–2020 m. m. į visus mokomuosius dalykus ne mažiau kaip 10 proc. metinių pamokų 

laiko buvo integruotos Jūreivystės, laivybos ir karybos temos, jos taip pat buvo integruotos ir į 

klasių auklėtojų bei kultūrinę pažintinę veiklą, sportinius renginius, konkursus, bendruomenės 

veiklą bei kitas neformaliojo švietimo programas. 

Pažintinei kultūrinei veiklai buvo numatyta 15 dienų. Ši veikla siejama su mokyklos 

ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais. Veikla buvo vykdoma mokykloje ir už jos ribų: 

Klaipėdos laivininkų mokykloje, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, Lietuvos jūrų 

muziejuje, išvykos į Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilę, dalyvavimas 

praktiniame žygyje Karklė–Melnragė, virtuali ekskursija po Kauną „Mokykla tarpukario Lietuvos 

sostinėje Kaune 1919–1939 m.“, virtuali ekskursija Klaipėdos uosto akvatorijoje ir kitos veiklos. 

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino ne visas suplanuotas veiklas buvo galima įvykdyti – 

birželio mėn. turėjusi vykti praktinė stovykla buvo nukelta į trijų pamainų mokomąją-praktinę 

stovyklą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione. 

2019–2020 m. m. 5–8 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo pilietinėje veikloje Klaipėdos 

mieste:  naktinis pėsčiųjų žygis „Sukilėlių takais“, skirtas Klaipėdos sukilimo 97-osioms metinėms, 

iškilminga rikiuotė Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Atgimimo aikštėje, iškilmingas 

Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga Klaipėdos 

piliavietėje. Jūrų kadetai dalyvavo ir miesto konkursuose, olimpiadose, viktorinose, varžybose ir kt. 

     5. Atsižvelgiant į mokyklos situaciją, mokinių poreikių ypatumus, numatomas 2020–2021 

mokslo metų prioritetas – kiekvieno vaiko sėkmė. Sėkmę lemiantys veiksniai: ugdymas 

atsižvelgiant į vaiko asmeninius gebėjimus, kompetencijas, individualius poreikius, mokinių 

motyvacijos skatinimas, individualus vertinimas, savalaikė ir efektyvi mokymosi pagalba mokiniui.   

  

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Ugdymo procesas 2020–2021 mokslo metais pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas 2021 m. 

birželio 23 d. Ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos (37 savaitės). 

7. Ugdymo procesas skirstomas trimestrais: 

pirmasis trimestras – rugsėjo 1 d.–lapkričio 30 d.      

antrasis trimestras – gruodžio 1 d.–kovo 19 d.           

trečiasis trimestras – kovo 22 d.–birželio 23 d.          

8. Mokiniams skiriamos atostogos: 
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Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2020-10-26 2020-10-30 

Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-05 

Žiemos  2021-02-15 2021-02-19 

Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 

Vasaros 2021-06-23 2021-08-31 

 

 9. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

 10. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokos trukmė – 45 

minutės. Mokykla skiria maksimalų pamokų skaičių per dvejus metus, nustatytą Bendrųjų ugdymo 

planų 77 punkte, dalykų bendrosiose programose numatytiems pasiekimams pasiekti. 

 11. Vadovaujantis Jūrų kadetų ugdymo samprata, Mokytojų taryboje aptarta (Mokytojų 

tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. protokolas Nr. V2-2) ir mokyklos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 

30 d. įsakymu Nr. V1-49 patvirtinta dienotvarkė: 

 

Laikas Veikla 

8.00–8.15 Rikiuotė. Vėliavos pakėlimas (pirmadienis) 

8.15–9.00 1 pamoka 

9.10–9.55 2 pamoka 

10.05–10.50 3 pamoka 

11.00–11.45 4 pamoka 

12.05–12.50 5 pamoka 

13.10–13.55 6 pamoka 

14.05–14.50 7 pamoka 

15.00–15.45 Pamokų ruošimas (saviruoša) 

15.55–16.40 Jūreivystės, laivybos ir karybos programa (neformalusis švietimas) 

16.50–17.35 Jūreivystės, laivybos ir karybos programa (neformalusis švietimas) 

         

 12. Mokykloje mokymo formos įgyvendinamos: 

 12.1. grupinio mokymosi forma: 

 12.1.1. kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu; 

 12.1.2. nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu:               

 12.1.2.1.  atsižvelgiant į paskelbtą ekstremalią situaciją šalyje, įgyvendinant pagrindinio 

ugdymo programą 2020–2021 m. m. Mokykla pagal poreikį mokytis šiuo būdu gali skirti 5–8 klasių 

mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus, 9 klasių mokiniams 

– iki 30 procentų; 

         12.1.2.2. nuotolinis mokymas vykdomas naudojantis mokyklos pasirinkta Google Classroom 

mokymo platforma; 
 12.1.2.3. visų Mokyklos klasių mokiniai dalį BUP numatyto laiko šiuo būdu mokosi visų 

dalykų (kartą per mėnesį, kiekvieną mėnesį skiriant kitą savaitės dieną): 

 rugsėjo 30 d. (trečiadienis); 

 spalio 20 d. (antradienis); 

 lapkričio 30 d. (pirmadienis); 

 gruodžio 18 d. (penktadienis); 

 sausio 28 d. (ketvirtadienis); 

 vasario  22 d. (pirmadienis); 

 kovo 30 d. (antradienis); 

 balandžio  28 d. (trečiadienis); 



4 

 

 gegužės 20 d. (ketvirtadienis); 

 birželio 11 d. (penktadienis); 

 12.2. pavienio mokymosi forma: 

        12.2.1. savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu – mokinys moksi savarankiškai, 

mokytojams teikiant konsultacijas pagal individualų mokymosi planą namuose  ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu; 

 12.2.2. nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu – mokiniai, būdami skirtingose 

vietose, savarankiškai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų 

modulių), konsultuojami mokytojų naudojant informacines komunikacijos technologijas. 

 12.3.  Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo 

proceso organizavimo, gali priimti sprendimus laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą 

(keisti nustatytą pamokų trukmę;  keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; ugdymo 

procesą perkelti į kitas aplinkas; priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo 

sprendimus) arba ugdymo procesą laikinai stabdyti, arba jį organizuoti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu šiais atvejais: 

 12.3.1. esant ypatingoms aplinkybėms (karantinas, ekstremali situacija, ekstremalus įvykis, 

ekstremali temperatūra (minus 20 °C ar žemesnė, – 5 klasių mokiniams; minus 25 °C ar žemesnė – 

6–9 klasių mokiniams; 30 °C ar aukštesnė – 5–9 klasių mokiniams), gaisras, potvynis, pūga ir kt.), 

keliančioms pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei; 

 12.3.2. esant Mokykloje aplinkybėms, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso būdu (Mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto 

darbai ir kt.). 

 13. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo 

procesą, mokyklos vadovas priima sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, 

įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su savivaldybės 

vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

            14. Mokyklos 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas pagrindinio ugdymo programai 

įgyvendinti parengtas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų nuostatomis ir bendrąjį ugdymą 

reglamentuojančiais teisės aktais, konkrečių programų nuostatomis, Jūrų kadetų ugdymo samprata. 

Projektą parengė darbo grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 

V1-40. 

15. Mokyklos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams, pateikiant susitarimus, 

bendruosius reikalavimus, tvarkas, aprašus. 

16. Rengiant mokyklos ugdymo planą vadovautasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenimis,  nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo, 

tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo,  

mokytojų pasiūlymais, mokinių bei tėvų (globėjų/rūpintojų) pageidavimais, atsižvelgiant į  mokinių 

skaičių klasėse, klasės ir dalyko programai skirtą pamokų skaičių, mokinių poreikius bei mokyklos 

galimybes. 

17. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atsižvelgiant į mokyklos tikslus, mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis mokyklos susitarimais, bendrųjų ugdymo 

planų bendrosiomis nuostatomis, Jūrų kadetų ugdymo samprata ir kitais bendrąjį ugdymą 

reglamentuojančiais teisės aktais, aprašais.  

 18. Ugdymo turinio planavimas: 

 18.1. 2020–2021 m. m. ugdymo turinys mokykloje planuojamas atsižvelgiant į mokyklos 

ugdymo plane nurodytą dalyko programai skiriamų pamokų skaičių ir bendruosiuose ugdymo 

planuose nurodytą 37 savaičių trukmės ugdymo procesą; 
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 18.2. ilgalaikiai planai rengiami pagal Metodinės tarybos parengtas ir Mokytojų tarybos 

patvirtintas formas. Integruojamų programų temos planuojamos ir fiksuojamos mokomojo dalyko 

ilgalaikiuose planuose; 

 18.3. ilgalaikius mokomųjų dalykų planus sudaro visų dalykų mokytojai; 

 18.4. ilgalaikiai planai rengiami elektroniniu variantu vieneriems mokslo metams, derinami 

su mokomąjį dalyką kuruojančiu vadovu;  

 18.5. neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų programas, jei nėra parengtų bendrųjų 

programų, rengia mokytojai. Metodinių grupių teikimu jas tvirtina mokyklos direktorius.  

