PATVIRTINTA
„Saulės“ pradinės mokyklos
direktoriaus 2015 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr. V-86

ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Šis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja „Saulės“ pradinės mokyklos (toliau –
mokykla) ugdymo turinio planavimo principus, laikotarpius, formas, ilgalaikių planų ir programų
rengimo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, Bendrosiomis ugdymo
programomis, Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais.
3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
3.1. Ilgalaikis planas (privalomas) – tai ugdymo turinio įgyvendinimo gairės, kryptys
vieniems mokslo metams, kur dalyko turinys išdėstomas temomis, remiantis dalyko
mokymo/mokymosi logika.
3.2. Trumpalaikis planas (rekomenduojamas) – tai konkretizuota ilgalaikiame plane
numatyta veikla, kurioje atsispindi pamokos tema, mokymosi uždaviniai, mokymosi veiklos,
vertinimas.
3.3. Neformaliojo švietimo programa – neformaliojo vaikų švietimo mokytojo parengta ir
neformaliojo švietimo metodais įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti mokinio
kompetencijas, plėtojant prigimtinius gebėjimus, siekiant numatyto rezultato.
3.4. Klasės vadovo veiklos planas – auklėtinių asmenybės vystymosi ir klasės kolektyvo
veiklos perspektyvų numatymas, atsižvelgiant į mokyklos tikslus, uždavinius, renginius.
II. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO PRINCIPAI
4. Ugdymo turinys planuojamas visiems mokslo metams vadovaujantis mokyklos ugdymo
plane nurodytu pamokų skaičiumi.
5. Ugdymo turinys be mokyklos tarybos sprendimo negali būti sukoncentruotas ir
išdėstomas greičiau nei per mokslo metus.
6. Dalykų programoms įgyvendinti paliekamas ne daugiau kaip 10 procentų rezervinis
pamokų skaičius, atsižvelgiant į praėjusių mokslo metų ugdymo plano įgyvendinimą bei
nenumatytiems atvejams dėl karantino, šalčio ir pan.
III. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO LAIKOTARPIAI IR FORMOS
7. Mokytojai, vykdantys priešmokyklinio, pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo
programas ir klasių vadovai ugdymo turinį planuoja vieneriems mokslo metams. Planuojant
ugdymo turinį, orientuojamasi į nurodytą dalyko programai skiriamų valandų skaičių 1-4 klasėse
bei ugdymo proceso trukmę - 32 savaitėms.
8. Ugdymo turinio planavimo laikotarpiai:
8.1. privalomų dalykų ilgalaikiai planai rengiami mokslo metams;
8.2. pritaikytos ir individualizuotos programos - pusmečiui;
8.3. neformaliojo švietimo programos - metams;
8.4. pusei metų ilgalaikiai planai rengiami tada, kai dalyką numatoma dėstyti tik vieną
pusmetį.

9. Dalykų ilgalaikiai, klasės vadovo planai, neformaliojo švietimo programos rengiami
pagal formas, kurios nurodytos šio aprašo 1, 2, 3 prieduose.
10. Mokytojui rekomenduojama:
10.1. ilgalaikio teminio plano tituliniame lape parašyti klasę, dalykus, jam skiriamą
savaitinių valandų skaičių, bendrą valandų skaičių; kitiems planams ir programoms titulinis lapas
nepildomas, pildomos tik pateiktos formos lentelė;
10.2. skiltyje ,,Integracija“ įrašyti, kokia numatoma tarpdalykinė integracija, projektinė
veikla, integruotos pamokos, su kokiomis integruojamosiomis programomis siejamas dėstomas
dalykas. Integruojamųjų programų turinį pasirinkti pagal klasės lygį ir dėstomam dalykui tinkamą
temą;
10.3. skiltyje „Vertinimas“ nurodyti diagnostinius, kontrolinius, apibendrinamuosius ir kitus
svarbesnius vertinimo darbus (išėjus temą, skyrių ar pan.).
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Ilgalaikiai, klasės vadovo veiklos planai, neformalaus švietimo programos aptariamos ir
derinamos pradinio ugdymo metodinėje taryboje bei su pavaduotoju ugdymui iki einamų metų
rugsėjo 1 d.
12. Pritaikytos ir individualizuotos programos derinamos mokyklos Vaiko gerovės
komisijoje.
13. Neformalaus švietimo programos aptariamos pradinio ugdymo metodinėje taryboje bei
patvirtinamos direktoriaus įsakymu iki rugsėjo 5 d.
__________________

„Saulės‘ pradinės mokyklos
Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašo
1 priedas

ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖ MOKYKLA
ILGALAIKIAI TEMINIAI PLANAI
____ KLASĖ
Dalykai

Savaitinių pamokų
skaičius

Bendras pamokų skaičius
per metus

Lietuvių kalba
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)
Užsienio kalba (ankstyvasis anglų kalbos mokymas)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Kūno kultūra
Muzika
Šokis
Teminius planus parengė

_________________________________________________________
(mokytojo vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA
„Saulės“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo
metodinės tarybos 201_ m. _________ d.
protokolas Nr. V3-___

SUDERINTA
„Saulės“ pradinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui

201___________________

(dalyko pavadinimas)

201_ - 201_ M.M
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI (susieti su mokyklos tikslais ir uždaviniais)
PAGRINDINIAI MOKYMOSI ŠALTINIAI, PRIEMONĖS (nurodoma Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, vadovėliai, literatūra, priemonės).

