
 

 

       PATVIRTINTA  

Akmenės rajono Dabikinės specialiosios 

mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 24 d.                  

įsakymu Nr. V-56 
 

 

AKMENĖS RAJONO DABIKINĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 

 UGDYMO PLANAS 2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METAMS  
 
 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

 1. 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metams mokyklos ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2  d. įsakymu Nr. V-

442, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, 

mokyklos ugdymo planas sudaromas, atsižvelgiant į mokinio intelekto sutrikimą (nežymų, vidutinį 

žymų ar labai žymų), mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą.  

3. Socialinių įgūdžių programa įgyvendinama klasėse, skirtose specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams.  

4.Ugdymo plano tikslai:  

4.1. formuojant ugdymo turinį ir organizuojant ugdymo procesą, tobulinti pamokos vadybą,  

stiprinti mokinių motyvaciją ir kurti modernią, mokymą skatinančią aplinką.  

5. Ugdymo plano uždaviniai: 

5.1. individualizuoti bendrąsias programas ir ugdymo procesą, atsižvelgiant į mokinio 

 intelekto sutrikimo laipsnį, galias ir gebėjimus, psichofizinio vystymosi ypatumus;      

 5.2. siekti ugdymo veiksmingumo tikslingai panaudojant naujas edukacines erdves mokinių 

praktiniams gebėjimams, pilietiniam sąmoningumui ir savarankiškumo įgūdžiams ugdytis;      

5.3. formuoti pozityvią tėvų (globėjų, rūpintojų), visuomenės nuostatą mokyklos atžvilgiu.      

6. Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl 

Akmenės rajono Dabikinės specialiosios mokyklos ugdymo plano 2017–2018 ir 2018–2019  mokslo 

metams planavimo ir darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė.  
 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 
 

 7. 2017–2018 mokslo metais ugdymo procesas pradedamas 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 

2018 m. atitinkamai: 
 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis 

1-4 2018-05-31 34 (170 ugdymo dienų) 

5-10; socialinių įgūdžių 

(darbinio ugdymo) 

2018-06-15 36 (181 ugdymo diena) 

 

7.1. Mokslo metai 1-10 klasėms skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
  

Pusmečiai Prasideda Baigiasi 

I pusmetis 2017-09-01 2018-01-19 

II pusmetis 

1-4 klasės 

5-10; socialinių įgūdžių 

(darbinio ugdymo) klasės 

 

2018-01-20 

2018-01-20 

 

2018-05-31 

2018-06-15 
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7.2. Mokinių atostogos:  

1-4 klasės 
 
 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2017-10-30 2017-11-03 

Žiemos (Šv. Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03 

Žiemos 2018-02-19 2018-02-23 

Pavasario (Šv. Velykų) 2018-04-03 2018-04-06 

Vasaros 2018-06-01 2018-08-31 
 

5-10;  socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasės 
 
 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2017-10-30 2017-11-03 

Žiemos (Šv. Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03 

Žiemos  2018-02-19 2018-02-23 

Pavasario (Šv. Velykų) 2018-04-03 2018-04-06 

Vasaros 

5-10; socialinių įgūdžių 

(darbinio ugdymo) klasės 

 

2018-06-16 

 

2018-08-31 

 
 

7.3. 2018–2019 mokslo metais ugdymo procesas pradedamas 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 

2019 m. atitinkamai: 
 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis 

1-4 2019-06-07 35 (175 ugdymo dienos) 

5-10; socialinių įgūdžių 

(darbinio ugdymo) 

2019-06-21 37 (185 ugdymo dienos) 

 

7.4. Mokslo metai 1-10 klasėms skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 
  

Pusmečiai Prasideda Baigiasi 

I pusmetis 2018-09-01 2019-01-25 

II pusmetis 

1-4 klasės 

5-10; socialinių įgūdžių 

(darbinio ugdymo) klasės 

 

2019-01-26 

2019-01-26 

 

2019-06-07 

2019-06-21 

 
 

7.5. Mokinių atostogos:  

1-4 klasės 
 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos (Šv. Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 

Žiemos 2019-02-18 2019-02-23 

Pavasario (Šv. Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 

Vasaros 2019-06-08 2019-08-31 
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5-10;  socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasės 
 
 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos (Šv. Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 

Žiemos  2019-02-18 2019-02-22 

Pavasario (Šv. Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 

Vasaros 

5-10; socialinių įgūdžių 

(darbinio ugdymo) klasės 

 

2019-06-22 

 

2019-08-31 

 

 

8. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8 val. 15 min.   

9.Vadovaudamasi BUP pradinio ugdymo 22.1. punktu pamokų trukmė 1-oje klasėje – 35 min., 

Mokyklos tarybai pritarus BUP pagrindinio ugdymo 147.4. punktu 2–10 ir socialinių įgūdžių 

(darbinio ugdymo) klasėse pamokų trukmė – 40 min.    

10. Ugdymo procesas vykdomas pusmečiais.     

 

PAMOKŲ LAIKAS 
 
 

Priešmokyklinio ugdymo grupė; 1–2 jung. 

prad. spec. kl.; 3–4 jung. prad. spec. kl.;  

5–6 jung. spec. kl.; 7–8 jung. spec. kl.; 9–10 

jung. spec. kl.   

1–2–3a jung. prad. kl; 3b–4 jung. prad. kl.; 5–6–7 

jung. lav. kl.; 8–9 jung. lav. kl.; 10 lav.;  I–IIa 

socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) kl.;  IIb–III 

socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) kl.  