 19. Mokyklos metodinėje taryboje svarstyta ir Mokytojų taryboje (Mokytojų tarybos 2020-

08-28 protokolas Nr. V2-2)   susitarta dėl: 

 19.1. mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir 

integruojamąsias programas vadovaujantis Prevencinių ir kitų ugdymą papildančių programų 

integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2019-08-30 įsakymu Nr. V-6; 

 19.2. ugdymo proceso organizavimo 5 dienas per savaitę grupinio mokymosi forma, kai tam 

tikram laikotarpiui sudarytos mokinių grupės (klasė, pogrupis, laikinoji grupė) mokosi formaliojo ir 

neformaliojo švietimo mokytojų mokoma; 

 19.3. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo. Mokinio pasiekimai ir pažanga vertinami 

pagal mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtintą Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą  (žr.  25–31 punktus); 

 19.5. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi pagalbos 

teikimo, vadovaujantis mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, 

pasiekimų tyrimų bei mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtintu 

Mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo aprašu (žr. 57–

59 punktus); 

 19.6.  švietimo pagalbos teikimo, vadovaujantis mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 

28 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtintu Švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašu  (žr. 57–59 punktą); 

 19.7. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo (žr. 21, 81 punktus); 

 19.8. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo 

(žr. 81 punktą). 

 20. Be privalomų ugdymo turinio dalykų mokykla siūlo mokiniams rinktis informacinių 

technologijų modulį ,,Kompiuterinio projektavimo pagrindai“. Ši programa įgyvendinama per 

pamokas, skirtas mokinio ugdymo poreikiams ir pagalbai teikti, numatytas Bendrųjų ugdymo planų 

77 punkte. 

21. Neformaliojo švietimo įgyvendinimas mokykloje: 

21.1. neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas vadovaujantis Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 

d. įsakymu Nr. V-554; 

21.2. neformaliojo švietimo valandos skiriamos Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų 

ugdymo bei mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms įgyvendinti; 

21.3. neformaliojo švietimo programos, skirtos Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų 

ugdymo programai įgyvendinti, visiems jūrų kadetams yra privalomos; 

21.4. neformaliojo švietimo programos, skirtos mokinių pasirinktos saviraiškos poreikiams 

įgyvendinti – meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos ugdymo, moksliniams, 

technologiniams, socialiniams, komunikaciniams technologiniams gebėjimams ugdyti – laisvai 

pasirenkamos iki rugsėjo 5 dienos; 

21.5. mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 10 mokinių; 

21.6. neformaliojo švietimo programas pagal Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų 

finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214, iki rugsėjo 1 d. rengia grupės 

vadovai, tvirtina mokyklos direktorius; 
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21.7. neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami 

Mokinių registre; 

21.8. mokslo metų pabaigoje atliekama apklausa dėl neformaliojo švietimo programų 

poreikio. 

22. Gali būti sudaromas individualus mokinio galioms ir mokymosi poreikiams pritaikytas 

Mokinio individualus ugdymo planas, padedantis pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, 

prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus tikslus ir jų 

siekti. 

23. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokyklos vadovams, mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 

švietimo pagalbos specialistams. 

24. Individualus ugdymo planas sudaromas: 

24.1. mokiniui, mokomam namuose, individualų ugdymo planą sudaro direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui; 

24.2. mokiniui, patiriančiam mokymosi sunkumų, jam ir jo tėvams pageidaujant. Mokyklos 

vaiko gerovės komisijos protokolo nutarimu gali būti sudaromas individualus ugdymo planas, 

padedantis pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti 

reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus tikslus ir jų siekti; 

24.3. asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio. 

 25. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Ugdymo programų bei Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo 

programas tvarkos aprašais bei mokykloje parengtu ir direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu 

Nr. V-86 patvirtintu ir mokyklos svetainėje paskelbtu ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašu“.   

 26. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas: 

 26.1. formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti grįžtamąjį ryšį, 

stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus. Kiekvienoje 

pamokoje mokinys stebimas, laiku teikiamas atsakas, ugdymo turinys pritaikomas pagal poreikius ir 

gebėjimus; 

 26.2. diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, kad būtų galima 

tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti pagalbą sunkumams įveikti; 

 26.3. mokinių pasiekimų patikrinimo diagnostikos tikslais kiekvienas mokytojas 

ilgalaikiame dalyko plane pagal dalyko specifiką pateikia aiškius vertinimo kriterijus, susitarimus 

bei  reguliariai vertina. Diagnostinio vertinimo informacija remiamasi analizuojant mokinių pažangą 

ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus; 

 26.4. apibendrinamasis vertinimas taikomas baigiantis ugdymo laikotarpiui; 

 26.5. mokykloje sukurtas ir direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-5 

patvirtintas Mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo 

aprašas. 

 27. Mokytojai, siekdami sudaryti sąlygas kiekvienam jūrų kadetui mokytis pagal jo galias ir 

siekti kuo aukštesnių pasiekimų: 

 27.1. nustato aukštus mokymosi lūkesčius kiekvienam mokiniui, ugdo sąmoningą ir 

atsakingą požiūrį į mokymąsi, skatina savistabą, atkaklumą mokantis, mokymosi įsivertinimą ir 

tobulinimą; 

 27.2. kiekvieno dalyko pamokose pritaiko mokymą (diferencijuoja, individualizuoja ir 

pateikia 3 lygių užduotis) pagal mokinio gebėjimus, užtikrinant sisteminę mokymosi pagalbą ne tik 

žemesnius, bet ir aukštesnius pasiekimus turintiems mokiniams; 

 27.3. metodinėse grupėse suderina vertinimo sistemas, mokytojai, dirbantys su ta pačia 

klase, susitaria dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų bei formų, remiasi vertinimo 

metu sukaupta informacija; 

 27.4. dalyvauja klasių vadovų inicijuotuose dalykų mokytojų susitikimuose dėl mokinių 
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pasiekimų ir pažangos analizės bei vertinimo; 

 27.5. klasės auklėtojas kiekvieno trimestro pabaigoje informuoja mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu ir mokyklos Tėvų informavimo ir komunikavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-5. Kartu su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ne mažiau kaip 2 kartus per metus individualiai aptaria 

mokinių daromą pažangą, mokymosi pasiekimus ir inicijuotą pagalbą mokymosi pasiekimams 

gerinti. 
 28. Mokykloje susitarta dėl mokinių pažangos ir pasiekimų, dalykų modulių, integruojamų 

programų vertinimo būdų, vertinimo laiko tarpsnių, išskyrus atvejus, kai pasiekimų patikrinimo 

datos nustatytos švietimo, mokslo ir sporto ministro (Mokytojų tarybos 2020-08-30 protokolas Nr. 

V2-2) : 

 28.1. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas mokiniams suprantamais 

kriterijais, jų pasiekimai vertinami dešimties balų sistema; 

28.2. naujai atvykusiems mokiniams skiriamas vieno mėnesio trukmės adaptacinis 

laikotarpis; adaptacinio laikotarpio metu pažymiai nerašomi; pirmąjį mokslo metų mėnesį mokinių  

pasiekimai netikrinami kontroliniais darbais. Norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus, 

mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus; 

 28.3. mokytojas, planuodamas ugdymo procesą, planuoja ir vertinimą, sieja jį su mokymosi 

tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus; 

            28.4. įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį visų dalykų pamokose 

vertinant atsižvelgiama į mokinių skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninius 

gebėjimus; 

            28.5. pasibaigus trimestrui, mokslo metams 5–9 klasių auklėtojai pateikia mokyklos 

administracijai mokinių mokymosi pažangumo, pamokų lankomumo ir elgesio ataskaitas; 

28.6. dorinio ugdymo, žmogaus saugos pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“; 

      28.7. dalykų modulių mokymosi pasiekimai vertinami pažymiais, įvertinimai įrašomi į 

dalykui skirtus puslapius ir įskaitomi į dalyko programos pasiekimų įvertinimą; 

 28.8. jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per mokyklos numatytą laiką neatsiskaitė ir 

nepademonstravo pasiekimų, numatytų Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai 

prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“. Jei mokinys mokyklos 

numatytu laiku neatliko vertinimo užduočių (kontrolinių darbų ir kt.) dėl svarbių, mokyklos vadovo 

pateisintų priežasčių (pavyzdžiui, ligos), ugdymo laikotarpio pabaigoje fiksuojamas įrašas 

„atleista“. Tokiais atvejais mokiniams, sugrįžusiems į ugdymo procesą, suteikiama reikiama 

mokymosi pagalba; 

 28.9. įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

mokyklos direktoriaus įsakymą; 

28.10. mokinių daromą pažangą ar ugdymo(si) sunkumus mokytojas reguliariai aptaria su 

pačiais mokiniais ir su jų tėvais individualių susitikimų metu (pagal poreikį). 

 29. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas organizuojamas pagal švietimo, mokslo ir 

sporto ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų 

patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, nepažeidžiant lygių galimybių principo.  

Mokinio pasiekimų patikrinimo rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio įvertinimą. 

 30. Įgyvendinant Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų ugdymo programą, jūrų kadetų 

individualios pažangos įsivertinimui naudojamas Vertinimo aplankas, į kurį sistemingai ir 

nuosekliai renkami mokinio pasiekimus iliustruojantys darbai, padedantys iliustruoti jūrų kadeto 

gebėjimus, augimą ir tobulėjimą. 

