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KRAŽIŲ GIMNAZIJA
UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Ugdymo turinio planavimo tvarka (toliau - Tvarka) nustato Kražių gimnazijos (toliau – Mokyklos) 
ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius, formas, ilgalaikių planų ir programų rengimo 
tvarką.
2. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
Dalyko programa – dalyko ugdymo tikslus ir uždavinius, ugdymo turinį, metodus, integracinius 
ryšius su kitais dalykais ir mokinių pasiekimus numatanti programa;
Ilgalaikis dalyko planas – dalyko ugdymo ir turinio gairės, mokytojo parengtos atsižvelgiant į
numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias mokymo programas, tvirtinamas Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro.
Individualizuota dalyko programa – pagal BP pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams
rekomendacijas parengta programa, pritaikyta asmens gebėjimams ir realiam mokymo(si) lygiui.
Individualizuojant programą svarbu paprastinti, konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skirti
svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgti į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko skirti
kartojimui. Individualizuota dalyko programa rašoma žemų (riboto intelekto) ir labai žemų
(nežymiai sutrikusio intelekto) intelektinių gebėjimų mokiniams. 
Individualus  ugdymo planas – mokinio, besimokančio pagal vidurinio ugdymo programą, pasirinkti
mokytis per tam tikrą laikotarpį (dvejiems ar vieneriems metams, pusmečiui) dalykai, dalykų kursai ir
moduliai, suderinti su mokyklos galimybėmis;
Integruojamoji programa - bendriesiems gebėjimams ugdyti skirta programa, integruojama į visų 
ugdymo sričių ar dalykų programas.
Pasirenkamasis dalykas – mokyklos siūlomas ir mokinio laisvai pasirenkamas mokomasis dalykas.
Pritaikyta programa – specialiųjų poreikių asmeniui pritaikyta BP, kurios tikslas - siekti
mokinio patenkinamo pasiekimų lygio. Teminiu požiūriu mokinys mokosi to paties, skiriasi tik
nagrinėjamo dalyko apimtys, darbo metodai ir formos.
Pasirenkamasis dalyko modulis – iš anksto apibrėžta, savarankiška ugdymo ar mokymo dalyko 
programos dalis.
Privalomasis dalykas – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal Ugdymo programą.
Teminis ilgalaikis dalyko planas – pagal Bendrąsias programas parengtas dalyko turinio išdėstymas 
kuriai nors klasei /grupei, atsižvelgiant į dalyko programai skirtų pamokų skaičių, rengiamas metams;
Trumpalaikis  planas – savaitei ar kitokiam Metodinės tarybos nutarimu nustatytam laikotarpiui 
(etapui) mokytojo numatyti mokinių ugdymosi pasiekimai ir vertinimas, priemonės ir būdai jų siekti.

II. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO PRINCIPAI 
3. Ugdymo turinys Mokykloje planuojamas pagal Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą 
mokymosi dienų skaičių bei Mokyklos ugdymo plane nurodytą dalyko programai skiriamų valandų 
(pamokų) skaičių. 
4. Mokytojai, planuodami ugdymo turinį, vadovaujasi Bendrosiomis programomis ir Išsilavinimo 
standartais, kitais norminiais teisės aktais, mokyklos tikslais, atsižvelgia į mokyklos bendruomenės 
poreikius, turimus išteklius.
5. Dalykų ilgalaikius planus, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas, neformaliojo 
švietimo, klasės auklėtojo programas mokytojai rengia ir detalizuoja pagal mokyklos vadovų 
parengtas rekomendacijas (žr. 1 priedas).
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6. Pritaikyto ugdymo turinio programos rengiamos pagal Vaiko gerovės komisijos parengtas 
rekomendacijas. 
7. Dalykų trumpalaikius planus rekomenduojama rašyti mokytojams, pradėjusiems dirbti, dėstantiems
dalyką pirmus penkerius metus. Jų vykdymą kontroliuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
Sprendimą dėl trumpalaikių planų rašymo priima metodinė taryba.
8. Individualus (mokinio) planas sudaromas atsižvelgiant į mokyklos galimybes, išteklius, rengiamas 
dvejiems mokslo metams, mokinio pageidavimu gali būti keičiamas vadovaujantis dalyko, kurso, 
pasirenkamo dalyko ar dalyko modulio keitimo tvarka.
9. Mokytojas, iškilus būtinybei, turi teisę koreguoti, keisti planą (keitimo priežastys: mokiniai
neįsisavino mokomosios medžiagos, nevyko pamokos ir kt.). Planų pakitimus mokytojai
fiksuoja pastabose.
10. Pamokų rezervas numatomas ilgalaikiuose planuose. Rezervinės pamokos panaudojamos
mokytojo nuožiūra.
11. Įgyvendindamas ilgalaikius planus mokytojas turi teisę daryti pakeitimus (skiria daugiau ar 
mažiau pamokų temai nei numatyta) atsižvelgdamas į klasės gebėjimus, patirtį, pasiekimus.
12. Temų išplanavimas pasirenkamas mokytojų nuožiūra.
13. Mokytojai planuoja ugdymo turinį mokslo metams sudarydami ilgalaikius planus. Ilgalaikį planą 
rengia dalyko mokytojas. Ilgalaikiai planai suderinami  dalyko metodinėje grupėje, derinami su 
dalyką kuruojančiu pavaduotoju. Mokslo metų eigoje planai koreguojami, atsižvelgiant į mokinių 
mokymosi sėkmingumą, kitas priežastis.
14. Siūlomų dalykų projektas aptariamas metodinėje taryboje, mokinius konsultuoja ir individualų 
planą suderina pavaduotojas ugdymui.

III. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO LAIKOTARPIAI IR FORMOS
15. Dalykų ilgalaikiai planai, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo, klasės 
auklėtojo programos rengiamos pagal Metodinės tarybos parengtas ir direktoriaus patvirtintas formas:
15.1. vieneriems mokslo metams pradinėse klasėse ir 5-8 bei I – II gimnazijos klasėse;
15.2. dvejiems mokslo metams III – IV gimnazijos klasėse.
16. Individualizuotos, pritaikytos dalykų programos rengiamos pagal Mokyklos Vaiko gerovės 
komisijos parengtas ir direktoriaus pavaduotojo patvirtintas formas trimestrams.

IV. PREVENCINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS Į UGDYMO TURINĮ
17. Saugaus eismo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. 
gegužės 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1030 (Žin., 2006, Nr. 61-2235), 1-4 klasėse integruojama į 
Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį.
18. Gyvenimo įgūdžių ir Prevencinės programos 1-8 ir I – IV gimnazijos klasėse integruojamos į 
klasės auklėtojo veiklos planą, Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį, neformaliojo švietimo 
programas.
19. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2012 m. liepos18 d. įsakymu Nr. V-1159, integruojamos į vidurinio ugdymo dalykų – biologijos, 
fizikos, chemijos - turinį. 
20.  Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų  vartojimo  prevencijos  programa,
patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  švietimo ir  mokslo  ministro Lietuvos  Respublikos
švietimo  ir  mokslo  ministro  2006  m.  kovo  17  d.  įsakymu   Nr.  ISAK-494,  5-12  klasėse
integruojama į Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį.
21.   Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347).
22.  Ugdymas karjerai  programa. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2012 m. liepos 4 d.  įsakymu  Nr. V-1090/A1-314  (Žin.,  2012,  Nr.  82-4284),
integruojama į visus mokomuosius dalykus, klasės auklėtojo veiklos planą ir neformalųjį švietimą. 
23. Etninės kultūros ugdymas. Pagrindinio   ugdymo   etninės   kultūros   bendrąja   programa,
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patvirtinta  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.
V-651 (Žin., 2012,  Nr.  46-2252),   integruojama  į  visus  mokomuosius  dalykus,  klasės  auklėtojo
veiklos planą ir neformalųjį švietimą.