                          8.15–8.55                        9.20–10.00 

                          9.20–10.00                        10.15–10.55   

                        10.15–10.55                       11.10–11.50 

                        11.10–11.50                                  12.10–12.50 

                        12.10–12.50                                   13.05–13.45 
                                   13.05–13.45                        14.00–14.40 

                        14.00–14.40  
 

             

            11. Mokinys gali neatvykti į mokyklą:  

            11.1. paskelbus ekstremalias situacijas, keliančios pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei; 

            11.2. esant žemai oro temperatūrai 1-5 klasėms, kai yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, 5-10, 

socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasėms, kai yra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė; 

            11.3. jei pamokos nevyko dėl šalčio, stichinių nelaimių ar ligų, epidemijų, dienyne žymimos 

datos ir parašoma: „Pamokos nevyko dėl....“. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

            12. Atsiradus nenumatytiems atvejams, galima koreguoti ugdymo proceso metu  

įgyvendinimą, išlaikant minimalų pamokų skaičių.       

 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO 

PLANO RENGIMAS  
 
 

 

 
 

 
 

 13. Mokykla,  formuodama ugdymo turinį ir rengdama ugdymo planą, remiasi švietimo 

stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, mokyklos veiklos 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 

14. Mokykla, rengdama Ugdymo planą atsižvelgia į specialiųjų poreikių mokinių ugdymosi 

poreikius ir numato šių poreikių tenkinimo tvarką: priima sprendimus dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių mokymosi krūvio (planuoja privalomas ir specialiąsias pamokas), specialiosios 

pagalbos teikimo, mokymosi aplinkos pritaikymo, aprūpinimo ugdymui skirtomis pagalbos 

priemonėmis ir specialiosiomis pagalbos priemonėmis, mokyklos planas rengiamas dvejiems metams.   
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15. Specialiųjų ugdymosi poreikių lavinamųjų klasių mokiniams ugdyti, dalykų Bendrąsias 

programas pritaiko mokytojas (rengia individualią programą), atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi 

poreikius, mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.  

16. Organizuojant specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, mokykla atsižvelgia į:    

16.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;  

16.2. mokymosi formą: ugdomi specialiosiose, lavinamosiose, socialinių įgūdžių (darbinio 

ugdymo) klasėse, ugdomi namie;  

16.3. ugdymo turinį formuoja atsižvelgdama į mokinių jau turimą mokymosi ir sociokultūrinę 

patirtį, mokytojų kompetencijas, mokymosi aplinką, turimas mokymo lėšas.  

17. Per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, 

sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei, vertybinių nuostatų ugdymo ir kitai pagal mokinių 

poreikius ir mokyklos galimybes parinktai veiklai: 

17.1. šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių;  

17.2. kultūrinės, pažintinės, sportinės ir socialinės veiklos dienos (kultūrinėse, pažintinėse, 

sportinėse veiklos dienose dalyvauja specialiosios, lavinamosios ir socialinių įgūdžių (darbinio) 

ugdymo klasės).  

18. Ugdymo planas derinamas su Mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija.   

19. Ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius.   

20. Ugdymo plane numatoma: 

20.1. mokytojų tarybos posėdžio, vykusio 2017-08-30, protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 

MP-3) ugdymo turinį planuoti dvejiems mokslo metams, prevencines ir kitas programas integruoti į 

ugdymo turinį, užtikrinti jų dermę sieti su Bendrosiomis programomis;    

20.2. ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis pagal Bendruosiuose ugdymo planuose 

nurodytą dalykų, valandų (pamokų) skaičių:   

20.2.1.  1-4 specialiosiose klasėse vadovaujantis pagal pradinio ugdymo BUP 23.3 punktą;  

20.2.2.  1-4 lavinamosiose klasėse vadovaujantis pagal BUP 1.2.2. punktą;  

20.2.3.  5-10 specialiosiose klasėse vadovaujantis pagal pagrindinio ugdymo BUP 124 

punktą;  

20.2.4.  5-10 lavinamosiose klasėse vadovaujantis pagal BUP 7 priedo 8 punktą; 

20.2.5. socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasėse vadovaujantis pagal BUP 7 priedo 14 

punktą;   

20.3. ilgalaikiai individualizuoti planai ir pamokų planai rengiami pagal metodinių grupių 

rekomendacijas;   

20.4. pradinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų minimalių pamokų skaičius 

konkrečioje klasėje:  

20.4.1. 1–2  jungtinė pradinė specialioji klasė (6 mokiniai) – klasės vadovė Alfreda 

Jacikevičienė, mokytojos padėjėja Inga Kasiliauskienė:  

20.4.1.1.  1 kl. – 22 pamokos;  

20.4.1.2.  2 kl. – 23 pamokos.  

            20.4.2.   3–4  jungtinė pradinė specialioji klasė (7 mokiniai) – klasės vadovė  Irena Banienė, 

mokytojos  padėjėja Genovaitė Vištartienė:   

20.4.2.1. 3 kl.   -  24  pamokos; 

20.4.2.2. 4 kl.   -  23  pamokos.  

20.4.3.  1-2-3a jungtinė lavinamoji klasė (5 mokiniai) – klasės vadovė Bronė Kinčiuvienė,  

mokytojos padėjėja Petrė Gecevičienė, 20 pamokų;  

20.4.4. 3b-4 jungtinė lavinamoji klasė (6 mokiniai) – klasės vadovė Gina Liukaitienė, 

mokytojos padėjėja Daiva Garbenienė, 20 pamokų;  

20.5. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų minimalių pamokų skaičius 

konkrečioje klasėje:  

20.5.1.   5-6 jungtinė specialioji klasė (6 mokiniai) – klasės vadovė Audronė Žalienė,   

mokytojos padėjėja Gina Vaičienė: 

20.5.1.1.  5 kl. -  26 pamokos; 
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20.5.1.2.  6 kl. -  28 pamokos.    

