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JONIŠKIO R. GATAUČIŲ MARCĖS KATILIŪTĖS MOKYKLOS  
2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla (toliau – mokykla) vykdo 
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Mokyklos 2021–2022 
ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas (toliau – ugdymo planas) reglamentuoja ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programų, pradinio ir pagrindinio ugdymo 
individualizuotų programų, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų jas pritaikius mokiniams, 
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų 
švietimo programų įgyvendinimą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas: 

1.1.  ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal mokyklos ikimokyklinio ugdymo 
programą „Čia kelio pradžia“, kuriai pritarė Joniškio rajono savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio 
15 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai“, patvirtintą Joniškio 
r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-274;  

1.2. priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo 
programą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-124. 

2. Ugdymo plano tikslas: suformuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą,  
sudarant lygias galimybes  kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos, geresnių ugdymo(si) 
rezultatų, įgyti socialinių, emocinių įgūdžių ir mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir 
dalykinių kompetencijų. 

3. Ugdymo plano uždaviniai: 
3.1. numatyti priemones ir būdus, užtikrinančius ugdymo turinio įgyvendinimą; 
3.2. nurodyti pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti; 
3.3. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, 

mokytojo ir tėvų (globėjų, rūpintojų), siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi, paremto 
tarpusavio pasitikėjimu, socialiniu atsakingumu, savitvarda ir sąmoningumu. 

3.4. ypatingą dėmesį skirti mokinių ir mokytojų mokymosi mokytis kompetencijai 
tobulinti. 

 
II SKYRIUS 

2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMAS 

4. Mokyklą lankė 164 vaikai (2 ikimokyklinio ugdymo grupės (29 vaikai), 1 
priešmokyklinio ugdymo grupė (14 vaikų) ir 10 komplektų 1–10 klasių (121 mokinys). Dirbo 28 
mokytojai, 3 mokytojų padėjėjai. 

5. 2020–2021 mokslo metų Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos ugdymo 
planas sėkmingai įgyvendintas. Pravestų pamokų skaičius atitiko mokomiesiems dalykams skirtų 
pamokų skaičių ir bendrųjų ugdymo planų reikalavimus. Mokinio krepšelio lėšų pradinio ir 
pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti užteko. Mokslo metai baigti derinant kasdienį 
kontaktinį ir nuotolinį mokymą. Neformalusis švietimas organizuotas, atsižvelgiant į mokinių 
poreikius, mokytojų kompetencijas. 

6. Įgyvendinant 2020–2021 m. m. mokyklos veiklos tobulinimo planą, atlikus  
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apklausą, mokyklos pažangos anketose (skirtose 5–10 klasių mokiniams) gauti rezultatai:  

6.1. teiginio „Per paskutiniuosius 2 mėnesius mokykloje iš manęs niekas nesišaipė, 
nesijuokė“ vidutinė vertė padidėjo nuo 2,7 iki 3,6 karto; 

6.2.  teiginio „Gebu vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti savo laiką“ vertė 
padidėjo nuo 3,2 iki 3,4 karto; 

6.3.  interaktyvių apklausų metu 66 proc. tėvų (globėjų/rūpintojų), įsitraukusių į 
mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos analizavimą, tai vertina teigiamai. 

7. 2017–2021 m. m. mokinių mokymosi pasiekimai: 

Mokslo 
metai 

Mokinių 
skaičius 

Pasiekimų lygiai (mokinių skaičius, procentai) Pažangumas 
Nepasiekė 

patenkinamo 
Patenkinamas Pagrindinis Aukštesnysis  

2017–2018 143 5 (4 proc.) 102 (71 
proc.) 

22 (15 
proc.) 

14 (10 proc.) 96 proc. 

2018–2019 130 6 (5 proc.) 75 (57 proc.) 38 (29 
proc. 

11 (9 proc.) 95 proc. 

2019–2020 118 2 (2 proc.) 59 (50 proc.) 47 (40 
proc.) 

9 (8 proc.) 98 proc. 

2020–2021 121 1 (0,82 
proc.) 

76 (62,8 
proc.) 

34 (28,1 
proc.) 

10 (8,26 
proc.) 

99,18 proc. 

8. Mokinių pasiskirstymas pagal mokymosi lygius: 
8.1. mokyklos pažangumas 99,18 proc.; 
8.2.  aukštesnysis – 8,26 proc.; 
8.3.  pagrindinis – 28,1 proc.; 
8.4.  patenkinamas – 62,8 proc.; 
8.5. nepasiekė patenkinamo 0,82 proc. ( 9 klasės 1 mokinys  mokyklos direktoriaus 

2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. M-20 paliekamas kartoti ugdymo programos). 
9. Klasių valandėlių metu mokiniai pildė asmeninės pažangos patvirtintas formas. 

Mokinių pažangai aptarti organizuoti mokyklos tarybos (1), metodinės tarybos (6), mokytojų 
tarybos (4), vaiko gerovės komisijos (14) posėdžių, 37 mokytojų pasitarimai. Dėl COVID -19 
pandemijos nevyko  atvirų durų savaitė. 

10.  Mokinių pasiekimai: 
10.1. pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimai  

 
10.2. 10 klasės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos metiniai 

įvertinimai 
 

 Matematika Lietuvių kalba ir literatūra 
Pažymiai 
2019–2020  m. m. 

10–9 8–6 5-4 3–1 10–9 8–6 5–4 3–1 

Mokinių skaičius 1 6 3 0 1 4 5 0 
Mokinių proc. 10 60 30 0 10 40 50 0 

 
Pažymiai 
2020–2021  m. m. 

10–9 8–6 5-4 3–1 10–9 8–6 5–4 3–1 

Mokinių skaičius 1 5 4 0 1 5 4 0 
Mokinių proc. 10 50 40 0 10 50 40 0 

Mokslo metai Lietuvių kalba ir literatūra  Matematika  
Įvertinimo vidurkis 

2017–2018 5,13 2,88 
2018–2019 4,3 3,6 
2019–2020 nevyko nevyko 
2020–2021 5,5 5,25 
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10.3. akademiniai pasiekimai: 
10.3.1 teisinių žinių konkurse ,,Temidė“ mokyklos komanda Joniškio rajono ir 

zoniniame konkursuose užėmė I vietas (pirmą kartą mokyklos istorijoje); 
10.3.2. tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra 2021“ Joniškio rajono mokinių  

1kl. tarpe – užimta III vieta; 3 kl. tarpe – užimta III vieta; 8 mokiniai pateko į Joniškio rajono 
geriausiųjų dešimtuką. Konkurse dalyvavo 7,4 proc. mokinių, į geriausiųjų Joniškio rajono mokinių 
dešimtuką pateko 6,6 proc. mokinių; 88,9 proc. konkurse dalyvavusių mokinių pateko į rajono 
geriausiųjų dešimtuką; 

10.3.3. Joniškio r. geriausiųjų knygų skaitytojų konkurse ,,Knygų pelėda“ 6 kl. mokinys 
užėmė II vietą; 5–6 klasių mokinių  ir 7–8 klasių mokinių komandos užėmė II vietas; 

10.3.4. Joniškio r. švietimo įstaigų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse 
,,Vaikams mokyklėlė meilę, gėrį sėja“  3 klasės mokinys ir 4 klasės mokinys užėmė III vietas; 

10.3.5. Joniškio r. mokyklų 6 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje užimta III vieta. 
11. Mokyklos mokiniai savo žinias ir gebėjimus pasitikrino dalyvaudami 

Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Rezultatai aptarti mokytojų pasitarimuose, 
metodinėje taryboje 

12. Bendra mokyklos lankomumo suvestinė: 
 Iš viso praleista 

pamokų 
Pateisinta Nepateisinta 

2018–2019 m. m.  10761 9102 1659 
2019–2020 m. m.  6845 6121 724 
2020–2021 m. m.  4129 3087 1042 

 
2018–2019 m. m. 1 mokiniui praleistų pamokų tenka 82,78; nepateisintų pamokų – 

12,76; 
2019–2020 m. m. 1 mokiniui praleistų pamokų – 58,01; nepateisintų pamokų – 6,14; 
2020–2021 m. m.  1 mokiniui praleistų pamokų – 34,12; nepateisintų pamokų – 8,61. 
13. Mokykla tęsė dalyvavimą „Obuolio draugai“ ir ,,Zipio draugai” prevencinėse 

programose.  
14. Visi mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programą, atliko socialinę 

pilietinę veiklą pagal mokykloje nustatytą tvarką. 
15. Per mokslo metus mokiniams, tėvams ir mokytojams buvo sudarytos sąlygos teikti 

pastabas ir pageidavimus ugdymo turinio įgyvendinimo ir formavimo klausimais.  
16. Siekiant išsiaiškinti neformaliojo švietimo poreikį, buvo atliktos mokinių ir tėvų 

apklausos. Daugiau nei 70 proc. mokinių tėvų ir mokinių mokyklos ugdymo proceso organizavimą 
vertino gerai ir labai gerai. 

17. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė atliko įsivertinimą:  
17.1. veiklos sritis 2. Ugdymas (is) ir mokinių patirtys. Tema 2.3. Mokymosi patirtys. 

Veiklos rodiklis 2.4.2. Mokinių įsivertinimas;  
17.2. veiklos sritis 4. Lyderystė ir vadyba. Tema. 4.2 Mokymasis ir veikimas 

komandomis. Veiklos rodiklis 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais/globėjais; 
17.3. parengtos mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos. 

