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Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos                                                                                                              

direktoriaus 2019 m. birželio 25 d.                                                                                

įsakymu Nr. V1-202 

 

 

ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

BENDRIEJI UGDYMO PLANAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos  2019 – 2020 mokslo metų ugdymo planas 

(toliau - Mokyklos ugdymo planas), parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais 

teisės aktais. Mokyklos ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ugdymo programų 

įgyvendinimą mokykloje. 

2. Mokyklos ugdymo plano tikslas – sudaryti palankias sąlygas ir galimybes kiekvienam 

mokiniui pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų ir įgyti būtinų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų sėkmingam mokymuisi, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir 

geresnių ugdymo(si) rezultatų. 

3. Mokyklos ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. kiekvienoje klasėje nustatyti pamokų skaičių, skirtą mokomųjų dalykų programoms 

įgyvendinti; 

3.2. sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio individualios pažangos augimui, pritaikyti ugdymo 

procesą mokinių ugdymosi poreikiams; 

3.3. orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, stiprinant 

mokėjimo mokytis kompetenciją; 

3.4. tenkinti mokinių saviraiškos poreikius neformaliojo vaikų švietimo veikloje. 

4. Mokyklos ugdymo planas rengiamas vadovaujantis stebėsenos rezultatais, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, standartizuotų testų rezultatais, 

nacionalinių tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis, mokinių poreikių 

analize. 

 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

5. Ugdymo organizavimas 1 – 10 klasėse: 

5.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d. 

5.2. ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienų (35 savaitės). 

5.3. ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos (37 savaitės). 

5.4. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

 

Atostogos Data Į mokyklą Dienų 

skaičius 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – 

spalio 31 d. 

2019 m. lapkričio 4 d. 

(pirmadienį) 

4 dienos 

Žiemos (Kalėdų) 

atostogos 

2019 m. gruodžio 23 d. – 

2020 m. sausio 3 d. 

2020 m. sausio 6 d. 

(pirmadienį) 

6 dienos 
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Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – 

vasario 21 d. 

2020 m. vasario 24 d. 

(pirmadienį) 

5 dienos 

Pavasario (Velykų) 

atostogos 

2020 m. balandžio 14 d. – 

balandžio 17 d. 

2020 m. balandžio 20 

d. (pirmadienį) 

4 dienos 

  VISO: 19 dienų 

 

6. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 1-4 klasių mokiniams – nuo 

2020 m. birželio 10 d..; 5-10 klasių mokiniams nuo 2020 m. birželio 25 d. (Mokyklos tarybos 

protokolas 2019-06-12, Nr. V2-2) 

7. Įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programą, ugdymo procesas skirstomas į 

trimestrus: 

 

 1-4 klasės  

I trimestras 2019 m. rugsėjo 2 d. – lapkričio 29 d. 60 dienų 

II trimestras 2019 m. gruodžio 2 d. – 2020 m. kovo 12 d. 58 diena 

III trimestras 2020 m. kovo 13 d. – birželio 9 d. 57 dienos 

 VISO: 175 dienos 

 

 5-10 klasės  

I trimestras 2019 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 3 d. 62 dienų 

II trimestras 2019 m. gruodžio 4 d. – 2020 m. kovo 20 d. 62 diena 

III trimestras 2020 m. kovo 23 d. – birželio 23 d. 61 dienos 

 VISO: 185 dienos 

 

8. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1- 5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į 

mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, 

mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame 

dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai 

mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas yra 

koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. 

9. Mokyklos vadovas, 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 Šilutės 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS  

 

10. Mokyklos vadovo įsakymu (2019-05-06, Nr. V1-147) sudaryta darbo grupė, rengianti 

mokyklos ugdymo planą. Grupės darbui vadovauja mokyklos direktorius. Mokyklos ugdymo planas 

rengiamas, vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo 

principais. 
11. Rengiant mokyklos ugdymo planą, remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo ugdymo proceso duomenimis ir informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais, mokyklos veiklos 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 
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12. Rengiant Mokyklos ugdymo planą priimti ar atnaujinti sprendimai dėl: 

 

Priimtos nuostatos Dokumentai 

12.1. Dėl mokyklos ugdymo 

turinio įgyvendinimo 

integruojant į jį 

prevencines ir 

integruojamąsias 

programas 

Į ugdymo turinį integruojama 

prevencinė programa: Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos 

programą. Prevencinė veikla 

integruojama į mokomuosius 

dalykus, klasių valandėles, 

renginius. 

Į mokomuosius dalykus, klasių 

valandėles, renginius 

integruojamos šios programos: 

 Etninės kultūros bendroji 

programa,  

 Ugdymo karjerai programa, 

  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai bendroji 

programa,  

 Pasipriešinimo istorijos 

programa,  

 Žmogaus saugos bendroji 

programa (1-4, 9-oje klasėse).  

Integruotos programos fiksuojamos 

ilgalaikiuose planuose, klasės 

vadovo planuose.  Skiltyje 

,,Pastabos“ nurodomos 

planuojamos integruotos 

programos tema. Integraciniai 

ryšiai atsispindi klasės 

elektroniniame dienyne. 

 

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

 

12.2. Dėl nuoseklios ir 

ilgalaikės socialines 

emocines 

kompetencijas 

ugdančios prevencinės 

programos 

pasirinkimo. 

Vykdomos šios programos: 

Olweus patyčių prevencijos 

kokybės užtikrinimo sistema 

OPKUS (Sutartis 2016-10-31, 

Nr.447)  

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

 

12.3. Dėl ugdymo proceso 

organizavimo formų. 

Pagrindinė ugdymo proceso 

organizavimo forma – pamoka. 

Penkios ugdymosi dienos skirtos 

praktinei-tiriamajai veiklai 

organizuoti. Kultūrinei pažintinei 

veiklai skiriama 10 ugdymosi 

dienų.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

 

12.4.  Dėl mokymosi 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo. 

Mokiniai mokosi trimestrais.  