20.5.2.    7-8  jungtinė specialioji klasė (7 mokiniai) – klasės vadovė Rasa Danilevičienė:  

20.5.2.1. 7 kl. -  29 pamokos;  

20.5.2.2. 8 kl. -  30 pamokų;  

20.5.3.    9-10 jungtinė specialioji klasė (9 mokiniai) – klasės vadovė Virginija Čepienė:  

20.5.3.1. 9 kl.  -  31 pamoka;  

20.5.3.2. 10 kl. - 31 pamoka;  

20.5.4. 5-6-7 jungtinė lavinamoji klasė (6 mokiniai) – klasės vadovė Inga Aleksandravičienė,   

mokytojos padėjėja Ingrida Petkienė, 20 pamokų. 

20.5.5. 8–9 jungtinė lavinamoji klasė (9 mokiniai) – klasės vadovė Lijana Kašėtienė,    

mokytojos padėjėja Ilona Bronušienė, 20 pamokų;  

20.5.6. 10 lavinamoji klasė (11 mokinių) – klasės vadovė Reda Kovieraitė, mokytojos 

padėjėja Zina Kiudulaitė,  20 pamokų;  

20.5.7.  I-IIa  socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasė (8 mokiniai) – klasės vadovė Silva 

Gečienė, mokytojos padėjėja Virginija Garbenienė, 27 pamokos;  

20.5.8. IIb–III socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasė (8 mokiniai) – klasės vadovė Aušra 

Donėlienė,  mokytojos padėjėja Liuda Vaičikauskienė, 27 pamokos.  
  

  

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 
 

 21. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį vadovaujasi: 

 21.1. Lietuvos   higienos   norma   HN  21 : 2011 „Mokykla,   vykdanti   bendrojo  ugdymo  

programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

21:2011.Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ (toliau - Higienos norma);     

 21.2. Mokinio gerovės užtikrinimui klausimus sprendžia mokyklos Vaiko gerovės komisija, 

kuri vadovaujasi Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo 

Nr. V-319 redakcija „Dėl mokyklos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

22. Vykdoma sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai Bendroji programa  

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-

941. 

Sveikatos ugdymo programa mokyklos mokytojų tarybos posėdžio 2017 m. rugpjūčio 30 d. 

nutarimu Nr. MP-3 integruojama pradinėse ir lavinamosiose klasėse į mokomuosius ir ugdomuosius 

dalykus, o vyresnėse klasėse į biologijos ir tikybos pamokas, bei bendrosios praktikos slaugytojos ir 

socialinio pedagogo pagalbos mokiniui veiklą.  

  23. Vykdomos prevencinės programos dėl žalingų įpročių, priklausomybės ligų, ir elgesio 

krizių integruojamos į socialinio pedagogo pagalbos mokiniui veiklą, smurto prevencijos ir patyčių. 

Įgyvendinti smurto prevencijos rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2017-03-02 įsakymu Nr. V-1490 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijų patvirtinimo“, integruojant į socialinio pedagogo pagalbos mokiniui veiklą ir 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas. Mokykla dalyvauja ilgalaikėje tarptautinėje socialinių gebėjimų 

ugdymo programoje „Zipio draugai“.    

 24. Mokykla sudaro: 

24.1. sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam tarp mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų 

mokyklos darbuotojų grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, 

laiku pastebi ir nedelsdama sustabdo patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos reikalavimų 

neviršijantį mokymosi krūvį; 
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24.2. sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, bendrauti ir 

bendradarbiauti įvairiose veiklose ir fizinėse bei virtualiose aplinkose, dalį formaliojo ir neformaliojo 

švietimo veiklų organizuodama už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose įstaigose ir pan.); 

24.3. sąlygas kasdien turėti fiziškai aktyvią pertrauką tarp pamokų (25 min.).  
 

 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS  
 

 
 

 

 25. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 

 25.1. tvirtina mokymosi krūvio optimizavimo priemonių planą;    

 25.2. organizuoja tos pačios klasės mokinius mokančių mokytojų bendradarbiavimą, 

sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;    

 25.3. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną.  

 26. Klasėje dirbantys mokytojai derina tarp savęs darbų apimtis.   

 27. Mokiniams namų darbai neskiriami.  

 28. Maksimalus pamokų skaičius per dieną – 7 pamokos.  

 29. Pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotose programose patikrinamieji darbai 

rengiami ir vedami mokytojų iniciatyva. Jų paskirtis - įsivertinti savo (mokytojo) darbo kokybę, 

išsiaiškinti mokinių pasiekimus, numatyti, kokią pagalbą reikia suteikti mokiniams. 
 

 

   

 MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS  
 

  30. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą pedagogai numato teminiuose planuose. 

Vertinimo metodai suderinti lavinamųjų klasių metodinės grupės pasitarime, pradinių klasių 

metodinės grupės pasitarime, dalykų mokytojų metodinės grupės pasitarime. Su mokiniais vertinimą 

aptaria pamokoje, tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja raštu. Vertinimas siejamas su ugdymo 

tikslais, atsižvelgiama į mokinių mokymosi patirtį, galias ir pastangas.   