 31. Apibendrinus visą vertinimo informaciją, mokinio pasiekimus ir individualią pažangą, 

priimami sprendimai dėl mokymosi pasiekimų ir ugdymo kokybės gerinimo pagal mokiniui, 

mokytojui, mokyklos administracijai ir mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) aiškią strategiją. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

32. Optimizuojant mokinių mokymosi krūvį, į ugdymo turinį integruojamos kelių dalykų 

temos ar problemos, vadovaujantis Prevencinių ir kitų ugdymą papildančių programų integravimo į 

ugdymo turinį tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu 

Nr. V-6  Integruojamus dalykus sąlygoja mokyklos kontekstas ir ugdymo turinys: 

32.1. Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų ugdymo programa, patvirtinta mokyklos 

direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-87,  integruojama į visų mokomųjų dalykų bei 

neformaliojo švietimo programas (ne mažiau kaip 10 proc. pamokų), klasių auklėtojų ir kultūrinę 

pažintinę veiklą, sportinius renginius, konkursus, bendruomenės veiklą;  

32.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-10-25 įsakymu Nr. V-941 integruojama į  

dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, gamtos ir žmogaus, biologijos, 

biologijos, fizikos,  fizinės kultūros, informacinių technologijų ugdymo turinį, klasės vadovo veiklą, 

(1 priedas), sportinius renginius, konkursus, sveikatos priežiūros specialistės veiklą; 

32.3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d.  įsakymu Nr. V-72 „Dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo”, 

įgyvendinama ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei ir pažintinei, praktinei veiklai, bei  

integruojama į užsienio kalbų, geografijos, istorijos, dorinio ugdymo, gamtos ir žmogaus, 

biologijos, technologijų ugdymo turinį (2 priedas), neformalųjį švietimą, mokyklos renginius, 

psichologo, socialinio pedagogo veiklą;  

32.4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“,  integruojama į  klasių auklėtojų veiklą ir dorinio ugdymo, 

lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, gamtos ir žmogaus, biologijos, informacinių technologijų 

turinį (3 priedas), kiekvienoje 5–9 klasėje numatant ne mažiau kaip 6 valandas per metus; 

 32.5. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

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

pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos patvirtinimo“, integruojama į visus dalykus (4 priedas) ir į daugelį 

mokyklos gyvenimo sričių, aktualias etninės kultūros temas nagrinėjant ne tik per dalykų pamokas, 

bet ir įgyvendinant neformaliojo švietimo programas, mokyklos bendruomeniniame gyvenime; 

 32.6. Informacinis ir finansinis raštingumas, verslumas bei antikorupcinio ugdymas 

integruojama į 5–9 klasių valandėlių turinį, mokyklos renginius, neformaliojo švietimo programas  

bei  mokomųjų dalykų ugdymo turinį; 

32.7. mokykloje įgyvendinamos Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 2 d. 

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

patvirtinimo“: 

32.7.1. siekiant užkirsti kelią patyčioms ir smurtui, vykdoma Olweus patyčių prevencijos 

programa; jai įgyvendinti skiriama po 1 val. per savaitę 5–9 klasėse iš vadovavimo klasei skirtų 

valandų; 

32.7.2. vykdomi prevenciniai renginiai. 

32.8. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo sritį sudarančios integruojamosios 

programos (mokymosi mokytis, komunikavimo, darnaus vystymosi, sveikatos ir gyvenimo įgūdžių, 

kultūrinio sąmoningumo) integruojamos į mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą, projektus, 

klasių auklėtojų veiklą. 

 33. Integruojamųjų dalykų ar programų turinį mokytojai derina individualiai ir nurodo 

ilgalaikiuose planuose bei fiksuoja dienyne dalykui skirtame apskaitos puslapyje. 
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 34. Mokyklos administracija, Metodinė taryba analizuoja, kaip ugdymo procese 

įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams seksi pasiekti dalykų bendrosiose 

programose numatytų rezultatų ir priima sprendimus dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo. 

 35. Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną užsiimti fiziškai aktyvia veikla, kuri 

praplečia fizinio ugdymo pamokų turį: 

  35.1. mokiniai gali aktyviai dalyvauti sporto renginiuose, atstovauti klasei tarpklasinėse 

varžybose; 

 35.2. esant geram orui sudarytos sąlygos vesti užsiėmimus gryname ore, mokyklos kieme, 

stadione ir kitose aplinkose. 

          36. Mokiniui pažintinė, kultūrinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos 

dalis. Veikla siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši 

veikla nuosekliai organizuojama  per mokslo metus ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose 

(muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir t.t.): 

36.1. Mokinių pažintinė veikla organizuojama pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų 

naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007-10-02 įsakymu Nr. ISAK-1934; 

36.2. ekskursijos, turistiniai žygiai organizuojami  vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005-03-01 įsakymu Nr. ISAK-330 patvirtintu „Vaikų turizmo renginių 

organizavimo aprašu“; 

36.3. Mokyklos tarybos nutarimu pažintinei kultūrinei bei sportinei veikai skirti 15 dienų: 

rugsėjo mėn. skiriamos 4 dienos, spalio, gruodžio, sausio, kovo, balandžio mėn. po 1 dieną, mokslo 

metų pabaigoje – 6 ugdymo dienos. Ši veikla siejama su mokyklos ugdymo tikslais, mokinių 

mokymosi poreikiais ir organizuojama veikla mokykloje ir už jos ribų (muziejuose, bibliotekose, 

kitose ugdymo įstaigose, įmonėse ir pan.); 

36.4. pažintinei kultūrinei veiklai gali būti skiriama visa ugdymo diena ar jos dalis (2–4 val. 

ir pan.); 

36.5. mokomosios-dalykinės, pažintinės ekskursijos, stovyklos, turistiniai žygiai 

organizuojami darbo dienomis, šeštadieniais, mokinių rudens, žiemos, pavasario, vasaros atostogų 

metu bei šiuo ugdymo plane nurodytu laiku: 

     Data Veikla 

1. Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių diena. Mokslo metų pradžios šventė ,,Jūrinės 

Tėvynės labui!“ Kadetų priesaika   

2. Rugsėjo 2 d. Sveikatos įgūdžių stiprinimo diena. Sportinės varžybos 

3. Rugsėjo 3 d. Pažintinė praktinė veikla Kairių poligone 

4. Rugsėjo 4 d. Pažintinė kultūrinė veikla: teminė veikla „Senieji amatai“, ekskursija 

į Kauno karo muziejų ir IX fortą 

5. Spalio mėn. Profesinio veiklinimo diena 

6. Gruodžio mėn. Bendruomenės diena ,,Kalėdų stebuklą kuriame patys“ 

7. Sausio mėn. Ugdymo karjerai diena. Tarnyba Tėvynei – mano pašaukimas 

8. Kovo mėn. Pažintinės projekto ,,Pažink Lietuvą kaip jūrinę valstybę“ veiklos 

9. Balandžio mėn. Bendruomenės diena. Klasių-būrių rikiuotės konkursas 

10. Birželio mėn.  

(5 dienos) 

Praktinė pažintinė, sportinė veikla – išgyvenimo stovykla 

11. Birželio mėn. Sėkmės diena. Mokslo metų pabaigos šventė 

 

 37. Socialinė-pilietinė veikla (toliau – Veikla) 5–9 klasių mokiniams yra privaloma ir jai 

skiriama ne mažiau kaip 10 valandų trukmės veikla per mokslo metus: 

 37.1. mokiniams siūlomos Veiklos kryptys:  

 37.1.1. ekologinė – aplinkosauginė veikla: mokyklos žaliųjų plotų priežiūra, kapinių, parkų 

tvarkymas, dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse akcijose, projektuose; 

 37.1.2. socialinė veikla: individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar žemesnių 

klasių mokiniams pamokų ruošimo (saviruošos) metu, dalyvavimas rengiant pilietinio ugdymo, 
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prevencinius, socialinius, ugdymo karjerai renginius mokykloje, pagalba organizuojant mokykloje 

apklausas, tyrimus, pagalba vedant įvairius mokyklos, klasės renginius, dalyvavimas labdaros 

akcijose; 

 37.1.3. darbinė veikla: kabinetų, mokyklos bendrųjų erdvių kūrimas, puošimas, 

apipavidalinimas; 

 37.1.4. kūrybinė veikla: dalyvavimas koncertinėse programose, pagalba organizuojant 

renginius mokykloje ir klasėje, suvenyrų, reklaminių lankstinukų ir kitų ženklų apie mokyklą 

kūrimas, leidyba ir gamyba, dekoracijų, interjero detalių gaminimas, medžiagos ruošimas mokyklos 

tinklapiui, miesto spaudai, mokyklos stendams; 

 37.1.5. karitatyvinė veikla: gerumo akcijos, globos namų lankymas, pagalba pagyvenusiems 

žmonėms, savanoriavimas; 

 37.1.6. projektinė veikla: dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, 

ugdymo karjerai ir kituose projektuose; parodų rengimas; 

 37.2. socialinės-pilietinės veiklos organizavimas, fiksavimas ir apskaita: 

 37.2.1. Veiklą gali organizuoti klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, švietimo pagalbos 

specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, projektų vadovai; koordinuoja – direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui; 

 37.2.2. atliktas veiklas mokinys fiksuoja Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lape; 

 37.2.3. mokinio Veiklos apskaitos lapą pildo konkrečią veiklą skyręs asmuo. Jei veikla 

vykdoma ne mokykloje, mokinio veikla tvirtinama oficialiu įstaigos antspaudu ir už veiklą 

atsakingo asmens parašu; 

 37.2.4. klasės auklėtojas pildo kiekvieno mokinio atliktas veiklas e-dienyne; pasibaigus 

trimestrui, aptaria su mokiniais Veiklos vykdymą ir efektyvumą; baigiantis mokslo metams, 

vadovaudamasis mokinio socialinės-pilietinės veiklos apskaitos duomenimis, paruošia klasės 

socialinės-pilietinės veiklos ataskaitą pagal pateiktą formą ir atsiskaito kuruojančiam pavaduotojui 

iki birželio 9 d.; 

 37.3.  mokiniai socialinę-pilietinę veiklą gali atlikti savarankiškai arba grupelėmis 

bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, savivaldos institucijomis ir socialiniais partneriais; 

 37.4. mokinius, neatlikusius reikiamo socialinės-pilietinės veiklos valandų skaičiaus, likus 2 

savaitėms iki mokslo metų pabaigos, mokyklos administracija nukreipia tuo metu mokyklos 

bendruomenei svarbiai socialinei veiklai; 

 37.5. socialinė-pilietinė veikla mokslo metų pabaigoje vertinama „įskaityta“ ar  „neįskaityta“; 

 37.6. mokiniui, neatlikusiam mokslo metų eigoje nurodyto Veiklos valandų skaičiaus, 

Mokytojų tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu skiriamas papildomas laikas mokinių atostogų 

metu atlikti Veiklą. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

38. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. Pirmadienį–ketvirtadienį 

ugdymo procesas baigiasi 16.00–18.00 val., penktadienį – ne vėliau kaip 15.00 val. 