 

III SKYRIUS 
MOKSLO METŲ TRUKMĖ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
18. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia: 
18.1. 2021–2022 m. m. – 2021 m. rugsėjo 1 d. (trečiadienis); 
18.2. 2022–2023 m. m. – 2022 m. rugsėjo 1 d. (penktadienis). 
19. Ugdymo proceso trukmė ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikams 165 

ugdymo dienos; vaikų užimtumas vykdomas: 
19.1. 2021–2022 m. m. – iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.; 
19.2. 2022–2023 m. m. –  iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.  
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20. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos (35 savaitės, 
ugdymo proceso pabaiga birželio 9 d. (nevykdant veiklos šeštadieniais ir švenčių dienomis). 

21. Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 savaitės, 
ugdymo proceso pabaiga birželio 23 d. (nevykdant veiklos šeštadieniais ir švenčių dienomis). 

22. Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario 
(Velykų) ir vasaros atostogos:  

Atostogos 2021–2022 m. m 2022–2023 m. m. 
Rudens atostogos priešmokyklinės 
grupės ugdytiniams (PUG), 1–10 kl. 
mokiniams 

2021-11-03–2021-11-09 
(data pakeista mokyklos 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. 
įsakymu Nr. V-207) 

2022-10-31–2022-11-04 

Žiemos (Kalėdų) atostogos PUG,1–10 
kl. mokiniams 

2021-12-27–2022-01-07 2022-12-27–2023-01-06 

Žiemos atostogos PUG, 1–10 kl. 
mokiniams 

2022-02-14–2022-02-18 2023-02-13–2023-02-17 

Pavasario (Velykų) atostogos PUG,  
1–10 kl. mokiniams 

2022-04-19–2022-04-22 2023-04-11–2023-04-14 

Vasaros atostogos 1–4 kl. mokiniams 2022-06-10–2022-08-31 2023-06-10–2023-08-31 
Vasaros atostogos 5–10 kl. mokiniams 2022-06-24–2022-08-31 2023-06-24–2023-08-31 

Pastaba. Klasių vasaros atostogų pradžios data gali keistis dėl 33.8 papunktyje 
numatytų ir įvykusių veiklų. 

23. Mokyklos ir mokytojų tarybos sprendimu,  ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio 
ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė: 

23.1. 2021–2022 m. m. I pusmetis – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 21 d.; II pusmetis 1–4 
kl. – nuo sausio 24 d. iki birželio 9 d; 5–10 klasės – nuo sausio 24 d. iki birželio 23 d.; 

23.2. 2022–2023 m. m.  I pusmetis – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 20 d.; II pusmetis 1–4 
kl. – nuo sausio 23 d. iki birželio 9 d;. 5–10 klasės – nuo sausio 23 d. iki birželio 23 d. 

24. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, išskyrus 5 šeštadienius arba šventines 
dienas (nurodyta susitarimuose). 

25. Pamokos pradedamos 8.30 val., priešmokyklinės grupės, 1 klasės mokiniams 
pamokos trukmė – 35 min., 2–10 klasių mokiniams pamokos trukmė – 45 min. 

Pamokų laikas:  
 Kai pamokos vyksta srautais Kai pamokos 

vyksta ne srautais 
1, 2, 5–7 klasės 3, 4, 8–10 klasės 1–10 klasės 

1 pamoka 8.30–9.15 8.45–9.30 8.30–9.15 
2 pamoka 9.30–10.15 9.45–10.30 9.25–10.10 
3 pamoka 10.30–11.15 10.45–11.30 10.20–11.05 
4 pamoka 11.30–12.15 11.45–12.30 11.25–12.10 
5 pamoka 12.30–13.15 12.45–13.30 12.30–13.15 
6 pamoka 13.30–14.15 13.45–14.30 13.25–14.10 
7 pamoka 14.30–15.15 14.45–15.30 14.20–15.05 
8 pamoka 15.30–16.15 15.45–16.30 15.15–16.00 

(punktas pakeistas mokyklos direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-207) 
 
26. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ar esant aplinkybėms 
mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 
organizavimo būdu reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede. Sprendimą dėl ugdymo 
proceso perorganizavimo konkrečiose savivaldybėse, infekcijos paūmėjimo atveju priims 
Vyriausybė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikimu, atsižvelgusi į Sveikatos apsaugos 
ministerijos siūlymą. Nuotolinio ugdymo(-si) metu pamokos pradedamos 9.00. Priešmokyklinės 
grupės, 1 klasės mokiniams pamokos trukmė – 35 min. 2–10 klasių mokiniams pamokos trukmė –  
45 min.  
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Pamokų laikas: 
1 pamoka 9.00–9.45 
2 pamoka 10.00–10.45 
3 pamoka 11.00–11.45 
4 pamoka 12.00–12.45 
5 pamoka 13.00–13.45 
6 pamoka 14.00–14.45 
7 pamoka 15.00–15.45 
8 pamoka 16.00–16.45 

27. Mokyklos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 
gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius 
ugdymo procesą, mokyklos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, 
įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Joniškio 
rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

28. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 
temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei 
laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 
procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, ugdymo procesas gali būti 
koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 
organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas). Jei oro temperatūra 20 laipsniai šalčio ar 
žemesnė ir 30 laipsnių šilumos ar aukštesnė, į mokyklą mokiniai neina. Ši oro temperatūra 
priskiriama ekstremaliai temperatūrai ir ugdymo procesas koreguojamas vadovaujantis mokykloje 
nustatyta tvarka, keičiant ugdymo planą. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi 
reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje, Office 365 platformoje, 
elektoriniame dienyne ir socialiniuose tinkluose.  

 
IV SKYRIUS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

29. Mokyklos ugdymo planas 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. rengiamas atsižvelgiant 
į:bendruosiuose ugdymo planuose nurodytus švietimo dokumentus; 

- mokyklos 2018–2021strateginį planą; 
- 2021–2022 ir 2022–2023 mokyklos veiklos planus; 
- išorinio veiklos rizikos vertinimo 2019 m. kovo 27–29 d. ataskaitą; 
- mokyklos 2020–2021 m. m. veiklos kokybės įsivertinimo išvadas; 
- mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją; 
- mokinių individualius poreikius bei pageidavimus; 
- pamokų tvarkaraščio sudarymo galimybes; 
- ugdymo lėšas. 
30. Mokyklos ugdymo plano projektą parengė mokyklos direktoriaus 2021 m. gegužės 

18  d. įsakymu Nr. V-73 sudaryta darbo grupė. Ugdymo planas parengtas laikantis demokratiškumo, 
subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principu, įtraukiant mokytojus, mokinius, tėvus 
(globėjus, rūpintojus). 

31. Su mokyklos ugdymo plano projektu supažindinta mokyklos bendruomenė. 
Projektas viešintas mokyklos interneto svetainėje. 

32. Su mokyklos taryba ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vedėju suderintą Ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius iki 2021 
m. rugpjūčio 31 dienos. 

33. Mokykloje  susitarta:  
33.1. Dėl ugdymo turinio 
planavimo ir įgyvendinimo 
stebėsenos. 

 Planuoti ugdymo turinį 5–10 mokyklos klasėse, 
koreguoti ilgalaikį dalyko planą atsižvelgiant į Bendrąsias 
programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-
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2433. Planavimui  naudoti  formą, patvirtintą mokyklos 
metodinėje taryboje.  
 Parengti ir aptarti metodinėje taryboje ilgalaikių 

mokomųjų dalykų planų projektus iki rugpjūčio 31 d. Pateikti 
mokyklos direktoriui metodinėje taryboje suderintus planus iki 
rugsėjo 14 d., klasių vadovų – iki rugsėjo 21 d., specialiųjų 
ugdymo poreikių mokinių programas – iki rugsėjo 28 d.  
 Ugdymo  turinio   įgyvendinimo   stebėseną  vykdo    dir

ektorius  arba paskirti pedagogai.  
33.2. Dėl mokinio pasiekimų ir 
pažangos vertinimo formų ir 
laikotarpių.  

 Mokinių pasiekimus vertinti pusmečiais.  
 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą vykdyti 

vadovaujantis direktoriaus 2018-12-27 įsakymu  Nr. V-276 
patvirtintu Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 
aprašu, palaipsniui pereinant prie Asmeninės ūgties dienoraščio 
iki 2021-09-17  
 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės 

pasiekimai vertinami aprašais. 
 Pradinėse klasėse taikomas idiografinis vertinimas. 

Dorinis ugdymas, meninis ugdymas(dailė ir technologijos, 
muzika) fizinis ugdymas vertinama įskaitomis.   
 Mokinių žinias, gebėjimus ir įgūdžius 5–10 kl. vertinti 

dešimtbale sistema. Įskaita vertinti dorinį ugdymą, pilietiškumo 
pagrindus, fizinį ugdymą, technologijas, žmogaus saugą, dailę , 
socialinę-pilietinę veiklą.  
 Mokinių  tėvus   (globėjus,  rūpintojus)  apie  mokinių 

mokymosi  pažangos sėkmingumą informuoti per elektroninį 
dienyną, Office 365 A3 platformą, socialinius tinklus, tėvų 
susirinkimų, atvirų dienų, individualių pokalbių metu. 
 Klasės vadovai ir dalykų mokytojai (pabaigus temą ar 

skyrių) vieną kartą per mėnesį analizuoja kiekvieno mokinio 
individualią mokymosi pasiekimų pažangą, esant reikalui 
mokinio pažangą aptaria su mokinio tėvais (globėjais, 
rūpintojais). Mokiniams, nepadariusiems mokymosi pasiekimų 
pažangos, taikyti trišalį susitarimą (1 priedas) mokinys, tėvai 
(globėjai, rūpintojai) ir pedagogas. Nesikeičiant situacijai 
mokinį svarstyti mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.  
 Kiekvieną pusmetį, praėjus 3 mėnesiams, 5–10 kl. 

mokiniai Asmeninės ūgties dienoraštyje fiksuoja signalinius 
dalykų pusmečių įvertinimus. Klasių vadovai mokinių 
mokymosi pasiekimus ir pažangą, pamokų lankomumą aptaria 
kassavaitiniuose pedagogų pasitarimuose, klasės mokytojų 
forumuose, numato poveikio priemones. Su rezultatais 
supažindina mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).  

