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I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS

1. Ugdymo planą parengė 2011-06-23 direktoriaus įsakymu Nr. V1- 120 sudaryta darbo

grupė: koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymu Kristina Kubilienė, nariai: pradinių klasių

mokytojos Aurelija Tamošaitienė, Vilma Leskauskienė, Inga Šepetienė.

2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2011 - 2013 mokslo metų Bendruoju pradinio

ugdymo programos ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2011-06-07 įsakymu Nr. V-1017.

3. Ugdymo planas sudarytas besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą dvejiems

metams kiekvienai klasei atskirai (priedas Nr.1).

4. Ugdymo planas sudarytas 5 dienų darbo savaitei.

5. Šiuo 2011–2013 mokslo metų ugdymo planu siekiama:

5.1. įtvirtinti ugdymo turinio individualizavimą ir ugdymo diferencijavimą, užtikrinti

kokybišką ugdymą.

5.2. Ugdymo turinys kryptingai keičiamas atsižvelgiant į mokyklos strateginius tikslus

laiduoti ugdymo(si) kokybę ir užtikrinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius mokyklos

ugdymo tikslus ir uždavinius.

5.3. Ugdymo turinio kūrimas grindžiamas mokytojų ir tėvų bendradarbiavimu bei

demokratinėmis nuostatomis.

II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2011–2013 METAIS

6. Ugdymo organizavimas 2011–2013 mokslo metais:

6.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

2011-2012 m. m. 2012-2013 m. m.
Klasės Ugdymo proceso

pabaiga
Ugdymo proceso
trukmė savaitėmis

Ugdymo proceso
pabaiga

Ugdymo proceso
trukmė savaitėmis

1-4 06-01 32 05-31 32
6.2. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės. 1 klasės mokinių

pamokos trukmė 35 min, 2-4 klasių – 45 min.

7. Pradinių klasių mokiniai mokosi pusmečiais:

7.1. Nustatoma 2011-2012 m. m. tokia pusmečių trukmė:

I pusmetis nuo 2011 m. rugsėjo 1 dienos iki 2012 m. sausio 31 dienos.

II pusmetis nuo 2012 m. vasario 1 dienos iki 2012 m. birželio 1 dienos.

7.2. Nustatoma 2012-2013 m. m. tokia pusmečių trukmė:

I pusmetis nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos iki 2013m. sausio 31 dienos.

II pusmetis nuo 2013 m. vasario 1 dienos iki 2013 m. gegužės 31 dienos.
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8. Dešimt ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei,

kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į

mokymosi dienų skaičių.

9. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius

ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename

ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių

šalčio ar žemesnei, į mokyklą mokiniai gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų

skaičių. Direktorius, suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus dėl ugdymo proceso

koregavimo.

10. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

10.1. Mokinių atostogos numatomos:

2011-2012 m.m. 2012-2013 m. m.
Atostogos Prasideda Baigiasi Prasideda Baigiasi

Rudens 2011-10-31 2011-11-06 2012-10-29 2012-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2011-12-27 2012-01-09 2012-12-27 2013-01-09
Pavasario
(Velykų)

2012-04-02 2012-04-08 2013-03-25 2013-03-31

Vasaros 2012-06-04 2012-08-31 2013-06-03 2013-08-31
10.2. Pradinių klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (po

5 mokymosi dienas 2 kartus per ugdymo procesą). Papildomas atostogas skiriame:

2011-2012 m.m. 2012-2013 m. m.

Papildomos atostogos
prasideda

Papildomos atostogos
baigiasi

Papildomos atostogos
prasideda

Papildomos atostogos
baigiasi

2012-02-20 2012-02-24 2013-02-11 2013-02-15
2012-04-09 2012-04-13 2013-04-01 2013-04-05

III. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS  IR ATSKIRŲ JOS DALIŲ  UGDYMO

ORGANIZAVIMAS 2011-2013 METAIS

11. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas:

11.1 2011–2013 mokslo metais 1–4 klasėse pradinio ugdymo programa įgyvendinama

pagal Bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.

birželio 7 d. įsakymu Nr. V- 1017.

12.  Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.

13. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitais būdais.

13.1. Ugdymo procesą organizuojant pamoka ugdymo(si) laikas: 1–oje klasėje – 35 min.,

2–4-ose klasėse – 45 min. Progimnazijai pasirinkus trumpesnį pamokos laiką nei 35 minutės 1–oje
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klasėje ir 45 minutės 2–4 klasėse, atitinkamai didinamas dalykams skiriamų savaitinių pamokų

skaičius. Jei pamokos trukmė 1- oje klasėje 35 min., ir 2–4-ose klasėse – 45 min., per dieną turėtų

būti ne daugiau kaip 5 pamokos, tačiau tai netaikoma mokykloms, įgyvendinančioms pradinio

ugdymo programą kartu su dailės, muzikiniu, meniniu, sportiniu ar kitu ugdymu, bei mokykloms

tautinės mažumos kalba. Šios mokyklos gali numatyti 1–2 pamokomis per savaitę daugiau.

