
                                                                                                                         PATVIRTINTA 
                                                                                                                         mokyklos direktor÷s 
                                                                                                                         2014 m. rugpjūčio 29 d. 
                                                                                                                         įsakymu Nr.V- 36 
 
 

SUDEIKIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCINIO CENTRO 
UGDYMO  PLANAS 2014-2015 M.M. 

 
                                 I.BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
                    1. Sudeikių mokyklos – daugiafunkcio centro ugdymo planas ( toliau – Ugdymo 
planas) parengtas pagal 2013 – 2014 ir 2014 – 2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos 
bendrąjį ugdymo planą , patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. geguž÷s 27 d. 
įsakymu Nr.  V-460. 
                    2.Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ugdymo programų įgyvendinimą 2014 – 
2015 mokslo metams Sudeikių mokykloje – daugiafunkciame centre ( toliau – Centre). 

 
II. CENTRO UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 
                  3.Centras rengdamas ugdymo planą vadovaujasi bendruoju ugdymo planu ir Utenos 
rajono savivaldyb÷s tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-39 “D÷l Utenos rajono 
savivaldyb÷s bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano” ir 
Utenos rajono savivaldyb÷s tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.TS-76 “D÷l Utenos 
rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir 
mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klas÷se ( grup÷se) 2014-2015 m.m. nustatymo”. 
                  4. Centro ugdymo planą rengia darbo grup÷, sudaryta  2013 m. birželio 10 d. 
direktor÷s įsakymu V-34. 

                       5. Ugdymo plano projektas derinamas su Centro taryba ir Utenos rajono      
      savivaldyb÷s administracijos  švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus ved÷ju.     
                       6. Centro ugdymo plane reglamentuojama:       
                       6.1.ugdymo organizavimas 1-4 jungtin÷je klas÷je: 
                       6.1.1.jungtiniam 1-4 klasių komplektui skiriama 27 pamokos (1 lentel÷);  
                       6.1.2. 1-4 klasių komplektui skiriama 2 neformaliojo švietimo valandos  
      (2 lentel÷). 
                       6.2. Centro direktorius įsakymu tvirtina ir derina planus ir programas:                      
                       6.2.1. centro ugdymo planą iki rugs÷jo 1  d.;                            
                       6.2.2. neformaliojo švietimo organizavimo  programas iki rugs÷jo 15 d.; 
                       6.2.3..dalykų ilgalaikius planus iki rugs÷jo10 d.;  
                       6.3.  mokytojai suderina su Centro direktoriumi: 
                       6.3.1.specialiųjų poreikių vaikų ugdymo programas iki rugs÷jo 25 d. 
                       6.3.2. klas÷s vadovo veiklos programas iki rugs÷jo 15 d.                       
                       7. Ugdomosios veiklos planavimas:     

     7.1  ilgalaikiai   planai rengiami  vieneriems metams pagal vieningą   struktūrą  
(turinys, val. skaičius, geb÷jimai, pastabos);          

                   7.2. mokytojai individualiai rengia trumpalaikius planus. Trumpalaikių    
  planų forma ir trukm÷ n÷ra reglamentuota; 

     7.3. specialiųjų poreikių mokiniams pritaikytas ir individualias ugdymo programas 
rengia klas÷s mokytojas pagal Centro vaiko gerov÷s komisijos parengtas ir centro direktoriaus 
patvirtintas formas; 

       7.4. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo programos rengiamos trimestrui.   
 



 
   

III. PRADINIO  UGDYMO  PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMAS 
 

                        8. Ugdymo organizavimas 2014-2015 mokslo metais: 
                        8.1.  mokslo metai prasideda   2014 metų rugs÷jo 1 dieną,  baigiasi 2015 metų 
rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas pradedamas rugs÷jo 1 d., baigiamas 2014 m. geguž÷s 29 d.  
                        8.2. vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukm÷ – 32 savait÷s .Centre mokomasi 
penkias dienas per savaitę; 
                        8.3.  pamokos pradedamos 8.30 valandą; 
                        8.4. 1 klas÷je ugdymo valandos trukm÷ – 35 min., 2-4 klas÷se -45 min.; 
                        8.5.  ugdymo  procesas pagal   pradinio ugdymo programą  Centre  skirstomas 
trimestrais . Trimestrų trukm÷: 
                           pirmas trimestras: rugs÷jo 1 d. – lapkričio 29 d., 
                           antras trimestras: gruodžio 1 d. – vasario 28 d., 
                           trečias trimestras; kovo 2 d.- geguž÷s 30 d. 
 
                        8.6. Mokiniams skiriamos atostogos :       

Atostogos Prasideda  Baigiasi  
Rudens  2014-10-27 2014-10-31 
Žiemos (Kal÷dų) 2014-12-22 2015-01-02 
Pavasario (Velykų) 2015-03-30 2015-04-03 
Vasaros 1-4 kl. 2015-06-01 2015-08-31 
Papildomos 1-4 kl. 2015-02-17 2015-02-20 
Papildomos 1-4 kl. 2015-03-09 2015-03-10 
Papildomos 1-4 kl. 2015-04-07 2015-04-10 

 
• papildomų atostogų laikas, suderintas su Centro taryba, gali būti keičiamas. 

