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KAUNO VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS ,,SAULUTĖ“ 

2017–2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 1. Kauno vaikų socializacijos centro ,,Saulutė“ 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo 

programos ugdymo planas (toliau – Centro ugdymo planas) reglamentuoja pagrindinio ugdymo ir su 

šiomis programomis susijusių gyvenimo įgūdţių ugdymo programų bei neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimą Kauno vaikų socializacijos centre ,,Saulutė“ (toliau – Centras). Vadovaujantis 

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo 

planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birţelio 2 d. įsakymu 

Nr. V-442  „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ 20, 25 punktais (toliau – bendrasis ugdymo planas), Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymu ir Vaikų socializacijos centro veiklos 

modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. geguţės 19 d. 

įsakymu Nr.V-839 „Dėl Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Centro veiklos modelio aprašas), sudaromas Centro ugdymo planas. 

          2. Pagrindinio ugdymo programas Centras įgyvendina vadovaudamasis Pagrindinio ugdymo 

programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. 

įsakymu Nr.V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų patvirtinimo“, 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – bendrosios programos), Mokymosi pagal formaliojo 

švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 28 d. įsakymu Nr.V-1049 „Dėl Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – mokymo formos). 

2. 1. Centro ugdymo plano tikslas – organizuoti mergaičių individualius poreikius atitinkantį 

ugdymą ir ugdymąsi, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės paţangos ir geresnių ugdymo(si) 

rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. 

 3. Centro ugdymo plano uţdaviniai: 



 2 

 3. 1. nurodyti pamokų skaičių, skirtą pagrindinio ugdymo  programoms įgyvendinti; 

 3. 2. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, mokymo 

ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese (individualizuojant, diferencijuojant bei integruojant), 

siekiant personalizuoto ugdymo, mokinių elgesio korekcijos; 

 3. 3. organizuoti ugdymo procesą Centre pritaikant jį pagal mokinių mokymosi poreikius, 

koncentruojantis į ugdymo(si) aplinkos ir kokybės gerinimą, mokinių elgesio korekciją. 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

 4. Ugdymo organizavimas: 

         4. 1. 1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradţia – 2017 m. rugsėjo 1 d.; 

         4. 1. 2. ugdymo proceso trukmė 6–10 klasių mokiniams – 181 ugdymo diena; ugdymo procesas 

skirstomas trimestrais; vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, aptarus Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje ir jai pritarus. Ugdymo procesas 2017–2018 mokslo metams organizuojamas: 

2017–2018 mokslo metai 

                      Klasės 

 
                                    6/7 ,   8/9 

Mokslo metų pradţia/ 

Ugdymo proceso pradţia 
2017 m. rugsėjo 1 d. 

Trimestrų trukmė 

1-asis 09-01–11-30 

2-asis 12-01–03-09 

3-iasis 03-10–06-15  

Rudens atostogos                    2017 m. spalio 30 d.–lapkričio 3 d. 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos                    2017 m. gruodţio 27 d.–2018 m. sausio 3 d. 

Ţiemos atostogos                    2018 m. vasario 19 d.–vasario 23 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos                    2018 m. balandţio 3 d.–balandţio 6 d. 

Ugdymo proceso pabaiga                    2018 m. birţelio 15 d. 

Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis 
                                                 36 

Vasaros atostogos                    2018 m. birţelio 16 d.–rugpjūčio 31 d. 

5. Ugdymo procesas Centre skirstomas trimestrais, ugdymas organizuojamas pamokų forma, 

pamokos vyksta penkias dienas per savaitę. 

6. Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, skirstomas trimestrais 

(suderintas Mokytojų taryboje 2017-06-05, protokolas Nr.2, 1 priedas).  

7. Ugdymo laikotarpių trukmę 2017–2018 mokslo metais nustato Centras. Ugdymo laikotarpių 

trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus. 

8. Sprendimus dėl 2017–2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų organizavimo laiko priima, 

pritarus Centro tarybai: 

8. 1. Centras dėl 5 ugdymo dienų 2017–2018 mokslo metais; 

8. 2. pritaria savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija dėl 5 ugdymo dienų 2017–2018 

mokslo metais, įvertinusi Centro siūlymus. 

9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

         10. Centro ugdymo planas koreguojamas reaguojant į pokyčius ugdymo procese, pritarus Centro 

tarybai. 

         11. Centro direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, 

keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją. Apie priimtus 



 3 

sprendimus Centro direktorius informuoja steigėją – Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotą atstovą. 

Sprendimai įforminami direktoriaus įsakymu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

CENTRO UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. 

CENTRO UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

 12. Centro ugdymo turinys formuojamas pritaikant ugdymo turinį (sudarant kiekvienam mokiniui 

individualų ugdymo planą; reikalui esant, pritaikant ar individualizuojant Bendrąsias ugdymo 

programas) ir įgyvendinamas, vadovaujantis bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, 

mokymosi formomis, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymu, Centro 

veiklos modelio aprašu. 

13. Centre vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas Centro ugdymo planas, 

vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų bendrosiomis nuostatomis ir Centro veiklos modelio aprašu. 

         14. Centras, formuodamas ugdymo turinį ir rengdamas Centro ugdymo planą, remiasi švietimo 

stebėsenos (pamokų, pamokų ruošos, auklėtojų organizuojamų uţsiėmimų, renginių), mokinių 

pasiekimų ir paţangos vertinimo ugdymo procese informacija (vidutinės prieţiūros priemonės 

vykdymo ataskaita, paţangumo suvestinės, 2 priedas), Centro veiklos kokybės 2016–2017 mokslo 

metų įsivertinimo išvadomis (3 priedas). 

15. Centro formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro Centre ir uţ jos ribų vykdoma kultūrinė, 

meninė, paţintinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė veikla (toliau – paţintinė veikla), susieta su 

Centro ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais, Centro galimybėmis. 

15. 1. 2017–2018 mokslo metais paţintinei veiklai skiriama 10 mokymosi dienų (konkreti veikla 

numatyta 2016–2017 mokslo metų pabaigoje, birţelio mėnesį vykusiame Mokytojų tarybos posėdyje, 

2017-06-05 protokolo Nr. 2, 4 priedas), veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus 

įvairiose mokymosi aplinkose; 

 15. 1. 1. paţintinė ir kultūrinė, meninė, sportinė, projektinė veikla 2017–2018 mokslo metais 

organizuojama: 

 15. 1. 1. 1. Mokslo ir ţinių diena – rugsėjo 1 d. (atsakingi  mokytojai, auklėtojai); 

 15. 1. 1. 2. Europos kalbų diena – rugsėjo 21 d. (atsakingi uţsienio kalbų mokytojai: J. Bloţienė, 

V. Djačenko ir lietuvių kalbos mokytojos A. Verbutė, J. Izajeva); 

 15. 1. 1. 3. Tarptautinė Mokytojų diena – spalio 5 d. (atsakinga muzikos mokytoja J. Fomova,  

auklėtojai ir mokinių savivaldos atstovai); 

 15. 1. 1. 4. Kalėdinė šventė – gruodţio 18 d. (atsakinga muzikos mokytoja J. Fomova ir 

auklėtojai ir mokinių savivaldos atstovai ); 

 15. 1. 1. 5. Knygos ir kūrybos diena – sausio 26 d. (atsakingos lietuvių kalbos mokytojos A. 

Verbutė,  J. Izajeva); 

 15. 1. 1. 6. Tarptautinė Moters diena – kovo 8 d. (atsakinga muzikos mokytoja J. Fomova, 

auklėtojai  ir mokinių savivaldos atstovai); 

 15. 1. 1. 7. Ţemės diena – kovo 30 d. (atsakingi mokytojai D. Mikšienė, E. Valantiejienė) ; 

 15. 1. 1. 8. Sveikatingumo diena, skirta Pasaulinei sveikatos dienai – balandţio 7 d. (atsakingi 

mokytojai D. Mikšienė, O. Pagrandienė, V. Bystrov); 

 15. 1. 1. 9. Tarptautinė Jaunimo solidarumo diena – balandţio 22 d. (atsakingi mokytojai N. 

