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1. Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo plano (toliau UP) 

paskirtis – aprašyti bendruomenės susitartas  Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo nuostatas, 

kuriomis vadovaudamasi gimnazija organizuos pradinį ugdymą 2018-2019 mokslo metais.  

 

2. UP parengtas vadovaujantis: 

 

2.1.  2017-06-02 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-446 patvirtintais 

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendraisiais ugdymo planais 

(toliau BUP) ; 

2.2. Rokiškio r. Pandėlio pradinės mokyklos 2018 metų Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo duomenimis; 

 

3. Mokiniams skiriamos atostogos: 

 

3.1. 2018-2019 mokslo metais mokiniams skiriamų atostogų tvarkaraštis: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2017-10-29 2017-11-02 

Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-02 

Žiemos 2018-02-18 2018-02-22 

Pavasario (Velykų) 2018-04-23 2018-04-26 

Vasaros 2018-06-08 2018-08-31 

 

 

4. Bendruomenės susitarimai dėl 2017-2018 mokslo metų UP įgyvendinimo: 

 

 

 

Susitarimų objektas Priimti sprendimai Pastabos, nuorodos į 

šaltinius/ 

dokumentus 

Prioritetiniai ugdymo 

tikslai ir uždaviniai, 

keliami 2018-2019 

mokslo metams 

1.Siekti kuo aukštesnių mokinių pasiekimų ir 

daromos pažangos tobulinant bei efektyvinant 

darbą  su  žemų pasiekimų mokiniais ir skatinant 

kiekvienam mokiniui siekti jam įmanomo 

aukščiausio lygio. 

2.Užtikrinti ir teikti specialiųjų poreikių  

turintiems mokiniams ir jų tėvams mokytojų bei 

minimalią specialistų pagalbą, konsultacijas, 

mokymus. 

2016-2018 metų  

strateginis planas, 

2017 m. , 2018 m. 

veiklos planai 

Pradinio ugdymo 

proceso organizavimo 

laikotarpiai 

Pradinio ugdymo procesas organizuojamas 

trimestrais: 

I trimestras – rugsėjo 1 d.-lapkričio30 d.; 

II trimestras – gruodžio 1 d.- vasario 28 d.; 

2015-08-27 MT 

posėdis Nr. 01, byla 

Nr. 1.6 



III trimestras – kovo 1 d. - gegužės 31 d. 

Sprendimas dėl 15 

ugdymo dienų 2018-

2019 m. m.  

5 ugdymo dienas mokslo metuose skirti 

kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, 

kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, 

prevencinei veiklai. 

2017-06-16 MOKT 

posėdis Nr. 07, byla 

Nr. 1.7 

Programai 

įgyvendinti skiriamų 

ugdymo valandų 

paskirstymas 

2-4 Priedai Valandų paskirstymo 

lentelės 

2-4 priedai 

Dorinio ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš 

dorinio ugdymo dalykų – etiką arba tradicinės 

religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą. 

2018–2019 m. m. tėvai visiems 1–4 klasių 

mokiniams parinko tikybą. 
Dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo 

metais, jo tėvams (globėjams) parašius prašymą. 

Tėvų prašymai 

(mokinių bylose) 

Kalbinis ugdymas Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos 

pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimaI ugdomi ir per kitų dalykų ar 

ugdymo sričių ugdomąsias veiklas :  

• naudojant mokomąsias užduotis teksto 

suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti; 

• kreipiant dėmesį  į kalbinę raišką  ir rašto 

darbus; 

• aiškinantis ir ištaisant rašybos bei skyrybos 

klaidas, sakinių sandarą. 

3 ir 4 klasėje lietuvių kalbos grupinėms 

konsultacijoms, mokymosi pagalbai teikti 

gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų 

mokiniams skiriama 1 pamoka. 

Užsienio kalbos mokymo organizavimas: 
• užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais – 

ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos 

metais; 

• tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš 

mokyklos siūlomų užsienio kalbų; 

•2018-2019 m. m. visi 2-4 klasių mokiniai 

mokysis anglų kalbos, siūlytos vokiečių kalbos 

tėvai nesirinko; 

• užsienio kalbos mokoma  nuo 2 klasės, tam 

skiriamos 3 pamokos per savaitę (1 pamoka 

skiriama iš valandų, skiriamų mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti); 

• užsienio kalbai mokyti 3 klasėje skiriamos 3 (1 

pamoka skiriama iš valandų, skiriamų mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti), o 4 klasėje 

skiriamos  2 pamokos per savaitę ( dalinant klasę 

į 2 gr.) 

• užsienio kalbos pradinėse klasėse moko 

užsienio kalbos mokytojo kvalifikaciją turintis 

mokytojas, išklausęs darbo su pradinių klasių 

mokiniais didaktikos kursą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

2 klasės mokinių tėvų 

prašymai (mokinių 

bylose) 

 

 

5 priedas 

Komentuota [L1]: BUP 17 P. 

Komentuota [L2]: Paliksim, jei direktorius patvirtins valandų 
paskirstymą 

Komentuota [L3]: Paliksim, jei direktorius patvirtins valandų 
paskirstymą 
 



Ugdant gabius kalboms mokinius, naudojamasi  

olimpiadų, konkursų „Kengūra“ užduotimis ir 

kitais šaltiniais. 

 Socialinis ir 

gamtamokslinis 

ugdymas 

Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis 

skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko, todėl dalis (1/4) dalykui 

(praktiniams darbams, eksperimentams) 

skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdymą 

tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje 

gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens 

telkinio ar pan.) aplinkoje, laboratorijose. Tam 

skiriamos 8-9 valandos. 
Socialiniams gebėjimams ugdytis  dalis (1/4) 

pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama ugdymo 

procesą organizuojant socialinės, kultūrinės 

aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., 

lankantis visuomeninėse, bendruomenių, 

kultūros institucijose ir pan.). Tam skiriamos 8-

9 valandos. 