39. Mokykloje jūrų kadetai užimami visą dieną. Jūrų kadetų diena struktūruota taip, kad būtų 

prasminga pusiausvyra tarp protinės ir praktinės veiklos, judėjimo ir ramybės, klausymosi ir 

aktyvaus dalyvavimo, stebėjimo ir veiklos, derinant formalųjį ir neformalųjį ugdymą. 

 40. Mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ugdymui –  

organizuoja mokyklos veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu: 

 41.1. organizuoja tos pačios klasės mokinius mokančių mokytojų bendradarbiavimą 

sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus; 

 41.2. skatina mokytojus efektyviai naudoti mokyklos fizinės aplinkos galimybes bei 

kompiuterizavimą ugdymo kokybės gerinimui; 



11 

 

 41.3. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę: 

 41.3.1. mokytojams rekomenduojama skirti tikslingas ir naudingas tolimesniam mokinio 

mokymui ir mokymuisi bei padedančias siekti numatytų mokymosi tikslų namų darbų užduotis.

 42.  Pirmadieniais–ketvirtadieniais mokykloje yra skiriamas laikas pamokų ruošimui 

(saviruošai), dalyvaujant pedagogams, organizuojant savanorišką mokinio pagalbą mokiniui. 

 43. Atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami. 

 44. Klasėje dirbantys mokytojai derina tarp savęs kontrolinių darbų atlikimo datas: 

 44.1. pirmąjį pagrindinio ugdymo programos vykdymo mėnesį mokinių pasiekimai 

kontroliniais darbais netikrinami. Norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, 

mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus; 

   44.2. mokiniams per dieną neskiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, apie kontrolinį 

darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 

         44.3. kontroliniai darbai neskiriami po ligos, atostogų ar šventinių dienų; 

 44.4. kontrolinių darbų datos fiksuojamos kontrolinių darbų grafike, elektroniniame dienyne. 

 45. Bendrojo ugdymo dalykams mokytis pamokų skaičius 5–9 klasėms nėra didesnis nei 

numatyta Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte. 

 46. Per dieną mokiniams organizuojamos ne daugiau kaip 7 pamokos. 

 47. Mokymosi pagalbai organizuoti gali būti skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės 

konsultacijos, atsižvelgiant į mokinių mokymosi galias. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai)  

informuojami apie mokinio daromą pažangą jam suteikus mokymosi pagalbą. Trumpalaikės 

konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. 

 48. Mokiniui pageidaujant, mokyklos vadovo įsakymu mokinys gali būti atleidžiamas nuo 

dalies ar visų pamokų lankymo tų dalykų: 
 48.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais metais 

nugalėtojas; 

48.2. kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, dailės, menų, 

ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigęs); 

48.3. kurių mokosi pagal kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

49. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis; šios programos turi derėti su bendrųjų 

programų turiniu. Programas ar jų nuorodas mokyklai pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) 

kartu su prašymu dėl atleidimo nuo to dalyko pamokų iki rugsėjo 9 dienos. 

 50. Mokiniai, besimokantys menų dalykų pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, likus 

5 dienoms iki trimestro pabaigos, pateikia tos neformaliojo švietimo įstaigos pažymą apie gautus 

įvertinimus. Jei pažymoje nenurodytas įvertinimas balais, tai joje turi būti nurodytas lankytų 

užsiėmimų valandų skaičius. Tuomet dalyko vertinimas fiksuojamas „Įskaityta“. Nepristačius 

vertinimo pažymos, dalykas vertinamas nepatenkinamai. 

 51. Jei mokinys, kuris pagal susitarimą privalo atsiskaityti už dalyko, kurio pamokų jam leista 

nelankyti, programą, be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito, jis privalo toliau lankyti 

atitinkamo dalyko pamokas.  

 52. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų srities dalykų pamokų, tuo metu gali užsiimti 

kita veikla arba mokytis individualiai, mokiniams sudaromos sąlygos dirbti skaitykloje, 

informacinių technologijų kabinete. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir 

užimtumą. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 
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 53. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo 

aukštesnių pasiekimų. 

 54. Mokykloje yra direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo – direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui – atsakingas už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos 

teikimo organizavimą. 

 55. Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami (Mokinio individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo aprašu, patvirtintu 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 

V-5). Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo pagalbos 

specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos 

suteikimo.  

 56. Siekiant gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, mokykla užtikrina sisteminę pagalbą: 

 56.1. mokiniui, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; kai kontrolinis darbas įvertinamas 

nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų, nesilaiko susitartų 

atsiskaitymo terminų  bei kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais; 

 56.2. mokiniui, jei mokinio pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei mokinys siekia domėtis 

pasirinkta mokymosi sritimi. 

 57.  Mokymosi pagalba teikiama: 

 57.1. pirmiausia mokymosi pagalbą mokiniui suteikia  jį mokantis mokytojas, kartu su 

mokiniu priima sprendimą dėl mokymo pagalbos teikimo; informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus); 

 57.2. mokymosi pagalba gali būti skiriama  individualiai arba sudaromos mokinių, kuriems 

reikia panašaus pobūdžio pagalbos grupės (jos gali būti sudaromos iš gretimų klasių mokinių), 

kurioms skiriamos ilgalaikės konsultacijos; 

 57.3. pagalba gali būti teikiama pasitelkiant gabiuosius mokinius; 

         57.4. mokykloje sudarytos sąlygos padaryti namų darbus pamokų ruošos (saviruošos) 

užsiėmimų metu. 
         58. Psichologinė ir socialinė pagalba teikiama pagal ugdymo procese atsiradusį poreikį, 

mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų, klasių auklėtojų pageidavimą įvairiomis 

formomis: 

         58.1. individualios ir grupinė konsultacijos; 

         58.2. paskaitos, įvairaus pobūdžio užsiėmimai klasių valandėlėse; 

         58.3. informacinė, metodinė pagalba. 

         59. Mokymosi pagalbos teikimo  veiksmingumas reguliariai analizuojamas ir kompleksiškai 

vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką, aptariamas Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS 

ORGANIZACIJOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO 

UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

60. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą (toliau tarptautinė bendrojo 

ugdymo programa): 

60.1. 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 

programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nuosekliojo mokymosi tvarkos aprašas). 

Mokykla išsiaiškina atvykusio asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo 

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

60.2. informuoja savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją 
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instituciją ar jos įgaliotą asmenį; 

60.3. kartu su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) numato atvykusio mokytis asmens 

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

intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

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

bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis, prireikus pasitelkia mokinius savanorius; 

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

skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, numatytų Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte, pavyzdžiui, 

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

mokymosi poreikių; 

60.6. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, mokyklos teikiamos 

pagalbos formas ir būdus, mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų (globėjų ir rūpintojų) 

įsipareigojimus. Adaptaciniu laikotarpiu rekomenduojama stebėti mokinių individualią pažangą ir 

jų pasiekimų nevertinti pažymiais. Užsitęsus mokinio adaptacijai ar iškilus sunkumų, susijusių su 

adaptacija, į adaptacijos procesų valdymą turi būti įtraukta mokyklos vaiko gerovės komisija; 

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

mokinio atstovais ir teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą; 

60.8. siūlo neformaliojo švietimo veikas, konsultuoja dėl jų pasirinkimo; 

60.9. numato klasės auklėtojo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

61. Jei mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, mokykla gali organizuoti: 

61.1. lietuvių kalbos mokymąsi intensyviu būdu (išlyginamosiose klasėse, grupėse ar 

kitomis formomis), kartu užtikrindama, kad kitus dalykus (pavyzdžiui, menus, gamtos mokslus ir 

kt.) jis mokytųsi kartu su bendraamžiais; 

61.2. intensyvų vien lietuvių kalbos mokymąsi iki vienerių metų (išimtinais atvejais ir 

ilgiau) ar trumpiau ir pagalbos pagal mokinio poreikius teikimą kelerius (2–4 metus; 

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

švietimo ir mokymosi pagalbą; 

61.4. mokymąsi kitu mokyklos siūlomu būdu, suderintu su mokinio tėvais (globėjais ir 

rūpintojais. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

62. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasės dalijamos į grupes per šių dalykų pamokas: 

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

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

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma, 

62.3. užsienio kalbų 5–8 klasėse, kuriose mokiniai yra pasirinkę skirtingas kalbas (jeigu vienoje 

grupėje yra mažiau negu 5 mokiniai, jungiamos paralelių arba gretimų klasių grupės); 

62.4. pasirenkamųjų dalykų mokymui, sudarant grupes iš paralelių klasių; minimalus mokinių 

skaičius grupėje – 8 mokiniai; 

62.5. maksimalus mokinių skaičius grupėje – 30 mokinių; 

63. Mokymosi, švietimo pagalbai teikti gali būti sudaromos laikinosios grupės panaudojant  

mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti skirtas pamokas 

 64. Laikinųjų grupių skaičius priklauso nuo mokinių poreikių, jų pasirinkimų, mokyklai skirtų 

lėšų. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

 65. Mokinių mokymasis namie organizuojamas vadovaujantis Mokinių mokymo 
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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 (Žin., 2012, Nr. 114-5788), ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

 66. Mokiniai namie mokomi pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso 

organizavimo būdu. Mokiniui, mokomam namie, mokykla, suderinusi su mokinio tėvais 

(globėjais ar rūpintojais) ir atsižvelgusi į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, 

parengia individualų ugdymo planą. 