Mekina, E. Valantiejienė); 

 15. 1. 1. 10. Sporto diena Centre, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Uţ laimingą vaikystę“ 

– birţelio 1 d. (atsakingi mokytojai O. Pagrandienė, V. Bystrov, auklėtojai ir mokinių savivaldos 

atstovai). 

 16. Centro ugdymo planas rengiamas, vadovaujantis demokratiškumo, prieinamumo, 

bendradarbiavimo ir personalizuoto ugdymo principais, į jo rengimą įtraukiami švietimo pagalbos 



 4 

mokiniui specialistai, mokytojai, auklėtojai, mokinių tarybos narys. Centro direktoriaus 2017-06-12 

įsakymu Nr. 1-1.3-19 sudaryta darbo grupė (5 priedas), Centro ugdymo planui rengti grupės darbui 

vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

          17. Centro ugdymo plane pateikiami konkretūs sprendimai (ţiūr. 19 punktą), padedantys 

įgyvendinti Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas,  jose numatytus mokymosi pasiekimus. 

 18. Centro ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams. Ugdymo organizavimo 

sprendimai koreguojami esant pokyčiams ugdymo procese, suderinus su Centro taryba. 

 19. Rengiant  Centro ugdymo planą, Centro ugdymo turiniui įgyvendinti priimti susitarimai dėl 

(suderintas Mokytojų taryboje 2017-06-05, protokolas Nr.2, 6 priedas): 

 19. 1. Centro ugdymo plano tikslo, uţdavinių, nuostatų; 

 19. 2. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos; 

 19. 3. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje, uţtikrinant Bendrosiose 

programose numatytus mokinių mokymosi pasiekimus; 

 19. 4. ugdymo turinio integravimo nuostatų; 

 19. 5. paţintinė veiklos organizavimo; 

 19. 6. pamokų organizavimo kitokia forma, įvairiose aplinkose; 

 19. 7. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo; 

 19. 8. mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimo būdų ir laikotarpių; 

 19. 9. mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo; 

          19. 10 bendrų kalbos,  skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo reikalavimų; 

 19. 11. mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimo formų ir laikotarpių; 

 19. 12. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų nustatymo 

būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti; 

 19. 13. vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ypatumų; 

 19. 14. mokiniui siūlomų pasirinkti dalykų modulių, atsiţvelgiant į mokinio mokymosi poreikius; 

 19. 15. švietimo pagalbos teikimo; 

 19. 16. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir 

organizavimo būdų;  

 19. 17. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo; 

 19. 18. laikinųjų grupių sudarymo principų; 

 19. 19. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) (įstatyminiais atstovais) 

tikslų, būdų ir formų. 

 20. Centras ugdymo proceso metu atsiradus nenumatytiems atvejams, koreguoja Centro ugdymo 

planą priklausomai nuo turimų lėšų, išlaikydamas minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms 

programoms įgyvendinti, suderinusi su Centro taryba. 

 21. Pamokos prasideda 9.00 valandą, pamokos trukmė – 45 minutės, pertraukos – nuo 15 iki 30 

minučių (patvirtintame dienos struktūros įsakymu 2016-09-01  Nr.1-1.3-175, 7 priedas): 

Pamokos–pertraukos Pamokų–pertraukų laikas 

1 pamoka 9.00–9.45 

pertrauka 9.45–10.00 

2 pamoka 10.00–10.45 

pertrauka 10.45–11.00 

3 pamoka 11.00–11.45 

pertrauka-priešpiečiai 11.45–12.10 

4 pamoka  12.10–12.55 

pertrauka 12.55–13.10 

5 pamoka 13.10–13.55 

pertrauka 13.55–14.10 
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6 pamoka 14.10–14.55 

pertrauka 14.55–15.10 

7 pamoka 15.10–15.55 

pietūs 16.00 

          22. Centro ugdymo planą direktorius tvirtina iki mokslo metų pradţios, suderinęs su Centro 

taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija – Švietimo ir mokslo ministerija. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 
 

       23. Centro mokinio individualaus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo gebėjimams 

ir mokymosi poreikiams pritaikytas kiekvienam mokiniui individualaus ugdymo planas, atsiţvelgiant į 

ugdymo tikslus, mokinio turimą mokymosi patirtį, polinkius, individualius ugdymosi poreikius ir į 

reikiamą mokymosi pagalbą, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, ugdyti asmeninę atsakomybę 

dėl sąmoningo mokymosi. 

        24. Individualus mokinio ugdymo planas sudaromas atsiţvelgiant į kiekvieno mokinio turimą 

patirtį ir mokymosi poreikius (ugdymas pagal Bendrąsias, pritaikytas, individualizuotas programas), 

polinkius (neformalusis švietimas, laisvalaikis, organizuota darbinė veikla), ir į reikiamos švietimo 

pagalbos būtinumą, taip pat kaupiami vaiko sėkmę įrodantys darbai (padėkos, diplomai, rašto darbai, 

socialinės-pilietinės veiklos įrodymai ir pan.). 

        25. Mokinio individualaus ugdymo planą rengia ir įgyvendina bendradarbiaudami mokytojai, 

auklėtojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, švietimo pagalbos specialistai, dalyvaujant pačiam 

mokiniui ir jo įstatyminiam atstovui. 

         26. Mokytojai, auklėtojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, švietimo pagalbos specialistai 

atsiţvelgdami į ugdymo programą, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, individualius 

mokinio gebėjimus, mokinio ligos tipą bei gydytojo rekomendacijas parengia individualų mokinio 

ugdymo planą. 

         27. Individualus mokinio ugdymo planas yra aiškus ir suprantamas mokiniui, mokinio 

individualiame ugdymo plane rekomenduojama numatyti mokymosi uţdavinius, apibrėţti sėkmės 

kriterijus, numatyti mokinio indėlį į mokymąsi, reikiamą mokymosi pagalbą. Mokinių individualūs 

ugdymo planai Centre nuolat perţiūrimi ir, jeigu reikia, koreguojami, vadovaujantis Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. (1.3)V-15 

patvirtintomis Rekomendacijomis dėl vaiko vidutinės prieţiūros priemonės vykdymo plano rengimo ir 

įgyvendinimo nuostatomis. 

         28. Centro mokinio individualaus ugdymo planas parengtas ir aprobuotas Centro Mokytojų 

taryboje 2015-08-24, protokolas Nr. 4 (8 priedas), numatyta forma pildoma kiekvienam mokiniui 

individualiai, atsiţvelgiant į mokinio išsikeltą tikslą. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO GEROVĖS UŢTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS CENTRE 

 

          29. Centras, įgyvendindamas pagrindinio ugdymo programą: 

29. 1. vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21.2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinti 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 ir saugos reikalavimai“ 

(toliau – Higienos norma); 

29. 2. vadovaujasi patvirtintu Centro direktoriaus 2008 m. geguţės mėnesio 30 dienos įsakymu 

Nr. V1-1.3-86 „Darbuotojų etikos kodeksu“ (9 priedas); 
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29. 3. sudaro sąlygas mokiniui ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, bendrauti ir 

bendradarbiauti įvairiose veiklose, stiprinant ryšį tarp mokymo ir gyvenimo, dalį formaliojo ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuojant uţ Centro ribų: 

29. 3. 1. edukacinių aplinkų kaita ugdymo procese: mokiniai dalyvauja edukaciniuose 

uţsiėmimuose Kauno m. muziejuose,  sporto mokyklos baseine, Kauno savivaldybės Kultūros centre, 

Ţalgirio sporto arenoje, Akropolio čiuoţykloje ir kt.; 

29. 3. 2. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną mokytojai mokiniams pamokas veda netradicine 

forma, jos vyksta ne įprastinėse klasėse, o kitoje, kartais ir neįprastoje aplinkoje; 

29. 3. 3. organizuojamos netradicinės pamokos – susitikimai. 

30. Į ugdymo turinį (dorinio ugdymo, gamta ir ţmogus, biologijos, kūno kultūros pamokas) 

integruojama Sveikatos ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios 

programos patvirtinimo“. 