Bus siekiama, kad iki 40 proc. 3-4 klasių 

mokinių, mokydamiesi gamtos mokslų, 

naudotųsi kompiuteriu.  

Ugdant gabius gamtos mokslams mokinius, 

naudojamasi  olimpiadų, konkursų „Kengūra“ 

užduotimis ir kitais šaltiniais. 

 

Matematinis ugdymas Organizuojant matematinį ugdymą  

vadovaujamasi  ne tik BP matematikos dalyko 

programa, bet ir tarptautinių, nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais, 

tyrimų rekomendacijomis, pagal galimybes 

naudojamos informacinės komunikacinės 

technologijos, skaitmeninės mokomosios 

priemonės („Pelytės“, dokumentų kamera, 

interaktyvi lenta), ankstesnių metų ST 

užduotys bei jų analizė. 

Ugdant gabius matematikai mokinius, 

naudojamasi matematikos konkurso „Kengūra“, 

olimpiadų užduotimis ir kitais šaltiniais. 

 

Kūno kultūra Pandėlio pradinėje mokykloje 4 kl. mokiniams 

skiriamos 3 kūno kultūros pamokos, 1-3 

klasėje - 2 pamokos ir 1 pam. šokiui  

Mokiniams sudarytos galimybės lankyti 1 val. 

sporto būrelį.  

Kazliškio skyriuje 1-4 klasėse visos 3 pamokos 

skiriamos kūno kultūrai. 

Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo 

grupės organizuojamos taip: 

• mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine 

grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal 

gydytojo rekomendacijas; 

• neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentuota [L4]: kaip pamokos kitose aplinkose numatytos 
ilgalaikuose planuose? 

Komentuota [L5]: Per mokslo metus kiekvienoje 
klasėje????(patikslinkite) 

Komentuota [L6]: Per mokslo metus kiekvienoje 
klasėje????(patikslinkite) 

Komentuota [L7]: Paliksim, jei direktorius patvirtins valandų 
paskirstymą 
 



1-4 klasių mokiniai, dėl įvairių priežasčių 

nepasiruošę kūno kultūros pamokoms, stebi 

pamoką ir atlieka mokytojo nurodytas 

individualias užduotis. 

 

 

 

 

Meninis ugdymas  Technologiniam ugdymui  skiriama  ne mažiau 

kaip 1/3 dalykui  

( dailei ir technologijoms) skiriamo laiko, t.y. 

22-23 pamokos. 
Šokiui 1-3 klasėse skiriama po 1 pamoką (1 

klasėje 1 pamoka skiriama iš valandų, skiriamų 

mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti). 

 

 

 

5 priedas 

Kaip bus 

įgyvendinamas  

ugdymo turinys 

Bendrosios programos tikslų  siekiama 

ugdymo turinį formuojant pagal dalykus. 

Integralus ugdymas  vyksta  pagal atskirai 

parengtą ir iš anksto suderintą programą 

skirtingais laikotarpiais - mokymo dienos, 

savaitės ar ilgesnio laikotarpio. 

Mokymo organizavimo formos: pamoka, 

projektinė veikla, edukacinė veikla, 

popamokinė veikla, ekskursija, konkursas, 

olimpiada, sporto šventė,  viktorina, renginys -

šventė, diskusija, susitikimas ir kita.... 

2017-06-16 MOKT 

posėdis Nr. 07, byla 

Nr. 1.7. 

Mokytojų ilgalaikiai 

planai (byla Nr. 3.3) 

Ugdymo turinio 

planavimas. Ilgalaikių 

ir trumpalaikių planų 

struktūros  

1-4 klasių ugdymo turinys planuojamas 

ilgalaikiuose planuose pagal 2018-2019 m. m. 

ugdymo plano nuostatas, mokyklos ugdymo 

turinio veiklos tikslus, uždavinius. 

Jie pristatomi direktoriui patvirtinti iki rugsėjo 

9 dienos, prieš tai aptariami ir suderinami su 

Metodine taryba. 

Ilgalaikis ugdymo planas yra sudaromas pagal 

tokią plano struktūrą: situacijos analizė, 

siektini ugdymo turinio bendrieji tikslai ir 

uždaviniai, sėkmės kriterijai,ugdymo dalykų 

pasiekimai. Pasiekimai planuojami pagal lentelę: 

dalykas, veiklos sritis, pasiekimai (nuostatos, 

gebėjimai, žinios ir supratimas), pastabos 

(refleksija). 

Trumpalaikių planų struktūrą savo nuožiūra 

pasirenka kiekvienas mokytojas individualiai,  

rašomi tiesiai į el. dienyną, juose labiausiai 

atsispindi mokinių veikla, metodai ir būdai, 

siekiami rezultatai. 

8 priedas 

2017-06-16 MOKT 

posėdis Nr. 07, byla 

Nr. 1.7. 

 

Edukacinių erdvių 

kūrimo, panaudojimo 

ir pritaikymo, 

atsižvelgiant į 

keliamus ugdymo 

tikslus 

Dauguma klasių renovuotos, aprūpintos 

būtiniausiomis mokymo priemonėmis, 
projektoriais, kompiuteriais, magnetinėmis 

lentomis.  Įsigijome vieną interaktyvios lentos 

komplektą. Renovavome aktų salę,  kur vyksta 

šokio pamokos, šventės, konkursai.  