  31. Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, pažanga ir pasiekimai 

pažymiais nevertinami. Naudojamas formuojamasis vertinimas, teikiant informaciją tėvams 

(globėjams, rūpintojams). Taikomi diagnostinio vertinimo metodai; kūrybinės užduotys. 

Apibendrinamasis vertinimas taikomas pusmečio pabaigoje.   

  32. 1–4 specialiųjų klasių mokinių pasiekimų pažanga fiksuojama elektroniniame dienyne, 

įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Baigus pradinio 

ugdymo programą, rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo 

aprašas.   

  33. 5-10 specialiosiose klasėse visų dalykų pasiekimai, išskyrus dorinį, ekonomiką vertinami 

taikant 10 balų vertinimo skalę.   

 34. Neformaliojo ugdymo vertinimas vykdomas pusmečiais: 

 34.1. būrelius lankančių mokinių – būrelių ataskaitoje. Rengia būrelio vadovas;   

 34.2. bendrabutyje gyvenančių vaikų grupės – auklėtojo ataskaitoje; 

 34.3. būrelių ataskaitose įvertinami mokinių gebėjimai, meninėje, kūrybinėje veikloje, jų 

emocijos; 

 34.4. grupės auklėtinis vertinamas pagal savarankiškumo lygį, dorinį išprusimą, elgesio 

kokybę, sanitarinius-higieninius įgūdžius.   

 35. Lavinamųjų klasių mokiniai mokosi pagal mokytojų parengtas individualias ugdymo 

programas. Programos sudaromos metams.  

 36. Lavinamųjų klasių ir socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasėse mokinių pažanga ir 

ugdymo pasiekimai balais nevertinami, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga „pp“ arba  „np“.  

 37. Dorinio ugdymo, ekonomikos mokymosi pasiekimus vertinti įrašu padaryta pažanga 

„pp“ arba nepadaryta pažanga „np“, pasiekimai pažymiais nevertinami.  

38. Mokinio, kuris mokomas pagal individualizuotą ugdymo programą namie,  pažanga ir 

pasiekimai vertinami įrašu padarė pažangą „pp“, nepadarė pažangos „np“.  



 

 

7 

39. Lavinamosiose klasėse moko vienas mokytojas, išskyrus  muzikos, informacinių 

technologijų. 

40. Už klasių elektroninių dienynų tvarkymą atsakingi klasių vadovai, jų darbą per pusmetį 

kartą patikrina direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

41. Mokinių pažanga ir pasiekimai analizuojami Mokytojų tarybos, Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose, metodinių grupių pasitarimuose.  

  

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS    
 

 

 
 

 

 42.  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namie organizuojamas: 

 42.1. vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir reikalinga kvalifikuotų 

specialistų pagalba; 

 42.2. specialusis pedagogas, atsižvelgdamas į individualius mokinio gebėjimus, ligos pobūdį, 

bei gydytojo rekomendacijas, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) rengia individualų mokinio 

ugdymo namie planą, pritaiko bendrąją programą. Mokiniui, turinčiam vidutinį, žymų ar labai žymų 

intelekto sutrikimą, skiriama 8 valandos per savaitę kalbiniam, matematiniam, socialiniam ugdymui 

ir specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti ar specialiajai pagalbai teikti.  
 

 

Dalykai Skiriama valandų 

Komunikacinė veikla 2 

Orientacinė veikla 2 

Pažintinė veikla 2 

Meninė veikla 2 
  

 

 

 43. Mokymas namie skiriamas 1-10 klasių mokiniams pagal gydytojų medicininės komisijos 

išvadas ir tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą. 

 44. Mokyklos direktorius priima sprendimą skirti mokymą namuose ir įformina įsakymu. 

Klasės elektroniniame dienyne prie mokinio pavardės visų dalykų puslapiuose rašoma: „Mokosi 

namie“. 

 45. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ir vadovaudamasi ugdymo plano ir higienos reikalavimais, sudaro mokomo namie mokinio 

individualų pamokų tvarkaraštį. 

 46. Namie mokomo mokinio pasiekimai fiksuojami savarankiško mokymosi elektroniniame 

dienyne.  

 47. Mokinį namie ugdo specialusis pedagogas. 
 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS, 

ĮGYVENDINANT UGDYMO PROGRAMĄ 

 

48. Mokykla:  

48.1. sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti geresnių  

pasiekimų;  

 48.2. ugdymo mokinių pasididžiavimo savo mokykla, mokymusi jausmus;  

 48.3. nuolat stebi ugdymosi procesą;  

 48.4. nustato, kokios reikia pagalbos ir ją teikia;  

 48.5. kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialine pedagoge, Vaiko gerovės 

komisija sprendžia mokinių vėlavimų į pamokas ir jų nelankymo priežastis; 

 48.6. sudaro galimybes mokytojams tobulinti profesijos kompetencijas.  

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 
 

 
 

  49. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama į meninę ir kitą veiklą pasirinkusių mokinių  

asmeninėms, socialinėms, edukacinėms kompetencijoms ugdyti.  
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  50. Mokykla įvertino 2016-2017 mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius ir 

atsižvelgdama į juos siūlo neformaliojo švietimo sritis: 

  50.1. muzikinio ugdymo;  

  50.2. dailės ugdymo;  

  50.3. teatrinio ugdymo; 

  50.4. sportinės veiklos;   

  50.5. taikomojo ugdymo meno.  

  51. Neformaliojo vaikų švietimo planai mokykloje rengiami atsižvelgiant į pasirinktą veiklos 

pobūdį ir mokinio asmeninę kompetenciją. 