          31. Patvirtintomis Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr.V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ Centras uţtikrina saugią aplinką, palankią mokinio asmenybės 

augimui, brandai  ir ugdymuisi, uţtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. 

          32. Sudaromos sąlygos kasdien turėti fiziškai aktyvų laiką:  

          32. 1. po keturių pamokų (12.45–13.15 val.) mokytojo organizuojama 30 minučių trukmės 

fiziškai aktyvi pertrauka; 

          32. 2. laisvalaikiu, po pamokų, vyksta fiziškai aktyvūs uţsiėmimai pagal Centro direktoriaus 

patvirtintą Dienos struktūrą, Neformaliojo švietimo uţsiėmimų tvarkaraštį; 

          32. 3. rytinio kėlimo metu organizuojama rytinė mankšta (pagal Centro direktoriaus patvirtintą 

Dienos struktūrą). 

33. Organizuojami kryptingi sveikos gyvensenos sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginiai, 

numatyti Centro Veiklos plane 2017 metų renginių plane, (10 priedas); auklėtojai veda Sveikos 

gyvensenos auklėjamuosius uţsiėmimus grupėse, pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą Auklėjamųjų 

uţsiėmimų grafiką (patvirtinta 2016 m. birţelio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-1.3-144, 11 priedas). 

Kiekvienoje klasėje organizuojamos Ankstyvosios intervencijos, EQUIP (Kognityvinės elgesio 

terapijos programa asocialaus elgesio problemų turintiems nepilnamečiams), Gyvenimo įgūdţių 

ugdymo pamokos. 

34. Į Centro ugdymo turinį integruojama 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“. 

Ji integruojama į mokomųjų dalykų (dorinis ugdymas, gamtos ir ţmogaus, biologijos, kūno kultūros 

pamokas) bei įgyvendinama per kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

renginius. Centras ugdymo(si) aplinką kuria, vadovaudamasis Higienos norma, Ugdymo programų 

aprašais (atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui). 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

35. Mokinių priėmimas į Centrą vyksta ištisus metus, atvykę mokiniai skiriasi turima patirtimi, 

motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi stiliumi, pasiekimų lygmeniu (minimalus, 

pagrindinis, aukštesnysis), tai lemia labai skirtingus mokymosi poreikius (atsiţvelgiama rengiant 

mokiniui individualų ugdymo planą). 

36. Mokytojai ilgalaikiuose (teminiuose) planuose atsiţvelgia į skirtingus mokymosi poreikius, 

pritaiko mokiniui mokymosi uţdavinius, uţduotis, ugdymo turinį, metodus, mokymo(si) priemones, 

stilių  ir skiriamą laiką.  
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 37. Diferencijavimas taikomas pamokoje: 

37. 1. sudaromos sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios paţangos; 

 37. 2. mokinių grupei: 

 37. 2. 1. mokiniai suskirstomi į panašių gebėjimų grupes (taikant aktyvius mokymo metodus); 

 37. 2. 2. sudaromos panašių interesų mokinių grupės projektinei veiklai atlikti; 

 37. 2. 3. mokiniai, kurie padeda mokytis kitiems klasės  mokiniams. 

 38. Diferencijavimas taikomas pamokų ruošos metu: 

 38. 1. mokinių grupei: 

 38. 1. 1. mokiniai, kurie padeda mokytis kitiems grupės mokiniams iš kitų klasių. 

39. Centro mokytojų tarybos posėdţiuose analizuojamas ugdymo procese taikomas 

diferencijavimo ir individualizavimo įgyvendinimas, jų įtaka paţangai ir priimami konkretūs nutarimai. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 

 40. Centras sudaro sąlygas (individualus ugdymo planas) kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo 

gebėjimus ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų. 

 41. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (vadovaujantis  Centro direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. 

įsakymu Nr. V1-1.3-49 „Dėl vadybinių funkcijų bei darbo pasiskirstymo tarp administracijos 

patvirtinimo“, 12 priedas)  atsakingas uţ mokymosi pasiekimų gerinimą ir mokymosi pagalbos 

organizavimą Centre. 

 42. Mokymosi procesas Centre nuolat stebimas (stebimos pamokos protokoluojamos – Centro 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, aptariama Centro mokytojų metodinėje grupėje, 

Centro mokytojų taryboje), analizuojamas ir laiku nustatomi mokiniui kylantys mokymosi sunkumai. 

Apie atsiradusius mokymosi sunkumus, svarsto Vaiko gerovės komisijoje. Mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai), kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo, esant reikalui, kreipiamasi į Kauno 

miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistus (toliau – PPT). 

 43. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama: 

 43. 1. kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) ţemesnis nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose, ir mokinys nedaro paţangos; 

 43. 2. kai kontrolinių darbų įvertinimai nepatenkinami; 

 43. 3. kai mokinys per mokslo metus atvyksta praleidęs daug pamokų, neatestuotas iš vieno ar 

kelių dalykų. 

 44. Mokymosi pagalba teikiama, atsiţvelgiant į mokančio mokytojo, auklėtojo ir švietimo 

pagalbos specialisto rekomendacijas, apie atitinkamas mokinio galias. 

 45. Mokymosi pagalba pirmiausia teikiama  pamokoje: 

 45. 1. pritaikant tinkamas mokymo(si) uţduotis, metodikas, būdus, stilių  ir kt.; 

 45. 2. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams. 

 46. Mokymosi pagalba teikiama konsultacijų metu mokiniui ar mokinių grupei kiekvieną darbo 

dieną nuo 8.30 val. iki 9.00 val. (pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą dienos struktūrą). 

  

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

CENTRO IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

 47. Centro ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo formos, informavimo apie 

Centre organizuojamą ugdymo procesą, mokinių mokymosi paţangą ir pasiekimus, mokymo(si) 

pagalbos teikimą, organizuojama vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu, Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 
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bendradarbiavimo tvarkos aprašu (patvirtintame Centro direktoriaus įsakymu 2015-07-17                   

Nr. 1-1.3-142, 13 priedas). 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

 48. Centras, organizuodamas ugdymo procesą, intensyvina dalykų mokymą per dieną: 

 48. 1. per dieną dalykui mokyti skiriamos ne viena, o dvi viena po kitos vykstančios pamokos 

(lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos), kad būtų sudaryta galimybė ilgiau mokytis to paties 

dalyko, taikant aktyvius mokymosi metodus, praktines veiklas ir panašiai; 

48. 2. dalį dalykui skirtų pamokų, atsiţvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, organizuojama 

kitokia forma: projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla (trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose 

dalykų planuose); 

          48. 3. intensyvinant dalykų mokymą, išlaikomas bendras pamokų skaičius, numatytas Centro 

ugdymo plane (suderintas Mokytojų taryboje 2017-06-05, protokolas Nr.2). 

 

DEVINTASIS  SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

 

 49. Centras, atsiţvelgdamas į Centro tikslus ir mokinius, ir siekdamas sumaţinti  mokymosi 

krūvius, į susijusius mokomuosius dalykus integruoja: 

 49. 1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK – 

494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo prevencijos programos 

patvirtinimo“ – į dorinio ugdymo dalyką, kūno kultūros, gamtos ir ţmogaus, biologijos pamokas; 

 49. 2. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, patvirtintą 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“ – į biologijos pamokas; 

 49. 3. Ugdymo karjerai programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ – į dorinio 

ugdymo dalyką, informacinių technologijų, ikiprofesinį mokymą, auklėtojų veiklą, renginius; 

 49. 4. Etninės kultūros bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. balandţio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ – į 

dorinio ugdymo dalyką, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, istorijos, technologijų, dailės pamokas; 

         49. 5. ikiprofesinio ugdymo dalyko programa, padeda mokiniui didinti mokymosi motyvaciją, 

aktyviai susipaţinti su profesijomis ir ugdyti bendrąsias kompetencijas. Ikiprofesinio ugdymo dalyko 

programą rengia Centro technologijų mokytoja; 

         49. 6. ţmogaus saugos dalyko programa integruojama: 6 klasėje į gamtos ir ţmogaus pamokas, 7 

ir 8 klasėse – į ikiprofesinio ugdymo dalyko pamokas; organizuojamas integruotas informacinių 

technologijų mokymas 7–9 klasėse – pirmą pusmetį pamokos skirtos informacinių technologijų 

bendrosios programos kursui (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių 

technologijų mokymas integruotai (kiti 50 procentų pamokų) su matematika; 

         49. 7. Centras analizuoja Centro mokytojų metodinėje grupėje, Centro mokytojų taryboje 

mokinių pasiekimus ir paţangą mokantis įgyvendinamą integruojamąją programą pasirinktu būdu ir 

priima sprendimus dėl įgyvendinimo kokybės gerinimo ar tolesnio turinio integravimo, stebi, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti integruotų dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų ir priima 

sprendimus dėl tolesnio mokymo organizavimo būdo; 

49. 8. elektroniniame dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai uţtikrinti nurodoma: 
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 49. 8. 1. integruojamoji tema dalykui skirtame apskaitos puslapyje, jei integruojamoji programa 

integruojama į dalyko turinį. Jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, 

integruojamų dalykų pamokų turinį elektroniniame dienyne įrašomas tų dalykų apskaitai skirtose 

elektroninio dienyno skiltyse. 