Mokinio pasiekimai ir pažanga 

vertinami, vadovaujantis Šilutės 

Pamario pagrindinės mokyklos 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

Šilutės Pamario 

pagrindinės mokyklos 

mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas, 
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vertinimo tvarkos aprašu. Mokinių 

pasiekimams vertinti naudojama 10 

balų vertinimo sistema. Dorinio 

ugdymo (etikos, tikybos), žmogaus 

saugos pasiekimai vertinami 

„įskaityta“, „neįskaityta“. 

patvirtintas 2017-08-23 

direktoriaus įsakymu 

Nr.V1-150. 

 

12.5.  Dėl mokymosi 

pasiekimų gerinimo 

priemonių 

įgyvendinimo ir 

mokymosi pagalbos 

teikimo, vykdant 

pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programą. 

Mokymosi pagalba mokiniams, 

nepasiekiantiems patenkinamo 

pasiekimų lygio, yra skiriamos 

trumpalaikės konsultacijos, kurių 

trukmę nustato dalyko mokytojai, 

išanalizavę individualią mokinio 

mokymosi pažangą, atsižvelgiant į 

mokinio mokymosi poreikius ir 

turimus pasiekimus. Mokytojų 

pasiūlymu, tėvų prašymu 

organizuojamos mokiniams 

ilgalaikės konsultacijos trimestrui. 

Mokymosi pagalba teikiama 

vadovaujantis Mokinių 

individualios pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašu. 9 klasėje 

skiriamos papildomos lietuvių 

kalbos ir literatūros bei 

matematikos pamokos. 10 klasėje 

skiriama papildoma matematikos 

pamoka.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir pagalbos 

mokiniui teikimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas 2019-

06-17 direktoriaus 

įsakymu  Nr.V1-194. 

12.6. Dėl švietimo pagalbos 

teikimo. 

Švietimo pagalbą (pasiekimams 

gerinti ar mokymosi spragoms 

likviduoti) mokiniui teikia dalykų 

mokytojai, bendradarbiaudami su 

klasių vadovais, pagalbos mokiniui 

specialistais, vadovaudamiesi 

Švietimo pagalbos teikimo tvarkos 

aprašu.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

Švietimo pagalbos teikimo 

tvarkos aprašas, 

patvirtintas 2016-12-21 

direktoriaus įsakymu 

Nr.V1-253. 

12.7. Dėl neformaliojo 

vaikų švietimo 

pasiūlos ir 

organizavimo. 

Neformalusis švietimas vykdomas 

pagal neformaliojo švietimo 

programas. Valandos 

neformaliajam švietimui skiriamos 

pagal mokinių poreikius, mokyklos 

galimybes ir praėjusių mokslo metų 

darbo efektyvumą, mokinių 

pasiektus rezultatus. Neformaliojo 

švietimo grupėje minimalus 

mokinių skaičius – 10. Mokytojai 

vadovaujasi neformaliojo ugdymo 

organizavimo tvarka.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

Neformaliojo ugdymo 

organizavimo tvarka, 

patvirtinta 2011-03-31 

direktoriaus įsakymu 

Nr.V1-57. 

12.8. Dėl pamokų, skirtų 

mokinio ugdymo 

poreikiams ir 

mokymosi pagalbai 

Mokinių mokymosi pagalbai 

skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės 

konsultacijos. Trumpalaikės 

konsultacijos į mokinių mokymosi 

Konsultacijų mokiniui ar 

mokinių grupei skyrimo ir  

organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas 2016-
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teikti, panaudojimo krūvį nėra įskaičiuojamos. 

Vadovaujamasi Konsultacijų 

mokiniui ar mokinių grupei skyrimo 

ir organizavimo tvarkos aprašu.  

09-21 direktoriaus įsakymu 

Nr.V1-184. 

12.9. Skaitymo, rašymo, 

kalbėjimo, 

skaičiavimo ir 

skaitmeninių gebėjimų 

ugdymo per visų 

dalykų pamokas, 

įgyvendinant 

pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją 

dalį 

Skaitymo, rašymo, kalbėjimo, 

skaičiavimo ir skaitmeninių 

gebėjimų ugdymas vyksta per visų 

dalykų pamokas 5-8 klasėse. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

 

12.10. Ugdymo turinio 

planavimo ir 

įgyvendinimo 

stebėsenos planuojant, 

vertinant ir 

reflektuojant ugdymo 

procesą 

Dalyko mokytojai rengia 

ilgalaikius metinius planus, pagal 

direktoriaus įsakymu patvirtintą 

formą. 

Mokytojai ilgalaikius metinius 

mokomųjų dalykų planus pateikia 

tvirtinimui mokyklos direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui (kuratoriui) 

iki rugsėjo 12 d. 

Klasių vadovai programas pateikia 

tvirtinimui mokyklos direktoriaus 

pavaduotojui (kuratoriui) iki 

rugsėjo 16 d. 

Specialiųjų poreikių mokiniams, 

turintiems vidutinių, didelių ir labai 

didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pagalbą per pamokas 

teikia specialusis pedagogas. 

Specialiųjų poreikių mokiniams 

dalykų mokytojai bendrąsias 

programas pritaiko ir 

individualizuoja. Mokytojus 

konsultuoja logopedas, specialusis 

pedagogas. Specialiųjų ugdymo 

poreikių mokinių ugdymo 

programas suderina su Mokyklos 

Vaiko gerovės komisija ir pateikia 

tvirtinimui VGK pirmininkui iki 

rugsėjo 20 d. 

Neformaliojo ugdymo programas 

pateikia tvirtinimui mokyklos 

direktoriaus pavaduotojui 

(kuratoriui) iki rugsėjo 13 d. 

Planai pateikiami atspausdinti arba 

elektroninis variantas. Mokytojai 

planus koreguoja pažymėdami 

pakeitimus.  

Ugdymo turinio įgyvendinimo 

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

Ilgalaikio metinio plano 

forma, patvirtinta 2016-

05-20 direktoriaus 

įsakymu  Nr.V1-132. 
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stebėsena organizuojama 

vadovaujantis mokyklos metiniu 

veiklos planu. 