          67. Savarankišku ugdymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5–6 

klasėse skiriamos 444 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 12 valandų, 7–8 klasėse 481 

pamoka per mokslo metus, per savaitę – 13, 9–10 klasėse 555 pamokos per mokslo metus, per 

savaitę – 15 pamokų. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali 

lankyti mokykloje. 

          68. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriaus įsakymu 

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

individualiame ugdymo plane prie mokinio nesimokomų dalykų  įrašoma „atleista“. Dalis 

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

Mokyklos sprendimu mokiniui, besimokančiam namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę. Šias pamokas galima panaudoti mokyklos nuožiūra mokinio pasiekimams 

gerinti. 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

69. Mokykla įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro sritys ir 

dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, pirmoji užsienio 

kalba, antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas: istorija, geografija; meninis 

ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas. 

70. Dėl jūrų kadetų ugdymo turinio specifikos mokiniui maksimalus pamokų skaičius per 

savaitę gali būti ne daugiau nei 10 procentų didesnis už minimalų mokiniui skiriamų pamokų 

skaičių, nurodytą bendruosiuose ugdymo planuose skiriamo bendro pamokų skaičiaus ir dalykų 

turinio tarp keleto dalykų ar tarp visų. 

71. Pradedantiesiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos  pirmąją  dalį bei naujai 

atvykusiems mokiniams nustatomas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis: 

            71.1. per adaptacinį laikotarpį stebima mokinių pažanga, bet  pasiekimai ir pažanga 

pažymiais nevertinami;  

            72.2. dalį ugdymo proceso leidžiama organizuoti ne pamokų forma. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

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

tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti 

mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etika arba tikyba  pasirenkama dvejiems metams: 5–6, 7–8, 9–

10  klasėms   

 74. Lietuvių kalba ir literatūra.  

74.1. Mokiniams, kurie mokėsi pagal pagrindinio ugdymo programą mokykloje, kurioje  

įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, ir nori tęsti mokymąsi mokykloje lietuvių 

mokomąja kalba, sudaromos sąlygos pasiekti bendrojoje programoje numatytus pasiekimus: 
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             74.1.1. vienerius mokslo metus jiems gali būti skiriama 1 papildoma lietuvių kalbos ir 

literatūros pamoka  per savaitę;  

            74.1.2. jei klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei mokyti 

skiriamos 2 ar daugiau papildomų pamokų, atsižvelgus į mokyklos turimas mokymo lėšas. 
 75. Užsienio kalbos.  

 75.1. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos.  

75.2. Antrosios užsienio kalbos mokoma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

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

pats renkasi antrąją užsienio kalbą iš mokyklos siūlomų kalbų: rusų, vokiečių.  

 75.3. Keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos,  galima tik tokiu 

atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta 

tos kalbos bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio 

mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui 

galimybės toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, 

mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis tos kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų 

skirtumus: 

          75.3.1. vienerius mokslo metus jam skiriama viena papildoma užsienio kalbos pamoka 

per savaitę; 

75.3.2. susidarius penkių ar daugiau tokių mokinių grupei klasėje ar mokykloje, visai 

mokinių grupei skiriamos dvi papildomos pamokos. 

75.4. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ir mokykla 

nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla įskaito 

mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Mokykla sudaro 

individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti 

papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose klasėse. 

 75.5. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o mokykla neturi tos kalbos mokytojo: 

 75.5.1. mokiniui sudaromos sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, 

kurioje vyksta tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Skiriant pamokų skaičių, 

vadovaujamasi Bendrųjų ugdymo planų 77 punktu; 

 75.5.1. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų (pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis) Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir rinkti 

kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus. Juos turi pateikti mokyklai pagal iš anksto 

priimtą susitarimą, kuriame numatytas atsiskaitymo laikas ir apibrėžti pasiekimų įvertinimo 

kriterijai. 

          76. Gamtos mokslai. Eksperimentams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų 

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

sąlygų atlikti eksperimentus mokykloje, sudaromos sąlygos juos atlikti kitoje mokykloje ar kitose 

tam tinkamose aplinkose.  

          77. Technologijos. 

 77.1. Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies 5–8 klasių mokiniai kiekvienoje 

klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir 

elektronikos technologijų programų;  

 77.2. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos  antrąją 

dalį, pradedama nuo privalomo 17 val. integruoto technologijų kurso; 

 77.3. Mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, atsižvelgiant į mokyklos 

ugdymo turinio specifiškumą, mokomi pagal mokyklos parengtą jachtų konstravimo pagrindų 

programą. 
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 78. Informacinės technologijos: 

            78.1. 7 klasėje –  37 dalyko pamokos. Mokymas organizuojamas tokia tvarka:  

pirmą pusmetį (apie 50 procentų metinių pamokų) pamokos skiriamos informacinių technologijų 

bendrosios programos kursui, o antrą pusmetį (apie 50 procentų pamokų) informacinių technologijų 

mokoma integruotai su kitais dalykais (matematika, gamtos ir socialiniais mokslais, kalbomis); 

pamokoje dirba vienas mokytojas; 

 78.2 8 klasėje mokiniai renkasi informacinių technologijų modulį ,,Kompiuterinio 

projektavimo pagrindai“. 

  79. Socialinis ugdymas.  

   79.1. Mokymasis per socialinių mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir 

panaudojant informacines komunikacines technologijas. 

   79.2. Mokant istorijos, geografijos ir pilietiškumo pagrindų, atsižvelgiama į 2019 metų 

nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus.  

    79.3. Siekiant gerinti gimtojo krašto (miesto) ir Lietuvos valstybės pažinimą, 

atsižvelgiant į esamas galimybes, istorijos ir geografijos mokymas organizuojamas netradicinėse 

aplinkose (pavyzdžiui, muziejuose). 

  79.4. Priimtas sprendimas Lietuvos laisvės kovų istorijai mokyti skirti 18 pamokų, 

integruojant temas į istorijos pamokas. 

            79.5. Į istorijos, geografijos dalykus integruojamos Lietuvos ir pasaulio realijos, 

nacionalinio saugumo ir gynybos temos, rizikos veiksnių, grėsmių ir pavojų analizė, Lietuvos 

gynybos politika, informacinių ir kibernetinių karų tikslai, metodai bei instrumentai, Lietuvos 

Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo, kovos su korupcija teisės aktų analizė. 

 80. Fizinis ugdymas.   

 80.1. Fiziniam ugdymui 5–7 klasėse skiriama po 3 val. per savaitę, 8–9 klasėse po 2 val., 

mokiniams sudaromos sąlygos lankyti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo pratybas 

mokykloje. 

 80.2. Klasės į grupes neskirstomos. 

 80.3. Organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose, atsižvelgiama į Higienos normos 

reikalavimus. 

 80.4. Po ligos ar traumų mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų sveikatos 

būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio 

negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, 

kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas. 

          80.5. Mokiniams, dėl ligos laikinai atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų,  mokykla 

siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 
81. Pagrindinio ugdymo programos dalykai ir jiems įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius 

per savaitę organizuojant ugdymą grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu: 

 

                          

                        Klasė 

 

 

Ugdymo sritys  

ir dalykai 

Klasė (mokinių skaičius) Iš viso 

dalyko 

val. 

Iš viso 

val. per 

m. m. 
5a 

(18) 

5b 

(18) 

6a 

(17) 

6b 

(11) 

7 

(26) 

8 

(16) 

9 

(17) 

Dorinis ugdymas          

Tikyba  1 (9)  1 1(7) 1 (8) 1 (5) 5 185 

Etika 1 1*(10) 1  1*(20) 1*(10) 1*(12) 2+4* 74+148* 

Kalbos          
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Lietuvių kalba ir 

literatūra 

5 5 5 5 5 5 4 34 
1258 

Užsienio kalba (1-oji) 

(anglų) 
3 3 3 3 3/3* 3 3 21+3* 777+111* 

Užsienio kalba  (2-oji) 

(rusų) 

  2 (20)  

2 
2 (15) 2 (14) 

 

8 
296 

(12) (8) 

Užsienio kalba (2-oji) 

(vokiečių) 

  2   
2*(3) 2*(3) 2+4* 74+148* 

(5) (3) 

Matematika ir 

informacinės 

technologijos 

         

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 27 999 

Informacinės 

technologijos 
1/1* 1/1* 1/1* 1 1/1*  1/1* 6+5* 222+185* 

Gamtamokslinis 

ugdymas 

         

Gamta ir žmogus 2 2 2 2    8 296 

Biologija     2 1 2 5 185 

Chemija      2 2 4 148 

Fizika     1 2 2 5 185 

Socialinis ugdymas          

Istorija 2 2 2 2 2 2 2 14 518 

Pilietiškumo pagrindai       1 1 37 

Geografija   2 2 2 2 2 10 370 

Meninis ugdymas          

Dailė 1 1 1 1 1 1 1 7 259 

Muzika 1 1 1 1 1 1 1 7 259 

Technologijos, kūno 

kultūra, žmogaus sauga 

         

Technologijos 2 2 2 2 2/2* 1 1,5 12,5+

2* 

462,5+ 

74* 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 3 2 2 19 703 

Žmogaus sauga 1 1    1 0,5 3,5 129,5 

Iš viso privalomų 

pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę (1) 