Pertraukų tarp pamokų metu, organizuojant 

„rikiuotes“, Tolerancijos dienos, „Savatės be 

patyčių“, „Kalbų dienos“, „Šokio dienos“, 

įvairių popiečių renginius naudojamos mokyklos 

Mokytojų ilgalaikiai 

planai (byla Nr. 3.3) 

Klasės auklėtojų 

veiklos programos 

(byla Nr. 3.9) 

Ekskursijų, kitų 

išvykų organizavimo 

tvarkos aprašas 

Komentuota [L8]: Paliksim, jei direktorius patvirtins valandų 
paskirstymą 
 

Komentuota [L9]: Prašysiu paaiškinti kas čia parašyta 

Komentuota [L10]: Gal būt tikslinsim 

Komentuota [L11]: Nematau įrašta vertinimo 

Komentuota [L12]: Ar liks ir šiais mokslo metais? 



foje patalpos. Čia mokiniai gali žaisti šaškėmis, 

šachmatais ir kitus žaidimus, paskaityti knygą, 

apžiūrėti parodas, pailsėti.    

Ugdomoji veikla organizuojama ne tik 

mokykloje, bet ir už jos ribų. Pamokos, 

praktiniai-kūrybiniai, eksperimentiniai, 

laboratoriniai, tyrinėjimo darbai, projektinė, 

pažintinė, socialinė ar kita veikla organizuojama 

ir gamtoje, muziejuje, bibliotekoje, 

parduotuvėje, seniūnijoje ar pan. Iki 10 proc. 

pamokų mokytojams rekomenduojama vesti ne 

mokykloje. 

Apie mokymąsi kitose aplinkose iš anksto 

informuojami mokiniai ir mokinių tėvai el. 

dienyne arba laiškeliu „Info“ sąsiuvinyje ar tel. 

žinute. 

Švietimo pagalbos 

teikimas ir mokinių 

pasiekimų gerinimas. 

Ugdymo 

diferencijavimas 

Mokymosi pagalbai teikti 3 ir 4 klasės 

mokiniams skiriama 1 pamoka, iš valandų, 

skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti, lietuvių kalbos grupinėms 

konsultacijoms. 

Rokiškio rajono Pedagoginei psichologinei 

tarnybai  įvertinus specialiųjų poreikių mokinių 

gebėjimus, pasitarus su jų tėvais (globėjais), šie 

mokiniai ugdomi pagal atitinkamos klasės 

ugdymo programą arba pagal individualų 

ugdymo planą.  

Specialiųjų ugdymo (si) poreikių turintiems 

mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą 

pritaiko (individualizuoja ar pritaiko) klasės ar 

dalyko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių 

ugdymo (si) poreikius, pedagoginės 

psichologinės tarnybos, mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos išvadas, rekomendacijas. 

Esant reikalui mokytojai konsultuojasi su 

Rokiškio PPT, gimnazijos spec. pedagogu, 

logopedu.  

Brandą mokyklai, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus 

tiria ir konsultuoja mokytojus į mokyklą atvykę 

Rokiškio PPT specialistai.  

Esant poreikiui su mokiniais papildomai dirba 

mokytojos, pailgintos dienos grupės auklėtoja po 

pamokų. 

Kai mokykla negali užtikrinti visos reikiamos 

pagalbos, tėvams rekomenduojama papildomai 

kreiptis į kitus rajone dirbančius specialistus 

(Rokiškio PPT, PSPC IR KT.). 

Diferencijavimo bei individualizavimo 

galimybės: 

ugdymo turinys pritaikomas kompetencijų 

ugdymui, atsižvelgiama į skirtingus mokinių 

poreikius, tėvų bei mokinių lūkesčius, stiprinami 

5 priedas 

Komentuota [L13]: Paliksim, jei direktorius patvirtins valandų 
paskirstymą 

Komentuota [L14]: AR NEGALI R.GREVIŠKIENĖ? 

Komentuota [L15]: Patikslinau, pažiūrėkit, ar gerai 



ryšiai su gyvenimu, užduotys 

individualizuojamos ir diferencijuojamos pagal 

mokinių gebėjimus, žinias, ugdymosi nuostatas 

ir motyvaciją bei pasiekimus, rengiami 

konkursai, olimpiados, viktorinos, varžybos 

gabių mokinių atrankai ir jų gebėjimams 

tobulinti bei vystyti. 

Ugdymo valandų 

panaudojimas 

mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti 

Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti, panaudojamos atsižvelgiant 

į Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

duomenis, tarptautinių skaitymo gebėjimų  

PIRLS rezultatų duomenis, tėvų 

pageidavimus, mokinių pasiekimus 

5 priedas 

2017-06-16 MOKT 

posėdis Nr. 07, byla 

Nr. 1.7) 

 

Klasių jungimas Gali būti jungiamos dvi arba trys klasės. Trys 

klasės jungiamos, kai susidaro ne daugiau kaip 

15 mokinių. 

Kazliškio ikimokyklinio, priešmokyklinio 
ir pradinio ugdymo skyriuje 2017-2018  
m. m.jungiama po 2 klases, 1-3 kl.- 9 mok. ir 2-

4 kl.- 7 mok., iš viso 16 mokinių. 

 Jungtiniam pradinių klasių komplektui, 

atsižvelgiant į Bendrojo plano 22.1, 22.3. 

punktuose numatytą atskiriems dalykams 

skiriamų valandų skaičių, skiriama: 

1-3 kl. 1-3 kl. komplektui - 26 valandos, 2-4 kl. 

komplektui- 26 val. ( kartu su neformaliuoju 

vaikų švietimu). 