VEIKLOS TURINYS
Mėnuo/
savaitė

Veiklos sritis

Val. sk.

Pasiekimai
(nuostatos, gebėjimai,
žinios ir supratimas)

Integracija

Vertinimas

Pastabos
(refleksija)

„Saulės‘ pradinės mokyklos
Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašo
2 priedas

ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖ MOKYKLA
___KLASĖS VADOVO VEIKLOS PLANAS
(pavadinimas)

201_ - 201_ M.M.
(mokslo metai)
Trumpa klasės charakteristika
Žinios apie šeimą

Klasėje mokosi _______mokinių. Iš jų ___ mergaičių, ____ berniukų.
*

Gyvena su abiem tėvais
Gyvena su mama
Gyvena su tėvu

*

Vienas iš tėvų miręs
Našlaičiai
Globojami

*

Socialiai remtina šeima
Asociali šeima
Turi savo šeimą

*

Yra vieniša mama

(* Pažymėti mokinių skaičių)

Neformalusis ugdymas

Lanko muzikos mokyklą: ___mokiniai, dailės ___mokiniai, (kt. išvardinti)____ mokiniai,
Lanko būrelius mokykloje: ___ mokiniai, mieste ___ mokiniai.
Namuose turi kompiuterį ____ mokinių, internetą - ____ mokinių, (kt. IKT išvardinti)____ mokiniai.

Žinios apie sveikatą

Fizinio ugdymo grupė: pagrindinė ___ mokinių, spec. grupė ___ mokinių.
Sveiki ___ mokinių. Rizikos veiksniai: regos defektas ___, kiti atvejai ___.

Dorinis ugdymas

Lanko tikybą: __ mokinių, etiką: ___ mokinių.

Švietimo pagalba

Logopedo pagalba teikiama ____ mok. Specialiojo pedagogo ____ mok.
(Pvz. Specialioji, specialioji pedagoginė pagalba teikiama 2 mokiniams. Vardenis Pavardenis mokosi pagal pritaikytas
mokomojo dalyko bendrąsias programas, Vardenis Pavardenis – pagal individualizuotas bendrąsias programas.

Mokinių mokymosi motyvacija,
elgesys, dėmesingumas,
pareigingumas, gebėjimas
bendradarbiauti, kt.

(Pvz. Dauguma mokinių žingeidūs, smalsūs, mėgsta klausinėti, noriai bendrauja su klasės draugais ir mokytojais. Mokiniams
labai trūksta gebėjimų suvaldyti savo emocijas, išklausyti ir gerbti kito nuomonę, susitarti, bendradarbiauti, laikytis mokinio
taisyklių. Trys berniukai (...) ypač judrūs, dažnai nedėmesingi, išsiblaškę. Gana didelė dalis mokinių nepakankamai
savarankiški, jiems sunkiai sekasi pasirengti pamokoms, dažnai užmiršta atsinešti pamokoms reikalingas priemones) ir pan.)

Klasės savivalda

(Pvz. Klasės seniūnas, pavaduotojai, atsakingi už veiklas ir pan.)

KLASĖS VADOVO VEIKLA (3 val. per savaitę):
Mėnuo

Numatoma veikla
Klasės valandėlė

Pasiruošimas mokyklos renginiams

Prevenciniai renginiai, bendradarbiavimas,
dokumentacijos tvarkymas ir pan.

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė

Mokytojas
SUDERINTA
„Saulės“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo
metodinės tarybos 201_ m. _________ d.
protokolas Nr. V3-___

SUDERINTA
„Saulės“ pradinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui

„Saulės“ pradinės mokyklos
Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašo
3 priedas
„SAULĖS“ PRADINĖ MOKYKLA
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMA
_______________________________
(programos pavadinimas, mokslo metai)

Veiklos pristatymas:
Veiklos laikas ir trukmė – ________ mokslo metai. Užsiėmimai vyks ___ kartus per savaitę, po
pamokų.
Statistika:
Kurioms
klasėms

Mokinių skaičius
M.

Iš
viso

B.

Valandų skaičius
Per
savaitę

Per
pusm.

Per
m.m.

Užsiėmimai vyksta
Diena

Vieta

Laikas
(nuo – iki)

Būdai, kuriais bus fiksuojama, vertinama, apibendrinama mokinių pažanga ir pasiekimai:
Konkretūs programos įgyvendinimo sėkmės kriterijai:
Programos turinys:
Programos turinys

Mėnuo

Teorija

Praktika

Val.

Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Iš viso val.

Laukiami rezultatai:
Programą parengė

_____________________________________________
(mokytojo vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA
„Saulės“ pradinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui

201_________________