 49. 9. Centras plėtoja neformaliojo ir formaliojo švietimo galimybes integruoti dalykus ir 

vykdomomis veiklomis prisideda prie inovacijų kultūros ugdymo. 

 50. Integruotų įvairių programų organizavimas nurodytas mokytojų ilgalaikiuose (teminiuose) 

planuose. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PAŢANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

51. Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimas yra Centro ugdymo turinio dalis, dera su keliamais 

ugdymo tikslais, ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių paţangą ir pasiekimus, ugdymo 

procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo 

samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu 

Nr. ISAK-256 „Dėl mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo sampratos“, Ugdymo programų aprašais, 

Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 

patvirtinta direktoriaus įsakymu 2015-07-17 Nr. 1-1.3-140, 14 priedas), vadovaujantis Centro 

elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais, pildomas elektroninis dienynas. 

 51. 1. mokytojas, remdamasis Bendrosiomis programomis, konkretina ugdymo turinį (sudaro 

ilgalaikį (teminį) planą), kartu planuoja ir vertinimą. Mokomųjų dalykų teminiuose planuose nurodo 

mokymosi paţangos ir pasiekimų fiksavimą; 

          51. 2. Centro ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis 

vertinimas (atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui): 

          51. 2. 1. formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįţtamąjį 

ryšį, stebėti daromą paţangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus; 

 51. 2. 2. diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir paţanga, kad būtų galima 

tikslingai planuoti tolesnį mokymąsi, suteikti mokymosi pagalbą sunkumams įveikti; 

 51. 2. 3. apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. 

 52. Siekiant padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų: 

 52. 1. mokytojai, auklėtojai, socialiniai pedagogai, slaugytoja, psichologai konsultacijų metu 

kartu su mokiniais aptaria kiekvieno mokinio daromą paţangą, mokymosi pasiekimus ir numato būdus 

gerinti mokinio mokymosi pasiekimus (mokinio individualus ugdymo planas).                      

 53. Dalykų mokymosi pasiekimai trimestro pabaigoje įvertinami paţymiu (10 balų vertinimo 

sistema) ar įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas 

pagal gydytojo rekomendaciją ir Centro direktoriaus įsakymą, įrašas „neįskaityta“ – jeigu mokinio 

pasiekimai nėra įvertinti. 

 54. Dorinio ugdymo, ţmogaus saugos, ikiprofesinio mokymo, socialinių įgūdţių dalykai 

pasiekimai paţymiais nevertinami, mokinio pasiekimai per trimestrą fiksuojami įskaita, o trimestrų ir 

metiniai – „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

          55.  Jeigu  mokinys: 

          55. 1.  neatliko numatytos vertinimo uţduoties (kontrolinio darbo, testo, anketos ar kt.), 

numatomas laikas, per kurį jis turi atsiskaityti, ir suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui 

atsiskaitant. Jeigu mokinys ugdymo laikotarpiu per numatytą laiką neatsiskaitė ir nepademonstravo 

pasiekimų, numatytų Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, jo pasiekimai prilyginami 

ţemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; 
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55. 2. Centras apie mokinių mokymosi paţangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus) informuoja Centro nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

 56. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, neskiriama daugiau kaip 7 

pamokų per dieną. 

 57. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai, pagal galimybes, 

penktadieniais organizuojama maţiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

 58. Tausojant mokinio sveikatą, optimizuojant mokymosi krūvius, vykdoma skiriamų namų 

darbų ruošimo stebėsena pagal mokinio galias (Centro „Namų darbų skyrimo uţduočių sąsiuvinis“): 

 58. 1. namų darbų skyrimą atskiros klasės mokiniams mokytojai derina tarpusavyje: 6–7 kl. 

mokiniams namų darbams skiriama 1,5 valandos; 7–10 kl. mokiniams namų darbams skiriamos 2 

valandos; 

 58. 2. kontrolinių darbų laiką klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje, pildydami 

elektroniniame dienyne esantį kontrolinių darbų grafiką. Mokiniams per dieną skiriamas vienas 

kontrolinis darbas, apie jo rašymą informuojama ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali  

būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 

59. Centras uţtikrina, kad namų darbai: 

59. 1.  atitiktų mokinio galias; 

59. 2. būtų naudingi grįţtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

59. 3.  nebūtų uţduodami atostogoms; 

59. 4.  nebūtų skirti dėl įvairių prieţasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti; 

59. 5.  maţiau streso ir skubėjimo, daugiau laiko įsigilinti ir įtvirtinti gebėjimus bei ţinias. 

 60. Mokinys, atleistas nuo kūno kultūros pamokų, uţsiima kita veikla, uţtikrinant kūno kultūros 

mokytojui mokinio saugumą ir uţimtumą (stalo ţaidimai, šaškės, šachmatai, kompiuteriniai ţaidimai ir 

pan.). 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS CENTRE 

 

 61. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodţio 30 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“. 

 62. Atsiţvelgiant į neformaliojo švietimo ypatumus, veikla organizuojama: 

 62. 1. aplinkoje, kuri padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus; 

 62. 2. neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti skiriamos valandos (socializacijos klasei, 

socializacijos jungtinei klasei 4 val. per savaitę), atsiţvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę; 

valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai; programos vykdomos ir mokinių 

atostogų metu. 

 63. Neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius  – ne maţesnis kaip 8 mokiniai. 

 64. Centras kiekvienų mokslo metų pabaigoje atlieka mokinių anketavimą ir Centro mokytojų 

tarybos posėdyje birţelio mėnesį įvertino ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo 

poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradţioje (patvirtinta Mokytojų taryboje 2017-06-05, 

protokolas Nr. 2), Centras siūlo mokiniams skirtingų krypčių programas, atitinkančias jų saviraiškos  



 11 

poreikius, padedančias atskleisti pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro sąlygas 

bendrauti ir bendradarbiauti.  

65. Neformaliojo vaikų švietimo veikloms vaikų socializacijos centre organizuoti skiriamos  4 

valandas per savaitę:  

Eil. 

Nr. 

Uţsiėmimo 

pavadinimas 

Savaitinių 

valandų 

skaičius 

Paskirtis Klasės 

Pagrindinė 

uţsiėmimų 

vieta 

1. 

Pilietiškumo 

būrelis 

„Krašto 

gynybos 

modulis“ 

1 

Modulis, skirtas mokiniams 

siekiant pagilinti ţinias apie 

Lietuvos gynybos istoriją ir 

krašto apsaugą 

8/9 kl. 
Istorijos 

kabinetas 

2. Mados teatras 1 

Meninio-technologinio 

lavinimo, saviraiškos poreikių 

tenkinimas, profesinių ir 

asmeninių kompetencijų 

ugdymas 

8/9 kl. 
Technologijų 

kabinetas 

3. 
Keramikos 

būrelis 
1 

Į praktinę veiklą orientuotas 

ugdymas, susipaţįstant su 

profesijomis, asmeninių 

kompetencijų ugdymas 

6/7 kl. 
Technologijų 

kabinetas 

4. Sporto būrelis  2 
Fizinis lavinimas ir asmeninių 

kompetencijų ugdymas 

6/7 kl. 