4 priedas  

Mokinių mokymosi 

krūvio reguliavimas 

Valstybės reglamentuojamas ugdymo turinys 

įgyvendinamas pagal ugdymo plano lentelėse 

nustatytą minimalų privalomų savaitinių pamokų 

skaičių. 

Pamokų tvarkaraštyje mokiniui negali būti 

daugiau pamokų, kaip nurodyta  higienos normų 

HN 21:2011 87 punkte (ne daugiau kaip 5 

pamokos). 

2-4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, 

kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 

valandos, 1 klasių mokiniams skiriami namų 

darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 

30 min. 

Klasėse dirbantys mokytojai derina namų darbų 

apimtis. 

Savaitgaliui ir atostogų laikotarpiui 

mokiniams namų darbai neskiriami. 

MoM  Mokiniams per dieną negali būti skiriama 

daugiau kaip vienas patikrinamasis darbas. 
Patikrinamieji darbai organizuojami  mokytojų 

(jų grupių) iniciatyva. Jų paskirtis- įsivertinti 

savo (mokytojo) darbo kokybę, išsiaiškinti 

mokinių pasiekimus, numatyti, kokią pagalbą 

reikia suteikti mokiniams. Patikrinamųjų darbų 

atlikimo datas  mokytojai derina elektroniniame 

Mokytojų ilgalaikiai 

planai (byla Nr. 3.3) 

 

Komentuota [L16]: METINIAI ???KONTROLINIAI???? 



dienyne  (su tikybos, anglų kalbos ir klasėje 

dirbančiomis mokytojomis). 

Didžiausias patikrinamųjų darbų skaičius per 

savaitę neturi viršyti 3. 

Ugdomoji veikla per dieną ne ilgesnė nei 6 

ugdymo valandos. 

Ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

stebėsena 

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

vykdo mokinių mokymo (si) krūvio bei 

mokiniams skiriamų namų darbų, mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo 

procese stebėseną ir kontrolę.  

Metiniai mokyklos. 

veiklos planai 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

metodika ir tvarka 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, 

reglamentuojančiais bendrojo ugdymo 

programose dalyvaujančių mokinių mokymosi 

pasiekimų vertinimą, vertinimo rezultatų 

panaudojimą, ir Bendrąja programa. 

Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi 

pasiekimus ir vertinimą, vadovaudamasis 

mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo 

turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, 

atsižvelgdamas į klasės mokinių mokymosi 

rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes.  Jį 

sieja su mokymo(-si) tikslais atsižvelgdamas į 

mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. 

Vertinimo metodus mokytojai derina tarp savęs, 

aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais). 

Planuodamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir 

vertinimą, mokytojas susipažįsta su 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo 

parengtomis rekomendacijomis apie vaiko 

pasiekimus.  

Adaptacijos periodo trukmė pirmos klasės 

mokiniams – vienas mėnuo. Tuo laikotarpiu 

mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami tik 

formuojamuoju vertinimu.  Jo paskirtis - 

padrąsinti, paskatinti mokinius, formuoti 

teigiamą vaiko požiūrį į mokymąsi. 

1-4-ųjų klasių mokinių pažanga ir pasiekimai 

pažymiais nevertinami. Pažangai ir 

pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis 

(žodžiu ar raštu), diagnostinis ir 

apibendrinamasis vertinimas. 

1-4 klasių mokinių trimestrų pasiekimai 

fiksuojami atitinkamose elektroninio dienyno 

skiltyse įrašant mokinio pasiektą mokymosi 

lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) 
pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje 

programoje. Mokiniui nepasiekus patenkinamo 

pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“. 

Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje 

Pandėlio pradinės 

mokyklos pradinių 

klasių mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos 

aprašas (byla Nr.4.7) 



dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba 

nepadaryta pažanga: „p.p“ arba „n.p“. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, 

ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą 

programą ir nesiekiančių įgyti pradinio ugdymo 

išsilavinimo, bei specialiosios medicininės 

fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba 

nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje 

Dienyno skiltyje, įrašant „ p.p.“ arba „n.p.“. 

Vadovėlių ir kitų 

mokymo(si) 

priemonių 

pasirinkimas 

Mokytojas savo nuožiūra renkasi vadovėlių 

sistemą. Pasirinktos vadovėlių sistemos metų 

eigoje nekeičiamos. 

Ugdymo turinį galima pildyti kitų vadovėlių 

medžiaga ir užduotimis. 

Dėl pratybų sąsiuvinių įsigijimo ir naudojimo 

sprendžia klasės ar dalyko mokytojas 

(pasitardamas su mokinių tėvais). 

Informacinės komunikacinės technologijos 

ugdymo procese naudojamos kaip mokymo(si) 

priemonė. 

Mokytojų ilgalaikiai 

planai 

(byla Nr. 3.3) 

 

Pažintinės ir 

kultūrinės veiklos 

organizavimas 

Pažintinė ir kultūrinė veikla siejama  su 

mokyklos ugdymo tikslais  ir mokinių mokymosi 

poreikiais. Ši veikla  organizuojama ne tik 

mokykloje, bet ir kitose aplinkose. 

Kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, 

kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, 

prevencinei veiklai metuose skirtos5 dienos: 1 

diena pažintinei ekskursijai po Lietuvą, 2 dienos 

bendruomenės renginiams – Mokslo ir žinių 

dienos ir Mokslo metų užbaigimui įprasminti, 2 

dienos tradiciniams renginiams – Kalėdų eglutės 

šventei ir Kaziuko mugei. 

Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų 

skaičių.  