33.3. Dėl dalykų mokymui(si) 
skiriamų pamokų skaičiaus. 

 Mokomiesiems dalykams pradiniame (2 priedas) ir 
pagrindiniame (3 priedas) ugdyme  skirti privalomų pamokų 
skaičių. 
 Etikos ir tikybos pamokos skiriamos pagal mokinių ir 

tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirinkimą.  
 7 ir 9 kl. skiriamos per technologijų pamokas. 

33.4. Dėl ugdymo turinio 
integravimo nuostatų. 

 Ugdymo    karjerai    programą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. 
įsakymu Nr. V-72, integruoti į atskirų dalykų turinį ir klasės 
valandėles (4 priedas).  
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 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos programą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 
įsakymu Nr. ISAK-494, integruoti į 5–10 klasių ugdymo 
dalykų (nurodyti 5 priede) turinį, socialines veiklas, klasės 
vadovo veiklą (5 priedas).  
 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, integruoti į 
5–10 klasių ugdymo dalykų (nurodyti 5 priede) turinį, klasės 
vadovo veiklą (5 priedas).  
 Etninės kultūros bendrosios programos integravimas į 

5–10 klasių ugdymo dalykų (nurodyti 5 priede) turinį (5 
priedas). 
  Į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programas  bei 7–8 klasių ugdymo dalykų  turinį integruojamos 
informacinės technologijos. 
 Laisvės ir kovų istorijos programa (18 val.) 

integruojama į lietuvių kalbos ir literatūros, pilietiškumo 
pagrindų, istorijos dalykų turinį.  
 Antikorupcinio ugdymo programa integruojama į 

pilietiškumo pagrindus.  
 Integruojamos pamokos, netradicinė veikla per mokslo 

metus, planuojamos mokytojų ilgalaikiuose planuose, 
fiksuojamos Oficce 365 mokytojų komandos dokumente ir 
elektroniniame dienyne. 
 9 kl. integruotą technologijų programos  kursą 

įgyvendinti bendradarbiaujant su Joniškio rajono įmonėmis ir 
organizacijomis, Šiaulių profesinio rengimo centru. 

33.5. Dėl socialinės-pilietinės 
veiklos organizavimo mokantis 
pagal pagrindinio ugdymo 
programą. 

 Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra 
privaloma,  jai skirti  ne mažiau 10 valandų per mokslo metus, 
vykdoma vadovaujantis Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės 
mokyklos mokinių socialinės–pilietinės veiklos organizavimo 
tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. 
įsakymu Nr. V-123.  

33.6. Dėl nuoseklios 
ir ilgalaikės 
socialines emocines kompetenc
ijas ugdančios prevencinės 
programos pasirinkimo. 

 Pasirinkti ir vykdyti klasių valandėlių ir netradicinio 
ugdymo dienų  metu Socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) 
LIONS QUEST programą, veikla pildoma dienyne. 
 Mokslo  metų  pradžioje  supažindinti  tėvus, mokinius, 

mokytojus su Reagavimo į patyčias ir joms įvykus veiksmų 
algoritmu (6 priedas). 
 Mokydamiesi SEU įgūdžių, reikalingų dirbant 

komandoje, atsispiriant alkoholiui, narkotikams, kitiems 
kvaišalams, ugdant savo atsakomybę, bent 20 % klasių 
valandėlių organizuoti ir vesti patiems 3–10 klasių mokiniams.   
 5–10 kl. mokiniams atlikti „Socialinio emocinio 

mikroklimato tyrimą“. Rezultatus aptarti pedagogų tarybos 
posėdyje ir tėvų susirinkime po I pusmečio.  

33.7. Dėl mokiniui siūlomų 
papildomai pasirinkti dalykų, 
atsižvelgiant į mokinio 
ugdymosi poreikius. 

 1 kl. mokiniams siūlyti užsienio (anglų) kalbos 
pamoka. 
 5 ir 6 kl. matematika 1 pamoka. 
 9 kl. matematika 1 pamoka.  

33.8. Dėl pažintinės ir 
kultūrinės, projektinės veiklos 

 Realizuojant ugdymo tikslus, tenkinant mokinių 
mokymosi poreikius, bent vieną kartą per pusmetį sudaryti 
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organizavimo bei mokymosi 
sąlygų sudarymo ne tik klasėje, 
bet ir kitose aplinkose. 

sąlygas mokiniams ugdymo dalyką mokytis ne mokykloje, o 
kitose ugdymo aplinkose: Joniškio r. J. Avyžiaus viešojoje 
bibliotekoje bei jos skyriuose, muziejuose, įmonėse, žemės 
ūkio bendrovėse, kaimo bendruomenių namuose ir t. t.   
 Skirti bent vieną dieną 8–10 klasių mokiniams 

profesinės karjeros ugdymui (išvyka į Joniškio ŽŪM ir kt.). 
 Rugsėjo 1 d. – mokslo metų pradžios šventė. 
 Spalio 5 d. – netradicinio ugdymo diena Mokytojo 

diena.  
 2022 m. birželio 3 d. ir 2023 m. birželio 2 d.– mokslo 

metų pabaigos šventė. 
 5 dienas per mokslo metus dirbti savaitgaliais ir 

šventinėmis dienomis:  
 turizmo diena (spalio mėn.); 
 lietuviškų tradicijų ir etnokultūros puoselėjimo diena 

(lapkričio–gruodžio mėn.); 
 Vasario 16 d. paminėjimui skirta sporto ir meno diena 

(2022 m. vasario 12 d.; 2023 m. vasario 11 d. (šeštadienis); 
 šeimos diena mokykloje (kovo mėn. šeštadienis); 
 dalyvavimas Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių 

renginiuose, koncertuose, spektakliuose ir kt.; 
 jeigu po pamokų klasės edukacinė veikla vyksta ilgiau 

nei 5 valandas, tai klasei mokslo metų pabaiga trumpėja 1 d.; 
 jeigu klasės(-ių) edukacinė veikla vyksta 10–14 val., tai 

klasei mokslo metų pabaiga trumpėja 2 d. 
33.9. Dėl neformaliojo vaikų 
švietimo veiklos organizavimo. 

 Per pirmąją mokslo metų savaitę mokiniai turi nuspręsti, 
keliose ir kokiose mokyklos siūlomose neformaliojo vaikų 
švietimo programose ketina dalyvauti. Pradinių klasių mokinių 
tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su neformaliojo vaikų 
švietimo pasiūla susirinkimo metu, 5–10 kl. mokiniai – renkasi 
klasės valandėlės metu.  
 Valandų skaičių neformaliajam vaikų švietimui skirti 

pagal mokinių poreikius, mokyklos galimybes, praėjusių 
mokslo metų darbo efektyvumą, mokinių pasiektus rezultatus.  
 Neformaliojo vaikų švietimo programas parengti ir 

suderinti su mokyklos direktoriumi iki rugpjūčio 31 dienos.  
 Neformaliojo švietimo tvarkaraštį direktorius tvirtina iki 

rugsėjo 10 d.  
 Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje 

per mokslo metus gali kisti, bet negali būti mažesnis kaip 8 
mokiniai.  
 Neformalųjį vaikų švietimą organizuoti mokykloje ir 

kitose aplinkose.  
 Ypatingą dėmesį skirt mokinių sportinei, kūrybinei, 

tiriamajai/ eksperimentinei/mokslinei veiklai.  
 Neformaliojo vaikų švietimo pasiūla (7 priedas). 

33.10. Dėl mokymosi pagalbos 
ugdymo procese teikimo.  

 Mokymosi pagalba ugdymo procese teikiama 
kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga. Ypač svarbi 
mokymosi pagalba mokiniui: dėl ligos ar kt. priežasčių 
praleidusiam dalį pamokų; gavusiam nepatenkinamą 
atsiskaitomųjų darbų ar kt. užduočių įvertinimą; gavusiam iš 
eilės nepatenkinamus kurio dalyko įvertinimus; jei pasiekimų 
lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio ir 
Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys 
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nedaro pažangos; jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu 
nepasiekiamas patenkinamas lygis; jei jo pasiekimai 
aukščiausio lygio ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta 
mokymosi sritimi; kitais mokyklos pastebėtais mokymosi 
pagalbos poreikio atvejais; patyrusiam mokymosi sunkumų 
COVID-19 pandemijos metu  (vadovautis: Mokymosi 
praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo planas 
2021– 2022 m. m. (8 priedas) ir Problemų, kylančių mokiniams 
dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo 
algoritmas (9 priedas). 

 Mokinių mokymosi pasiekimų pažangą dalykų 
mokytojams kartu su pagalbos specialistais, mokyklos 
direktoriumi aptarti kassavaitiniuose pasitarimuose, reikalui 
esant VGK, metodinėje taryboje, numatyti poveikio priemones.  

 Mokymosi pagalbos ugdymo procese organizavimą 
koordinuoja Vaiko gerovės komisija. 

33.11. Dėl reikalavimų 
mokinio individualiam ugdymo 
planui sudaryti.  

 Individualų ugdymosi planą pagrindiniame ugdyme 
sudaryti atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokyklos galimybes 
ir mokinio krepšelio turimas lėšas.  