  52. Neformaliojo švietimo grupėje mokinių skaičius 5-7 mokiniai (mokinių skaičius 

nustatytas Mokyklos tarybos 2017-06-14 protokoliniu nutarimu, protokolas Nr. T-6. 

  53. Mokiniams rekomenduojama rinktis ne daugiau 4 būrelius.   

  54. Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti skirtos valandos, atsižvelgus į veiklos pobūdį, 

periodiškumą, trukmę. Valandos nustatytos mokslo metams kiekvienai ugdymo sričiai. 
 
 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS   
 

  55. Žmogaus saugos programa sudaryta vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąją programa,  

patvirtinta 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159. Žmogaus sauga, mokyklos mokytojų  tarybos 

posėdžio 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. MP-3 nutarimu, integruojama pradinėse, lavinamosiose, 5-6,  

7-8 specialiosiose jungtinėse klasėse į klasės valandėles, 1 pamoka skiriama 9-10 specialiosiose 

klasėse.   

  56. Socialinė-pilietinė (10 valandų) integruojama 5-10 specialiosiose klasėse į istorijos 

pamokas.  Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne.  

  57. Kultūrinė, pažintinė, sportinė veikla (11 dienų) integruojama į klasių valandėlių veiklą 

(pažymint pastabose) ir į mokomuosius dalykus, veiklas pagal poreikį (pažymint ilgalaikiuose 

planuose), organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose (žr. 1 priedą).  

  58. 2017–2019 mokslo metams penkiolika ugdymo dienų 5–10 klasėse skirti projektinei 

veiklai:  

  58.1. 2017–2018 mokslo metams – penkios ugdymo dienos. Projektas „Įžymesni Akmenės 

rajono dvarai“. Paieška, sisteminimas, išvykos, informacijos apipavidalinimas (žr. 2 priedą); 

  58.2. 2018–2019 mokslo metams – dešimt ugdymo dienų. Projektas  „... Žmogus gimsta 

šiam pasauliui, kad skaidrintų ir grožintų visą gamtą...“. (Vydūnas). Problemos, informacijos 

ieškojimas, darbas, išvykos, aptarimas (žr. 2 priedą).    

  59. Etninės kultūros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651, integruojama į lietuvių kalbos, geografijos, gamtos, 

istorijos, dailės, meninio ugdymo pamokas, pažymint ilgalaikių planų skyriuje „integruojami dalykai 

ir programos“.  

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

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

patvirtinimo“  integruojama pradinėse klasėse į pasaulio pažinimo pamokas, vyresnėse klasėse į 

bibliotekininkės veiklą, padedant klasių vadovams.   

  61. 5-10 specialiosiose klasėse į gamtos pamokas integruojamas fizikos ir chemijos 

elementarus ugdymo turinys, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir aplinkinio pasaulio suvokimo 

galimybes, astronomijos pradmenys integruojami į geografijos pamokas.  

  62. Gerinant mokyklos mokymosi aplinką, sudarytos sąlygos mokinių mokymosi poreikių 

įvairovės tenkinimui: kompiuterių klasė, sporto aikštynas, treniruoklių salė, šviesos ir muzikos 

terapijos kabinetas, kūno kultūros kabinetas, biblioteka. Taip pat ugdymo procesą organizuoti           

V. Zubovo parke, Akmenės krašto muziejuje, Šiaulių Aušros muziejuje, klėtelėje. Tai turi atsispindėti 

mokytojų ilgalaikiuose planuose.  

  63. Mokyklos metodinė taryba, metodinės grupės, siekdamos mažinti mokymosi krūvius ir 

priartinti mokymąsi prie gyvenimo aktualijų, nutarė: 
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  63.1 ilgalaikiuose planuose mokytojai numato informacinių technologijų taikymo pamokose 

integraciją. Su direktoriaus pavaduoja ugdymui  derina pamokų tvarkaraštį, jeigu reikia dirbti 

informacinių technologijų kabinete;  

  63.2. tarpdalykinę integraciją mokytojai derina tarpusavyje. Integruojamos temos 

numatomos ilgalaikiame plane, mokyklos veiklos programoje;  

  63.3. integruotoje pamokoje siekiama integruojamų dalykų programų numatytų pasiekimų; 

  63.4. integravimo būdai: integruoti projektai, dviejų mokytojų vedamos pamokos, 

integruotos mokinių išvykos turi atsispindėti ilgalaikiuose mokytojų planuose. 
 

 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 
 

 64. Tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios pažangos.  

 65. Direfencijavimas taikomas:  

 65.1. mokinių pasiekimų skirtumas  mažinti ir gebėjimams plėtoti, motyvacijai stiprinti, 

pritaikant įvairius mokymosi būdus ir metodus, rengiant individualaus ugdymo planą – mokiniui 

individualiai ir mokinių grupei.   

 66. Mokykla analizuoja: 

 66.1. diferencijavimo, individualizavimo įgyvendinimą ugdymo procese;   

 66.2. priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo, atsižvelgdama į mokinio 

mokymosi motyvaciją ir individualią pažangą.   
 

 MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMAS 
 

 67. Mokykla:  

 67.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą: 

 67.1.1. visuotiniai susirinkimai;   

 67.1.2. atvirų durų diena;  

 67.1.3. susitikimai su klasės vadovu, grupės auklėtoju, dalykų mokytojais, socialiniu 

pedagogu, psichologu;   

 67.1.4. dalyvavimas mokyklos renginiuose, išvykose;  

 67.1.5. informacija apie mokinius teikiama raštu, telefonu, prisijungus prie elektroninio 

dienyno.     