8/9 kl. 

Sporto salė 

Sporto 

aikštynas 

5. 
Dainavimo 

būrelis  
2 

Vaikų saviraiškos poreikių 

tenkinimas, asmeninių 

kompetencijų ugdymas 

6/7 kl. 

8/9 kl. 

Muzikos 

kabinetas 

6. 
Floristikos   

būrelis 
       1 

Į praktinę veiklą orientuotas 

ugdymas, susipaţįstant su 

profesijomis, asmeninių 

kompetencijų ugdymas, 

puoselėjant tautinę ir religinę 

toleranciją 

6/7 kl. 

Technologijų 

kabinetas 

 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

66. Centras, įgyvendindamas pagrindinio ugdymo programas, nustato laikinosios mokymosi 

grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti didesnis nei 

teisės aktais nustatytas mokinių skaičius klasėje.  

67. Centro ugdymo turiniui įgyvendinti socializacijos jungtinė klasė dalijama į grupes arba 

sudaromos laikinosios grupės: 

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

67. 2. uţsienio kalboms mokyti, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę: anglų, vokiečių, 

rusų ar prancūzų kalbas; 

67.3 . informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsiţvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių, kurį nustato Higienos norma.  

68. Klasė į grupes gali būti dalijama ir sudaromos laikinosios grupės mokymosi, švietimo 

pagalbai teikti (pavyzdţiui, konsultacijoms ir pan.), dalykams mokyti, gamtos mokslų dalykų 
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eksperimentiniams darbams atlikti, panaudojant mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir pasiekimams 

gerinti skirtas pamokas, bet tik tuo atveju, jeigu Centrui pakanka mokymo lėšų.  

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

 69. Centras, planuodamas Centro ugdymo turinio įgyvendinimą, Centro mokytojų tarybos 

(posėdţio 2017-06-05, protokolo Nr.2) nutarimu numatė, kurių dalykų pamokas skirtingose klasėse 

organizuos vienu metu, o kurių – atskirai. 

 70. Centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal prieţiūros planą nustatytą 

mėnesiui stebi ir analizuoja jungtinėse klasėse mokinių daromą paţangą ir, nepasiteisinus numatytam 

pamokų organizavimo ar klasių jungimo būdui, jį motyvuotai keičia. 

 71. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, 5–9 klasės gali būti  jungiamos po 

dvi. Formuojant jungtinę klasę rekomenduojama atsiţvelgti į ugdymo turinio koncentruos, numatytus 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 

m. birţelio 2 d. įsakymas Nr. V-442 „Dėl klasių skaičiaus nustatymo): 6–7 jungtinė klasė, 8–9 klasė. 

 72. Jungtinei klasei, kurioje mokosi 6–9 klasių mokiniai skiriamos 36 pamokos. Neformaliojo 

švietimo veikloms Centre organizuoti skiriamos po 4 valandos per savaitę. 

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS 

TEIKIMAS 
 

 73. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo 

veiksmingumą.  

 74. Centras specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasis teisės 

aktais ir įgyvendindamas pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir Centro vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijas.  

 75. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:  

 75. 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“;  

 75. 2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsiţvelgiama į mokinio galias, 

keliamus ugdymo(si) tikslus, tenkinamos jo reikmės. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir 

teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo maţiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo 

pagalbos teikimo būdai. 

 76. Specialioji pagalba:  

 76. 1. 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“;  

 76. 2. teikiama ugdymo proceso metu.  

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 
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PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO NUOSTATOS 

 

77. Centras, vykdydamas pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo 

programų aprašu, Centro veiklos modelio aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio 

ugdymo programų vykdymą. 

78. Centras vadovaudamasis Centro veiklos modelio aprašu nustato ir skiria adaptacinį laikotarpį 

pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai 

atvykusiems mokiniams (1 mėnesio adaptacinis laikotarpis). Siekiant padėti mokiniams sėkmingai 

adaptuotis, į šią veiklą įtraukiami auklėtojai, mokytojai, Centro švietimo pagalbos specialistai. 

79. Centras, formuodamas ir įgyvendindamas Centro ugdymo turinį, gali: 

79. 1. iki 10 procentų didinti ar maţinti (perskirstyti) dalykui mokytis skiriamų pamokų skaičių 

(lietuvių kalba ir literatūra, matematika, biologija). Perskirstyti dalykams skiriamas pamokas galima 

tarp keleto dalykų ar tarp visų; 

79. 2. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar kitokia mokiniams 

patrauklia veikla, ne tik Centre, o motyvaciją mokytis skatinančiose saugiose aplinkose; 

79. 3. daugiau praktinės paţintinės veiklos. 

80. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, Centre 

yra privaloma: 

80. 1. atsiţvelgiant į Centre organizuojamą pilietiškumo ugdymą, bendruomenės tradicijas, šiai 

veiklai per mokslo metus  mokiniui skiriama 20 pamokų (atsakinga pilietiškumo mokytoja, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, savanorė S. Javaitytė – VšĮ „Juodai Balta“): 

Veiklos 

tikslas 

Klasių 

grupė 
Veiklos turinys 

Veiklos 

atlikimo 

laikas 

Valandų 

skaičius 

Pilietiškumo 

ugdymas 

6/7 kl. 

8/9 kl. 

 

Dalyvavimas Sausio – 13-osios minėjime; 

Dalyvavimas Vasario 16-osios minėjime; 

Dalyvavimas Kovo 11-osios minėjime. 

Sausis 

Vasaris 

Kovas 

iki 2 val. 

iki 2 val. 

iki 2 val. 

Aplinkosaugin

is ugdymas 

6/7 kl. 

8/9 kl. 

 

 

 

Aplinkos tvarkymas Centre ir uţ Centro 

teritorijos: 

 Akcija „Darom 2018“ (šalia  Centro 

esančios teritorijos tvarkymas). 

Kauno slaugos ligoninė; 

Vilijampolės socialinės globos namai; 

(Senelių namų gyventojų lankymas ir 

tvarkymas). 

LSMU Ligoninės viešosios įstaigos Kauno 

Klinikų filialo vaikų reabilitacijos ligoninė 

„Lopšelis“ (lankymas). 

 

 

Balandis 

 

Geguţė 

Birţelis 

 

 

Spalis- 

Lapkritis 

 

 

 

iki 6 val. 

 

iki 4 val. 

 

 

 

iki 4 val. 

Socialinė- 

pilietinė veikla 

(pasirinktinai) 

6/7 kl. 

8/9 kl. 

Dalyvavimas mokinių savivaldoje; 

Pagalba organizuojant renginius; 

Pagalba mokantis; 

Dalyvavimas renginiuose uţ Centro ribų. 

Rugsėjo- 

geguţės 

mėn. 

iki 2 val. 

iki 2 val. 

iki 2 val. 

iki 4 val. 

81. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. Mokiniai savo socialinės-

pilietinės veiklos įrodymus kaupia individualaus ugdymo plano aplankale. 

82.  Atsiţvelgiant į mokinių poreikius, ilgesnį laiko tarpą mokosi to paties dalyko, pamokų 

tvarkaraštyje dalykui mokytis per dieną skiriama ne viena, o dvi viena po kitos pamokos (lietuvių 

kalbos ir literatūros, matematikos, technologijų, ikiprofesinio mokymo). 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

83. Centras įgyvendina pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis, uţtikrina 

kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas, auklėtojų 

vedamus uţsiėmimus, pamokų ruošą: 

83. 1. mokiniai skatinami rišliai ir taisyklingai reikšti mintis ţodţiu ir raštu dalykų pamokose, 

laisvalaikiu; 

83. 2. vertinant mokinio pasiekimus, vieną kartą per savaitę bendro mokinių ir mokytojų 

susirinkimo metu (penktadieniais), lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja aptaria kalbos mokėjimą, 

nurodo privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus; 

83. 3. organizuojamų renginių metu ugdoma kalbinė atsakomybė, kalbinė raiška, suvokiant tai 

kaip vieną iš pristatymo viešoje erdvėje (foje, vestibiulyje, aktų saleje) įvaizdţio elementų; 

83. 4. rūpinasi, kad mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, skaičiuojant, 

ji būtų teikiama, ir stebi jų daromą paţangą; 

83. 5. sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir aukštesnius skaitymo, 

rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus; 

83. 6. aptariant ugdymo(si) rezultatus ir paţangą, pasibaigus trimestrui / mokslo metams, 

mokiniai skatinami direktoriaus padėkomis uţ kalbos ugdymo reikalavimų laikymąsi. 