6 priedas 

Klasės auklėtojų 

veiklos programos 

(byla Nr. 3.9) 

Mokytojų ilgalaikiai 

planai 

(byla Nr. 3.3) 

 

Neformaliojo vaikų 

švietimo 

organizavimas 

Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama 

meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių 

mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, 

profesinėms kompetencijoms ugdyti.  

Neformaliajam švietimui 2018 - 2019 m. m. 

kiekvienai  klasei yra skiriama 1,87 val.,  

išskyrus  Kazliškio skyriuje-  po 1 val. klasės 

komplektui.                        

Neformalusis švietimas organizuojamas ne tik 

mokykloje, bet ir už jos ribų: bibliotekoje, 

kultūros namuose, gamtoje t.t.           

Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje 

yra: 

7 mokiniai  ir daugiau- Kazliškio skyriuje, 12 

mokinių ir daugiau- Pandėlio pradinėje 

mokykloje. 

Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių 

atostogų metu vykdomos steigėjo nustatyta 

7 priedas 

2017-08-30 MOKT 

posėdis Nr. 08, byla 

Nr. 1.7) 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programos 

(byla Nr. 3.6) 



tvarka.  

Iki rugsėjo 15 d. mokiniai apsisprendžia, kiek ir 

kokiai mokyklos siūlomai neformaliojo švietimo 

veiklai jie gali skirti laiko. 

Neformaliajam švietimui sudaromas tvarkaraštis, 

o veikla fiksuojama Neformaliojo švietimo 

dienyne. 

Mokslo metų eigoje vaikai gali keisti 

neformaliojo švietimo grupę. 

Prevencinių ir kitų 

ugdymo programų 

pasirinkimo ir jų 

įgyvendinimas  

Į BP ugdymo dalykų (pasaulio pažinimą, lietuvių 

kalbą, kūno kultūrą, dailę-technologijas, dorinį 

ugdymą-tikybą, matematiką) programų turinį 

integruojama Žmogaus saugos bendroji 

programa (civilinė sauga,  priešgaisrinė sauga 

ir Saugus eismas), patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159, Sveikatos 

ugdymo bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir rmokslo 

ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-

1290, Ugdymo karjerai programa 2014 m., 

rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 07 

d. įsakymu Nr. ISAK-179, etninės kultūros 

ugdymo metodinės rekomendacijos 2012 m. 

Prevencinės  programos (smurto ir patyčių 

prevencijos) integruojamos į BP ugdymo 

dalykų (kūno kultūros,  pasaulio pažinimo, dailės 

ir technologijų, lietuvių kalbos)   bei klasių 

valandėlių, neformaliojo vaikų  švietimo 

užsiėmimų, užklasinių mokyklos renginių, 

konkursų, viktorinų, sporto varžybų turinį pagal 

temų atitikimą, tarpdalykinę integraciją ir 

aktualumą. 

Mokytojų ilgalaikiai 

planai(byla Nr.3.3),  

klasės auklėtojų 

planai (byla Nr.3.9) 

Bendradarbiavimas 

su mokinių tėvais 

(globėjais) 

Mokinių tėvams (globėjams) informacija, 

susijusi su vykdoma švietimo politika, mokyklos  

2018-2019 m. m. tikslais ir uždaviniais teikiama 

el. dienyne, bendruose tėvų susirinkimuose, 

klasės tėvų susirinkimuose, internetinėje 

svetainėje, trišaliuose pokalbiuose, 

individualiuose pokalbiuose ir kt. 

Bendradarbiavimo formos: tėvų susirinkimai, 

tėvų pedagoginis švietimas, mokinių lankymas 

namuose (esant poreikiui), Tėvų savaitės (atviros 

pamokos, lektoriai, edukaciniai užsiėmimai, 

rankdarbių popietės...), tėvų konsultacijos.  

Mokinių tėvų susirinkimai organizuojami: 

bendri mokinių tėvų susirinkimai - 2 kartus per 

metus, klasių mokinių tėvų susirinkimai pagal 

poreikį (3 susirinkimai per metus privalomi).  

Mokinių tėvų (globėjų) informavimas apie 

 



vaikų mokymąsi ir lankomumą: pasibaigus 

trimestrui klasių mokytojai teikia individualią 

informaciją apie trimestro lankomumo ir 

pažangumo rezultatus. 

Vyksta trišaliai pokalbiai su mokinio šeima 
mokslo metų pradžioje, kur priimami susitarimai 

dėl mokiniams tinkamos aplinkos mokytis 

namuose sukūrimo, vaiko motyvacijos ir 

pagalbos mokytis, mokinio pasiekimų ir 

pažangos stebėjimo,  galimybių sudarymo 

vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo 

veiklose. 

Bendra informacija teikiama klasės tėvų 

susirinkime. Bendra mokyklos pradinio ugdymo 

pakopos mokinių pažangos ir pasiekimų 

informacinė analizė teikiama bendruose tėvų 

susirinkimuose.  

Mokinių tėvai (globėjai) ir mokykla nuolat 

bendradarbiauja: mokinių tėvai dalyvauja 

ugdymo proceso planavime,  projektinėje 

veikloje, renginiuose, šventėse, ekskursijose, 

pokalbiuose  

Kiti mokyklos 

bendruomenės 

susitarimai 

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 neatvykti. 

Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų 

skaičių.  

Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar 

stichinių nelaimių, elektroniniame dienyne 

žymimos datos ir parašoma „Pamokos nevyko 

dėl.....“. Šiais atvejais trumpalaikis planas 

koreguojamas. 

