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           PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2020-2021 m.m. 

   
1. Mokslo metai:  

2020-2021 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 

m. birţelio 9 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. 

 

1.1.  2018-2019 mokslo metai mokyklos tarybos sprendimu skirstomi pusmečiais: 

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 15 d  

                                            II pusmetis: sausio 18 d. – birţelio 8 d. 

 

2. Mokiniams skiriamos atostogos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei (toliau – 

ypatingos aplinkybės), laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 

(mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), 

ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas): 

3.1. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje minus 20 °C ar 

ţemesnė arba 30 °C ir aukštesnė. 

4. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, gali priimti sprendimus:  

4.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  

4.1.1.  keisti nustatytą pamokų trukmę; 

4.1.2. keisti nustatytą pamokų pradţios ir pabaigos laiką; 

4.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

4.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, maţinančius / 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  

Rudens  2020-10-26–2020-10-30 

Ţiemos (Kalėdų) 2020-12-23–2021-01-05 

Ţiemos 2021-02-15–2021-02-19 

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

Vasaros 2021-06-09–2021-08-31  
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4.2. laikinai, 1-2 dienoms stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių 

mokyklos aplinkoje nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio 

mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi 

forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus elektros tinklų tiekimui ir kt.; 

4.3.  jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos vadovas sprendimą 

dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės mokyklos (biudţetinės įstaigos) – 

savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu; 

4.4. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo 

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Mokyklos vadovas sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu 

priima Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 

programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka 

bei 2020-03-24 įsakymu Nr. V - 043 patvirtintu mokyklos “Nuotolinio mokymosi 

organizavimo tvarkos aprašu“; 

4.5. Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovui priėmus sprendimą ugdymą 

organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, mokykla: 

4.5.1. skiria ne maţiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir/arba 

mėnesį) sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau 50 procentų – asinchroniniam ugdymui; 

4.5.2.  galima nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 1 val.. 

 

              BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

            BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

5. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, 

matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis 

ugdymas.  

6. Formuojant mokyklos ugdymo turinį, planuojant mokyklos mokinių pasiekimus, numatant 

ugdymosi tikslus, atsiţvelgiama į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų, 

NMPP rezultatus ir rekomendacijas dėl mokinių pasiekimų gerinimo. 

7. Ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį) per 

dieną 1 klasėje trunka ne ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas. Į šį laiką 

neįskaičiuojamas visos dienos mokyklos veiklai organizuoti skirtas laikas. 

8. Paţintinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ši veikla 

organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: pavyzdţiui, muziejuose, atviros 

prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir kt.; 
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9. Mokykla, vertindama mokinio pasiekimus ir paţangą, vadovaujasi teisės aktais, 

reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimą: 

9.1. Mokytojas vykdo mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimą remdamasis 2018 m. 

rugsėjo 17 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-060 patvirtintu Vilniaus Ţėručio 

pradinės mokyklos mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo aprašu I-IV klasėms. 

9.2. Numatydamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipaţįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, 

švietimo pagalbos specialisto, jeigu buvo teikta pagalba, parengtomis rekomendacijomis 

pradinių klasių mokytojui apie vaiko pasiekimus. 

9.3. Vertinant mokinių pasiekimus ir paţangą taikomas formuojamasis ugdomasis, 

diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas. 

9.4. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami, vertinant mokinio per 

mokykloje nustatytą ugdymo laikotarpį padarytą paţangą, orientuojantis į Bendrojoje 

programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių poţymius. 

9.5. Baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos baigimo 

pasiekimų ir paţangos vertinimo aprašas. 

10. Minimalus pamokų skaičius pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per 

metus (savaitę), kai ugdymo valandos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, naudojamos: 

11.1.  individualioms ir grupinėms konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (pvz., gabiems 

mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant ţemiems mokymosi pasiekimams ir 

pan.): 

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) 

Uţsienio kalba (anglų) 0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5)  630 (18 )  

Pasaulio paţinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

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  

770  

22 

840 

24  

805  

23 

840  

24 

3255 

93 

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti  

35   

(1) 

35 

(1) 

35  

(1) 

70 

(2) 

175 

(5) 

Neformalusis švietimas 140 (4) 140 (4) 280 (8) 
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11.1.1.  I-oms klasėms – 4 pamokos skiriamos grupinėms ar individualioms konsultacijoms, 

mokymosi pagalbai teikti (paskirstant laiką pagal poreikius lietuvių k., matematikai, pasaulio 

paţinimui); 

11.1.2. II-oms klasėms – 4 pamokos skiriamos grupinėms ar individualioms 

konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (paskirstant laiką pagal poreikius lietuvių k., 

matematikai, pasaulio paţinimui); 

11.1.3.  III-ioms klasėms – 4 pamokos skiriamos grupinėms ar individualioms 

konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (paskirstant laiką pagal poreikius lietuvių k., 

matematikai, pasaulio paţinimui); 

11.1.4.  IV-oms klasėms – 4 pamokos skiriamos uţsienio kalbos gebėjimų tobulinimui 

grupinėmis konsultacijomis; 

11.1.5. IV-oms klasėms – 4 pamokos skiriamos grupinėms ar individualioms 

konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti (paskirstant laiką pagal poreikius lietuvių k., 

matematikai, pasaulio paţinimui). 

12. Klasės dalijamos į grupes:  

12.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra parinkę 

tikybą ir etiką;  

12.2. uţsienio kalbai mokyti, klasėje esant ne maţiau kaip 20 mokinių. 

13.   Laikinosios grupės iš kelių klasių mokinių gali būti sudaromos:  

13.1. doriniam ugdymui (etikai);  

13.2. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti;  

Maţiausias mokinių skaičius laikinojoje grupėje – 12 mokinių.  

14. Bendrosios programos tikslų siekiama, ugdymo turinį formuojant pagal dalykus arba 

integravus atskirų ar visų ugdymo dalykų programas. 

15. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integrujama: 

15.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymo programa, integruojamųjų 

programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio 

sąmoningumo, Gyvenimo įgūdţių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo“, 11 priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių 

ugdymas“)   

15.2. Ţmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji programa; 

15.3. etninės kultūros ugdymas; 

15.4. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės komunikacinės 

technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė, taip pat mokoma 

informacinių komunikacinių technologijų pradmenų; 

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

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos 

patvirtinimo“. 

16. Mokytojas numato ugdymo dalykus, į kuriuos integruojamas Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, Ţmogaus saugos bendrosios, etninės kultūros 

ugdymo ir kitų programų, informacinių komunikacinių technologijų ugdymo turinys. 
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17.   Neintegruotai į dalykų ugdymo turinį įgyvendinama „Antro ţingsnio“ prevencinė programa. 

1- 4 klasių mokytojai programą vykdo klasių valandėlių metu. 

18. Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama 

mokslo metams skirtą ugdymo valandų skaičių. 

 