 68. Sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti mokyklos gyvenime, spręsti 

pasiekimo gerinimo, elgesio, turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos klausimus.  

 69. Užtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus 

mokyklos veiklai tobulinti.  

 70. Konsultuoja mokyklos tėvus (globėjus, rūpintojus) kaip stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, 

jį ramiai išklausyti, patarti, padėti.  

 71. Skatina domėtis vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų.   

 72. Skatina domėtis vaiko elektroniniu dienynu.  

 73.  Sudaro galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose mokykloje. 

 74. Sudaro galimybes vaikams gyventi mokyklos bendrabutyje, jei gyvenamoji (deklaruota) 

vieta yra toliau nei 3 km.   
 

 

II SKYRIUS  

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 
 
 

 

 

  75. Pradinis ugdymas. 2017-2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. pradinio ugdymo planas 

sudaromas vadovaujantis Bendrąją programa, Bendruoju ugdymo planu, mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais bei mokyklos strateginiu planu.  

  76. Pradinio ugdymo programos atskirų dalykų mokymo specifika:  
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  76.1. dorinis ugdymas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui parenka vieną dalyką - tikybą 

arba etiką;      

  76.2. vadovaujantis pradinio ugdymo programos BUP planu 81.2.7. punktu individualioms ir 

grupinėms logopedinėms pratyboms 1–4 klasėse, mokiniui skiriama po vieną pamoką per savaitę;   

  76.3. logopedinės tarties, kalbos ir klausos lavinimo individualios ir grupinės pratybos 

visose klasėse vedamos pamokų ir ne pamokų metu;  

  76.4. informacinių komunikacinių technologijų pradmenų mokoma nuo 5 klasės.  

  77. Pradinio ugdymo programos dalykų ir jiems įgyvendinti skiriamų valandų skaičius: 

  77.1. pradinės (jungtinės) specialiosios klasės mokiniams, besimokantiems pagal 

individualizuotą pradinio ugdymo programą,  mokomųjų dalykų paskirstymas pagal BUP 24.3. 

punktą: 
 

Ugdymo metai, klasė 

 

Dalykai / veiklos  

Dalyko savaitinių 

pamokų skaičius 

1–2 jungtinei 

specialiajai klasei 

Dalyko savaitinių 

pamokų skaičius 

3–4 jungtinei 

specialiajai klasei 

Klasės  1 2 3 4 

Dorinis ugdymas (etika)  1 1 1 1 

Lietuvių kalba  8 8 8 8 

Matematika  4 5 6 5 

Pasaulio pažinimas  2 2 2 2 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 

Muzika 2 2 2 2 

Kūno kultūra  3 3 3 3 

Privalomų ugdymo valandų skaičius mokiniui 22 23 24 23 

Specialiosios logopedinės pratybos                3       3 

Neformalusis švietimas          2         2       2 
 

Pastaba:* Atsižvelgiant į mokinių galias, mokytojų tarybos posėdžio, vykusio 2017-08-30, protokolo 

Nr. MP-3,  nutarimu, Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis, nutarta  į mokymosi dalykus 

neįtraukti užsienio kalbos mokymo. 
 
 

 

  78. Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą dėl 

vidutinio, žymaus ir labai žymaus sutrikimo, veiklų paskirstymas pagal BUP . 81.2.2. punktą. 

Klasė  

 

Ugdymo sritys ir dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

      1-2-3a lav. kl.  3b-4 lav. kl. 

Dorinis ugdymas (etika)  1 1 

Komunikacinė veikla 4 4 

Pažintinė veikla  4 4 

Orientacinė veikla  4 4 

Meninė veikla  4 4 

Fizinė veikla  3 3 

Privalomų ugdymo valandų skaičius                 20                       20 

Specialiosios logopedinės pratybos 

(komunikacinių gebėjimų ugdymas)  
         3                  3 

Neformalusis švietimas          2 2 
   

   79. Mokytojai, lavinamųjų klasių mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų 

intelekto sutrikimą rengia individualias ugdymo programas.  
 

  80. Pagrindinis ugdymas. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, vadovaujasi 2017–2018 m. m. ir 2018–2019 m. m. 5, 6, 7, 8, 9, 10 specialiosiose ir 

lavinamosiose klasėse Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais.     
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   81. Adaptacinis laikotarpis naujai atvykusiems mokiniams:   

  81.1. mokyklos mokytojų tarybos nutarimu, 2017-08-30 protokolo Nr. MP-3, naujai 

atvykusiems mokiniams skiriamas  1 mėnesio adaptacinis laikotarpis;  

  81.2. gegužės mėnesį būsimieji penktokų tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami su 

ugdymo proceso 5-joje klasėje organizavimu, su pagrindinio ugdymo reikalavimais;  

  81.3. prieš prasidedant naujiems mokslo metams, penktojoje klasėje dirbantys mokytojai 

susitinka su pradinės klasės mokytoju, aptaria mokinių ugdymo, elgesio ir kitas problemas;  

  81.4. pirmąjį pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimo mėnesį mokytojai taiko 

individualius mokinių pažinimo metodus, siekdami išsiaiškinti mokinių ugdymo (-si) pasiekimus;  

  81.5. dalykų mokytojai per pirmąsias pamokas supažindina mokinius su žinių ir pasiekimų 

vertinimo tvarka dalyko pamokoje;  

  81.6. ypatingas mokytojų dėmesys skiriamas penktokų amžiaus savitumo pažinimui, 

mokomosios medžiagos atrinkimui bei pateikimui, darbo formų ir metodų parinkimui.   