84. Centre priimti bendri kalbos ugdymo reikalavimai, kurie apibrėţti „Bendrų kalbos ugdymo 

reikalavimų tvarkos apraše“ (Mokytojų taryboje 2015 m. birţelio 10 d., posėdţio protokolas Nr. 4, 15 

priedas). 

85. Centras priima sprendimus dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2012 m. balandţio 12 d. įsakymu Nr.V-651 „Dėl 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos patvirtinimo“ ir Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos 

patvirtinimo“ įgyvendinimo formų Centro ugdymo turinyje. 

86. Pagrindinio ugdymo programą Centre sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika, 

tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, uţsienio kalba (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų), 

matematika, informacinės technologijos, gamtamokslinis ugdymas (gamta ir ţmogus, biologija, 

chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, pilietiškumo pagrindai, geografija, ekonomika), meninis 

ugdymas (dailė, muzika), technologijos, kūno kultūra, ţmogaus sauga, ikiprofesinis ugdymas, bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymas (Ankstyvosios intervencijos programa, Kognityvinės 

elgesio terapijos programa (toliau – EQUIP, Gyvenimo įgūdţių ugdymo programa). 

87. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką: tradicinės 

religinės bendruomenės/ bendrijos tikybos ar etikos dalyką. 

88. Kalbos.  

88. 1. Lietuvių kalba ir literatūra. 

88. 1. 1. lietuvių kalbai ir literatūrai skiriamos 4 pamokos; 

88. 1. 2. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo 

bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, mokymosi spragoms išlyginti skirtos 30 min. 

konsultacijos prieš pirmąją pamoką. 

88. 2. Uţsienio kalbos. 

88. 2. 1. uţsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, Centre toliau 

mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. Jeigu Centras dėl objektyvių 

prieţasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtą kalbą, gavus mokinio tėvų 
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(globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis uţsienio kalbos, 

kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus (skiriamos uţsienio kalbos mokytojo papildomos 

konsultacijos ir pamokų ruošos metu teikiama auklėtojų pagalba); 

88. 2. 2. uţsienio kalbos bendroji programa orientuota į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal 

Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

88. 2. 3. uţsienio kalbą mokiniai mokosi pagal kalbos mokėjimo lygį, kuris nustatomas, 

naudojantis Europos kalbų aplanku;  

88. 2. 4. uţsienio kalbai (pirmoji – uţsienio kalba) skiriamos po 3 savaitinės pamokos;    

 88. 3. antrosios uţsienio kalbos  mokiniai mokosi nuo 6 klasės;  

 88. 3. 1. tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų 

tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją uţsienio kalbą; 

 88. 3. 2. Centras sudaro galimybę rinktis uţsienio kalbą; 

 88. 3. 3. uţsienio kalbos bendroji programa 6 klasėje orientuota į A1, o kitose klasėse – į A2 

kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; 

 88. 3. 4. Centras pagal galimybes sudaro sąlygas mokiniui tęsti pasirinktos kitos nei mokosi 

klasės mokiniai uţsienio kalbos, tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant; 

 88. 3. 5. mokiniui, tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant mokytis uţsienio kalbos, kurios 

mokosi klasės mokiniai, sudaromos sąlygos įveikti programos skirtumus (skiriamos uţsienio kalbos 

mokytojo papildomos konsultacijos ir pamokų ruošos metu teikiama auklėtojų pagalba); būtinas yra 

tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškas sutikimas; 

 88. 3. 6. uţsienio kalbai (antroji – uţsienio kalba) skiriamos 2 savaitinės pamokos. 

 89. Matematika. 

 89. 1. 1. organizuojant matematikos mokymąsi naudojamos informacinės komunikacinės 

technologijos, turimos mokomosios ir skaitmeninės mokomosios priemonės; 

 89. 1. 2. pamokų, pamokų ruošos metu nuolat stebimi mokinių matematikos pasiekimai, 

mokiniams, kurie nepasiekia matematikos pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto 

patenkinamo lygio, mokymosi spragoms išlyginti skirtos 30 min. konsultacijos prieš pirmąją pamoką; 

 89. 1. 3. matematikos mokymuisi skiriamos 3 savaitinės pamokos.   

 90. Informacinių technologijos. 

 90. 1. informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 6 klasėje; 

 90. 2. informacinių technologijų mokymui skiriama po 1 savaitinę informacinių technologijų 

pamoką; dalis dalykų taiko informacines technologijas pamokų metu. 

 91. Gamtamokslinis ugdymas. 

 91. 1. Centras uţtikrina, kad atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis 

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

priemonėmis; 

 91. 2. gamtamoksliniai tyrimai atliekami mokykloje, Centro teritorijoje, Kauno miesto 

gamtamoksliniam mokymui skirtose laboratorijose, stebint, analizuojant, vykdant praktines veiklas, 

kurių metu skatinamas mokinių bendradarbiavimas, komandinis darbas; 

 91. 3. gamtamokslinio ugdymo programoms įgyvendinti skiriama pamokų: 

 91. 3. 1. gamtos ir ţmogaus programai įgyvendinti 6 klasėje skiriamos 1 savaitinė pamoka; 

 91. 3. 2. biologijos programos įgyvendinimui skiriamos 2 savaitinės pamokos; 

 91. 3. 3. chemijos programos įgyvendinimui skiriamos  2 savaitinės pamokos; 

 91. 3. 4. fizikos programos įgyvendinimui 7 klasėje skirta 1 savaitinė pamoka, kitoms klasėms po 

2 savaitines pamokas; 

91. 4. Centre mokymosi aplinka gamtamoksliniam ugdymui pritaikyta eksperimentiniams ir 

praktiniams įgūdţiams ugdyti. Rekomenduojama dvi gamtos mokslų pamokas organizuoti vieną po 

kitos, sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus. 

92. Technologijos. 
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92. 1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (6–7 klasėse), 

kiekvienoje klasėje mokomi vienodai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės programų;  

         92. 2. technologijų dalyko programos įgyvendinimui 7 klasėje skiriamos 2 savaitinės pamokos; 

92. 3. Centras 8–10 klasės mokiniam siūlo mokytis profesinio mokymo programas, 

vadovaudamasi Bendrojo ugdymo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu 

Nr.ISAK-716 „Dėl Bendrojo ugdymo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos modulių 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

92. 3. 1. ikiprofesinis mokymas integruojamas į pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti po 3 pamokos („Keramika“, „Mini dekoro ir aksesuarų gamyba“, „Suvenyrų gamyba“), 

praktinė veikla vykdoma Kauno profesinių mokyklų bazėje (Kauno buitinių paslaugų ir verslo 

mokykla). 

          93. Socialinis ugdymas. 

 93. 1. mokymasis per socialinių mokslų pamokas grįstas tiriamojo pobūdţio metodais, dialogais, 

diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant informacines 

komunikacines technologijas; 

 93. 2. siekiant gerinti gimtojo krašto, Laisvės kovų istorijai mokyti ir Lietuvos valstybės 

paţinimą, atsiţvelgiant į Centro galimybes, įstaigos specifiškumą, pamokų tematiką, bent du kartus per 

trimestrą istorijos, geografijos pamokos organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose, 

lankytinose istorinėse vietose, bibliotekoje, išvykų, ekskursijų metu ir pan.); 

 93. 3. socialinio ugdymo programoms įgyvendinti skiriama pamokų: 

 93. 3. 1. istorijos dalyko mokymuisi skiriamos 2 savaitinės pamokos; 

 93. 3. 2. pilietiškumo pagrindų programos įgyvendinimui skiriama 1 savaitinė pamoka; 

         93. 3. 3. geografijos dalyko programos įgyvendinimui skiriamos 2 savaitinės pamokos; 

         93. 3. 4. ekonomikos programos įgyvendinimui skirta 1 savaitinė pamoka. 