                         9. 1-4 klasių mokiniams ugdymo procese kultūrinei ( taip pat etninei), meninei,  
pažintinei,  kūrybinei, sportinei,  praktinei, socialinei, prevencinei,  projektinei  veikloms ir  kitai 
pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinktai veiklai per mokslo metus skiriama  10 ugdymo 
proceso dienų . 
Iš jų skiriama: pavasario ir rudens ekskursijoms – dienos, pavasariniam turistiniam žygiui -1 diena, 
sveikatingumo dienai organizuoti – 1 diena, Motinos dienos šventei organizuoti – 1 diena, 5 dienos 
per mokslo metus skiriamos etnokultūrai puosel÷ti. 
                      10. Dešimt ugdymosi procesui dienų, skirtų meninei, pažintinei, sportinei ir kt. 
veiklai, dalykų mokytojai, klasių vadovai fiksuoja klasių dienynuose;  
                      11.  Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ir sveikatai, 
Centro direktorius priima sprendimus d÷l ugdymo proceso koregavimo.Oro temperatūrai esant 20 
laipsnių šalčio ar žemesnei, į centrą gali nevykti 1-4 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į 
mokymosi dienų skaičių. Sugedus mokykliniam autobusui ar esant prastiems keliams, mokinių, 
važin÷jančių mokykliniu autobusu, ugdymas organizuojamas namuose, skiriant jiems užduotis ir 
nežymimas mokinių nelankomumas. 
                       12. 2014- 2015 m.m. pradinio ugdymo programai ( ugdymo dalykams) skiriamos 
valandos pagal pridedamą lentelę Nr.1. 
                       13. Pradinio ugdymo programos ir atskirų dalykų ugdymo organizavimas: 

 13.1.Dorinio ugdymo organizavimas: 
 13.1.1. t÷vai (glob÷jai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų  tikybą ar 

etiką; 
                       13.1.2.dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais, jo t÷vams (glob÷jams) 
parašius prašymą. 

 13.2. Valandos , skirtos mokinių mokymo(si) poreikiams tenkinti, naudojamos: 



   13.2.1. užsienio (anglų) kalbai mokyti 2 klas÷je; 
   13.2.2.etikos mokymui 1,2,3,4 klas÷se; 
   13.3 Užsienio kalbos mokymo organizavimas: 
   13.3.1.užsienio (anglų) kalbos mokymas pradedamas nuo antrųjų mokymosi metų; 
   13.3.2. t÷vai (glob÷jai) parenka vieną iš Centro siūlomų užsienio kalbų (anglų). 
   13.4. kūno kultūros organizavimas        
   13.4.1.specialiosios  medicinin÷s fizinio paj÷gumo grup÷s mokiniai dalyvauja 

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

   13.5. Žmogaus sauga pradinio ugdymo programoje integruojama į kitus bendrosios 
programos dalykus. 

 
IV. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS. MOKYMOSI 

KRŪVIAI 
 

                      14. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra mokyklos ugdymo turinio dalis ir 
dera su keliamais ugdymo tikslais ir ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir 
pasiekimus ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 
m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150), Nuosekliojo mokymosi pagal 
bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu 2012 m. geguž÷s 8 d. įsakymu Nr.V-766. 

                 15. planuodamas 1 klas÷s mokinių pasiekimus ir vertinimą mokytojas susipažįsta su 
priešmokyklinio ugdymo aukl÷tojų parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus. 
                     16. mokiniams, besimokantiems  pagal pradinio ugdymo programą,  vertinant mokinių 
pasiekimus ir   pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas: 
      mokiniui informacija apie esamus pasiekimus ir nes÷kmes. 
                     16.1.  formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiama 
mokiniui informacija apie esamus pasiekimus ir nes÷kmes; 
                     16.2. diagnostinis vertinimas atliekamas temos, kurso pradžioje ir pabaigoje , nustatant 
mokinių pasiekimus, padarytą pažangą, numatant tolimesnes mokymosi galimybes; 

                       16.3. naudojant diagnostinį vertinimą, informacija apie mokymosi rezultatus  
(kontrolinių,  testų   ir  kitų  užduočių   atlikimo)   mokiniams  ir  t÷vams   ( glob÷jams )   teikiama   
trumpais komentarais,  lygiai   nenurodomi,  taip  pat    nenaudojama   pažymių  pakaitalai   raid÷s,    
ženklai, simboliai ir pan.); 
                     17. Mokinių  pažanga fiksuojama Pradinio ugdymo dienynuose, orientuojamasi į 
Bendrojoje programoje   parašytus mokinių pasiekimų lygius ir pildoma mokinių pasiekimų 
vertinimo aprašai. 
                    17.1. atitinkamose Dienyno skiltyse įrašomas mokinio pasiektas mokymosi  lygis  
(patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis), mokiniui   nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio 
įrašoma  „nepatenkinamas“; 
                   17.2. dorinio ugdymo pasiekimai vertinami padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p“ 
arba  „n.p.“; 

                                  17.3. pradinių  klasių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių  turinčių mokinių ,  ugdomų  
pagal pritaikytą arba individualią programas, padaryta arba nepadaryta pažanga  fiksuojama įrašant 
„p.p“ arba „n.p.“. 