12.11. Dėl pažintinės ir 

kultūrinės, meninės, 

sportinės, projektinės 

veiklos organizavimo 

Pažintinės ir kultūrinės, meninės, 

sportinės, projektinės veiklos 

integruojamos nuosekliai rugsėjo – 

birželio mėnesiais į ugdymo 

procesą.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

 

12.12. Dėl metodinės veiklos 

organizavimo  

Metodinės grupės veiklos planą 

rengiame mokslo metams. Planą 

parengti iki 2019 metų rugsėjo 13 

dienos pateikti kuruojančiam 

vadovui.  

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

 

12.13. Dėl praktinės 

tiriamosios veiklos 

organizavimo 

Praktinei tiriamajai veiklai 

skiriamos 5 ugdymosi dienos. 

Mokytojų tarybos 

posėdžio 2019 m. birželio 

19 d. protokolas Nr.V4-8. 

 

 

13. Be privalomojo ugdymo turinio dalykų, siūloma mokiniams rinktis: 

13.1. įvairių krypčių neformaliojo švietimo programas, atitinkančias mokinių saviraiškos 

poreikius. Šios veiklos įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas 

(neformaliojo švietimo valanda – 45 min. trukmės). (Ugdymo plano lentelės – Priedai Nr.1, 2, 3, 4) 

14. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių 

registre. 

15. Individualus ugdymo planas sudaromas: 

15.1. mokiniui, atvykusiam mokytis iš užsienio; 

15.2. mokiniui, kuris mokomas namie; 

15.3. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. 

16. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami, vadovaujantis Šilutės 

Pamario pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

2017 m. rugpjūčio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-150. Aprašas skelbiamas mokyklos interneto 

svetainėje. 

17. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvaujama Šilutės rajono 

savivaldybės administracijos sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo 

laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

18. Į ugdymo turinį integruojamos šios programos: 

18.1. 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„Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos 

programa). Pradinėse klasėse programa integruojama į mokomuosius dalykus: dorinį ugdymą, 

lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą, fizinį ugdymą, dailę ir technologijas, klasės valandėles, renginius. 

5-10 klasėse programa įgyvendinama integruojant į mokomųjų dalykų (dorinio ugdymo, lietuvių 

kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, gamtos ir žmogaus, biologijos, matematikos, pilietinio ugdymo, 

kūno kultūros) ugdymo turinį, klasės valandėles, mokyklos renginius; 

18.2. Ugdymas karjerai mokykloje organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis 

kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, klasių vadovų veiklai, integruojamas į technologijų 

bendrąsias programas; 
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18.3. Informacinio raštingumo kompetencijos ugdomos integruotai per visų dalykų 

pamokas; 

18.4. Antikorupcinio ugdymo programa integruojama 5-10 klasėse į istorijos, pilietiškumo 

ugdymo pamokas, popamokinę veiklą, klasės valandėles. Organizuojami rašinių, piešinių 

konkursai, parodos, vedami seminarai; 

18.5.  Verslumo, finansinio raštingumo ugdymas integruojamas į matematikos (5-7 

klasės), informacinių technologijų (8 klasės), ekonomikos ir verslumo (10 klasė) pamokas, klasių 

valandėles; 

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

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

įsakymu Nr. ISAK-494 integruojama į dorinį ugdymą, lietuvių kalbą ir literatūrą, gamtą ir žmogų, 

biologiją, istoriją, dailę, fizinį ugdymą, žmogaus saugą, klasių valandėles, renginius (5-10 klasėse); 

18.7. Etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 5-10 klasėse integruojama į dorinio 

ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, istorijos, pilietiškumo pagrindų, gamtos ir 

žmogaus, biologijos, fizikos, muzikos, dailės, technologijų pamokas; 

18.8. Pasipriešinimo istorijos programa  5-10 klasėse integruojama į istorijos, lietuvių 

kalbos ir literatūros, pilietiškumo pagrindų pamokas; 

18.9. Žmogaus saugos bendroji programa 1-4 klasėse integruojama į visus mokomuosius 

dalykus. 9-oje klasėje programa integruojama į chemijos, biologijos, fizikos, geografijos, 

pilietiškumo pagrindų, fizinio ugdymo pamokas, klasių valandėles. 

19. Mokykloje  kiekvieną penktadienį po 3 pamokų mokiniai turi galimybę  užsiimti 

aktyvia fizine veikla Judesio pertraukos metu. Organizuojamos mankštos, įvairios kitos aktyvios 

veiklos. 

20. Mokiniui, kuris mokos pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą pažintinė, 

kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė 

ugdymo proceso veiklos dalis. Veikla siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių 

mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: pavyzdžiui, 

muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. Veikla integruojama į 

klasių veiklas (klasių vadovų veiklos planai), mokyklos renginius (2019 m. mokyklos veiklos 

planas), ugdymo turinį (ilgalaikiai dalykų planai); 

 

Eil. 

Nr. 
VEIKLA DATA ATSAKINGI 

1.  

Planuojamų lūkesčių diena, 

skirta aptarti mokinių, tėvų ir 

mokytojų lūkesčius, susitarti ir 

pasidalinti atsakomybėmis 

2019-09-02 Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, muzikos mokytojai,  

klasių vadovai 

2.  

Kalėdinis renginys (1-10 kl.) 2019-12-20 Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, klasių vadovai, pradinių 

klasių mokytojai 

3.  

Diena, skirta Lietuvos valstybės 

atkūrimui paminėti (1-10 kl.) 

2020-02-14 Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, istorijos mokytojai,  

muzikos mokytojai,  klasių 

vadovai, pradinių klasių 

mokytojai 

4.  
Praktinė – tiriamoji veikla (1-10 

kl.) 

2020-04-07 Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, dalykų mokytojai 

5.  

Praktinė – tiriamoji veikla (1-4 

kl.) 

2020-04-10 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pradinių klasių 

mokytojai 

6.  Pavasario šventės 37 uždarymo 2020-05-08 Direktoriaus pavaduotojai 
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renginiai ugdymui, klasių vadovai 

7.  
Praktinė – tiriamoji veikla (1-4 

kl.) 