26 26 29 29 30 30 31 201 7437 

Dalykų moduliai          

Kompiuterinio 

projektavimo pagrindai 

     1**  1** 37** 

Nacionalinis saugumas 

ir krašto gynyba 

      1** 1** 37** 

Iš viso panaudota 

valandų mokinių 

ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti (2) 

     

1** 1** 2** 74** 

Neformalusis vaikų 

švietimas 

         

Žygio dainų pynė 1     1  2 74 

Judesio laboratorija   1    1 2 74 

Floristika       1 1 37 
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Sportiniai žaidimai  1  1    2 74 

Jaunieji teatralai 1     1  2 74 

Laivų modeliavimas     1   1 37 

Jachtų konstravimas  1     1 2 74 

Iš viso panaudota 

neformaliojo švietimo 

valandų (3) 

2 2 1 1 1 2 3 
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444 

Valandos, skirtos klasių 

dalinimui į grupes (4) 

1 2 1 0 7 3 4 18* 666* 

Iš viso panaudota 

valandų (1, 2, 3 ir 4 

suma) 

29 30 31 30 38 35 37 230 8621 

Jūreivystės, laivybos ir 

karybos pagrindų 

ugdymo programa*** 

         

Jūreivystė ir laivyba 2 2 2 2 2 

2**** 

2 2 16 592 

Karinio statuto ir 

rikiuotės pagrindai 

2 2 2 

 

2 2 1 11 407 

Išgyvenimo sausumoje 

ir jūroje pagrindai 

2 2            2 

 

2 2 1 11 407 

Kovinė savigyna 1 1 2 

            

2 2 2 10 370 

Iš viso Jūreivystės, 

laivybos ir karybos 

pagrindų ugdymo 

programos valandų 

7 7 6 4 10 8 6 48 

 

1776 

* Valandos, skirtos klasių dalijimui į grupes. 

** Valandos, skirtos mokinių poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti. 

*** Programa vykdoma pagal Jūrų kadetų ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-902,  nenaudojant ugdymo 

plane numatytų valandų, jos finansuojamos iš SB lėšų. 

**** Klasė dalijama grupėmis 

 

_______________________________ 

 

 

 

SUDERINTA                                                              SUDERINTA 

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos                                 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d.                                  Švietimo skyriaus vedėja  

protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. P6-1) 

                        Laima Prižgintienė 

    2020 m. rugpjūčio 31 d.  
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                                                                   Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos 

   2020–2021 mokslo metų ugdymo plano  

                             1 priedas 

 

 

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI 

BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS  

 

5–6 klasės 

Sveikatos, lytiškumo 

ugdymo(si) rengimo(si) 

šeimai sritys 

Temos Dalykai 

1. Sveikatos, sveikos 

gyvensenos ir šeimos 

samprata 

1. Sveikata – darnus kūno, psichikos ir 

tarpusavio santykių funkcionavimas.  

2. Gyvensenos ir aplinkos poveikis sveikatai.  

3. Sveika gyvensena – pagrindinis veiksnys, 

padedantis saugoti ir stiprinti sveikatą.  

 

 

Gamta ir 

žmogus 

4. Šeimos pagrindas – darnūs tarpusavio santykiai, 

rūpinimasis vienas kitu. 
Dorinis 

ugdymas 

2. Fizinis aktyvumas 1. Judėjimo, reguliarių fizinių pratimų, mankštos 

reikšmė normaliam organizmo vystymuisi. 

2. Fizinio aktyvumo formų įvairovė.  

3. Taisyklinga kūno laikysena – sveikatos pagrindas.  

4. Traumatizmo prevencija ir rizikos 

sumažinimas aktyviai judant.  

5. Saugus važiavimas dviračiu, riedlente, pačiūžomis 

ir taip toliau. 

Kūno kultūra 

3. Sveika mityba 1. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. 

2. Sveikatai palankių maisto produktų ir vandens 

reikšmė.  

3. Maisto produktai ir jų sudedamosios dalys.  

4. Sveikatai nepalankūs produktai.  

Technologijos 

4. Veikla ir poilsis 1. Dienotvarkės reikšmė normaliam organizmo 

augimui, vystymuisi ir sveikatai.  Klasės valandėlė 

2. Būdai ir priemonės, padedančios tausoti klausą ir 

regėjimą. 
Gamta ir 

žmogus 

3. Aktyvaus poilsio svarba, siekiant pailsėti po 

intensyvaus protinio darbo, naudojimosi IKT 

priemonėmis. 
Technologijos 

5. Asmens ir aplinkos 

švara 

1. Asmens švaros ir aplinkos tvarkos poveikis 

sveikatai.  

2. Asmens higienos reikalavimų ypatumai.  

3. Apsisaugojimo nuo užkrečiamųjų ligų būdai.  

4. Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai.  

5. Priemonės, padedančios apsisaugoti nuo žalingo 

aplinkos poveikio. 

Gamta ir 

žmogus 

6. Lytinis brendimas 1. Mergaičių ir berniukų kūno pokyčiai, emocijų Gamta ir 
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kaita paauglystėje. 

2. Mergaičių asmens higiena brendimo metu. 3. 

Vaiko vystymasis motinos įsčiose.  

žmogus 

4. Savo ir kito asmens privatumo gerbimas. Dorinis 

ugdymas 

5. Lytinio priekabiavimo ir smurto požymiai.  

6. Pagalbos šaltiniai, susidūrus su smurtu. Klasės valandėlė 

7. Savivertė 1. Adekvataus savęs vertinimo, pasitikėjimo savimi ir 

asmens savijautos bei elgesio sąsajos.  

2. Savo ir kito asmens individualumo, unikalumo ir 

vertingumo suvokimas. 

Dorinis 

ugdymas 

8. Emocijos ir jausmai 1. Pozityvios ir negatyvios emocijos.  

2. Pasitikėjimas savo jausmais ir išgyvenimais.  

3. Tinkama emocijų ir jausmų raiška.  

4. Stresą keliančios situacijos, būdai, padedantys 

nusiraminti, atsipalaiduoti, 

išgyvenus stiprius jausmus.  

Dorinis 

ugdymas 

9. Savitvarda 1. Dėmesio sutelkimo, valios stiprinimo svarba 

mokantis, siekiant užsibrėžto tikslo.  

2. Valios ugdymo būdai.  

3. Kritiškas gaunamos informacijos vertinimas.  

4. Kasdieninės pareigos šeimoje, mokykloje. 5. 

Sveikatai naudingi ir žalingi įpročiai.  

Klasės valandėlė 

10. Pozityvus, 

konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška 

1. Sveikata ir darnus gyvenimas. 

2. Asmeninių stiprybių  ir polinkių atpažinimas.  

3. Pagarba kitam žmogui, atsakomybė, mokėjimas 

priimti kitokius požiūrius, 

konsensuso ieškojimas. 

Dorinis 

ugdymas 

11. Draugystė ir meilė 1. Pagarbus bendravimas, jo svarba tarpusavio 

santykiams.  

2. Draugystės užmezgimas, palaikymas ir 

išsaugojimas.  

3. Vertybės, svarbios darniems tarpusavio santykiams 

šeimoje. 

4. Donorystės esmė ir prasmė. 

Dorinis 

ugdymas 

12. Atsparumas 

rizikingam elgesiui 

1. Veiksniai, sukeliantys ir skatinantys rizikingą 

elgesį. 

2. Fizinio, emocinio, seksualinio smurto ir prievartos 

formos ir pagalbos šaltiniai.  

3. Žiniasklaidos formuojami moterų ir vyrų 

stereotipai, pasidavimas / atsparumas jiems.  

Klasės valandėlė 

4. Saugus ir atsakingas elgesys virtualiojoje erdvėje. Informacinės 

technologijos 

 

7–8 klasės 

Sveikatos, lytiškumo 

ugdymo(si) rengimo(si) 

šeimai sritys 

Temos 

Dalykai 
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1. Sveikatos, sveikos 

gyvensenos ir šeimos 

samprata 

1. Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, aplinka.  

2. Gyvenimo būdo įtaka sveikatai. Sveikatos 

apsaugos įstaigos ir jų teikiamos paslaugos. 

 

 

Biologija  

3.Darnios šeimos bruožai.  

4.Atsakingos tėvystės ir motinystės principai. 
Dorinis 

ugdymas 

2. Fizinis aktyvumas 1. Judėjimo ir reguliariai atliekamų fizinių pratimų 

trumpalaikė ir ilgalaikė nauda  

2. Maisto papildų, keičiančių kūno svorį, gerinančių 

sportinius laimėjimus, poveikis ar žala sveikatai.  

3. Fizinis aktyvumas – tinkamas kūno masės 

reguliavimo būdas.  

4. Taisyklingos laikysenos išsaugojimas.  

5. Susižalojimų ir traumų rizikos prevencija, 

sportuojant ir atliekant įvairią fizinę veiklą. 

Kūno kultūra 

3. Sveika mityba 1. Paros maisto raciono poreikis pagal maisto 

produktų grupes. 

2. Sveikatai palankios mitybos pavyzdžiai.  

3. Mityba paauglystėje, rekomenduojamas maisto 

racionas paaugliams. 

4. Sveikatai palankūs ir nepalankūs kūno masės 

reguliavimo būdai. Kūno įvaizdis.  

5. Valgymo sutrikimai, jų priežastys, požymiai ir 

pasekmės.  

Technologijos 

4. Veikla ir poilsis 1. Dienotvarkės reikšmė normaliam augimui ir 

vystymuisi.  Klasės valandėlė 

2. Pagrindinės priežastys, sukeliančios klausos, regos 

sutrikimus ir traumas.  

3. Būdai ir priemonės, padedančios išsaugoti regą ir 

klausą (regos ir klausos higiena). 