         94.  Kūno kultūra. 

         94. 1. kūno kultūrai skiriamos 2 pamokos per savaitę; 

         94. 2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos fizinio aktyvumo 

rinkimosi galimybes; mokiniai  renkasi vieną iš mokytojo siūlomų fizinio aktyvumo formų: 

 94. 2. 1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami 

pagal gydytojo rekomendacijas ir atsiţvelgiama į savijautą; 

 94. 2. 2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsiţvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdţio negalintiems atlikti įprastų uţduočių mokytojas taiko 

alternatyvias atsiskaitymo uţduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

         94. 3. Centras mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, siūlo kitą veiklą (stalo ţaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje ir 

pan.) (uţ saugumą atsakingas kūno kultūros mokytojas). 

         95. Meninis ugdymas. 

         95. 1. meninį ugdymą Centre sudaro dailės ir muzikos dalykai: 

         95. 2. meninio ugdymo organizavimui mokiniams skiriama po 1 muzikos ir po 1 dailės savaitinę 

pamoką kiekvienoje klasėje, jungtinėje klasėje; 

         95. 3. menų dalyko mokymą galima organizuoti ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, 

netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt. 

         96. Ţmogaus sauga. 

 96. 1. ţmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Ţmogaus saugos ugdymo 

bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2012 m. liepos 18 d. 

įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Ţmogaus saugos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“; 
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 96. 2.  ţmogaus sauga integruojama į ikiprofesinį mokymą. 

97. Ikiprofesinis ugdymas.  

97. 1. 2016–2017 m. m. Centre nuo 7 klasės įvestas ikiprofesinio ugdymo dalykas  įgyjant 

pirmines profesinio rengimo programa ar jos moduliais. 

97. 2. ugdymo procesas pradedamas visiems 7, 8, 9 klasių mokiniams įvadiniu moduliu ir 

organizuojamas taip, kad mokiniai galėtų susipaţinti ir išbandyti praktiškai Kauno profesinio rengimo 

centruose siūlomus ikiprofesinio ugdymo programos modulius, derindami juos su profesiniu 

veiklinimu; 

97. 3. ikiprofesinio ugdymo procesas organizuojamas taip, kad mokinys per visą dalyko 

programos mokymosi laiką renkasi kuo daugiau ir įvairesnių modulių, motyvuotai ir kryptingai juos 

renkasi toliau vyresnėse klasėse ar išėję iš Centro sėkmingai integruodamasis į visuomenę; 

97. 4. ikiprofesinis ugdymas organizuojamas per formaliajam ugdymui skirtas valandas, 7 ir 7–9 

jungtinėje  klasėje skiriant po 4 savaitines valandas (iš viso 8 savaitinės valandos); 

97. 5. siekiant suteikti platesnes ugdymosi galimybes ir skatinant kuo aukštesnius mokinių 

mokymosi pasiekimus, Centras perskirsto pamokų skaičių, perskirstytas pamokų skaičius sudaro 

sąlygas dalykų mokytis kitaip, patrauklesne, įvairesne forma. 

 98. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymas (Ankstyvosios intervencijos 

programa, Kognityvinės elgesio terapijos programa (toliau – EQUIP, Gyvenimo įgūdţių ugdymo 

programa). 

 98. 1. siekiant mokiniams suteikti platesnes ugdymosi galimybes, motyvuoti, mokyti mąstyti ir 

elgtis atsakingai, skatinti motyvaciją mokytis naujų įgūdţių, iš pamokų, skirtų  mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių ugdymui, skiriant   6–7 jungtinėje 

klasėje ir 8–9 jungtinėje klasėje po 3 savaitines valandas; 

98. 2. kiekvienoje socializacijos jungtinėje klasėje organizuojamos Ankstyvosios intervencijos, 

EQUIP ir Gyvenimo įgūdţių ugdymo programos pamokos. 

          99. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti socializacijos jungtinėse klasėse skiriamų 

savaitinių pamokų skaičius: 

 

            Klasė 

 

 

  Ugdymo sritys/Dalykai  

 

 

6 – 7 kl. (jungtinė) 8–9 kl. (jungtinė) 

Pagrindinio 

ugdymo 

programoje 

(iš viso) 

Dorinis ugdymas (etika, tikyba) 1 1 2 

Kalbos  

Lietuvių kalba ir literatūra 4 4 8 

Uţsienio kalba (1-oji) (anglų, vokiečių, 

prancūzų) 
3 3 6 

Uţsienio kalba (2-oji) (anglų, rusų, vokiečių, 

prancūzų)  
2 2 4 

Matematika ir informacinės technologijos  

Matematika 3 3 6 

Informacinės technologijos 1 1 2 

Gamtamokslinis ugdymas  

Gamta ir ţmogus 1 (6 kl.)  1 (6 kl.) 

Biologija  2 2 4 

Chemija   2 2 

Fizika  1 (7 kl.) 2 2  ir 1 – 7 kl. 

Socialinis ugdymas  

Istorija  2 2 4 

Pilietiškumo pagrindai  1 1 
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Geografija  2  2 4 

Ekonomika   1 1 

Meninis ugdymas  

Dailė  1 1 2 

Muzika  1 1 2 

Technologijos, kūno kultūra, ţmogaus sauga   

Technologijos  2 
Integruota į 

ikiprofesinį ugdymą 
2 

Kūno kultūra  2 2 4 

Ţmogaus sauga  
Integruota į 

ikiprofesinį ugdymą 

Integruota į 

ikiprofesinį ugdymą 
 

Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių 

ugdymas 
 

Ankstyvosios intervencijos programa 1 1 2 

EQUIP  4 4 8 

Gyvenimo įgūdţių ugdymo programa 1 1 2 

Pasirenkamieji dalykai / dalykų moduliai  
Lietuvių kalbos ir literatūros modulis 1 1 2 

Matematikos modulis 1 1 2 

Minimalus pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę 

               28 
              32 60 

Faktiškas pamokų skaičius*** 34 38 72 

Paţintinė ir kultūrinė veikla ** 

 
 

Ikiprofesinis mokymas 4                 4 8 

Neformalusis vaikų švietimas (valandų 

skaičius per savaitę) 
4 

 

4 

 

8 

 

 
Pastabos: 

*socialinei-pilietinei veiklai skiriama 10 pamokų per vienerius mokslo metus klasei. 

**paţintinė ir kultūrinė veikla 10 pamokų per vienerius mokslo metus klasei. 

***socializacijos jungtinei klasei, kurioje mokosi 6–7 klasių mokiniai – 36 pamokos ir 8–9 klasių mokinius – 38 pamokos  

    

 

  _____________________________ 
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                                                                                Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“      

                                                                                 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo   

                                                   programos ugdymo planas                                                                                                                             

                       1 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2017-07-03  Nr.1 

Kaunas 

 

 

 

 

1. SVARSTYTA. 2017-2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano 

projekto parengimas. 

 

 

 

NUTARTA. 

1.  Ugdymo procesas Centre skirstomas trimestrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas (-ė)                                                 Tatjana Djačenko 

 

Posėdţio sekretorius (-ė)                                                   Audronė Šeflerienė 
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                                                                                          Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“      

                                                                                            2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo   

                                                             programos ugdymo planas                                                                                                                             

                                  2 priedas 

 

 

VAIKO VIDUTINĖS PRIEŢIŪROS PRIEMONĖS VYKDYMO ATASKAITOS FORMA 

 

 

Bendradarbiavimas su vaiko atstovais pagal įstatymą (vaiko ryšių palaikymas su vaiko atstovais pagal 

įstatymą, kitais artimaisiais, vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų vykdymas, vaikų socializacijos 

centro bendradarbiavimas su vaiko atstovais pagal įstatymą, pagalbos jiems teikimas). 