2020-05-27 Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, dalykų mokytojai 

8.  

Vaikų gynimo diena (1-4 kl.) 2020-06-01  Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pradinių klasių 

mokytojai 

9.  

Praktinė – tiriamoji veikla (1-10 

kl.) 

2020-06-03 

2020-06-04 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pradinių klasių 

mokytojai 

10.  

Sveikatingumo diena (1-10 kl. ) 2020-06-05 Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, klasių vadovai, kūno 

kultūros mokytojai 

11.  

Karjeros planavimo diena “Šok į 

tėvų klumpes“ (1-10 kl.) 

2020-06-08 Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, klasių vadovai, pradinių 

klasių mokytojai 

12.  

Mokslo metų užbaigimo diena 1- 

4 klasių mokiniams 

2020-06-09 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pradinių klasių 

mokytojai 

13.  
Praktinė – tiriamoji veikla (5-10 

kl.) 

2020-04-07 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dalykų mokytojai 

14.  
Mokyklinių projektų diena (5-10 

kl.) 

2020-06-17 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dalykų mokytojai 

15.  

Pasiekimų ir pažangos diena, 

skirta mokinio ir mokytojo 

refleksijai. Padėkos diena 

2020-06-22 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, dalykų mokytojai 

16.  
Mokslo metų užbaigimo diena 2020-06-23 

 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, klasių vadovai 

17.  

Ekskursijų, išvykų, edukacinių  

užsiėmimų dienos 

2 per 

mokslo 

metus 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, mokytojai, klasių 

vadovai, pradinių klasių 

mokytojai 

 

21. Pagal pagrindinio ugdymo programą socialinė-pilietinė veikla yra privaloma. 

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimą mokykloje reglamentuoja Socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1-

152: Socialinei pilietinei veiklai per mokslo metus skiriama ne mažiau 10 valandų (pamokų) per 

mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne.  

22. Etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 integruojama pradinėse klasėse į 

mokomuosius dalykus: dorinį ugdymą, lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą, dailę ir technologijas, 

muziką, klasės valandėles, renginius. 5-10 klasėse programa integruojama į mokomuosius dalykus: 

dorinį ugdymą, lietuvių kalbą ir literatūrą, užsienio kalbas, istoriją, pilietinį ugdymą, gamtą ir 

žmogų, fiziką, technologijas, dailę, muziką bei mokyklos renginius. 

23. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 pradinėse klasėse integruojama į 

klasės valandėles. 

24. Žmogaus saugos bendroji programa 1-4 klasėse integruojama į mokomuosius dalykus: 

pasaulio pažinimą, klasės valandėles. 9 klasėse programa integruojama į chemiją, biologiją, fiziką, 

fizinį ugdymą, geografiją, pilietinį ugdymą. 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

25. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas vykdomas, vadovaujantis Pamario 

pagrindinės mokyklos Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2016-06-

15  direktoriaus įsakymu Nr.V1-148. 

26. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi 

krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra optimalus ir paskirstytas proporcingai. 

27. Per dieną 1–4 klasių mokiniams skiriama ne daugiau kaip 6 ugdymo valandos, 5 – 

klasėse – 6 pamokos, 6–10 klasėse – 7 pamokos. 

28. Užtikrinama, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriama daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Sudaromas mėnesio kontrolinių darbų grafikas. Mokytojai apie kontrolinį darbą 

privalo informuoti mokinius ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai nerašomi po ligos, 

atostogų, po šventinių dienų. Kontrolinių darbų grafikas skelbiamos mokyklos interneto svetainėje, 

mokyklos skelbimų lentoje. 

29. Mokytojai užtikrina, kad namų darbai: 

29.1. atitiktų mokinio galias; 

29.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

29.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

29.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

30. Mokykloje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali 

tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, gali 

juos atlikti mokyklos skaitykloje arba mokiniai yra nukreipiami į dienos centrus. 

31. Pradinėse klasėse skiriamas minimalus pamokų skaičius pradinio ugdymo bendrajai 

programai įgyvendinti: pirmose klasėse – 22 pam./sav., antrose klasėse – 24 pam./sav., trečiose 

klasėse – 23 pam./sav., ketvirtose klasėse – 24 pam./per sav. 

32. Penktų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius – 26 pam./sav., šeštose 

klasės – 29,5 pam./sav., septintose klasėse – 29,5 pam./sav, aštuntose klasėse – 30 pam./sav, 9 

klasėje – 33 pam/sav., dešimtoje klasėje – 32,5 pam./sav. 

33. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikės 

konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaičiuojamos į mokinio mokymosi krūvį, o 

ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaičiuojamos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti 

mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą. Dėl ilgalaikių konsultacijų skyrimo mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai) rašo prašymą. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ  

 

34. Mokymosi pagalba mokykloje teikiama vadovaujantis Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017-08-30 

direktoriaus įsakymu  Nr.V1-154 (2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr.V1- 194 redakcija). 

35. Mokymosi pagalba teikiama mokiniui: 

35.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų; 

35.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; 

35.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 

35.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;  

35.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo; 
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35.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta 

mokymosi sritimi; 

35.7. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

36. Užtikrinama sisteminė mokymosi pagalba, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją. 

Mokytojai teikia pasiūlymus dėl ilgalaikių dalyko konsultacijų, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

rašo prašymus, kad jų vaikams būtų suteiktos konsultacijos. Sudaromos mokinių, kuriems reikia 

panašaus pobūdžio pagalbos, grupės. Šios grupės gali būti sudaromos ir iš gretimų klasių mokinių.  

Išskirtiniais atvejais mokymosi pagalba gali būti skiriama ir individualiai. 