 Mokiniams, mokomiems namuose, sudaryti individualų 
ugdymo(si) planą ir tvarkaraštį, atsižvelgiant į gydytojų 
rekomendacijas.  

 Mokiniams,  atvykusiems mokytis iš užsienio, 
turintiems mokymosi sunkumų, po ligos arba turintiems 
ypatingų gebėjimų, sudaryti individualų to dalyko ugdymo(si) 
planą, su kuriuo pasirašytinai supažindinami tėvai (globėjai, 
rūpintojai) (10 priedas). Šią veiklą organizuoja ugdymo dalykų 
mokytojai, specialusis ir socialinis pedagogai. 

 Mokinio individualaus ugdymo planą mokykloje 
periodiškai peržiūrėti ir, jei reikia, koreguoti. 

 33.12. Dėl pamokų, skiriamų 
mokinių ugdymosi poreikiams 
tenkinti, mokymosi pagalbai 
teikti, panaudojimo. 

 Mokinių ugdymosi poreikiams skiriamos valandos (11 
priedas).  

 
33.13. Dėl dalykų mokymo 
intensyvinimo. 

 1–10 klasių mokiniams galima skirti 2 pamokas to paties 
dalyko per vieną dieną, išskyrus mokomuosius dalykus, kuriems 
skirta viena savaitinė pamoka. 

33.14. Dėl bendradarbiavimo 
su mokinių tėvais (globėjais, 
rūpintojais) tikslų ir būdų. 

 Įvairiais būdais informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) 
apie individulius mokinių pasiekimus, pažangą ir mokyklos 
veiklą.  
 Organizuoti visuotinius susirinkimus (1–2 kartą per 

metus), tėvų dienas 1 kartą per metus, klasės tėvų susirinkimus 
(1–2 kartus per metus), informuoti per elektroninį dienyną, 
Office 365 A3 platformoje, virtualiuose klasių tėvų klubuose, 
socialiniuose tinkluose, mokyklos svetainėje. 
 Visais lygmenimis (klasių vadovų, mokytojų, pagalbos 

specialistų, VGK) siekti įtraukti  tėvus sprendžiant mokinių 
pamokų lankomumo, pažangumo, psichologines problemas. 
 Organizuoti pedagoginį tėvų (globėjų, rūpintojų) 

švietimą susirinkimų metu,  padedantį tėvams įgyti 
psichologinių, pedagoginių žinių, socialinių, emocinių įgūdžių, 
laiku atpažinti ir padėti įveikti susidariusias problemas,  kurti 
mokymuisi palankią aplinką. 



10 
 

 Organizuoti individualius pagalbos specialistų pokalbius 
su tėvais ir vaikais, suteikiant reikalingą pagalbą (pagal 
poreikius). 
 Ugdyti tėvų lyderystę įtraukiant į aktyvų mokyklos 

bendruomenės gyvenimą, ypatingai virtualioje aplinkoje. 
 Įtraukti tėvus į mokyklos savivaldą, mokyklos veiklos 

tobulinimo procesą, supažindinti su mokyklos veiklos 
aktualijomis, įvairių tyrimų duomenimis, įgyvendinamomis 
SEU, smurto ir patyčių prevencijos programomis.  
 Įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenės veiklą 

dalyvaujant  bei organizuojant renginius, edukacijas ir kt.  
 Pasitelkti tėvus ugdant mokinius karjerai.  

33.15. Dėl bendradarbiavimo 
su įstaigomis, įmonėmis ar 
asociacijomis. 

 Nuolat bendradarbiauti su Joniškio rajono mokyklomis, 
keičiantis informacija apie mokinių mokymosi sėkmę, 
organizuoti bendrus renginius.  
 Bendradarbiauti su  Visuomenės sveikatos 

biuru,  bibliotekomis, Joniškio rajono muziejais bei kitomis 
Joniškio rajono įmonėmis ir organizacijomis.  

33.16. Dėl naujai atvykusių 
mokinių adaptacijos. 

 Pirmokams, penktokams,  adaptacinio laikotarpio 
trukmė 1 mėnuo.  
 Skirti adaptacinį 1 mėnesio laikotarpį naujai 

atvykusiems mokiniams.  
 Mokinio, baigusio užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pradinio ugdymo programos dalį, įgytus 
pasiekimus pripažįsta mokykla, remdamasi mokinio turimais 
dokumentais, atsižvelgiant į mokinio amžių ir turimas žinias.  
 Supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) 

su galimybe įveikti mokymosi sunkumus konsultacinėse 
grupėse, individualiai.  
 Adaptaciniu laikotarpiu mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimui naudoti formuojamąjį/kaupiamąjį vertinimą 
(nepatenkinamų pažymių nerašyti).  
 Mokyklos direktorius inicijuoja mokinio mokymosi 

poreikių/ motyvacijos nustatymą. Esant būtinybei sudaromas 
individualus pažangos siekimo planas. 

33.17. Dėl atleidimo nuo 
fizinio ugdymo, menų dalykų 
pamokų. 

  Mokinys, kuris mokosi  formalųjį švietimą papildančio 
ugdymo sporto ar meno mokyklose, neatleidžiamas nuo 
privalomų fizinio ugdymo, dailės, muzikos pamokų. 
 Mokinys, atleistas nuo fizinio ugdymo pamokos, jos 

metu privalo būti mokyklos sporto salėje.  
 Mokytojas užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą, jei tai nėra pirma ar paskutinė pamoka 
pagal tvarkaraštį.  

33.18. Dėl ugdymo proceso 
diferencijavimo. 

 Ugdymo procesą diferencijuoti pagal mokymosi 
uždavinius, mokymosi užduotis, ugdymo turinį, metodus, 
mokymo(si) priemones, darbo tempą, skiriamą laiką.  
 Diferencijavimą taikyti individualiai mokiniui arba 

mokinių grupei tam tikriems tikslams pasiekti, pavyzdžiui – 
pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, skirtingoms 
mokymosi strategijoms įgyvendinti. 
 Ugdymo dalyko kontrolinių darbų užduotis rengti, 

atsižvelgiant į užduoties struktūrą,   standartizuotus testus, 
naudoti virtualų diferencijuotų užduočių banką EMA, Eduka ir 
kt.  
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 1–10 klasėse rašomas ne daugiau kaip vienas kontrolinis 
darbas per dieną (kontrolinių darbų dažnumas numatomas 
planuojant ugdymo dalyko ugdymo turinį ir laikantis mokinių 
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos).  
 Metodinei tarybai analizuoti, kaip ugdymo procese 

įgyvendinamas diferencijavimas, rengiamos diferencijuotos 
užduotys, kaip mokiniams sekasi pasiekti ugdymo dalykų 
bendrosiose programose numatytų pasiekimų, ir priimti 
sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo.  

33.19. Dėl mokinių mokymosi 
krūvio reguliavimo. 

 Skatinti tos  pačios klasės mokinius mokančių mokytojų 
bendradarbiavimą, tarpdalykinę integraciją sprendžiant mokinių 
mokymosi krūvio optimizavimo klausimus.  
 Užtikrinti, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas 

daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą 
mokinius informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. 
Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių 
dienų. 
 1–4 klasių mokiniams skiriamos namų užduotys, 

kurioms atlikti reikia ne daugiau kaip 1 valandos. 
 Namų darbų užduotys skiriamos, atsižvelgiant į 

susitarimus su mokiniais ir jų tėvais.  
 Namų darbų užduotys neužduodamos prieš atostogas.  
 Konsultacijos ir neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai 

neįskaitomi į mokinio mokymosi krūvį.  
 Per dieną mokiniams negali būti daugiau kaip: 1–4 

klasių mokiniams 5 pamokos,  5–10 klasių mokiniams 7 
pamokos.  
 Po pamokų gali vykti netradicinio ugdymo veikla.  
 Penktadienį organizuoti mažiau pamokų nei kitomis 

savaitės dienomis. 
 Jei mokinio mokymo(si) krūvis per savaitę didesnis už 

minimalų, numatytą Bendruosiuose ugdymo planuose, tai 
suderinama su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais).   

33.20. Dėl nuotolinio mokinių 
mokymo(si). Nuotolinio 
mokymo proceso organizavimo 
būdas įteisintas mokyklos 
nuostatuose. 

 

 Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo 
proceso organizavimo būdu, vadovautis Mokymo nuotolinio 
ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 
m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 ,,Dėl Mokymo nuotoliniu 
ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 
patvirtinimo“. 
 Mokiniui, mokomam namuose, mokykla, suderinusi su 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdama į 
gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia 
individualų ugdymo(si) planą.  
 Namie   mokomam   mokiniui 1–3 klasėse skiriama 9  

savaitinės valandos,  4 klasėse – 11 savaitinių val., 5–6 klasėse– 
12 val., 7–8 klasėse – 13 val., 9–10 klasėse – 15 val. Dalį 
pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali 
lankyti mokykloje.  
 Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), 

direktoriaus įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, 
muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio 
individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys 
nesimoko, įrašyti „atleista". Dalį pamokų, gydytojo leidimu 
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lankomų mokykloje, įrašyti į mokinio individualų ugdymo 
planą. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, 
gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę. Šias 
pamokas siūloma panaudoti mokyklos nuožiūra mokinio 
pasiekimams gerinti.  
 Mokinio, mokomo nuotoliniu būdu pamokų apskaita 

vykdoma elektroniniame dienyne, kurį pildo mokantys 
mokytojai.  
 Mokinys, gebantis naudotis informacinėmis 

technologijomis, mokomas nuotoliniu būdu, naudojant Office 
365 A3 platformą. 
 Mokiniai (nesergantys) mokomi(-si)  namuose nuotoliniu 