13.2. Ugdymo procesą organizuojant ne pamoka, o kitaip (pvz.: projekto, didaktinio

žaidimo, kūrybinio darbo ar kt. forma):

13.2.1. ugdymo procesas gali būti skirstomas į skirtingos trukmės periodus, kai vieno

periodo trukmė – ne ilgesnė nei 1 val. 30 min.;

13.2.2. ugdomoji veikla (formaliojo ir neformaliojo švietimo) per dieną turėtų būti

ne ilgesnė nei 6 ugdymo valandos per dieną. Į šį laiką neįskaičiuojamas pailgintos dienos grupės

veiklai organizuoti skirtas laikas;

13.2.3. numatomos pertraukos, skirtos mokinių poilsiui. Viena pertrauka turėt būti

organizuojama  ne trumpesnė nei 30 min. arba dvi – ne trumpesnės nei 20 min. Kitų pertraukų

trukmę nustato pati progimnazija. Visų pertraukų bendras laikas turėtų sudaryti ne mažiau kaip 1

valandą per dieną.

14. Dorinio ugdymo organizavimas:

14.1. einamųjų mokslo metų pabaigoje tėvai (globėjai) užpildydami mokyklos parengtą

formą parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba tikybą;

14.2. nesusidarius 7 mokinių grupei, sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;

14.3. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo tėvams (globėjams)

parašius prašymą. Mokslo metų eigoje pasirinkto dorinio ugdymo dalyko keisti  negalima.

15. Užsienio kalbos mokymo organizavimas:

15.1. užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo

programos metais;

15.2. užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 pamokas per savaitę. 4

klasėje skiriama 1 papildoma pamoka iš valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti;

15.3. užsienio kalbai klasė dalijama į grupes, esant  21 ir daugiau mokinių klasėje.

15.3.1. mokyti užsienio kalbos pradinėse klasėse gali:

15.3.1.1. užsienio kalbos mokytojo kvalifikaciją turintis mokytojas, išklausęs

darbo su pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą;

15.3.1.2. pradinių klasių mokytojas, turinis užsienio kalbos mokytojo

kvalifikaciją arba dalyvaujantis perkvalifikavimo studijų programoje.

16. Kūno kultūros ugdymo organizavimas:

16.1. viena kūno kultūros pamoka per savaitę skiriama šokiui 1-3 klasėse.

16.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės gali būti organizuojamos taip:



5

16.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis

jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;

16.2.2. tėvų (globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne

mokykloje;

16.2.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir

pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti

ligų paūmėjimą.

17. Mokiniai, besimokantys dailės, šokio, muzikos, menų mokyklose, sportinės krypties

neformaliojo švietimo įstaigose,  nėra atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių

pamokų (ar jų dalies) lankymo.

IV. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

18. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi

pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa, mokinių

pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos 1-4 klasių

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašu.

19. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis Vilniaus

Simono Daukanto progimnazijos  1-4 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašu.

20. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis,

apibendrinamasis vertinimas:

20.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant

mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo

mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;

20.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant

diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio

mokymosi galimybes:

20.2.1. atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi

įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai

darbai, testai. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas;

20.2.2. informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių

atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais: sąsiuviniuose, mokinio

knygelėje, papildomų užduočių lapuose. Lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių pakaitai

(raidės, ženklai, simboliai, ir pan.);
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20.2.3. mokytojas renkasi vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas;

20.3. apibendrinamasis vertinimas atliekamas pirmojo ir antrojo pusmečio pabaigoje.

Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio pažangą, orientuojantis į

Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius įrašomi:

20.3.1.  elektroniniame dienyne:

20.3.1.1. elektroniniame dienyne mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos

suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis

(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio,

įrašoma „nepatenkinamas“;

20.3.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje elektroninio dienyno

skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p“ arba „n.p“;

20.3.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal

pritaikytą programą ir nesiekiančių įgyti pradinio ugdymo išsilavinimo, bei specialiosios

medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama

atitinkamoje elektroninio dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“;

20.3.2. Mokinių pasiekimų vertinimo lapuose taip pat fiksuojamas I-ojo ir II-ojo

pusmečio apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. Dorinio ugdymo

pasiekimai įrašomi atitinkamoje pasiekimų vertinimo lapų skiltyje, nurodoma padaryta arba

nepadaryta pažanga: „p.p“ arba „n.p“;

20.3.3. baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas progimnazijai, kurioje mokinys

mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.

V. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS

21. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių

mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

22. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertinami ateinančiųjų mokslo metų mokinių

neformaliojo švietimo poreikiai, prireikus jie tikslinami mokslo metų pradžioje ir atsižvelgiant į

juos siūlomos neformaliojo švietimo programos. Neformaliojo vaikų švietimo programa rengiama

pagal mokykloje patvirtintą formą.

23. Atsižvelgiant į moksleivių poreikius neformalusis švietimas gali būti organizuojamas ne

tik mokykloje, bet ir už jos ribų, numatant veiklos pobūdį, labiausiai atitinkantį veiklos

intensyvumą, periodiškumą, trukmę, išlaikant numatytą valandų skaičių per metus.

24. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažiau 12 mokinių.

25. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu nevykdomos.
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VI. IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, UŽSIENIEČIŲ, TURINČIŲ

TEISĘ NUOLAT AR LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, LIETUVIŲ

KILMĖ UŽSIENIEČIŲ IR IŠEIVIŲ VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS

26. Mokinio užsienio šalies mokykloje įgytų mokymosi pasiekimų lygį nustato progimnazijas

direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo grupė.

27. Užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, grįžusių iš užsienio, vaikų, nemokančių

valstybinės kalbos ir norinčių mokytis ar tęsti mokymąsi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose,

ugdymas organizuojamas vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar

grįžusių gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose

klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 (Žin., 2005, Nr. 109-

3991).

28. Mokiniai, ketinantys išvykti gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, pateikę prašymą

progimnazijos direktoriui, lietuvių kalbos ar visų atitinkamos klasės dalykų gali mokytis

savarankiškai pagal Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2003, Nr. 33-1397; 2007,

Nr. 95-3860).

VII. MOKINIŲ, MOKOMŲ NAMUOSE, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

29. Vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė

kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, mokomi pagal Vaikų,

kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga nuolatinė kvalifikuotų

specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo

įstaigoje arba namuose pagal vaiko poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu

Nr. ISAK-1836 (Žin., 2007, Nr. 100-4088).

30. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis progimnazijoje, mokymas

namie nustatomas ir organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo patvirtintą ir

suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru Mokinių mokymo stacionarinėje

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą:

30.1. Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo

dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį;
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30.2. suderinus su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgus į mokinio ligos pobūdį bei

gydytojo rekomendacijas, rengiamas individualus mokinio ugdymo namie planas (pritaikoma

Bendroji programa, numatomas pamokų ar ugdomųjų veiklų tvarkaraštis);

30.3. mokinys gydytojo leidimu dalį pamokų gali lankyti progimnazijoje. Šios pamokos

įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą;

30.4. 1–3 klasių mokiniui, mokomam namie, skiriama 9 savaitinės pamokos, 4 klasėje –

11 pamokų.

31. Mokinių savarankiškas mokymasis organizuojas pagal Savarankiško mokymosi tvarkos

aprašą.

VIII. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO

ORGANIZAVIMAS

32. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą

pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius, progimnazijos vaiko gerovės

komisijos

progimnazijoje dirbančių švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas.

33. Organizuojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą atsižvelgiama:

33.1. į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir galimai juos sukėlusias priežastis

(sutrikimus, negalias, aplinkos veiksnius);

33.2. ugdymo programą (Bendrąją programą, pritaikytą mokiniams, turintiems specialiųjų

ugdymosi poreikių);

33.3. turimas mokymo lėšas;

33.4. mokymosi aplinką.

34. Sudarant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio individualų ugdymo planą:

34.1. Vadovaujamasi Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos ugdymo plano (priedas Nr. 1)

34.2. išlaikomas mokiniui Bendrajame ugdymo plane nurodytas minimalus mokinio

pamokų skaičius pradinio ugdymo programai įgyvendinti;

34.3. atsižvelgiama į tai, kad per mokslo metus vaiko gerovės komisijai ar pedagoginei

psichologinei tarnybai įvertinus ir rekomendavus, gali keistis specialiųjų pamokų, pratybų ir

individualiai pagalbai skiriamų valandų (pamokų) skaičius;

34.4. intensyvinant mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar mokytojo papildomą

pagalbą, nustatytam laikotarpiui skiriama papildomų pamokų kiekvienam mokiniui individualiai ar

mokinių grupei;

34.5. užtikrinamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumas ir

nuoseklumas;
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34.6. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, atsižvelgus į mokinio sveikatos

sutrikimus ir vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, galima trumpinti pamokų trukmę 5

minutėmis, o sutaupytą laiką skirti mokinių veiklai keisti, pertraukoms organizuoti..

35. Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų)

pritarimu mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali:

35.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis užsienio kalbos (kurtieji ir neprigirdintys,

turintys autizmą (normalaus intelekto), turintys vidutinį ir žymų kalbos neišsivystymą, elgesio,

emocijų ir socialinės raidos sutrikimų, skaitymo ir/ar rašymo sutrikimų, vidutinį ir labai žymų

judesio ir padėties sutrikimą, ribotą ar sutrikusį intelektą, sergantys psichikos ligomis, taip pat ir

tautinės mažumos kalba besimokantys įvardytų sutrikimų turintys mokiniai, turintys specialiųjų

ugdymosi poreikių;

35.2. nesimokyti muzikos (sutrikusios klausos mokiniai), o kurtieji visai nesimoko

muzikos;

35.3. būti atleidžiami nuo technologijų pamokų (judesio ir padėties sutrikimų turintys

mokiniai);

35.4. Vietoj S. Daukanto progimnazijos ugdymo plano 35.1, 35.2, 35.3  punktuose

nurodytų dalykų progimnazija gali tenkinti mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius,

organizuodama specialiąsias pamokas, teikdama papildomą mokytojo pagalbą.

35.5. bendrojo ugdymo klasėse besimokantiems mokiniams visi ugdymo plano keitimai,

susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami direktoriaus įsakymu.

III.PSICHOLOGINĖS PAGALBOS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS,

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS IR SPECIALIOSIOS

PAGALBOS TEIKIMAS

36. Psichologinė pagalba, specialioji pedagoginė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba,

specialioji pagalba teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

tvirtinamomis tvarkomis.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Už plano gyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius ir pavaduotojas, kuruojantis

pradinį ugdymą.

38. Jei plane nėra nustatytų reikalavimų bendrojo lavinimo programų formavimo ir

reglamentavimo reikalavimų, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
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2011 m. birželio7 d. įsakymu Nr. V-1017 patvirtintu 2011-2013 metų bendruoju pradinio ugdymo

programos planu

39. Planas skelbiamas progimnazijos informaciniame centre.

40. Planas įsigalioja nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

SUDERINTA
Vilniaus  Simono Daukanto progimnazijos tarybos
2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu
protokolo Nr. V2-1

SUDERINTA:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Švietimo skyriaus vedėjas

Džeraldas Dagys
2011-



11
PAMOKŲ PASKIRSTYMAS 2011-2012 M. M. Priedas Nr.1

1 – 4 KL.
Klasė

             Dalykas/ val. skaičius

1 a 1 b 1 c 1d 2 a 2 b 2 c 2d 3 a 3 b 3 c 3d 4 a 4 b 4 c 4d

Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Dorinis
ugdymas Tikyba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lietuvių kalba 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Anglų kalba - - - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2 2 2 2 2+1*/2+
1*

2+1*/2+
1*

2+1*/2+
1*

2+1*/2+
1*

Matematika 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Šokis 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 - - - -
Pamokų skaičius mokiniui
mokykloje

22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Tarifikuojamų  val. sk.
pamokoms mokykloje

23 23 23 23 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28

Mokyklos nuožiūra skirstomos
pamokos  skirtos konsultacijoms
mokymosi sunkumų turintiems
mokiniams

1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

Neformalusis ugdymas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Iš viso tarifikuota mokykloje 26 26 26 27 29 29 29 30 29 29 29 30 28 28 28 29

* mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos.
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PAMOKŲ PASKIRSTYMAS 2012-2013 M. M.

1 – 4 KL.

Klasė

             Dalykas/ val. skaičius

1 a 1 b 1 c 1d 2 a 2 b 2 c 2d 3 a 3 b 3 c 3d 4 a 4 b 4 c 4d

Etika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Dorinis
ugdymas Tikyba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lietuvių kalba 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Anglų kalba - - - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2+1*/2+
1*

2+1*/2+
1*

2+1*/2+
1*

2+1*/2+
1*

Matematika 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Šokis 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 - - - -

Pamokų skaičius mokiniui mokykloje 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Tarifikuojamų  val. sk. pamokoms
mokykloje

23 23 23 23 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28

Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos
skirtos konsultacijoms  mokymosi
sunkumų turintiems mokiniams 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*
Neformalusis ugdymas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Iš viso tarifikuota mokykloje 26 26 26 27 29 29 29 30 29 29 29 30 28 28 28 29

* mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos
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