Pamokų ir pertraukų laikas derinamas su 5–8, I–

IV g klasių  mokiniais  dėl vaikų maitinimo 

ilgosios pertraukos metu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 priedas 

 

 

5. Pandėlio pradinėje mokykloje 2018-2019 m.m. ugdoma  10 mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų), jų ugdymas organizuojamas 

remiantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795: 

Komentuota [L17]: KOKIU BŪDU??? 



5.1.Specialiųjų poreikių mokiniams ugdyti dalykų Bendrąją programą pritaiko  mokytojas, 

atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius, Vaiko gerovės komisijos, specialiojo 

pedagogo rekomendacijas, rajono PPT išvadas; 

5.2.Organizuodama specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, mokykla atsižvelgia į mokinių 

specialiuosius ugdymosi poreikius, sutrikimus ir ugdymo formas: 

 1-os klasės 2-os klasės 3-os klasės 4-os klasės 

Pritaikyta programa 0 2 3 3 

Individualizuota 

programa 

0 0 0 2 

Iš viso: 0 2 3 5 

     

 

5.3.Specialiųjų poreikių mokiniai mokykloje ugdomi integruotai, su visa klase kartu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 priedas 

Rokiškio r. Pandėlio pradinės mokyklos 2016 metų 

įsivertinimo duomenys: 

1. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai: aplinkos jaukumas, mokytojų 

bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, kita mokykloje vykdoma veikla... 

2. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai: specialiųjų poreikių mokinių ugdymas. 



3. Tobulinama veikla: mokymosi pasiekimų lūkesčiai: minimalaus patenkinamo (bazinio) 

pasiekimų lygio visiems mokiniams siekimas, kiekvieno mokinio skatinimas siekti 

aukščiausio jam įmanomo lygio. 

Rokiškio r. Pandėlio pradinės mokyklos 2016 metų įsivertinimo išvados ir prioritetai : 

 

1.  Siekti kuo aukštesnių mokinių pasiekimų ir daromos pažangos tobulinant bei efektyvinant darbą  

su  žemų pasiekimų mokiniais ir skatinant kiekvienam mokiniui siekti jam įmanomo aukščiausio 

lygio. 

2.  Užtikrinti ir teikti specialiųjų poreikių  turintiems mokiniams ir jų tėvams mokytojų bei 

minimalią specialistų pagalbą, konsultacijas, mokymus. 

Bendrosios pradinio ugdymo programos  dalykams skiriamų valandų skaičius per savaitę: 

       2 priedas 

Dalykai 1 kl. 2 kl. 3a kl. 3b kl. 4 kl. Iš viso 

val. per 

sav. 

Iš viso 

val. per 

m.m. 
Mokinių  skaičius 22 19 13 13 18 

Tikyba  1 1 1 1 1 5 175 

Lietuvių kalba  8+1* 7 7 7 7+1* 38 1330 

Užsienio k. (anglų)  2 2 2 2 8 280 

Matematika 4 5 4 4 5 22 770 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 2 10 350 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 2 10 350 

Muzika 2 2 2 2 2 10 350 

Kūno kultūra 2 2 2 2 3 11 385 

Šokis 1* 1 1 1  4 140 

Iš jų skirta mokinių poreikiams* (1)    1 (2)  

Neformalusis vaikų švietimas  

(galima skirti) 

(2) (2) (2) (2) (2) (10)  

 

Neformalus vaikų švietimas (skirta) 2 2 2 2 2 10 350 

Iš viso skirta valandų 25 26 25 25 27 128 4480 

Galima skirti pagal MEDUS   

val./sav 

val./m.m. 

 

24 

850 

 

26 

918 

 

27 

952 

 

27 

952 

 

27 

952 

 

132,1 

 

 

 

4624 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

Dalykai 

Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 2    3 4  
pradinio ugdymo 

programa (1–4 klasės) 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 4 

Kalbos:      

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7+1* 7+1* 29+2* 

Užsienio kalba (anglų)  2   2+1* 2+1* 6  +2*                                                                                                                                                 

Matematika 

4 5 4 5 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos  2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Kūno kultūra 2 2 2 3 9 

Šokis 1* 1 1 - 2+1* 

Minimalus privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 

  22 

 

   25  25 

 

24 97 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 
1*  2* 2*    5* 

Iš viso pamokų klasei 

  22 

 

   24   25 

 

26 97 

Neformaliojo švietimo valandos  
2 2 2 2 8 

 
 105 

 

 

 

 

 

 



4 priedas 

Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius jungtinėse 

 1-3 ir 2-4 klasėse Kazliškio skyriuje: 

Dalykas 1 

kl. 

3 

kl. 

1–3 

kl. 

Iš viso 2 

kl. 

4 

kl. 

2–4 

kl. 

Iš viso 

Val./sav. Val./m.m. Val./sav. Val./m.m. 

Mokinių 

skaičius 

  3     7    

Tikyba - - 1 1 35 - - 1 1 35 

Lietuvių kalba 1 - 7 8 280 1 1 6 8 280 

Anglų  kalba - 2 - 2 70 - - 2 2 70 

Matematika - - 5 5 175 1 1 3 5 175 

Pasaulio 

pažinimas 

- - 2 2 70 - - 2 2 70 

Dailė 

irtechnologijos 

- - 2 2 70 - - 2 2 70 

Muzika - - 2 2 70 - - 2 2 70 

Kūno kultūra - 1 2 3 105 - - 3 3 105 

Mokinių 

ugdymo(-si) 

poreikiams 

tenkinti 

  -   - - -   

Iš viso 1       3    21     25  2 2 21 25  

Neformalusis 

švietimas         

- - 1 1 35 - - 1 1 35 

Iš viso klasei 22 24 25   23 23 25   

Iš viso 

komplektui 

  26 26 910   26 26 910 

Galima skirti 

pagal MEDUS   

val./sav 

val./m.m. 