būdu, jeigu yra aplinkybės, keliančios pavojų mokinių sveikatai 
ar gyvybei.  
 Socialinis pedagogas konsultuoja mokinius ir mokinių 

tėvus. Sudaro sąlygas vaikams pasikalbėti, išsikalbėti. Sprendžia 
problemas su tėvais, jeigu mokinys nesilaiko mokymosi 
nuotoliniu būdu tvarkos. Kartu su klasės vadovu  ir 
administracija sprendžia mokinių, neturinčių techninių 
priemonių nuotoliniam mokymosi būdui ir kitas problemas. 
 Klasės vadovas konsultuoja mokinius ir tėvus nuotolinio 

mokymo klausimais. Dvi darbo dienas nesulaukęs tėvų 
informacijos apie vaiko sirgimą ar kitą priežastį, dėl kurios šis 
negali atlikti numatytų užduočių, klasės vadovas susisiekia su 
tėvais ir, pasitelkęs socialinį pedagogą, administraciją, ieško 
sprendimų būdų. 
 Mokiniai pagal pamokų tvarkaraštį ryšio priemonėmis 

turi būti pasiekiami mokytojų. 
 Mokinys, neturintis galimybės prisijungti pagal 

tvarkaraštį, užduotis atlieka jam tinkamu metu, bet tą pačią 
dieną. 
 Specialusis pedagogas nuotoliniu būdu teikia specialiąją 

pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, 
sutrikimų bei negalių. Kiekvieną savaitę pagal sudarytą pratybų 
tvarkaraštį specialusis pedagogas rengia individualius planus 
mokiniams. 

33.21. Dėl sveikatos ir gerovės 
mokykloje. 

 Užtikrinti sąlygas mokiniui mokytis pagarbos vienas 
kitam tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos 
darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje 
ir saugioje aplinkoje, kurioje laiku pastebimos ir nedelsiant 
sustabdomos patyčių ir smurto apraiškos, užtikrinamas higienos 
reikalavimų neviršijantis mokymosi krūvis.  
 Patyčių, smurto, nelaimingų atsitikimų atvejais, 

peržiūrimi vaizdo stebėjimo kamerų įrašai ir operatyviai 
sprendžiamos problemos.  
 Vaiko gerovės  komisijai, socialiniam pedagogui vykdyti 

mokyklos mikroklimato stebėseną, kasmet atlikti tyrimus ir 
pokyčių analizę, suteikti mokiniams individualią savalaikę 
pagalbą.  
 Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse, 1–10 

klasėse: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos programą", „Žmogaus   saugos bendrąją 
programą" (1–4 kl.), „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 
rengimo šeimai programą" integruoti į  ugdymo dalykų .  
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 Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio saviraiškai 
mokykloje, prasmingai neformaliojo švietimo veiklai, 
užimtumui.  
 Bendradarbiauti su Joniškio r. švietimo centro 

Pedagogine psichologine tarnyba, Visuomenės sveikatos biuru, 
policijos komisariatu, seniūnijomis, kitomis institucijomis, 
padėsiančiomis užtikrinti saugią aplinką.  
 Sveikatos ugdymą mokykloje organizuoti pagal 

sveikatos biuro specialistės parengtą ir su direktoriumi suderintą 
planą.  

 
V SKYRIUS 

MOKYMOSI PAGAL UGDYMO SRITIS ORGANIZAVIMO YPATUMAI 

34. Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programą sudaro šios ugdymo sritys: dorinis 
ugdymas (etika ir tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos), matematika, 
gamtamokslinis ugdymas (biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, 
pilietiškumo ugdymas, socialinė-pilietinė veikla, ekonomika ir verslumas), meninis ugdymas (dailė, 
muzika), informacinės technologijos, technologijos, fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymas (žmogaus sauga, sveikatos ugdymas, ugdymas karjerai ir kt). 

35. Ugdymo sričių įgyvendinimas. 
35.1. 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, etiką arba tikybą mokinys renkasi dvejiems metams 

35.2. Lietuvių kalba ir literatūra – mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir 
literatūros Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaryti 
sąlygas pašalinti mokymosi spragas (skirti konsultacijų ir kt). 

35.3. Užsienio kalbos: 
35.3.1. pirmosios užsienio (anglų) kalbos pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą, toliau mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 
35.3.2. antrosios užsienio kalbos mokytis privaloma 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; 

35.3.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuoti užsienio kalbų pasiekimų 
patikrinimą centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 
duomenų perdavimo sistemą KELTAS); 

35.3.4. pagrindinio ugdymo programoje užtikrinti pradėtų mokytis užsienio kalbų 
mokymosi tęstinumą. 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 pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą 
raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti 
programų skirtumus. Vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio 
kalbos pamoka per savaitę; 

35.3.5. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 
programą, ir mokykla nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta 
Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 
įskaityti mokinio pasiekimus ir konvertuoti pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; 

36. Matematika: 
36.1. mokinių matematikos mokymosi motyvacijos skatinimui, naudoti problemų 

sprendimą bendradarbiaujant, finansinio raštingumo pavyzdinėmis užduotimis, Nacionalinio 
egzaminų centro kasmet rengiamomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso 
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užduotimis, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų leidiniais ir publikacijomis, visiems mokiniams 
kelti aukštus mokymosi lūkesčius; 

36.2. ugdant gabius matematikai mokinius, ugdymo procesą labiau individualizuoti, 
diferencijuoti, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus pateikti įvairesnių, įdomesnių, įvairaus sunkumo 
ir sudėtingumo užduočių. Sudaryti sąlygas mokiniams lankyti matematikos būrelius, dalyvauti 
olimpiadose, konkursuose; 

36.3. tikslingai naudoti informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 
skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui (rengiant ir naudojant 
interaktyviąsias užduotis).  

37.  Informacinės technologijos:  9–10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro 
privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos 
pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų modulių. Mokykla siūlo rinktis ne mažiau, kaip iš 
dviejų modulių. Modulį renkasi mokinys. Pirmą pusmetį ypatingas dėmesys skiriamas Office 365 
platformai. 

38. Gamtamokslinis ugdymas. Mokykla užtikrina, kad: 
38.1. per gamtos mokslų dalykų pamokas mokoma tiriant. Ypač tai svarbu mokant 

chemijos, fizikos ir biologijos; 
38.2. gamtos mokslų dalykų turinys turi apimti mokinių gebėjimus analizuoti ir interpretuoti 

gamtamokslinių tyrimų ir duomenų rinkimo procedūras bei sąvokas, taip pat gebėjimų mąstyti ir 
diskutuoti gamtos temomis ugdymą; 

38.3. ugdymo procese taikyti įvairesnes, įdomesnes, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo 
užduotis. Mokymosi medžiagą pritaikyti atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, įgūdžius ir ugdymosi 
poreikius; 

38.4. užtikrinti, kad eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti būtų skiriama ne 
mažiau kaip 30–40 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus; 

38.5. skatinti mokinius įsitraukti į gamtos mokslų klubų, būrelių veiklas, dalyvauti 
įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, organizuoti veiklą po pamokų, įtraukiančią 
mokinius į tyrinėjimus. 

39.  Technologijos: 
39.1 mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, konstrukcinių 
medžiagų ir elektronikos technologijų programoms; 

39.2. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 
technologijų dalyką pradėti nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso; 

39.3. baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir 
polinkius renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, 
elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų); 

40. Socialinis ugdymas. 
40.1. siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 

galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų organizuoti netradicinėse aplinkose, naudoti virtualias 
mokymosi aplinkas; 

40.2.  mokykla, įgyvendindama socialinių mokslų ugdymo turinį, 9–10 klasių mokinių 
projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti gali skirti 20–30 
procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus; 

40.3. į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo pagrindų dalykų turinį integruoti: 
Lietuvos ir pasaulio realijas, kurios turi būti nuolat ir sistemingai atskleidžiamos ir aptariamos su 
mokiniais nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temas, tokias kaip: Lietuvos Respublikos 
nacionalinio saugumo samprata ir sistema, 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 kitas panašias temas. 

41. Fizinis ugdymas: 
41.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaryti galimybę 

rinktis fizinį aktyvumą: 
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41.2. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 
skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

41.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 
mokykloje; 

41.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvį ir pratimus 
skirti, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskirti ir neatlikti pratimų, galinčių skatinti ligų 
paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria alternatyvias 
atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas; 

41.5. mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 
siūlyti kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 
bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). 
                                                   ___________________________ 
 
Mokyklos tarybos 2021-08-30  
nutarimas (protokolas Nr. MT-04) 
 
Mokyklos tarybos pirmininkė 
 
Violeta Žemeckienė 
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Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės 
mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 
mokslo metų ugdymo plano 
1 priedas  
 

 
JONIŠKIO R. GATAUČIŲ MARCĖS KATILIŪTĖS MOKYKLA 

TRIŠALĖ SUTARTIS 
............................................. 

 (data) 
Trišalė sutartis ( toliau SUTARTIS) sudaroma siekiant mokinio asmeninės pažangos.  
1.................................................................................................................................. (mokinys(-ė) 
2. ..................................................................................(tėvas/mama (rūpintojas(-a), globėjas(-a) 

3. ..............................................................................................................................(pedagogas(-ė) 
Sutarties tikslas(-ai):............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Siekiant išsikelto tikslo(-ų), mokinys įsipareigoja: 

1. 
............................................................................................................................................................ 
2. 
............................................................................................................................................................ 
3. 
............................................................................................................................................................ 
Tėvas, mama (rūpintojas (-a), teisėtas(-a) globėjas(-a) įsipareigoja: 

1. 
............................................................................................................................................................ 
2. 
............................................................................................................................................................ 
3. 
............................................................................................................................................................ 
 