  82. Pagrindinio ugdymo programos atskirų dalykų mokymo specifika: 

  82.1. dorinis ugdymas. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o sulaukę 

14 metų pats mokinys renkasi vieną dalyką - tikybą arba etiką;  

  82.2. kalbų mokymas. Atsižvelgiant į mokyklos ugdymo formą, joje besimokančių mokinių 

specialiuosius ugdymosi poreikius ir sutrikimus, ugdymo programą, mokytojų tarybos posėdžio 

nutarimu, vykusio  2017-08-30, protokolo Nr. MP-3, nutarta atsisakyti užsienio kalbos mokymo; 

  82.3. informacinių technologijų mokymas. Informacinių technologijų programa 

pradedama įgyvendinti nuo 5 klasės;  

  82.4. socialinis ugdymas. Pagal Pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį pilietiškumo 

ugdymas mokomas 9 klasėje po 1 pamoką. Mokyti integruotai istorijos ir pilietiškumo pagrindų, 

laisvės kovų istorijai skiriant ne mažiau kaip 18 pamokų;  

  82.5. technologinis ugdymas. Technologinio ugdymo programa (keramikos, medžio 

drožinių, buities darbų) įgyvendinama nuo 5 klasės. Mokiniai laisvai pasirenka vieną iš siūlomų 

darbų (medžio drožinių, keramikos);  

  82.6. kūno kultūra. Kūno kultūrai skiriama po 2 pamokas 5-10 klasėse.    

  83. Pagrindinio individualizuoto ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius, 

vadovaujantis BUP  124  punktu: 

                               Klasė 

 

Ugdymo sritys ir dalykai 

5-6  jungtinė 

specialioji 

7-8 jungtinė  

specialioji 

9-10 jungtinė 

specialioji 

5 6 7 8 9 10 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 1 1 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 4 4 

Matematika 3 3 4 4 4 4 

Informacinės technologijos 1 1 1 1 2 2 

Gamtamokslinis ugdymas 

Gamta ir žmogus 2 2 2    

Biologija    2 2 2 

Socialinis ugdymas  

Istorija 2 2 2 2 1 1 

Pilietiškumo pagrindai     1 1 

Geografija  2 2 2 2 2 

Ekonomika ir verslumas    1 1 

Meninis ugdymas 

Dailė 1 1 1 1 1 1 

Muzika 1 1 1 1 1 1 

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga  

Technologijos 8 8 8 8 8 8 

Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 
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Žmogaus sauga             1     1 

Minimalus pamokų skaičius per savaitę 26 28 29 30 31 31 

Specialiosios logopedinės pratybos  3  2  2  2  1   1 

Neformalusis švietimas 2         3 3 
 

Pastaba:* vadovaujantis ugdymo planais 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metams, mokytojų tarybos 

posėdžio, vykusio 2017-08-30, protokolo Nr. MP-3 nutarimu, Vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijomis, nutarta į mokymosi dalykus neįtraukti fizikos, chemijos, užsienio kalbų, bet 

didinti pamokų skaičių technologiniam ugdymui, informacinėms technologijoms.   
 
 

  84. Mokiniui, turinčiam nežymų intelekto sutrikimą, individualioms ir grupinėms 

specialiosioms, logopedinėms pratyboms 5-10 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę kalbai ir 

komunikacijai lavinti;  

  85. Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos skirtos mokiniams, turintiesiems 

vidutinį ir labai žymų intelekto sutrikimą, veiklų paskirstymas pagal BUP  7 priedo 8 punktą:  
 

 

 

           Klasė  

 

Veiklos sritys ir dalykai 

5–6–7 

lav. kl. 

     8–9     

    lav. kl. 

10 

lav. kl. 

Dorinis ugdymas (etika) 1 1 1 

Komunikacinė veikla  4 4 4 

Pažintinė veikla  4 4 4 

Orientacinė veikla  4 4 4 

Meninė veikla  4 4 4 

Fizinė veikla 3 3 3 

Minimalus pamokų skaičius mokiniui  20 20 20 

Specialiosios logopedinės pratybos 

(komunikacinių gebėjimų ugdymas)  
 2   

Neformalusis švietimas  2 2 2 
 

   86. Mokiniui, turinčiam kompleksinių negalių, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, specialiosioms pratyboms 5-10 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę pažinimo 

funkcijoms lavinti, kalbiniams ir komunikaciniams gebėjimams ugdyti.  

   87. Socialinių įgūdžių ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius, 

vadovaujantis BUP 7 priedo 14 punktu:   

               Ugdymo metai    

 

 

Veiklos sritys, dalykai 

I  socialinių 

įgūdžių (darbinio 

ugdymo) klasė 

II socialinių 

įgūdžių (darbinio 

ugdymo) klasė  

III socialinių įgūdžių 

(darbinio ugdymo) 

klasė 

Bendrasis ugdymas      

Dorinis ugdymas (etika) 1 1 1 

Komunikacinė veikla  3 3 3 

Pažintinė veikla  2 2 2 

Orientacinė veikla  2 2 2 

Fizinė (sveikatos ugdymo, 

stiprinimo veikla) 

2 2 2 

Meninė veikla 3 3 3 

Informacinės technologijos 2 2 2 

Meniniai darbai  4 4 4 
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Buities kultūra/savitvarka 4 4 4 

Namų ūkio darbai/namų ruoša 4 4 4 

Iš viso: 27 27 27 

Specialiosios logopedinės 

pratybos (komunikacinių 

gebėjimų ugdymas) 

   

Neformalusis švietimas  2  

 

           88. Vadovaujantis BUP 7 priedo 17 punktu logopedinėms pratyboms skiriamos 2 pamokos 3 

mokiniams per savaitę.  
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     1 priedas 

 

KULTŪRINĖS, MENINĖS, PAŽINTINĖS, KŪRYBINĖS, SPORTINĖS, PRAKTINĖS 

  VEIKLOS PLANAS 

        1-10  klasėms, socialinių įgūdžių (darbinio ugdymo) klasėms 
 

2017-2018 ir 2018–2019  mokslo metai       

                

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Integruojamos 

programos 

Atsakingi 

vykdytojai 

1. Rugsėjo Pirmosios šventė. Rugsėjo  

1 d. 