          

 

 

Eil.Nr. Dalykas 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 

1 Tikyba 1 1 1 1 

2 Lietuvių kalba 8 7 7 7 

3 Anglų  kalba - 2 2 2 

4 Matematika 5 4 5 4 

5 Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 

6 Dailė 2 2 2 2 

7 Muzika 2 2 2 2 

8 Kūno kultūra 2 3 3 3 

9 Mokinių ugdymo(-si) 

poreikiams tenkinti 

- - - - 

10 Iš viso 22 23 24 23 

11 Neformalusis 

ugdymas          

1 1 1 1 

12 Iš viso klasei 23 24 25 24 



13 Iš viso komplektui    96 

 

 

 

5 priedas 

 

 

Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į standartizuotų testų, 

tarptautinių skaitymo gebėjimų  PIRLS, Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatų 

duomenis, tėvų pageidavimu skiriamos: 

 

Dalykai Klasės Iš viso 

1 2 3 4 

Lietuvių kalbos 

grupinėms 

konsultacijoms, 

mokymosi 

pagalbai teikti 

(Gabiems ir 

turintiems 

mokymosi 

sunkumų 

mokiniams) 

   

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Anglų kalba 

(tėvų 

pageidavimu) 

 1 1  2 

Šokis (tėvų 

pageidavimu) 

1    1 

Iš viso 1 1 2 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 priedas 

2018- 2019 m. m. 5 dienų  skirtų pažintinei, meninei, kultūrinei, 

sportinei ir kitai veiklai organizuoti planas- grafikas 

2017- 2018 m. m. 5 dienų, skirtų pažintinei, meninei, kultūrinei, 

sportinei ir kitai veiklai organizuoti Kazliškio skyriuje planas- 

grafikas 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Data  Atsakingi 

vykdytojai  

                     Veikla 

1. Mokslo 

metų 

pradžios 

šventė - 

Rugsėjo 

1-oji 

Rugsėjo 

01d. 

R. Kiburienė Mokiniai ir jų tėvai supažindinami su mokyklos veikla, 

tvarka, taisyklėmis, naujų mokslo metų uždaviniais. 

1-4 klasėse vyksta pirmoji pamoka.  

2. Kalėdų 

eglutės 

šventė 

Gruodžio 

mėn. 

I. Veikšrienė, 

D. pavaduotoja, 

klasių auklėtojos 

Mokiniai puoselėja savo krašto papročius ir tradicijas, 

mokosi švęsti šventes, tobulina ir gilina sceninius įgūdžius  

3. Kaziuko 

mugė 

Kovo 

mėn. 

Direktorius, 

D. pavaduotoja, 

klasių auklėtojos 

Mokiniai supažindinami su lietuvių liaudies amatais, 

mokomi juos atlikti praktiškai, gilina kūrybinius 

gebėjimus  

4. Klasės 

ekskursij

a 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Klasių 

auklėtojos 

Mokiniai gilina savo kultūrines, pažintines žinias, mokosi 

tinkamai elgtis viešose vietose.  

5. Mokslo 

metų 

pabaigos 

šventė 

Gegužės 

31d.  

R. Kiburienė 

 

Mokiniai mokomi ir įgyja sceninės ir kūrybinės patirties, 

geba sukurti šventinę aplinką sau ir kitiems. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Data  Atsakingi 

vykdytojai  

                       Veikla 

1. Mokslo ir 

žinių diena 

Rugsėjo 

1 d. 

D. Zolubienė 

A. Kujelienė 

V.Burakovienė 

Mokiniai ir jų tėvai supažindinami su mokyklos veikla, 

tvarka, taisyklėmis, naujų mokslo metų uždaviniais. 

1-4 klasėse vyksta pirmoji pamoka.  

2. Kalėdų 

eglutės 

įžiebimo 

šventė 

Gruodžio 

mėn. 

D. Zolubienė 

A. Kujelienė 

V.Burakovienė 

V. Piskarskienė 

Mokiniai puoselėja savo krašto papročius ir tradicijas, 

mokosi švęsti šventes, tobulina ir gilina sceninius 

įgūdžius.  

3. Kaziuko 

mugė 

Kovo 

mėn. 

D. Zolubienė 

A. Kujelienė 

D. Čiučelienė 

Mokiniai supažindinami su lietuvių liaudies amatais, 

mokomi juos atlikti praktiškai, gilina kūrybinius 

gebėjimus.  

4. Klasės 

ekskursija 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Klasių 

auklėtojos 

Mokiniai gilina savo kultūrines, pažintines žinias, mokosi 

tinkamai elgtis viešose vietose. 

10. Mokslo Gegužės D. Zolubienė Mokiniai mokomi ir įgyja sceninės ir kūrybinės patirties, 



 

7 priedas 

Neformaliojo ugdymo 2017-2018 m .m. tvarkaraštis: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokytojos 

vardas, pavardė 

Klasė Būrelio pavadinimas Valandų 

sk. per 

savaitę 

Pastabos 

(veiklos forma, kryptis) 

1. Rima Vilkienė 

 

1 ,,Pažinimo šalyje“ 2 Kūrybinė, praktinių 

įgūdžių formavimo 

 

2. Irena Veikšrienė 2 „Mažieji talentai“ 

“Kūrybiškumo 

dirbtuvės” 

1 

1 

Kompetencijų ugdymo, 

praktinių įgūdžių, 

sveikos gyvensenos 

formavimo 

3. Renata Kiburienė 

 

3 Teatro studija 

,,Grybas“ 

1,5 Meninės raiškos, 

saviraiškos, 

kūrybiškumo 

4. Ramutė 

Vaičėnienė 

 

4 ,,Visanoriukai“ 

 

1,5 

 

Kūrybiškumo, talentų 

ugdymo 

5. Daiva 

Girdvainienė 

 

 

1-4 

 

    Sporto 

 

1 

 

Sporto 

 

 Kazliškio skyriuje     

6. Daiva Čiučelienė 1-4 kl. „ Dailiųjų amatų“ 1 Meninė- kūrybinė veikla 

7. Vida Burakovienė 1-4 kl. „ Pop choro“ 1 Meninė, muzikos, 

saviraiškos 

 

NVŠ PROGRAMOS: 

 

metų 

pabaigos 

šventė 

mėn. 