37. Mokymosi pagalbai teikti skiriamas didesnis pamokų skaičius lietuvių kalbai, 

matematikai (9, 10 kl.), užsienio antrajai kalbai mokytis (6,7 kl.), panaudojant pamokas, skirtas 

mokymosi pagalbai ir ugdymo poreikiams tenkinti; 

38. Mokiniams kurių pasiekimai žemi, apie atsiradusius mokymosi sunkumus ir galimas 

jų priežastis informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai), kartu su jais sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų problemos. Aukščiausius 

pasiekimus demonstruojantiems mokiniams taip pat suteikiama reikiama mokymosi pagalba. 

39. Už mokinių mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą ir mokymosi pagalbos 

teikimo organizavimą paskirti direktoriaus pavaduotojai ugdymui 2019 m. birželio 20 d. 

direktoriaus įsakymu Nr,V1-200. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

40. Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, 

pagrindinio ugdymo programą, ugdymas organizuojamas vadovaujantis Šilutės Pamario 

pagrindinės mokyklos „Mokinių, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, 

pagrindinio ugdymo programos dalį, ugdymo tvarkos aprašu“ patvirtinti direktoriaus 2017 m. 

rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V1-183. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

41. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

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

41.2. informacinių technologijų mokymui 5-8 klasėse; 

41.3. technologijų mokymui 5-8 klasėse; 

41.4. anglų kalbai (pirmajai kalbai) mokyti 2-4 klasėse; 

41.5. anglų kalbai (pirmajai kalbai), užsienio antrajai kalbai 5-8 klasėse. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

42. Įgyvendinant Pradinio ugdymo programą, Rusnės progimnazijos skyriuje sujungtos 3-

4 klasės. 

43. Atsižvelgiant į Bendrojo ugdymo plano 27 punkte numatytą minimalų skiriamų 

pamokų skaičių klasei ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. 

nutarimu Nr. 679 ,,Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu‘‘ 

3-4 jungtinei klasei skiriamos 1155 (33 pamokos) kontaktinės  valandos per savaitę, į kurias įeina: 

29 pamokos, 1 valanda ugdymo poreikiams tenkinti ir 3 neformaliojo švietimo valandos. 

44. 3-4 jungtinės klasės mokiniai: 
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44.1. kartu mokysis lietuvių kalbos 4 pamokas, matematikos 3 pamokas, pasaulio 

pažinimo, dailės ir technologijų, muzikos, kūno kultūros – po 2 pamokas, užsienio (anglų) kalbos ir 

šokio – po 1 pamoką; 

44.2. 3 klasės mokiniai atskirai mokysis lietuvių kalbos 3 pamokas, matematikos 1 

pamoką, užsienio (anglų) kalbos 1 pamoką; 

44.3. 4 klasės mokiniai atskirai mokysis lietuvių kalbos 3 pamokas, užsienio (anglų) 

kalbos 1 pamoką, matematikos 2 pamokas. 

 

DEVITASIS SKIRSNIS  

MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

45. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Šilutės Pamario pagrindinės 

mokyklos „Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašu“, partvirtintu direktoriaus 

2015 m. rugsėjo 3 d.  įsakymu Nr. V1-220.  

46. Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 

papildomų pamokų per savaitę mokinio pasiekimams gerinti.  

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

PRAKTINĖS-TIRIAMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

47. Praktinei-tiriamajai veiklai organizuoti skiriamos 5 dienos iš iki 10 procentų dalykui 

skirtų pamokų organizuoti ne pamokų forma.  

48. Pradinių klasių mokytojai rašo 20 val. programą pasirinkta tema. 

49. 5–10 klasių dalykų mokytojai rašo 20 val. programą pasirinkta tema ir teikia pasiūlą 

įvairių klasių mokiniams bei sudaro 15–20 mokinių mišrias grupes, jei programoje integruojami du 

dalykai ir dirba du mokytojai, sudaroma ne didesnė nei 30 mokinių grupė.  

50. Praktinė-tiriamoji veikla vertinama elektroniniame dienyne įrašu „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“.      

51. Praktinės-tiriamosios veiklos programos forma: (spalis) 

51.1. Tikslas: 

51.2. Uždaviniai: 

51.3. Ugdomos kompetencijos: 

51.4. Rezultatas: 

51.5. Veiklos: 

 

Data Veikla Val. sk. Pastabos 

    

 

52. Praktinės-tiriamosios veiklos programos pasiūlos lentelė: (lapkritis) 

 

Mokytojas Pavadinimas Dalykas Tikslas Rezultatas Atsiskaitymas 

      

 

53. Mokiniai rašo motyvacinį laišką, kuriame nurodo kokiose programose nori dalyvauti. 

(gruodis) 

54. Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė suskirsto mokinius į grupes, remdamiesi 

mokinių motyvaciniais laiškais. (sausis) 

55. 1–4 klasių mokiniams praktinei-tiriamajai veiklai skiriamos dienos: 

 

Eil. Nr. Data Savaitės diena ir vykdomos veiklos 

1. 2020 m. balandžio 7 d. Antradienis. Pažintis su mokinių grupe ir veiklų plano 

aptarimas. Užduočių analizė. 
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2. 2020 m. balandžio 10 d. Penktadienis. Konkrečių veiklų vykdymas. 

3. 2020 m. gegužės 27 d. Trečiadienis. Konkrečių veiklų vykdymas. 

4. 2020 m. birželio 3 d. Trečiadienis. Veiklų apibendrinimas, galutinis 

produkto  užbaigimas, įsivertinimo lentelių pildymas ir 

pasiruošimas  veiklų pristatymui.  

5. 2020 m. birželio 4 d. Ketvirtadienis. Veiklų, galutinių rezultatų pristatymas  

 

56. 5–10 klasių mokiniams praktinei-tiriamajai veiklai skiriamos dienos: 

 

Eil. Nr. Data Savaitės diena ir vykdomos veiklos 

1. 2020 m. balandžio 7 d. Antradienis. Pažintis su mokinių grupe ir veiklų plano 

aptarimas. Užduočių analizė. 

2. 2020 m. gegužės 27 d. Trečiadienis. Konkrečių veiklų vykdymas. 

3. 2020 m. birželio 9 d. Antradienis. Konkrečių veiklų vykdymas. 