                               18.Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas Pradinio ugdymo baigimo pasiekimų 
ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal 
pagrindinio ugdymo programą.                                         

                                    19.  Mokinių mokymosi krūvių reguliavimas: 
                      19.1. mokiniui per dieną ugdomoji veikla  ne ilgesn÷ nei 6 valandos; 
                      19.2. mokinių namų darbai: 
                      19.2.1. 1-2 klas÷je namų darbai neskiriami; 



                      19.2.2. 3-4 klas÷se namų darbai skiriami atsižvelgiant į pamokų, pasiekimų tikrinimo 
(kontrolinių darbų) tvarkaraščius, orientuojantis į namų darbų atlikimo laiką; 
                      19.2.3. atostogų laikotarpiui, šventin÷ms dienoms mokiniams namų darbai neskiriami;   
                      20. Centro direktorius organizuoja ir vykdo mokiniams skiriamų namų darbų 
steb÷seną ir kontrolę.  

 
V. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 
 21.  Neformalusis  vaikų švietimas  įgyvendinamas  pagal  Neformaliojo vaikų 

švietimo  koncepciją,  patvirtintą  LR   švietimo  ir  mokslo  ministro  2005 m. gruodžio 30 d. 
įsakymu Nr. ISAK – 2695. 

 22. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grup÷je yra ne mažiau kaip 8 mokiniai  
(patvirtinta Mokyklos tarybos 2011 m. birželio 9 d. pos÷dyje Nr. 5). 

                       23.  Mokslo metų pabaigoje įvertinama ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo 
švietimo poreikiai ir siūloma neformaliojo švietimo programos; 

          24. Neformaliojo vaiko švietimo valandos skiriamos vaikų meniniams, pažintiniams, 
sportiniams, kūrybiniams ir kt. geb÷jimams ugdyti. 
                    25. Neformalusis švietimas vykdomas nuo spalio m÷nesio 1 dienos iki geguž÷s 30 
dienos. 
 

VI.SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMAS 
 

                     26.  Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ugdyti dalykų bendrąją programą 
pritaiko arba individualizuoja mokytojas pagal Centro  Vaiko gerov÷s komisijos parengtas 
rekomendacijas ir Centro  direktoriaus patvirtintas formas; 
                     27. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai ugdomi visiško integravimo būdu. 

                                                                                                                      1 lentel÷ 
Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę ugdymo programai įgyvendinti 

jungtin÷je 1,2.3,4 klas÷je 
 

   2014-2015 m.m. pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo    
            programai įgyvendinti 1,2,3,4 klas÷se         

        Savaitinių pamokų skaičius         

    1 klas÷                2 klas÷   3 klas÷   4 klas÷     

                      

     val.,skirtos  val.,skirtos   val.,skirtos   val.,skirtos   

      mokinių  mokinių   mokinių   mokinių   

   privalomų ugdymo privalomų ugdymo privalomų ugdymo privalomų ugdymo 
Pamokų 
sk. 

    pamokų poreikiams pamokų poreikiams pamokų poreikiams pamokų poreikiams 1-2-3-4 kl. 

Eil.Nr Dalykas sk 1 kl. tenkinti sk 2 kl. tenkinti sk 3 kl. tenkinti sk 4 kl. tenkinti komplektui 

  Dorinis                  

1 ugdymas 1   1   1   1   1 

  Lietuvių                   

  kalba                   

2 gimtoji 8   7   7   7  8 

  1- oji                   

  užsienio                   

3 kalba     2   2 1 2   3 

  Matema                   

4 tika 4   5   5   5  5 

  Pasaulio                   

5 pažinimas 2   2   2   2   2 

  Dail÷ ir                   



  technolo-                   

6 gijos 2   2   2   2   2 

7 Muzika 2   2   2   2   2 

  Kūno                   

8 kultūra 3   2   3   2   3 

9 Etika       1         1 

       Iš viso 22   23 1 24 1 23  27 

Neformalus vaikų           

    švietimas         2         

Iš viso valandų           

skaičius klas÷s           

komplektui         29         

 
                                                                                                            2 lentel÷ 

 
Neformaliojo ugdymo valandų paskirstymas 1-4 klas÷ms 

 
Popamokin÷s veiklos pavadinimas Valandų skaičius 

Anglų kalba linksmai 1 

Kūrybin÷s dirbtuv÷l÷s 1 

Iš viso: 2 
 

         
     
 
 