Pedagogas įsipareigoja:  
1. 
........................................................................................................................................................... 
2. 
............................................................................................................................................................ 
3. 
............................................................................................................................................................ 
Sutartis sudaroma................................. laikotarpiui nuo ................................... iki 
.............................. 
Sutartis peržiūrima ir įrašoma konkreti data, dalyvaujant sutartį pasirašiusiems asmenims ir 
moderuojant mokyklos direktoriui, klasės vadovui ar socialiniam pedagogui. 
..................................                       ........................................                       ..................................... 

(mokinys (-ė)               (tėvas/mama (rūpintojas(-a), globėjas(-a)              (pedagogas)       
 
Sutartis peržiūrėta: .......................(data)  
Pastabos: 
................................................................................................................................................  
Nauji susitarimai (esant poreikiui):.....................................................................................  

–––––––– 
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Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės 
mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 
mokslo metų ugdymo plano 
2 priedas  
 

 
PRADINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI GRUPINIO MOKYMOSI 

FORMA KASDIENIU AR NUOTOLINIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 
BŪDU SKIRIAMAS PAMOKŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ 

 

Pastabos: 
* pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; 
** neformaliojo vaikų švietimo valandos. 
 

–––––––––––––– 
  

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso 
skiriama 
pamokų 
Pradinio 
ugdymo 

programai 
Dorinis ugdymas (tikyba 
arba etika) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4) 

Lietuvių kalba  280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29) 
Užsienio (anglų) kalba  35 (1)*  70 (2) 70 (2) 70 (2) 245 (7) 
Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 630 (18 ) 
Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 
Informacinės technologijos 35 (1)*  35 (1)*  35 (1)*  35 (1)*  140 (4) 
Meninis ugdymas (dailė ir 
technologijos) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Meninis ugdymas (šokis, 
teatras) 35 (1)** 35 (1)** 35 (1)** 35 (1)** 140 (4)** 

Meninis ugdymas (muzika) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 
Fizinis ugdymas 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12) 
Iš viso privalomų pamokų 
skaičius metams  

875 
(25) 

910 
(26) 

875  
(25) 

910 
(26) 

3570 
(102) 
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Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės 
mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 
mokslo metų ugdymo plano 
3 priedas  
 

 
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI GRUPINIO MOKYMOSI 

FORMA KASDIENIU AR NUOTOLINIU MOKYMO  PROCESO ORGANIZAVIMO 
BŪDU SKIRIAMAS PAMOKŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ 

 

Pastaba. * pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. 
 

–––––––––––––––––––––– 
  

 
Klasė 

 
Ugdymo sritys  
ir dalykai  

5 6 7 8 

Pagrindinio 
ugdymo 
programos I 
dalyje 
(5–8 klasė) 

9  10  
Pagrindinio 
ugdymo 
programoje (iš 
viso) 

Dorinis ugdymas       
Dorinis ugdymas (etika) 
Dorinis ugdymas (tikyba)  74 (1; 1) 74 (1; 1) 148 74 (1; 1) 222  

Kalbos   
Lietuvių kalba ir literatūra  370 (5; 5) 370 (5; 5) 740 333 (4; 5) 1073 
Anglų kalba (1-oji) 222 (3; 3) 222 (3; 3) 444 222 (3; 3) 666 
Rusų kalba (2-oji) 74 (0; 2) 148 (2; 2) 222 148 (2; 2) 370 
Matematika ir 
informacinės 
technologijos  

 

Matematika 333 (4+0,5*; 
4+0,5*) 296 (4; 4) 629 333 

(4+1*; 4)  962 

Informacinės 
technologijos 74 (1; 1) 37 (1; 0) 111 74 (1; 1) 185 

Gamtamokslinis 
ugdymas   

Gamta ir žmogus 148 (2; 2) – 148  – 148 
Biologija – 111 (2; 1) 111 111 (1; 2) 222 
Chemija – 74 (0; 2) 74 148 (2; 2) 222 

Fizika - 111 (1; 2) 111 148 (2; 2) 259 

Socialinis ugdymas   

Istorija 148 (2; 2) 148 (2; 2) 296 148 (2; 2) 444 

Pilietiškumo pagrindai  – – – 74 (1; 1) 74 

Socialinė-pilietinė veikla 20 20 40 20 60 

Geografija 74 (0; 2) 148 (2; 2) 222 111 (2; 1) 333 

Ekonomika ir verslumas – – – 37 (0; 1) 37 
Meninis ugdymas   
Dailė 74 (1; 1) 74 (1; 1) 148 74 (1; 1) 222  
Muzika 74 (1; 1) 74 (1; 1) 148 74 (1; 1) 222  
Technologijos, fizinis 
ugdymas, žmogaus 
sauga 

 

Technologijos (...) 148 (2; 2) 111 (2; 1) 259  92,5 (1,5; 1) 351,5 
Fizinis ugdymas 222 (3; 3)  222 (3; 3) 444 148 (2; 2)  592 
Žmogaus sauga 37 (0,5; 0,5) 37 (0,5; 0,5) 74 18,5 (0,5; 0) 92,5 
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Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės 
mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 
mokslo metų ugdymo plano 
4 priedas  

 
 

UGDYMO KARJERAI INTEGRAVIMAS Į UGDYMO DALYKUS 
  

Klasė Dalykas Gebėjimai Valandos 
7–10 Pilietinis ugdymas 

Biologija 
Karjeros galimybių pažinimas 2   

5–10 Lietuvių kalba ir 
literatūra 

Savęs pažinimo kompetencijų plėtojimas. 
Karjeros planavimo ir įgyvendinimo 
kompetencijų tobulinimas. (Karjeros dokumentų 
rengimas). 

3   

 
 

Komunikacinių įgūdžių vystymas. Karjeros 
įgyvendinimo kompetencijos plėtojimas ((Rašymo 
užduotis: Jūsų nuomonė (pvz., apie profesijos svarbą 
žmogui) rašinys). 

2   

7–10 Fizika Karjeros galimybių pažinimas - fiziko profesija, 
IAE 
darbuotojai ir jų darbo diena ir pobūdis, 
radiotechnika. 

4   

6–10 Informacinės 
technologijos 

Karjeros galimybių pažinimas (Informatiko profesija). 1  

5–10 Technologijos Karjeros galimybių pažinimas. (Statybininko 
profesija. Medienos apdirbimo profesija. Dailiųjų 
amatų profesija. Juvelyro profesija.) 

4   

5–10 Dailė Karjeros galimybių pažinimas (Dailininko profesija. 
Menotyrininko profesija. Skulptoriaus profesija, 
fotografo profesija, dizainerio profesija, architekto 
profesija) 

5   

6–10 Geografija Geografijos mokslo raida. 4   
 
 

 
 

Profesijos, kuriose reikalingos geografinės 
žinios ir gebėjimai 

 
 

 
 

 
 

Klimatas Lietuvoje ir 
pasaulyje. Dirvožemio 
gerinimo būdai. 

 
 

1–10 Tikyba/etika Savęs pažinimo kompetencijos vystymas 1   
9–10 Istorija Karjeros galimybių pažinimo kompetencijų 

ugdymas. (Archeologija) 
1   

2–10 Užsienio (anglų) k. Gyvenimo aprašymo rašymas (CV) anglų kalba 
Savęs pažinimo kompetencijos vystymas; 
(Karjeros galimybių pažinimo kompetencijų 
ugdymas) 

1   

 
 

 
 

Dalykinis laiškas - prašymas priimti į darbą. 
Adresatas -įsivaizduojamas darbdavys ar įmonė 
(Karjeros planavimo 

1   



  ir įgyvendinimo kompetencijų ugdymas)  
 
 

 
 

Rašymo užduotis: (pvz., pastraipa/ rašinys apie profesijos 
svarbą žmogui, pasirinktų profesijų privalumus ir 
trūkumus). (Karjeros planavimo ir įgyvendinimo 
kompetencijų ugdymas) 

1 

 
 

 
 

Monologas (kalbėjimas): Profesinė kvalifikacija. 
Įgūdžiai, asmeninės savybės, reikalingos tam tikrai 
profesijai. Karjeros galimybės, pasirinkus šią profesiją. 
(Savęs pažinimo kompetencijos vystymas; Karjeros 
galimybių pažinimo kompetencijų ugdymas) 

2 

 
 

 
 

Savęs pristatymo darbdaviui kalbos rašymas ir 
pristatymas vaidmenų žaidimo metodo pagalba. (Karjeros 
planavimo ir įgyvendinimo kompetencijų ugdymas) 

2 

 
 

 
 

Ateities planai ir realūs pasirinkimai pagal 
pomėgius, pasirinktus dalykus bei mokslo 
rezultatus.( Karjeros planavimo ir įgyvendinimo 
kompetencijų ugdymas) 

1 

 
 

 
 

Profesijų aptarimas pagal einamą medžiagą: mokytojas, 
gaisrininkas, žurnalistas, gamtosaugininkas, gyvūnų 
prižiūrėtojas ir t.t. (Karjeros galimybių pažinimo 
kompetencijų ugdymas) 

5 

 
 

 
 

Dalykinis rašymas. Motyvacinio laiško rašymas anglų 
kalba (Karjeros planavimo ir įgyvendinimo 
kompetencijų ugdymas) 

1 

5–10 Klasės vadovas 1–4 klasių vadovai dirba pagal parengtą SEU programos 
įgyvendinimo planą. Bendradarbiaudami su karjeros 
koordinatore, SEU komitetu, socialiniais partneriais klasių 
vadovai padeda auklėtiniams įgyvendinti savanorystės 
praktiką/projektą (Savęs pažinimo kompetencijos 
vystymas; Karjeros galimybių pažinimo kompetencijų 
ugdymas; Karjeros planavimo ir įgyvendinimo 
kompetencijų ugdymas) 

5 

 
–––––––––––––––––––––––––––– 
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Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės 
mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 
mokslo metų ugdymo plano 
5 priedas  

 
 

PROGRAMOS, INTEGRUOJAMOS Į UGDYMO TURINĮ 
 

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 
programos integravimas į 5–10 kl. ugdymo dalykų turinį: 
 
 
Klasė 

Val. sk. 
per m. 
m. m. 