4. 2020 m. birželio 18 d. Ketvirtadienis. Veiklų apibendrinimas, galutinis produkto 

užbaigimas, įsivertinimo lentelių pildymas ir 

pasiruošimas  veiklų pristatymui.  

6. 2020 m. birželio 19 d. Penktadienis. Veiklų, galutinių rezultatų pristatymas 5–10 kl. 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  

 

57. Mokykloje įgyvendinamos Pradinio ugdymo bendrosios programos, kurias sudaro: 

dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba), kalbinis ugdymas (lietuvių kalba, užsienio pirmoji kalba 

(anglų kalba), matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas 

(muzika, dailė, technologijos), fizinis ugdymas. 

58. Mokykloje įgyvendinamos Pagrindinio ugdymo bendrosios programos, kurias sudaro 

ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, 

pirmoji užsienio kalba (anglų kalba), antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių kalbos); matematika; 

gamtamokslinis ugdymas: gamta ir žmogus, biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, 

geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas, meninis ugdymas: dailė, muzika; 

informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymas. 

59. Mokykloje 9, 10 klasių mokiniams siūloma rinktis informacinių technologijų 

modulius: kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo. 

60. Penktųjų klasių mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo 

programos pirmąją dalį, skiriamas adaptacinis laikotarpis: rugsėjo mėnesį mokiniai pažymiais 

nevertinami, supažindinami su vertinimo normomis ir kriterijais; spalio mėnesį rašomi tik teigiami 

įvertinimai. Skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis naujai atvykusiems mokiniams į 6-10 

klases. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

61. Dorinis ugdymas:  
61.1. 1-4 klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio 

ugdymo dalykų – etiką arba tikybą. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką 

arba tikybą renkasi dvejiems metams (1-2 kl., 3-4 kl., 5-6 kl., 7-8 kl., 9-10 kl.,). 

62. Lietuvių kalba ir literatūra:  
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62.1. pradinėse klasėse lietuvių kalbos skaitymo, kalbos vartojimo kompetencijos 

ugdomos įgyvendinant matematikos, pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo dalykų programas: 

panaudojant mokomąsias užduotis kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir 

rašto darbus; 

62.2. elektronines EMA lietuvių kalbos pratybas naudojamos 2, 4 klasėse, EMA lietuvių 

kalbos ir literatūros pratybas 5-7 klasėse. 

62.3. Įgyvendinant ugdymo turinį: 

62.3.1. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaromos sąlygos pašalinti 

mokymosi spragas (skiria konsultacijų, organizuoja mokymąsi laikinojoje grupėje ir kt.). 

62.3.2. į lietuvių kalbos ir literatūros programos įgyvendinimą integruojama laisvės kovų 

istorijos programa (skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų).  

62.4. Lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti 9 klasėje skiriama papildomai 1 

valanda per savaitę. 

63. Užsienio kalba:  
63.1. pirmosios užsienio kalbos pradedama mokytis nuo antros klasės;  

63.2. anglų kalbai 2-ose, 3-ose, 4-ose klasėse skiriamos 2 pamokos; 

63.3. pradinėse klasėse anglų kalbą dėsto anglų kalbos mokytojai, išklausę darbo su 

pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą; 

63.4. pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

mokymosi tęstinumas. Užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

63.5. antrosios užsienio kalbos mokiniai pradeda mokyti nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, 

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

pats renkasi antrąją užsienio kalbą: rusų ar vokiečių kalbą. Kalbai mokyti 6-7 klasėse papildomai  

skiriama 0,5 valandos per savaitę; 

63.6. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS); 

63.7. jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus, pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, o mokykloje nėra tos kalbos mokytojo, sudaromos 

sąlygos lankyti užsienio kalbos pamokas kitoje mokykloje, kurioje vyksta tos kalbos pamokos; 

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

atveju, jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir mokykloje dėl 

objektyvių priežasčių negalima sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus 

tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio 

kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus:  

63.8.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

63.8.2. susidarius mokinių laikinajai grupei, kurios dydį numato mokykla, atsižvelgdama į 

mokymo lėšas, skiriamos dvi papildomos pamokos; 

63.9. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą ir nustatoma, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 

įskaitomi mokinio pasiekimai ir konvertuojami pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Sudaromas 

mokiniui individualus užsienio kalbos mokymosi planas ir suteikiama galimybė vietoje užsienio 

kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos kalbos pamokas kitose 

klasėse. 

64. Gamtos mokslai:  
64.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis 1-4 klasėse skiriama pusė pasaulio pažinimo 

dalykui skirto ugdymo laiko – 35 pamokos; 
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64.2. praktinių gamtamokslinių gebėjimų ugdymui pradinėse klasėse skiriamos 8 pamokos 

(tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje veikloje, laboratorijose); 

64.3. 5-10 klasėse eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti per gamtos mokslų 

pamokas skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų (1 sav./pam. – 11 pamokų; 2 

sav./pam. – 22 pamokos) per mokslo metus. Mokytojai ilgalaikiuose dalyko planuose prie temos, 

kurioje bus atliekami bandymai, eksperimentai, pažymi sutartinį ženklą „E“. Tokį patį žymėjimą 

naudoja ir Tamo dienyne; 

64.4. atliekant gamtamokslinius tyrimus mokytojai naudojasi turimomis mokyklinėmis 

priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis 

priemonėmis, kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis erdvėmis ir 

mokymosi ištekliais už mokyklos ribų;  

64.5. 5-6 klasėse mokiniai mokosi gamtos ir žmogaus; 7-10 klasėse – biologijos, fizikos, 

8-10 klasėse mokiniai mokosi biologijos, chemijos, fizikos; 

64.6. naudojamos elektroninės EMA gamtos pažinimo, biologijos pratybas 5-8 klasėse. 