Biologija  

5. Asmens ir aplinkos 

švara 

1. Asmens higienos įtaka asmeniui ir socialiniams 

santykiams. Klasės valandėlė 

2. Savęs ir kitų apsauga nuo užkrečiamųjų ligų. 

3. Informacija higienos priemonių etiketėse. 4. 

Aplinkos ekologija ir ergonomika. Būdai sumažinti 

žalingą aplinkos poveikį. 

Biologija 

6. Lytinis brendimas 1. Kūno pokyčiai paauglystėje. 

2. Brendimo laikotarpiu iškylančių sunkumų 

sprendimo būdai. 

3. Lytinė orientacija. Ankstyvų lytinių santykių 

pasekmės fizinei, psichinei, socialinei gerovei.  

Biologija 

4. Susižavėjimo ir meilės raiškos būdai 

paauglystėje.  

5. Asmens teisė į asmeninę erdvę ir privatumą.  

Dorinis 

ugdymas 

7. Savivertė 1. Pasitikėjimas savimi.  

2. Kas gali daryti teigiamą ar neigiamą įtaką 

nuomonei apie save?  

3. Kaip teigiamas ar neigiamas savęs vertinimas 

Klasės valandėlė 
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veikia asmens savijautą ir sveikatą? 

8. Emocijos ir jausmai 1. Kaip emocijų ir jausmų raiška gali padėti arba 

pakenkti pačiam asmeniui ir kitiems?  

2. Kokie yra pagrindiniai poreikiai ir kuo svarbus 

saviraiškos poreikis? Kokie tinkami saviraiškos 

būdai?  

3. Kodėl svarbi savireguliacija ir savikontrolė?  

4. Kokią reikšmę dėmesio sutelkimui ir protinei 

veiklai turi poilsis ir atsipalaidavimas?  

5. Ką reiškia sąmoningas ir atsakingas elgesys? 

Klasės valandėlė 

9. Savitvarda 1. Kokie veiksniai padeda / trukdo patirti sėkmę?  

2. Kaip pasiekti tikslus, kokie galimi 

alternatyvūs tikslo pasiekimo būdai?  

3. Kodėl svarbus įsipareigojimų įgyvendinimas? 

Klasės valandėlė 

10. Pozityvus, 

konstruktyvus 

mąstymas ir saviraiška 

1. Kaip žmogaus kūną ir psichiką veikia 

stresinės situacijos, kodėl ilgalaikis stresas turi 

neigiamą poveikį sveikatai?  

2. Kokių problemų kyla ir kokiais sveikatai 

palankiais būdais galima spręsti kylančias problemas 

ir sunkumus? 

Dorinis 

ugdymas 

11. Draugystė ir meilė 1. Kiekvieno žmogaus individualumas, unikalumas ir 

lygiavertiškumas. 

2. Draugystės, įsimylėjimo ir meilės panašumai ir 

skirtumai.  

3. Įsipareigojimai, atsakomybė ir sąžiningumas – 

artimų santykių pagrindas.  

4. Pagarbus bendravimas, jo svarba tarpusavio 

santykiams. 

Dorinis 

ugdymas 

12. Atsparumas 

rizikingam elgesiui 

1. Situacijų, kuriose gali susilaukti kitų žmonių 

spaudimo, nusakymas ir priežasčių aiškinimas. Kur 

kreiptis pagalbos, kai vienas spaudimo negali 

atlaikyti? 

2. Rizikingo elgesio pasekmės ir tinkami būdus joms 

išvengti.  

3. Kaip įvairiose situacijose galima padėti asmeniui 

ar asmenims, patiriantiems fizinį smurtą, psichologinį 

spaudimą, patyčias, 

seksualinį priekabiavimą, prievartą?  

Klasės valandėlė 

4. Saugus ir atsakingas elgesys virtualiojoje erdvėje. Informacinės 

technologijos 

 

9–10 kl. 

Sveikatos, lytiškumo 

ugdymo(si) rengimo(si) 

šeimai sritys 

Temos 

Dalykai 

1. Sveikatos,  

sveikos gyvensenos ir 

šeimos sampratos 

2. Kaip pasirinktas asmeninis ir visuomenės  

gyvenimo būdas gali turėti įtakos ateities kartų 

gyvenimo sąlygoms.  

3. Psichiką veikiančių medžiagų poveikis  

Biologija 
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žmogaus ir palikuonių sveikatai. 

4. Šeimos reikšmė asmens ir visuomenės  

gyvenime.  

5. Tinkami ir netinkami santuokos sudarymo,  

šeimos kūrimo motyvai. Būsimo sutuoktinio 

asmenybės pažinimo svarba būsimos šeimos darnos 

siekiui įgyvendinti.  

6. Asmenų lygiavertiškumo, atsakomybės,  

pareigų pasidalijimo šeimoje principų svarba.  

Dorinis 

ugdymas 

 7. Požiūriai į šeimą. Lyčių vaidmuo, pareigos,  

vertybės šeimoje. 

Dorinis 

ugdymas 

8. Svarsto santuokos, šeimos reikšmę ir įtaką  

asmeniniam gyvenimui ir visuomenės gerovei.  

9. Paaiškina būtinybę pažinti būsimo sutuoktinio  

asmenybę. Suvokia atsakingo šeimos planavimo 

principus.  

10. Supranta lyčių lygiavertiškumo ir  

atsakomybių šeimoje pasidalijimo svarbą. Nurodo 

galimas skyrybų priežastis ir pasekmes, tinkamus 

bendravimo išsiskyrus būdus. 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

2. Fizinis aktyvumas 1. Taisyklinga laikysena. Skoliozė. Plokščiapėdystė. 

Organizmo grūdinimas. 

Biologija 

2. Fizinių galių ugdymo įtaka asmenybės savybėms. 

3.  Organizmo pokyčiai, vykstantys dėl įvairių fizinių  

krūvių poveikio. Streso valdymo būdai. 

4. Visavertės mitybos svarba (teigiamas ir neigiamas 

dietų poveikis). 

Kūno kultūra 

3. Sveika mityba 1. Sveikos mitybos taisyklės. Virškinimo trakto ir 

virškinimo liaukų veikla. Maisto priedai: už ar prieš. 

2. Genetiškai modifikuoti maisto produktai: gerosios 

ypatybės ir keliami pavojai. 

Biologija 

4. Veikla ir poilsis 1. Asmeninės dienotvarkės reikšmė fiziniam ir 

protiniam darbingumui. 

Biologija 

2. Kodėl laikas yra dovana?  Dorinis 

ugdymas 

5. Asmens ir aplinkos 

švara 

1.Užkrečiamos ligos, jų priežastys, pasekmės 

žmogaus organizmui. Apsaugos būdai.  

2. ŽIV/AIDS. 

Biologija 

6. Lytinis brendimas 1. Žmogaus lytinis dauginimasis. Šeimos sukūrimas 

ir lytinis gyvenimas. Lytinių hormonų vaidmuo 

žmogaus organizme. 

Biologija 

2. Vienas už kitą paslaptingesni? Mano kūnas – mano 

šventovė? Ar skaistumas šiandien dar madingas? Ką 

Bažnyčia kalba apie lytiškumą ir meilę? Kas yra 

homoseksualizmas?  

Dorinis 

ugdymas 

3. Vaisingumas – Dievo dovana. Kliūtys gyvybei 

atsirasti. Abortas. Dirbtinis apvaisinimas bei 

klonavimas. 

Dorinis 

ugdymas 

4. Socialinė atskirtis. Toleruoti kitą ir kitokį. Pilietiškumo 

pagrindai 

7. Atsparumas 

rizikingam elgesiui 

1. Fizinis, psichinis, seksualinis smurtas. Atsitiktinių 

lytinių santykių pasekmės (nėštumas, lytiškai 

Biologija 
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plintančios ligos). Kaip išvengti lytinės prievartos? 

2. Kokiu būdu sakau smurtui „Ne“? Ar tikrai ,,karas 

ir taika prasideda šeimoje“? (pal. Motina Teresė) 

Dorinis 

ugdymas 

3. Jaunimo kultūra – kas man tinka, o kas ne? Dorinis 

ugdymas 

8. Emocijos ir jausmai  1. Ugdytis valią. Dorinis 

ugdymas 

2. Nepasiduoti neigiamoms emocijoms ir jausmams, 

stengtis juos tinkamai reikšti. 

Dorinis 

ugdymas 

9. Atsparumas 

rizikingam elgesiui 

1. Būti budriam ir atspariam rizikingose situacijose. Dorinis 

ugdymas 

2. Netoleruoti smurto ir jam pasipriešinti. Dorinis 

ugdymas 

3. Saugiai ir pagarbiai elgtis virtualioje erdvėje. Dorinis 

ugdymas, 

informacinės 

technologijos 

10. Feeling Good 1. Sveiko gyvenimo būdai. Pagrindinės mitybos 

teorijos. Gyvensenos keitimas 

2. Paaiškina, kaip pagaminti mėgstamus sveikatai 

palankius patiekalus. 

Užsienio (anglų) 

kalba 

11. Psichikos sveikata 1. Savo tapatumo, unikalumo suvokimo reikšmė. Lietuvių kalba ir 

literatūra 

2. Emocijos ir jausmai. Įvairiose situacijose kylantys 

jausmai. Jų pažinimo svarba norint valdyti savo 

elgesį, ugdyti savikontrolę, puoselėti gerus tarpusavio 

santykius su aplinkiniais. 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

3. Patyčios ir smurtas. Kaip to išvengti? Prekyba 

žmonėmis. Atpažinkite pavojų. 

Pilietiškumo 

pagrindai 

4. Stiprios valios reikšmė ir prasmė žmogaus 

gyvenimui. 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

5. Gyvenimo prasmės, gyvenimo kokybės, darnaus 

vystymosi sampratos, jų sąsajos su asmens psichikos 

sveikata.  