31d. 

A. Kujelienė 

V.Burakovienė 

geba sukurti šventinę aplinką sau ir kitiems. 



 

 

8 priedas 

Ugdymo turinio planavimas ir dokumentacija: 

 
Programos Rengia Aprobuoja Tvirtina Norminis 

dokumentas, 

rekomendacijos, 

pagal kurias 

rengiama 

programa, 

teminis planas 

Ilgalaikiai 

ugdymo planai 

(metams) 

Dalyko 

mokytojas 

Mokytojų 

taryba, 

pritarus 

metodinei 

tarybai 

Suderinamos su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, 

tvirtina direktorius iki 2017 

m. rugsėjo 9 dienos 

Bendrosios 

programos, 

išsilavinimo 

standartai 

Neformaliojo  

ugdymo 

programos 

(metams) 

 

Būrelio 

vadovas 

 Mokytojų 

taryba, 

pritarus 

metodinei 

tarybai 

Suderinamos su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, 

tvirtina direktorius iki 2017 

m. rugsėjo 26 dienos 

Mokyklos 

veiklos 

programa, 

strateginis 

planas 

Individualizuoto

s (trimestrui) ir 

pritaikytos 

programos 

specialiųjų 

poreikių 

moksleiviams 

(metams) 

Dalyko 

mokytojas, 

padedant 

specialiajam 

pedagogui, 

logopedui 

Vaiko 

gerovės 

komisija 

Suderinamos su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui  ir  

tvirtinamos direktoriaus iki 

2017 m. rugsėjo 9 d. 

(individualizuotos – iki 

gruodžio 9 d. , kovo 9 d.) 

Bendrosios 

programos, 

išsilavinimo 

standartai, 

specialųjį 

ugdymą 

reglamentuojant

ys dokumentai 

 Klasės 

auklėtojų 

veiklos 

planai 

(trimestrui) 

Klasės 

auklėtojas 

Mokytojų 

taryba, 

pritarus 

metodinei 

tarybai 

Suderinamos su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, 

tvirtina direktorius iki 2017 

m. rugsėjo 9 dienos 

Mokyklos 

veiklos 

programa, 

strateginis 

planas 

Ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programa 

Ikimokyklini

o/ 

priešmokykli

nio ugdymo 

auklėtoja 

 Suderinamos su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, 

tvirtina direktorius iki 2017 

m. rugsėjo 9 dienos 

Bendrosios 

programos 

Pailgintos dienos 

grupės veiklos 

planas 

( metams) 

Pailgintos 

dienos grupės 

auklėtojas 

Mokytojų 

taryba, 

pritarus 

metodinei 

tarybai 

Suderinamos su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, 

tvirtina direktorius iki 2017 

m. rugsėjo 9 d.  

 

Pamokų 

tvarkaraščiai 

(metams) 

Klasės 

auklėtojas 

 Suderinamos su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, 

tvirtina direktorius iki 2017 

m. rugsėjo 9 d. 

 

Trumpalaikiai Klasės ir   Rašomi el. 



Programos Rengia Aprobuoja Tvirtina Norminis 

dokumentas, 

rekomendacijos, 

pagal kurias 

rengiama 

programa, 

teminis planas 

ugdymo planai dalykų 

mokytojai 

dienyne 1-3 d. į 

priekį 

 

9 priedas 

Pamokų ir pertraukų laikas : 

Pandėlio pradinėje mokykloje: 

I klasės II–IV klasės 

1 pamoka 8.30-9.05 1 pamoka 8.30-9.15 

2 pamoka 9.25-10.00 2 pamoka 8.25-10.10 

3 pamoka 10.40-11.15 3 pamoka 10.40-11.25 

4 pamoka 11.35-12.10 4 pamoka 11.35-12.20 

5 pamoka 12.30-13.05 5 pamoka 12.30-13.15 

  6 pamoka 13.25-14.10 

Pamokų ir pertraukų laikas Kazliškio skyriuje : 

I klasės II–IV klasės 

1 pamoka 8.30-9.05 1 pamoka 8.30-9.15 

2 pamoka 9.25-10.00 2 pamoka 9.25-10.10 

3 pamoka 10.20-10.55 3 pamoka 10.20-11.05 

4 pamoka 11.35-12.10 4 pamoka 11.35-12.20 

5 pamoka 12.30-13.05 5 pamoka 12.30-13.15 

  6 pamoka 13.25-14.10 

 

Pertraukų trukmė: 

 



 1 klasė 2-4 klasės 

Pirma pertrauka 20 min. 10 min. 

Antra pertrauka 20 min. 10 min. 

Trečia pertrauka 40 min. 30 min. 

Ketvirta pertrauka 20 min. 10 min. 

Penkta pertrauka 20 min. 10 min. 

IŠ VISO: 120 min. 70 min. 

 