65. Matematika:  
65.1. matematinės kompetencijos ugdomos vadovaujantis mokinių pasiekimų diagnostinio 

vertinimo, NMPP testų rezultatais panaudojant informacines komunikacines technologijas, 

skaitmenines mokomąsias priemones;  

65.2. mokytojai skatinami tikslingai naudotis informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis, skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis matematiniam ugdymui (rengiant ir 

naudojant interaktyviąsias užduotis). Naudojamos elektroninės EMA matematikos pratyboss 1-6, 8 

klasėse; 

65.3. matematikos įgūdžiams formuoti 9, 10 klasėse skiriama papildomai 1 valanda per 

savaitę. 

66. Informacinės technologijos:  
66.1. Pradinėse klasėse informacinių komunikacinių technologijų ugdymas integruojamas 

matematikos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos pamokas; 

66.2. informacinių technologijų programai įgyvendinti 5, 6  klasėje skiriama po 1 pamoką 

per mokslo metus; 

66.3. 7-8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos. Siekiant nedidinti mokinių mokymosi 

krūvio, 7 klasėje pamokos vykdomos pirmą, 8 klasėje – antrą pusmetį; 

66.4. 7-8 klasėse organizuojamas informacinių technologijų integruotas mokymas dalykų 

pamokose – 50 proc. metinių pamokų. 7-8 klasėje informacinių technologijų kursas integruojamas į 

mokomųjų dalykų pamokas,  t. y. mokytojai per mokslo metus veda ne mažiau 2 pamokų,  

integruotų su informacinėmis technologijomis (su dalyko specialistu ar patys naudodami 

informacines komunikacines technologijas). Įvairių dalykų mokytojus konsultuoja informacinių 

technologijų mokytojas; 

66.5. 9-10 klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų modulių. Siūlomi kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

moduliai. Modulį mokinys renkasi 9 klasėje. 

67. Socialinis ugdymas:  
67.1. 1-4 klasėse socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo 

dalykui skirto ugdymo laiko – 35 pamokos; 

67.2. 1-4 klasėse socialiniams gebėjimams ugdyti skiriamos 8 pamokos, ugdymo procesą 

organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (lankantis 

visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose); 

67.3. elektronines EMA pasaulio pažinimo pratybos naudojamos 2 – 4 klasėse; 

67.4. per socialinio ugdymo dalykų pamokas mokymasis grindžiamas tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis. Elektroninės EMA istorijos pratybos naudojamos 5,6 klasėse; 

67.5. siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir 

Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas galimybes, dalį istorijos ir geografijos pamokų 
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mokytojai organizuoja netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos 

savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose), naudojasi virtualiosiomis 

mokymosi aplinkomis; 

67.6. laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 pamokų, integruojant temas į istorijos, 

lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas; 

67.7. Mokyklos priimti sprendimai: 

67.7.1. 5-oje klasėje mokomasi Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. 6-oje 

klasėje mokomasi Europos istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų;  

67.7.2. pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje mokomasi pilietiškumo pagrindų. 

Šiai programai skiriamos 72 pamokos, jos organizuojamos 9 ir 10 klasėse; 

67.8. rekomenduojama mokytojams 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: nacionalinio saugumo samprata ir sistema Lietuvos Respublikoje; 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. 

68. Meninis. Technologinis ugdymas:  
68.1. pradinėse klasėse 1/3 (t. y. 23 pamokos) dailės ir technologijų dalykų laiko, skiriama 

technologiniam ugdymui, o likusios pamokos (t. y. 47 pamokos) skiriamos dailei. 

68.2. Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi, proporcingai paskirstant laiką tarp mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų. 

68.3. Mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją 

dalį, technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. 

68.4. 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). Mokyklos ugdymo plane turi būti 

numatoma, kuriais atvejais mokiniai gali keisti pasirinktą technologijų programą pasibaigus mokslo 

metams. 

69. Fizinis ugdymas:  
69.1. Pradinėse klasėse skiriamos 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę. 1a,1b, 1c, 1d, 2a, 

2b, 2c, 3a, 3c, 4c  klasėse viena fizinio ugdymo pamoka per savaitę skiriama šokiui; 

69.2. 5, 6 klasėse skiriamos privalomos 3 fizinio ugdymo pamokos per savaitę. 7-10 

klasėse skiriamos privalomos 2 fizinio ugdymo pamokos per savaitę; 

69.3. siūloma mokiniams rinktis šias neformaliojo fizinio ugdymo programas: Jaunių ir 

jaunučių tautinių šokių kolektyvas „Viržytė“ (1-7 kl.), Kvadratas (5 kl.), „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

(3, 4 kl.), Judrieji žaidimai (1 kl.),  Atletinė gimnastika (6, 8, 9 kl.), Tinklinis (7,8 kl.), Savigynos 

imtynės (8, 10 kl.). Mokinių, lankančių šias programas, apskaitą veda mokytojas Tamo dienyne; 

69.4. 1 – 10 klasių mokiniams kūno kultūros pamokos vedamos bendrai; 

69.5. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose 

kartu su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir 

atsižvelgiant į savijautą; 

69.6. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama 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. Pasiekimai fizinio ugdymo pratybose vertinami, įrašant „įskaityta“ arba 

„neįskaityta“; 

69.7. mokiniai atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, atlieka 

kitą veiklą: žaidžia stalo žaidimus, šaškes, dirba skaitykloje, bibliotekoje. Mokiniai tėvų (globėjų, 

rūpintojų) prašymu (raštu), pirmą arba paskutinę pamoką gali joje nedalyvauti. 
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70. Žmogaus sauga.  
70.1. žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas 

vadovaujantis Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159. 

70.2. 5-ose klasėse skiriama viena pamoka per savaitę, 7-ose klasėse – II-ame pusmetyje 

viena pamoka per savaitę, 8-ose klasėse – I pusmetyje viena pamoka per savaitę. 

70.3. 1-4, 9 klasėse žmogaus saugos bendroji programa  integruojama į mokomuosius 

dalykus. 

71. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti: 

71.1. Pamario pagrindinės mokyklos pradinės klasės (Priedas Nr.1). 

71.2. Rusnės progimnazijos skyrius, pradinės klasės (Priedas Nr.2). 

72. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo 

programai įgyvendinti: 

72.1. Pamario pagrindinė mokykla. (Priedas Nr.3). 

72.2. Rusnės progimnazijos skyrius (Priedas Nr.4). 

 

TREČIASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

BENDROSOPS NUOSTATOS 

 

73. Organizuojant mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymą, atsižvelgiama į: 

73.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

73.2. formaliojo švietimo programą; 

73.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

73.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

74. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas vykdomas vadovaujantis Šilutės Pamario pagrindinės 

mokyklos „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr.V1-143. 

75. Kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromas 

individualus ugdymo planas. Rengiant ugdymo planą mokiniui ir vadovaujantis 1-4 ugdymo plano 

priedu, gali:  

75.1. planuoti specialiąsias pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, 

socialinei veiklai, ugdymui profesinei karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui ir t. t., skaičių, 

siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir tenkinti ugdymosi poreikius; 

75.2. keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

(pamokų) skaičių; 

75.3. formuoti nuolatines ar laikinąsias grupes, pogrupius iš tų pačių ar skirtingų klasių 

mokinių; 

75.4. mokyti tik vienos užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, 

elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų 

intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus; 
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75.5. mokyti tik vienos užsienio kalbos (išimtiniais atvejais – iš viso nemokyti; 

75.6. nemokyti užsienio kalbų turinčiojo kompleksinių negalių ir (ar) kompleksinių 

sutrikimų, į kurių sudėtį įeina klausos sutrikimai (išskyrus nežymų klausos sutrikimą); 

75.7. nemokyti muzikos turinčiojo klausos sutrikimą (išskyrus nežymų); 

75.8. nemokyti technologijų turinčiojo judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų 

(išskyrus lengvus); 

75.9. vietoj 76.1.-76.8. papunkčiuose nurodytų dalykų mokinys gali rinktis kitus 

individualaus ugdymo plano dalykus, tenkinančius specialiuosius ugdymosi poreikius, gauti 

pedagoginę ar specialiąją pedagoginę pagalbą. 

76. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, bendras pamokų 

ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius (1-4 priedas) nekoreguojamas. 

77. Sutrikusios klausos mokinio ugdymo planas sudaromas vadovaujantis 1-4 ugdymo 

plano priedu, be to  9–10 klasėse iš mokinio ugdymo(si) poreikiams tenkinti skiriamų pamokų ne 

mažiau kaip 111 pamokų per metus turi būti skiriama mokyti individualizuotai ir diferencijuotai bei 

karjeros valdymo kompetencijoms ugdyti. 

78. Sutrikusios kalbos ir kitos komunikacijos mokinio ugdymo planas sudaromas 

vadovaujantis 1-4 ugdymo plano priedu. Ugdymo plane specialiosios pamokos skiriamos tarčiai, 

kalbai ir klausai lavinti: 

78.1. specialiosioms pratyboms 5–8 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 74 pamokos per 

metus, 9–10 klasėse – ne mažiau kaip 18 pamokų per metus mokinio kalbai ir komunikacijai lavinti; 

78.2. mokiniui, bendraujančiam alternatyviuoju būdu, tarties, kalbos ir komunikacijos 

lavinimo specialiosioms pratyboms 5–10 klasėse skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų per metus. 

79. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

Jei mokykloje švietimo pagalbos specialistų nėra, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios 

pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir (ar) savivaldybės administracijos 

švietimo padalinių specialistai. 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

80. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl 

išskirtinių gabumų), mokymosi ir pažangos vertinimas apibrėžiamas Šilutės Pamario pagrindinės 

mokyklos „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

apraše“, patvirtintame direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr.V1-143. 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 

 

81. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą. 

82. Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba mokiniui teikiama vadovaujantis teisės 

aktais ir įgyvendinant pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir mokyklos vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijas. 

83. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama: 

83.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

83.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinant jo reikmes. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 
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teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai; 

83.3. specialiųjų pratybų forma: individualiai, mažoms grupelėms (2–4 mokiniai), 

grupėms (5–8 mokiniai). Mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pagalba gali būti teikiama per specialiąsias pamokas; 

83.4. jei mokykloje nėra reikiamos kvalifikacijos specialiųjų pedagogų, galinčių teikti 

ugdymą ir švietimo pagalbą regos, klausos, įvairiapusių raidos (autizmo), elgesio ir (ar) emocijų 

sutrikimų turinčiam mokiniui, kuriam rekomenduota papildoma specialioji pedagoginė pagalba, jam 

skiriamos ne mažiau kaip 74 valandos per metus individualioms specialiojo pedagogo 

konsultacijoms ir (ar) papildomai dalyko mokytojo pagalbai arba sudaromos sąlygos šias paslaugas 

mokiniui gauti specialiosios paskirties įstaigoje, specialiojo ugdymo centruose. 

84. Specialioji pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

PENKTAS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 
 

85. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas namuose organizuojamas, 

vadovaujantis Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos „Mokinių mokymo namuose organizavimo 

tvarkos aprašu“, patvirtintu  direktoriaus 2015 m.  rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V1-220 ir Šilutės 

Pamario pagrindinės mokyklos „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr.V1-143. 

86. Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą,  pagal 

Pradinio ugdymo individualizuotą programą skiriama 280 pamokų per metus (8 pamokos per 

savaitę), iš jų 35 pamokos (1 pamoka per savaitę) skiriama specialiosioms pamokoms arba 

specialiajai pedagoginei pagalbai teikti. 

87. Mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą 

skiriamos ne mažiau kaip 296 valandos per metus (8 pamokos per savaitę), iš jų iki 74 pamokų per 

metus (2 pamokos per savaitę) galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms.  

88. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, mokymas namie 

organizuojamas vadovaujantis ugdymo plano 45-46 punktu ir ugdymo plano 1-4 priedu, iš jų iki 74 

pamokų per metus (2 pamokos per savaitę) gali būti skiriama specialiosioms pamokoms, 

specialiosioms pratyboms ar konsultacijoms. 
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