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

12. Tausoti ir stiprinti 

savo, šeimos ir 

bendruomenės sveikatą  

1. Narkotikų poveikis organizmo sistemoms ir 

organams.  

2. Ką galime daryti ir kaip derėtų elgtis? 

Klasės valandėlė 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



25 

 

                                                                  Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos 

    2020–2021 mokslo metų ugdymo plano  

                             2 priedas 

 

 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS INTEGRAVIMAS (REKOMENDUOJAMOS 

TEMOS DALYKŲ PAMOKOMS IR KLASĖS AUKLĖTOJO  VEIKLAI) 

 

Ugdymas karjerai Dalykas Tema Klasės  

Karjeros 

planavimas ir 

įgyvendinimas  

Lietuvių kalba  Prašymo rašymas. Interviu 

Reportažas. Recenzija 

Pokalbio mokymas. Laiško rašymas 

5–8 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Užsienio 

kalbos 

Šeimos narių profesija. 

Paslaugos. 

Mano vertybės 

Miesto diena 

Planai ateičiai 

Skirtingi pasirinkimai 

5–8 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Biologija  Kaip dirba mokslininkai 

Nervų sistema 

7 

7 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Fizika  Mechaninis judėjimas 8 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Matematika  Statistinis duomenų tvarkymas 5–8 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Gamta ir 

žmogus 

Žmogaus organizmo darbas 

Kaip prižiūrėti dantis? 

Gamtos tyrinėtojai. Kas jie? 

5–6 

Savęs ir karjeros 

galimybių 

pažinimas 

Informacinės 

technologijos 

Internetas ir jo galimybės 

Darbas MS Word programa 

Pareigybių aprašai 

CV, dalykinio laiško  rašymas 

5–8 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Istorija  Technikos perversmas 

Mokslas, kultūra, švietimas 

Žemės ūkio ir pramonės raida 

5–8 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Geografija  Pasaulio ūkio sektoriai 

Kosmoso tyrinėjimas 

Žemės gelmės, vanduo, oras 

6–8 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Technologijos  Medžio ir metalo apdirbimo verslai 

Siuvimo pramonė 

Stalo tekstilė 

Interjero dizainas 

Maisto produktų gamyba, kulinarinis paveldas 

Audimo tradicijos 

 

5–8 

Savęs ir karjeros 

galimybių 

pažinimas 

Klasės 

auklėtojas 

Mokinio  interesų tyrimo klausimynai 

Pažintinės išvykos 

Susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis 

5–8 

Karjeros galimybių 

pažinimas 

Dorinis 

ugdymas 

 

 

 

Savo asmenybės, kompetencijų pažinimas. 

Socialinė aplinka. Socialinių vaidmenų poveikis 

karjeros sprendimams.         Gyvenimo ir 

karjeros tikslų (prioritetų) kėlimas, vertinimas ir 

derinimas 

9 
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Informacinės 

technologijos 

Informacijos rinkimas, sisteminimas apie 

mokymosi galimybes bei jos panaudojimas 

sudarant karjeros planą 

9 

 Technologijos Istorinė profesijų kaita 9 

Klasės 

valandėlė 

Adaptacijos mokymosi aplinkoje poveikis 

mokymosi rezultatams 

 

_________________________________ 
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                                                                 Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos 

   2020–2021 mokslo metų ugdymo plano  

                             3 priedas 

 

 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO 

PREVENCIJOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į 5–8 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ 

 

Klasė Valandų sk. 

per mokslo 

metus 

Dalykas Val. 

skaičius 

Temos 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

Dorinis ugdymas 

 

 

Lietuvių kalba ir 

literatūra  

Informacinės 

technologijos 

Istorija 

 

Gamta ir žmogus 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Pagalbos prieš tyčiojimąsi, smurtavimą, 

kenksmingus polinkius būdai 

Aktyvus ir pasyvus rūkymas 

Rūkymas – kaip „įvaizdžio“ dalis 

 

Masinių informacinių priemonių, reklamos 

poveikis 

Draudimai pirkti, vartoti, nešti alkoholinius 

gėrimus 

Alkoholio poveikis paauglio sveikatai ir 

elgesiui 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

Dorinis ugdymas 

 

Istorija 

 

Dailė 

 

Gamta ir žmogus 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

Saugios aplinkos kūrimo prielaidos 

Rizikos problemos gyvenime 

Trumpalaikiai ir ilgalaikiai alkoholio 

poveikio padariniai 

Draudimai pirkti ir vartoti alkoholį, tabaką, 

toksines medžiagas 

Neigiamas rūkymo poveikis fiziniam 

aktyvumui 

Priklausomybės atsiradimas vartojant 

psichiką veikiančias medžiagas 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

Istorija 

 

 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Dorinis ugdymas 

Biologija 

2 

 

 

1 

 

1 

2 

Mano poreikiai ir kitų teisės 

Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimą 

Vyskupo A. Valančiaus blaivystės idėjų 

raida 

Ankstyvojo nėštumo pasekmės 

Tabako žala paauglio sveikatai ir 

asmenybei 

Elgesio pokyčiai patiriant įvairaus laipsnio 

apsvaigimą 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

 

Dorinis ugdymas 

 

Biologija 

 

 

Chemija 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

Konfliktai ir nelaimingi atsitikimai kaip 

alkoholio vartojimo pasekmė 

Aktyvus ir pasyvus rūkymas 

Pagalba vartojantiems toksines medžiagas 

Alkoholio reklamos tikslai ir pateikimo 

metodai 

Priklausomybės nuo toksinių medžiagų 

atsiradimas 

Pavojai alkoholinius gėrimus maišant su 
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kitomis psichiką veikiančiomis 

medžiagomis 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Dorinis ugdymas 

 

Biologija 

 

 

 

 

Istorija 

 

Dorinis ugdymas 

 

Biologija 

 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

 

 

Dorinis ugdymas 

 

Biologija 

Ekonomika ir 

verslumas 

Dailė 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Rūkymo pasekmės fizinei ir psichikos 

sveikatai. 

Priklausomybė nuo tabako ir pagalbos 

rūkančiui būdai. 

Kova prieš rūkymą pasaulyje (reklamos ir 

pardavimo kontrolė). 

 

Alkoholio vartojimo pasekmės fizinei ir 

psichikos sveikatai. 

Priklausomybės nuo alkoholio rizikos 

veiksniai. 

Įvairūs pagalbos būdai šeimos nariams, 

turintiems problemų dėl alkoholio 

vartojimo. 

Reklamos ir pardavimo kontrolė. 

 

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

pasekmės fizinei ir psichikos sveikatai. 

Priklausomybės rizikos veiksniai.  

Įvairūs pagalbos būdai vartojantiems 

psichiką veikiančias medžiagas.  

Įstatymai, susiję  su psichiką veikiančių 

medžiagų apyvarta.  

Netiesioginė  reklama.  

Narkotikų legalizavimo judėjimas ir 

grėsmės. 

 

______________________________________ 
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                                                                  Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos 

   2020–2021 mokslo metų ugdymo plano  

                                                                                                 4 priedas 

 

 

ETNINĖS KULTŪROS  BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į 

DALYKŲ PROGRAMAS 

 

5–6 klasės 

Eil. 

Nr. 

Teminė sritis Mokomasis dalykas 

1. Šeima, giminė ir tradicijos Lietuvių kalba ir literatūra, etika, istorija 

2. Paprotinis elgesys ir vertybės Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika 

3. Mitybos ir sveikatos tausojimo 

papročiai 

Technologijos  

4. Etnografiniai regionai Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

geografija, technologijos 

5. Gyvenamoji aplinka Istorija, lietuvių kalba ir literatūra, 

geografija 

6. Gamta tradicinėje kultūroje Lietuvių kalba ir literatūra, gamta ir 

žmogus 

7. Kalendorinės šventės ir papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, muzika, 

dailė, technologijos  

8. Tradiciniai darbai ir amatai Dailė, technologijos, istorija 

9. Liaudies kūryba Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

technologijos 

 

7–8 klasės 

Eil. 

Nr. 

Teminė sritis Mokomasis dalykas 

1. Bendruomenė ir tradicijos Istorija, etika  

2. Paprotinis elgesys ir tradicinis  

etiketas 

Lietuvių kalba ir literatūra, etika,  

muzika  

3. Namai etninėje kultūroje Lietuvių kalba ir literatūra, dailė, 

technologijos 

4. Pasaulėjauta, mitologija ir religija Lietuvių kalba ir literatūra, istorija  

5. Kalendoriniai papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, muzika, 

dailė, technologijos 

6. Tradiciniai amatai Dailė, technologijos, istorija  

7. Tautinis kostiumas Dailė, technologijos  

 

9–10 klasės 

Eil. 

Nr. 

Teminė sritis Mokomasis dalykas 

1. Tauta ir tradicijos  Lietuvių kalba ir literatūra, istorija  

2. Paprotinė teisė ir elgesys Lietuvių kalba ir literatūra, istorija, etika 

3. Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir apeigos Lietuvių kalba ir literatūra, istorija, dailė, 

muzika 

4. Jaunimo brandos apeigos ir papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, dailė, muzika, 
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etika 

5. Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra 

Istorija, geografija, dailė 

6. Tradicinė ūkinė veikla Istorija, muzika, technologijos, ekonomika 

ir verslumas 

7. Liaudies astronomija. Lietuvių kalba ir literatūra, geografija, 

matematika , dailė 

8. Kalendoriniai papročiai Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, istorija, 

technologijos, dailė, muzika 

9. Liaudies kūryba Lietuvių kalba ir literatūra, istorija, dailė, 

muzika, technologijos, 

________________________________ 

 