V. PROGRAMŲ, ILGALAIKIŲ PLANŲ RENGIMO TVARKA 
24. Pasirenkamųjų dalykų, pasirenkamųjų dalykų modulių programas mokytojai suderina  metodinėje 
grupėje ir pateikia kuruojančiam mokyklos vadovui suderinimui iki rugsėjo 1 d. 
25. Dalykų ilgalaikius planus mokytojai suderina  metodinėje grupėje ir pateikia kuruojančiam 
mokyklos vadovui suderinimui iki rugsėjo 1 d. 
26. Pritaikyto ugdymo turinio programas mokytojai suderina su Vaiko gerovės komisija ir su 
kuruojančiu mokyklos vadovu iki rugsėjo 15 d.
27. Neformaliojo švietimo programas mokytojai suderina  metodinėje grupėje ir pateikia 
kuruojančiam mokyklos vadovui suderinimui iki rugsėjo 10 d.
28. Klasės auklėtojų veiklos programas mokytojai su kuruojančiu mokyklos vadovu suderina iki 
sausio 10 d. 
29. Pasirenkamojo dalyko, modulio programas, dalykų ilgalaikius planus, pritaikytas ir
individualizuotas dalykų programas tvirtina gimnazijos direktorius.
     
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą koordinuoja mokyklos direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui, gimnazijos Vaiko gerovės komisija.
31. Dalykų ilgalaikiai planai, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo, klasės 
auklėtojo, pritaikytos ir individualizuotos programos laikomos mokytojo darbo vietoje pamokos metu 
(spausdintas plano variantas, patvirtintas gimnazijos direktoriaus).

______________________

PARENGĖ
Ugdymo plano sudarymo ir analizės darbo grupės vadovė

Živilė Šiaudvytienė

SUDERINTA
Metodinės tarybos susirinkime
2013 m. rugpjūčio 20 d. 

PRITARTA
Mokytojų tarybos posėdyje
Nr. V7-8
2013 m. rugpjūčio 30 d. 



1 priedas
REKOMENDACIJOS ILGALAIKIŲ PLANŲ, PROGRAMŲ RENGIMUI

1. Planuojant pamokos turinį, kartą per savaitę papildyti, pakoreguoti ilgalaikį dalyko planą, 
programą, atsižvelgiant į mokinių pasiekimus, poreikius, galimybes, mokymosi stilius ir kt. 

2. Įvade parašyti dalykui skiriamų pamokų skaičių per savaitę, trumpai apibūdinti klasę: 
parašyti, kiek yra mokinių, nurodyti, ar klasėje yra mokinių, kurie mokosi pagal pritaikyto ugdymo 
turinio programas, kas būdinga klasės mokiniams (išskyrus mokytojus, pradėjusius dirbti su nauja 
klase, ir 5 kl. dėstančius mokytojus) ir pan. 

3. Antraštiniame lape nurodomos:
3.1.  pagrindinės ir papildomos mokymo(si) priemonės ir kiti ištekliai;
3.2.  tikslai – suderinti su BP ir gimnazijos tikslais;
3.3. vertinimas;
3.4.  mokymo ir mokymosi turinys.
4. Ugdymo turinys išdėstomas lentelėje taip:

4.1. kalendorinis laikotarpis;
4.2. temos / potemės mokymo priemonėse ir pagal BP;
4.3. valandų skaičius;
4.4. ugdomi gebėjimai (pagal BP) 
4.5. integracija
4.6. mokinių veikla ir vertinimas
4.7. priemonės ir kiti papildomi šaltiniai
4.8. pastabos

5. Ilgalaikio plano skiltyje „Ugdomi gebėjimai“ numatyti nuoseklų mokinių gebėjimų augimą 
per stambesnius veiklos etapus.

6. Ilgalaikio plano skiltyje „Vertinimas“ nurodyti kontrolinius ir kitus svarbesnius vertinimo 
darbus. 

7. Pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio programos skiltyje „Vertinimas“ numatyti 
apibendrinamąjį mokymosi pasiekimų vertinimą baigus tam tikrą programos dalį (testas, projektas, 
kūrybinis darbas ir kt.).

8. Grafoje ,,Integracija“ įrašyti, kokia numatoma tarpdalykinė integracija, projektinė veikla, 
integruotos pamokos, su kokiomis integruojamosiomis programomis siejamas dėstomas dalykas. 
Integruojamųjų programų turinį pasirinkti pagal klasės lygį ir dėstomam dalykui tinkamą temą. 
Integraciją parodyti per mokinių veiklas.  