Etninė kultūra. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Triaušienė. 

2. Šeimų sporto diena. Rugsėjo  

III sav. 

Sveikos gyvensenos ir 

gyvenimo įgūdžių 

programa. 

Mokyklos taryba. 

3. Rudens krosas. Grafų Zubovų 

takais. 

Rugsėjo   

IV sav. 

Sveikos gyvensenos ir 

gyvenimo įgūdžių 

programa.  

Prevencinės programos. 

Kūno kultūros 

mokytoja. 

4. Mokytojo diena. Tau, 

Mokytojau! 

Spalio  

5 d. 

Etninė kultūra. 

Socialinė veikla. 

L. Mašanauskienė 

R. Švažienė. 

5. Kalėdinis karnavalas. Gruodžio   

IV sav. 

Etninė kultūra. 

Prevencinės programos. 

A. Jacikevičienė 

D. Šlaustienė. 

6. Knygnešio diena. 

 

Kovo    

III sav. 

Etninė kultūra. 

Prevencinės programos. 

Socialinė veikla. 

Bibliotekininkė. 

 

7. Atvirų durų diena. Mes – kaip 

ir visi. 

Balandžio  

IV sav. 

Etninė kultūra. 

Socialinė veikla. 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Triaušienė, 

Mokyklos tarybos 

pirmininkė V.Čepienė 

8. Meninio skaitymo konkursas. 

Išmok mylėti žodžius. 

Gegužės   

I sav. 

Etninė kultūra. 

Prevencinės programos. 

Logopedė R.Švažienė 

9. Padėkos diena. Gegužės   

IV sav. 

Etninė kultūra. 

Socialinė veikla.  

Mokyklos taryba. 

10. Sporto diena. Sportas 

linksmai. 

 

Gegužės  

IV sav. 

Sveikatos ir gyvenimo 

įgūdžių programa.  

Prevencinės programos. 

Kūno kultūros 

mokytoja,   

A. Masienė  

(spec. kl.) 

I. Aleksandravičienė 

(lav. kl.). 

11. Išvyka į Naisius visai 

mokyklos bendruomenei. 

Gegužės 

30 d. 

Sveikos gyvensenos ir 

gyvenimo įgūdžių 

programa. 

Etninė kultūra. 

Prevencinės programos. 

I. Aleksandravičienė. 

 

_________________________ 
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                                                                                                                                             2 priedas 

PROJEKTINĖS VEIKLOS PLANAS 5–10 KLASĖMS  
         

PROJEKTAS „ĮŽYMESNI AKMENĖS RAJONO DVARAI“ 
 

2017-2018  mokslo metai       
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai 

Išvykos po Akmenės rajono dvarus  

Klasių vadovai.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Bakaitienė. 

1. Kruopių dvaras   Birželio 4 d.  

2. Medemrodės dvaro vietovė Birželio 6 d.  

3. Agluonų kaimas, V. Zubovo kapavėtė     Birželio 7 d.   

4. Kairiškių dvaras Birželio 12 d 

5. Dabikinės dvaras.  Projekto apipavidalinimas ir 

pristatymas. 

Birželio 15 d. 

 
 

PROJEKTAS „… ŽMOGUS GIMSTA ŠIAM PASAULIUI, KAD SKAIDRINTŲ IR 

GROŽINTŲ VISĄ GAMTĄ…“ 
 

2018–2019  mokslo metai     
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai 

1. Darbas mokyklos kieme. Gėlių pavadinimų  

kartojimas.       

Birželio 3 d.  

 

Klasių vadovai.  

Direktoriaus pavaduotoja  

ugdymui  

D. Bakaitienė.  
2.  Darbas mokyklos sode. Vaismedžių  

pavadinimų kartojimas.   

Birželio 4 d.  

 

3. Darbas mokyklos sode. Vaiskrūmių  

pavadinimų kartojimas.  

Birželio 5 d.  

 

4. Darbas mokyklos sode. Žiedo sandaros  

kartojimas.  

Birželio 7 d.   

 

5. Išvyka į Kamanų rezervatą.  Birželio 10 d. 

6. Darbas mokyklos parke. Medžių ir krūmų  

pavadinimai.  

Birželio 12 d. 

7. Dvaro ir parko istorija. Birželio  14 d. 

8. Traukos kapeliai, jų atsiradimo istorija. 

Aplinkos tvarkymas.   

Birželio 17 d. 

9. Išvyka į Akmenės kultūros ir poilsio parką.  Birželio 19 d. 

10. Projekto aptarimas.  

 

Birželio 21 d.  

 

_______________________    

 
 

 

SUDERINTA      SUDERINTA 

Akmenės rajono Dabikinės specialiosios  Akmenės rajono savivaldybės  administracijos 

mokyklos tarybos 2017 m. birželio 14 d.   direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugpjūčio 22 d  

protokoliniu nutarimu, protokolas Nr. T-6  raštu Nr. S-2078(6.10)     