 
Dalykas 

Val. sk. 
iš 

dalykų 
program
   

 

 
Temos 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

6 

Klasės vadovo veikla 

Klasės vadovo veikla 

Lietuvių kalba 
Gamta ir žmogus 

 
Gamta ir žmogus 

Klasės vadovo veikla 

1 
 

1 
 

1 
1 

 
1 

 
1 

Tabako žala paauglio sveikatai 
ir asmenybei 
Draudimai pirkti, vartoti, 
nešti alkoholinius gėrimus. 
Rūkymas – kaip „įvaizdžio“ dalis. 
Alkoholio poveikis paauglio sveikatai 
ir elgesiui. 
Kitos psichiką veikiančios
 medžiagos: rūšys, poveikis, 
vartojimo pasekmės .  Paauglių  ir  jų  
tėvų  atsakomybė už šių medžiagų 

  
 
 
 

6 

 
 
 
 

6 

Gamta ir žmogus 

Gamta ir žmogus 

Klasės vadovo veikla 

Klasės vadovo veikla 

 
Klasės vadovo veikla 

Gamta ir žmogus 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

Neigiamas rūkymo poveikis fiziniam 
aktyvumui. 
Trumpalaikiai ir ilgalaikiai 
alkoholio poveikio padariniai. 
Draudimai pirkti ir vartoti 
alkoholį, tabaką, toksines 
medžiagas. 
Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už 
tabako, alkoholio ir psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimą. 
Psichiką  veikiančių  medžiagų  
vartojimo priežastys. 
Priklausomybės atsiradimas 

   
 

 
 
 

7 

 
 
 

6 

Biologija 
Klasės vadovo veikla 

Istorija 

Klasės vadovo veikla 
 
Biologija  

Biologija 

1 
1 

 
1 

 
1 
 
1 

 
 
1 

Aktyvus ir pasyvus rūkymas. 
Paauglių ir jų tėvų atsakomybė už 
psichiką veikiančių medžiagų vartojimą 
Vyskupo A. Valančiaus blaivybės 
idėjų raida. 
Draudimai pirkti ir vartoti  alkoholinius 

gėrimus (vaikams iki 18 metų, 
suaugusiesiems – viešosiose 
vietose). Tabako žala paauglio 
sveikatai ir asmenybei. 
Elgesio pokyčiai patiriant įvairaus 
laipsnio apsvaigimą. 



 

 
Klasė 

Val. sk. 
per m. 
m. m. 

 
Dalykas 

Val. sk. 
iš 

dalykų 
program
   

 

 
Temos 

 
8 

 
6 

Dorinis ugdymas 
 
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 

 
Biologija 

Chemija 

 
Fizinis ugdymas 

1 
 

1 
1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

Konfliktai ir nelaimingi atsitikimai 
kaip alkoholio vartojimo pasekmė. 
Pagalba vartojantiems toksines 
medžiagas Alkoholio reklamos tikslai 
ir pateikimo metodai. 
Priklausomybės nuo toksinių 
medžiagų atsiradimas. 
Pavojai alkoholinius gėrimus maišant 
su kitomis psichiką veikiančiomis 
medžiagomis. 
Alkoholinių gėrimų vartojimas ir sportas. 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

6 

Biologija 
 
Pilietiškumo pagrindai 

Biologija 

Biologija 
 
Pilietiškumo pagrindai 

Dorinis ugdymas 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Rūkymo pasekmės fizinei ir psichikos 
sveikatai. 
Kova prieš rūkymą pasaulyje (reklamos 
ir pardavimo kontrolė). 
Alkoholio vartojimo pasekmės fizinei ir 
psichikos sveikatai. 
Priklausomybės nuo alkoholio rizikos 
veiksniai. 
Įstatymai, susiję su psichiką veikiančių 
medžiagų apyvarta. 
Priklausomybės rizikos veiksniai. Įvairūs 
pagalbos būdai vartojantiems psichiką 
veikiančias medžiagas. 

 
 
 

10 

 
 
 

6 

Dorinis ugdymas 
 
 
Biologija 

Biologija 

Pilietiškumo pagrindai 

Pilietiškumo pagrindai 

Klasės vadovo veikla 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Įvairūs pagalbos būdai šeimos nariams, 
turintiems problemų dėl alkoholio 
vartojimo. 
Priklausomybė nuo tabako ir pagalbos 
rūkančiam būdai. 
Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
pasekmės fizinei ir psichikos sveikatai. 
Alkoholio kontrolės ir prevencijos 
patirtis Lietuvoje ir pasaulyje. 
Psichiką veikiančių medžiagų kontrolės 
ir prevencijos patirtis Lietuvoje ir 
pasaulyje. Prevencijos veiklos rūšys ir 
dalyvavimo joje formos. 

 
2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos 

integravimas į 5–10 klasių ugdymo dalykų turinį: 
Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai 
bendrosios programos sritys 

 
Temos 

Dalykai, į kurių 
programas 

integruojama 
5–6 klasės 
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Sveikatos ir lytiškumo 
ugdymo bei rengimo šeimai 
bendrosios programos sritys 

 
Temos 

Dalykai, į kurių 
programas 

integruojama 
1. Sveikatos ir 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 
 
 
 
 

Dorinis ugdymas 

2. Fizinė sveikata 1. Fizinis aktyvumas. 
2. Sveika mityba. 

 
3. Veikla ir poilsis. 

Fizinis ugdymas 
Gamta ir žmogus 
Technologijos 
Klasės vadovo 

  
4. Asmens ir aplinkos švara. 

 
5. Lytinis brendimas. 

veikla 
Klasės vadovo 
veikla 
Gamta ir žmogus 

3. Psichikos sveikata 1. Savivertė. 
2. Emocijos ir jausmai. 
3. Savitvarda. 
4. Pozityvus, konstruktyvus 
mąstymas ir saviraiška. 
5. Pagarba kitam žmogui, atsakomybė 

Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 

 
Klasės vadovo 
veikla 

4. Socialinė sveikata 1. Draugystė ir meilė. 
 
 
2. Atsparumas rizikingam elgesiui 

Lietuvių kalba ir 
literatūra 
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 

7–8 klasės 
1. Sveikatos ir sveikos 
gyvensenos ir šeimos samprata 

1. Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, 
aplinka. Gyvenimo būdo įtaka sveikatai. 
2. Sveikatos apsaugos įstaigos ir jų 
teikiamos paslaugos. 
3. Darnios šeimos bruožai. Darni šeima 
kaip pagrindinių vaiko poreikių 
patenkinimo garantas. Atsakingos 
tėvystės ir motinystės principai. 
Santuokinės meilės esmė, asmeninis ir 
visuomeninis jos pobūdis. Skyrybų 
priežasčių sudėtingumas. 

Biologija 
 
Klasės vadovo 
veikla 
Dorinis ugdymas 

2. Fizinė sveikata 1. Fizinis aktyvumas. 
2. Sveika mityba. 

 
3. Veikla ir poilsis. 

 
4. Asmens ir aplinkos švara. 

 
 
5. Lytinis brendimas. 

Fizinis ugdymas 
Biologija 
Technologijos 
Klasės vadovo 
veikla 
Biologija 
Klasės vadovo 
veikla 
Biologija 



 

Sveikatos ir lytiškumo 
ugdymo bei rengimo šeimai 
bendrosios programos sritys 

 
Temos 

Dalykai, į kurių 
programas 

integruojama 
3. Psichikos sveikata 1. Savivertė. 

2. Emocijos ir jausmai. 
3. Savitvarda. 
4. Pozityvus, konstruktyvus 
mąstymas ir saviraiška. 
5. Pagarba kitam žmogui, atsakomybė. 

Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 

 
Klasės vadovo 
veikla 

4. Socialinė sveikata 1. Draugystė ir meilė. 
 
 
2. Atsparumas rizikingam elgesiui. 

Lietuvių kalba ir 
literatūra 
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 

9-10 klasės 
1. Sveikatos ir sveikos 
gyvensenos ir šeimos samprata 

1. Sveikos gyvensenos principai. 
2. Ryšiai tarp asmens, šeimos
 ir bendruomenės   sveikatos.   

    

Biologija 
Dorinis ugdymas 

 asmens ir visuomenės gyvenime. 
Tinkami ir netinkami santuokos 
sudarymo, šeimos kūrimo motyvai. 
Būsimo sutuoktinio asmenybės pažinimo 
svarba būsimos šeimos darnos siekiui 
įgyvendinti. 
3. Asmenų lygiavertiškumo, 
atsakomybės, pareigų pasidalijimo 
šeimoje principų svarba. 
4. Pagalbos būdai krizinėse šeimos 

    
   

 
 
 
 
 
Dorinis ugdymas 

Dorinis ugdymas 

2. Fizinė sveikata 1. Fizinis aktyvumas. 
2. Sveika mityba. 

 
3. Veikla ir poilsis. 

 
4. Asmens ir aplinkos švara. 

 
 
5. Lytinis brendimas. 

Fizinis ugdymas 
Biologija 
Technologijos 
Klasės vadovo 
veikla 
Biologija 
Klasės vadovo 
veikla 
Gamta ir žmogus 

3. Psichikos sveikata 1. Savivertė. 
2. Emocijos ir jausmai. 
3. Savitvarda. 
4. Pozityvus, konstruktyvus 
mąstymas ir saviraiška. 
5. Pagarba kitam žmogui, atsakomybė. 

Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 

 
Klasės vadovo 
veikla 

4. Socialinė sveikata 1. Draugystė ir meilė. 
 
 
2. Atsparumas rizikingam elgesiui. 

Lietuvių kalba ir 
literatūra 
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas 
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3. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos integravimas į 
5–10 kl. ugdymo dalykų turinį: 

Eil. Nr. Teminė sritis Dalykai, į kurių programas integruojama 

5-6 klasės 
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 

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.  Pasaulėžiūra, 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 
8.  Liaudies kūryba  Lietuvių kalba ir literatūra, muzika, dailė, 

technologijos 
9-10 klasės 

1.  Tauta ir tradicijos  Istorija, pilietiškumo ugdymas 
2.  Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos 
 Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika, 
istorija 

3.  Jaunimo brandos apeigos ir papročiai  Lietuvių kalba ir literatūra, etika, muzika 
4.  Paprotinė teisė ir elgesys  Istorija, pilietiškumo ugdymas 
5.  Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra 
 Istorija, geografija, dailė, technologijos 

6.  Liaudies astronomija  Fizika, lietuvių kalba ir literatūra, 
dailė, technologijos 

7.  Kalendoriniai papročiai  Lietuvių kalba ir literatūra, tikyba, muzika, 
dailė, technologijos 

8.  Tradicinė ūkinė veikla  Dailė, technologijos, 
istorija, lietuvių kalba ir literatūra, ekonomika 

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

__________________ 
  



 

Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės 
mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 
mokslo metų ugdymo plano 
6 priedas  

 
 

REAGAVIMO Į PATYČIAS IR JOMS ĮVYKUS VEIKSMŲ ALGORITMAS 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                    
 

 
 
 
 

                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              ––––––––––––––––––––– 
  

Pastebėjimus ar įtarus patyčias 

Bet kuris mokyklos darbuotojas nedelsiant reaguoja ir stabdo 
patyčias 

 

Apie patyčias praneša klasės vadovui 

Klasės vadovas skubiai išsiaiškina situaciją, kalbasi su mokiniais, jų 
tėvais, užpildo pranešimo apie patyčias formą ir perduoda VGK 

pirmininkui, socialinei pedagogei, stebi situaciją 

Pagal poreikį imasi spręsti 
patyčių problemą, bendrauja su 

patyčių dalyviais, jų tėvais, 
suteikia pagalbą 

Esant sudėtingesnei situacijai, 
inicijuoja VGK posėdį, 

informuoja mokyklos direktorių, 
numato veiksmų planą ir imasi 

spręsti patyčių problemą, suteikia 
reikiamą pagalbą 
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Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės 
mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 
mokslo metų ugdymo plano 
7 priedas  

 
 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ PASIŪLA 
 

Programos Klasių koncentras 
Folkloras 1–4   
Kūrybinių atradimų būrelis 1–4   
Judrieji žaidimai 1–4   
Keramika 1–4   
„Pieštukai“ 1–4   
Stalo tenisas 1–4, 5–10 
Šokių būrelis 5–10 
Keramika 5–10 
Mišrus ansamblis 5–10 
„Olimpiečiai“ 5–10 
Tinklinis 5–10 
Robotika 5–10 

 
–––––––––––––––––– 

 



 Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos  
 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano 
 8 priedas  
 
 

MOKYMOSI PRARADIMŲ DĖL COVID-19 PANDEMIJOS KOMPENSAVIMO PLANAS  
  

2020 m. rugsėjo mėnesį, bendradarbiaujant su Joniškio švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, mokykloje teikta psichologo 
pagalba mokiniams, patyrusiems neigiamas emocijas dėl nuotolinio mokymosi. 2021 m. sausio–kovo mėnesiais Vaiko gerovės komisijos sprendimu mokykloje 
mokėsi 11 mokinių. Klasių vadovų, mokyklos vykdytų apklausų metu absoliuti dauguma 1–4 kl. mokinių ir jų tėvų, taip pat 67 procentai 5–10 kl. mokinių 
pageidavo, kad ugdymo (si) procesas vyktų mokykloje.  

Mokymosi praradimai nustatomi atsižvelgiant į:   
1. mokinio kontrolinių, savarankiškų, atsiskaitomųjų darbų bei pusmečių rezultatus (kriterijus – bent vienas įvertinimas sumažėjęs 2 balais arba 1 

lygiu);   
2. pamokų lankomumą (kriterijus – be pateisinamos priežasties per mėnesį praleista 15 pamokų);   
3. mokinio patiriamas neigiamas emocijas nuotolinio mokymosi metu (kriterijus –  mokinių apklausos apie patiriamas emocijas);   
4. mokytojų pastebėjimus (kriterijus -  mokytojų pastebėjimai apie mokinio dalyvavimą ir darbą pamokoje, užduočių atlikimą, įsitraukimą į pamoką arba 

vengimą atsakinėti, dalyko programos įsisavinimą, pažangos dinamiką analizuojant Mokinio asmeninės ūgties dienoraštį bei  mokinio elgesį vadovaujantis 
Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos mokinių kultūringo elgesio skatinimo tvarka patvirtinta mokyklos direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymu 
Nr. V-67).  

  
TIKSLAS. Sudaryti sąlygas ir padėti mokiniams kompensuoti mokymosi sunkumus ir žinių spragas, atsiradusias dėl Covid -19 pandemijos 

ir nuotolinio mokymosi bei pagerinti mokinių emocinę savijautą.  
  
1. Uždavinys. Identifikuoti mokinius, kuriems reikalinga pedagoginė ir psichologinė pagalba dėl Covid-19 pandemijos ir nuotolinio 

mokymosi.  

Veikla  Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Atsakingas  
  

Įgyvendinimo 
laikotarpis (nurodoma nuo – iki)  

1. Sudaromas mokinių, 
kuriems reikalinga pedagoginė 
pagalba, sąrašas  

90 proc. 5–10 kl. mokinių 
dalyvauja apklausoje dėl 
mokymosi praradimų.  

  

Daugiau nei 50 procentų 1–4 kl. ir 20 
procentų 5–10 kl. mokinių 
lankys konsultacijas mokymosi 
spragoms kompensuoti.   

  

Direktorius, klasių 
vadovai, dalykų 
mokytojai  

Iki 2021-09-15 įvykdytos 
apklausos, sudaryti 
sąrašai, parengti individualūs 
pagalbos mokymosi planai.  

  
2. Sudaromas mokinių, 
kuriems reikalinga 
psichologinė pagalba, sąrašas  
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100 proc. mokinių,  pagal 
poreikį, teikiama psichologinė 
pagalba.   

Asmeninių pokalbių su klasės 
vadovais metu visi mokiniai, gaunantys 
psichologo konsultacijas, savo emocinę 
būklę vertins palankiau.  

Įgyvendinama visus mokslo 
metus  

  
2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams gauti reikiamą pagalbą.  

Veikla  Kiekybinis rodiklis  Kokybinis rodiklis  Atsakingas  
  

Įgyvendinimo 
laikotarpis (nurodoma nuo – iki)  

1. Mokykloje paskirstomos 
patalpos su darbo grafikais 
reikiamai pagalbai teikti.  

100 proc. mokinių, suderina 
konsultacijų laiką su dalyko 
mokytojais.  
  
Konsultacijas lanko ne 

mažiau 70 proc. mokinių  
  
  

10 procentų mokinių, lankiusių 
papildomus užsiėmimus, pasieks 
aukštesnį mokymosi lygį.  
  
Pagal poreikį suteikta psichologo 

pagalba   
  

Direktorius, 
metodinės tarybos 
pirmininkas, dalykų 
mokytojai, 
socialinis 
pedagogas  

Visus mokslo metus  

2. Kassavaitiniuose 
klasės mokytojų 
pasitarimuose  aptariama 
kiekvieno mokinio asmeninė 
pažanga.  

  
––––––––––––––––––––– 
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Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės 
mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 
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INDIVIDUALUS DALYKO UGDYMO(SI) PLANAS 
 

 
1 ................. klasė  ........................................................................................  

(mokinio vardas, pavardė, parašas) 
2 .........................................................................  

(mokomasis dalykas)  
 
3.  Dalyko mokytojo nurodyti mokymo/si sunkumai: 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

Dalyko mokytojas ...........................................................................................   .......................... 
(vardas, pavardė, parašas) 

 
4. Mokymosi sunkumų šalinimo planas: 

 

 
Susipažinau: 
Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai)   ...................................... ....................    ........... 
                                                                   (vardas, pavardė, parašas) 

 
––––––––––––––––––––––– 

  

Data Turinys/veikla Mokytojo komentaras 
apie užduoties atlikimą 
ir parašas 

Mokinio parašas 
susipažinus su 
komentaro 
turiniu 
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MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ TENKINIMAS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Dalykas  Skiriamos valandos 
Užsienio (anglų) kalba 1 kl. 1 

Informacinės technologijos 1–4 kl. 4 

Fizinis ugdymas 1–5 kl. 1 

Šokis 1–4 kl. 3 

Teatras 1–4 kl. 1 

Individualioms ir grupinėms konsultacijoms, 
mokymosi pagalbai teikti. Matematika 5–6 kl. 

1 

Robotika 5–6 kl. 1 

Matematika 9 kl. 1 


	3. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos integravimas į 5–10 kl. ugdymo dalykų turinį:
	__________________