9. Rengiant ilgalaikį planą mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikyto ugdymo turinio programą, 
numatyti mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo būdus. 

10. Skilčių ilgalaikiame plane, programoje gali būti tiek, kiek reikia dalyką dėstančiam
mokytojui. Papildomą skiltį galima įterpti po vertinimo skilties. Pastabų skiltis turi būti   paskutinė.

11. Rengiant ilgalaikį planą gamtamokslinio ugdymo dalykams numatyti 20℅ praktinio 
pobūdžio veiklos, kitų mokomųjų dalykų 10 ℅ praktinio pobūdžio veiklos.

12. Rengiant klasės auklėtojo programą vadovautis Klasės auklėtojo veiklos aprašu.
13. Klasės auklėtojo veiklos plano įvade nurodomi:

13.1.    mokyklos tikslai ir uždaviniai;
13.2.    klasės auklėtojo tikslai ir uždaviniai;

14. Pateikiama trumpa klasės charakteristika (kiek mokinių mokosi klasėje; ugdymo problemos, 
pasiekimai, mokymosi motyvacija, tarpusavio santykiai; mokinių veikla; klasės vaidmuo mokyklos 
bendruomenėje; klasės tradicijos; nurodomas klasės seniūnas ir tėvų komiteto pirmininkas).

15. klasės auklėtojo veiklos plano skiltis „Darbo planas“ susideda iš šių dalių:
16. klasės valandėlės. Klasės valandėlių temas planuoti atsižvelgiant į mokinių amžiaus grupes, jų 

polinkius bei poreikius.



16.1.  Mokymai, švietimas (žalingų įpročių prevencija, sveikatingumas, ugdymas karjerai ir 
kt.);

16.2.  Savivaldos veikla (veiklos analizė, planavimas, lankomumo ir pažangumo rodiklių 
stebėsena, pareigų vykdymas, mokyklos savivaldos informacijos ir veiklos);

16.3.  Renginiai, pažintinė veikla;
16.4.  Akcijos, kita veikla

17. Individualus darbas su mokiniais, tėvais, dalykų mokytojais, kitomis institucijomis.
17.1.  numatoma individuali pagalba auklėtiniams; 
17.2.  bendradarbiavimas su mokytojais (projektai, tyrimai, susirinkimai ir pokalbiai su 
dalykų mokytojais); 
17.3.  individualus ir grupinis darbas su auklėtinių tėvais (konsultacijos tėvams (1 val. per 
savaitę), tėvų susirinkimai);
17.4.  bendradarbiavimas su kitomis institucijomis (administracija, socialine pedagoge, 
psichologe, sveikatos priežiūros specialiste, bibliotekininke ir kt.)

18. Dokumentacijos tvarkymas:
18.1.  dienyno peržiūra (2 kartus per mėnesį);
18.2.  lankomumo analizė (kiekvieną savaitę);
18.3.  lankomumo ataskaitos rengimas (kiekvieno mėnesio pradžioje iki 5 d.);
18.4.  lankomumo ataskaitos (L-3 formos) pildymas (2 kartus per mėnesį);
18.5.  pavėžėjimo ataskaitos pildymas (kiekvieno mėnesio paskutinę dieną);
18.6.  mokinių asmens bylų tvarkymas (birželis, rugsėjis)
18.7.  trimestrinių, pusmetinių ir metinių ataskaitų rengimas (gruodis, vasaris, kovas, 
birželis).

19. Klasės auklėtojo veiklos plano pabaigoje numatomas laukiamas rezultatas.
20. Klasės auklėtojai integruoja šias programas:

20.1. ugdymo karjerai programą;
20.2. rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programą;
20.3. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą; 
20.4. sveikatos ugdymo bendrąją programą;
20.5. etninės kultūros bendrąją programą.

21. Susirinkimus planuoti po kiekvieno trimestro ar pusmečio, bet ne mažiau kaip du kartus per 
mokslo metus.

22. Klasės auklėtojų veiklos programoje kartą per trimestrą ar pusmetį (pabaigoje) numatyti ir 
organizuoti susitikimus su klasėje dėstančiais dalykų mokytojais.

___________________