 

Rekomendacijos (vaiko pasirengimas integracijai, galimi sunkumai ir vaiko stiprybės, reikalinga 

pagalba vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą, vaiko nuomonė dėl dalyvavimo formalaus ar 

neformalaus švietimo veikloje ar darbo, kitais su integracija susijusiais aspektais).  

 

Adresatai: savivaldybės administracijos direktorius 

Struktūra: 

Informacija apie vaiką (vardas, pavardė, gimimo data, atstovai pagal įstatymą, vaiko vidutinės 

priežiūros priemonės vykdymo pradžia ir pabaiga, atvykimo į vaikų socializacijos centrą data). 

 

Vaiko elgesio charakteristika (emocijos, santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais, vaiko elgesio 

pokyčių rezultatai, vaiko stiprybės ir sunkumai elgesio korekcijos procese). 

 

Formalus ugdymas (klasė, ugdymo programos, specialieji ugdymosi poreikiai, mokomieji dalykai ir 

mokymosi pasiekimai, vaiko stiprybės ir sunkumai ugdymo procese). 

 

Neformalus ugdymas (būreliai, projektai, renginiai ir kitos neformaliojo švietimo veiklos, kuriose 

vaikas dalyvauja, pomėgiai ir pasiekimai). 

 

Vaikui teikiama pagalba (nustatyti pagalbos poreikiai, socialinės pedagoginės, specialiosios 

pedagoginės, psichologinės ar kitos pagalbos vaikui teikimas individualiai ar grupėse, veiklos formos, 

dažnumas, siekti rezultatai ir jų įgyvendinimo patirtis). 
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                                                                                        Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“      

                                                                                         2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo   

                                                           programos ugdymo planas                                                                                                                             

                               3 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO TARYBOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2017-07-03  Nr.2 

Kaunas 

 

 

 

 

1. SVARSTYTA. 2017 m. Centro platusis įsivertinimas. 

 

 

 

NUTARTA. 

1.  Tobulinti šias sritis: 

 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje 2.6 

 3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 2.6 

 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai 2.7 

 

 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas (-ė)                                                 Tatjana Djačenko 

 

Posėdţio sekretorius (-ė)                                                   Audronė Šeflerienė 
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                                                                                Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“      

                                                                                 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo   

                                                   programos ugdymo planas                                                                                                                             

                       4 priedas 

                                                                               

 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2017-07-03  Nr.3 

Kaunas 

 

 

 

 

1. SVARSTYTA. 2017-2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano 

projekto parengimas. 

 

 

 

NUTARTA. 

1. 2017–2018 mokslo metais paţintinei veiklai skiriama 10 mokymosi dienų. 

2. Veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus įvairiose mokymosi aplinkose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas (-ė)                                                 Tatjana Djačenko 

 

Posėdţio sekretorius (-ė)                                                  Audronė Šeflerienė 
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                                                                                          Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“      

                                                                                           2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo   

                                                             programos ugdymo planas                                                                                                                             

                                 5 priedas 

 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2017-07-03  Nr.4 

Kaunas 

 

 

 

 

1. SVARSTYTA. 2017-2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano 

projekto parengimas. 

 

 

 

NUTARTA. 

1. Darbo grupė turi pateikti ugdymo plano projekto pasiūlymus Centro tarybai ir Mokytojų tarybai 

iki šių metų birţelio 27 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdţio pirmininkas (-ė)                                                 Tatjana Djačenko 

 

Posėdţio sekretorius (-ė)                                                   Audronė Šeflerienė 
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                                                                                           Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“      

                                                                                            2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo   

                                                              programos ugdymo planas                                                                                                                             

                                  6 priedas 

                                                             

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŢIO 

PROTOKOLO IŠRAŠAS 

 

2017-07-03  Nr.5 

Kaunas 

 

1. SVARSTYTA. 2017-2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano 

projekto parengimas. 

 

NUTARTA. 

1. Centro ugdymo turiniui įgyvendinti priimti bendri susitarimai dėl: 

 Centro ugdymo plano tikslo, uţdavinių, nuostatų; 

 ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos; 

 dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje, uţtikrinant Bendrosiose 

programose numatytus mokinių mokymosi pasiekimus; 

 ugdymo turinio integravimo nuostatų; 

  paţintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės veiklos organizavimo; 

  pamokų organizavimo kitokia forma, įvairiose aplinkose; 

 socialinės-pilietinės veiklos organizavimo; 

  mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimo būdų ir laikotarpių; 

  mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo; 

  bendrų kalbos,  skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo reikalavimų; 

  mokinio pasiekimų ir paţangos vertinimo formų ir laikotarpių; 

 mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų nustatymo būdų, 

numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti; 

 vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ypatumų; 

  mokiniui siūlomų pasirinkti dalykų modulių, atsiţvelgiant į mokinio mokymosi poreikius; 

 švietimo pagalbos teikimo; 

  neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir organizavimo 

būdų;  

 pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, 

panaudojimo; 

 laikinųjų grupių sudarymo principų; 

  bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) (įstatyminiais atstovais) tikslų, būdų 

ir formų. 

 

Posėdţio pirmininkas (-ė)                                                 Tatjana Djačenko 

 

Posėdţio sekretorius (-ė)                                                   Audronė Šeflerienė 
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                                                                                          Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“      

                                                                                            2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo   

                                                             programos ugdymo planas                                                                                                                             

                                  7 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokos prasideda 9.00 valandą, pamokos trukmė – 45 minutės, pertraukos – 15–25 minučių 

(patvirtintame dienos struktūros įsakymu 2016-09-01  Nr.1-1.3-175, 7 priedas): 

 

 

 

Pamokos–pertraukos Pamokų–pertraukų laikas 

1 pamoka 9.00–9.45 

pertrauka 9.45–10.00 

2 pamoka 10.00–10.45 

pertrauka 10.45–11.00 

3 pamoka 11.00–11.45 

pertrauka 11.45–12.10 

4 pamoka  12.10–12.55 

pertrauka 12.55–13.10 

5 pamoka 13.10–13.55 

pertrauka 13.55–14.10 

6 pamoka 14.10–14.55 

pertrauka 14.55–15.10 

7 pamoka 15.10–15.55 

Pietūs 16.00 
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                                                                                           Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“      

                                                                                            2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo   

                                                              programos ugdymo planas                                                                                                                             

                                  8 priedas 

 

 

 

 

MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

 

Vardas, Pavardė....................................................................................................................... 

Gimimo data........................................................... 

Klasė....................................................................... 

Atvykimo data........................................................ 

Mokinio šeima............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

Tikslas adaptaciniam laikotarpiui................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 

Priemonės:....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Laukiamas rezultatas.................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Tikslas sekantiems 3 mėnesiams................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Priemonės:....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Laukiamas 

rezultatas...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Tikslas sekantiems 3 mėnesiams.................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

Priemonės:....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Laukiamas 

rezultatas...................................................................................................................................................... 

Tikslas sekantiems 3 mėnesiams................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

Priemonės:....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

Laukiamas rezultatas.................................................................................................................................... 

Plano vykdymo laikotarpis........................................................................................................................... 

.........................................................................................................................(pildo socialinė pedagogė). 

Individualus ugdymo planas – dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrąjai 

programai įgyvendinti. (pridedama). 
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Neformalusis švietimas (pridedama). (pildo pavaduotoja ugdymui ). 

Darbinis ugdymas........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................(pildo grupės auklėtojas). 

Mano laisvalaikis......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................(pildo vaikas). 

 

Teikiama pagalba: 

Specialioji pedagogė................................................................................................................................... 

Socialinė pedagogė...................................................................................................................................... 

Psichologė ................................................................................................................................................... 

 

Vaiko gebėjimai 
 

 

Vaiko įgūdţiai 
 

 

Vaiko poreikiai 
 

 

 

ADAPTACINIS LAIKOTARPIS 

 

Laikotarpis 
Socialinė 

pedagogė 
Auklėtojas Psichologė  Vaiko nuomonė 

1 savaitė 
 

 

   

2 savaitė 
 

 

   

3 savaitė 
 

 

   

4 savaitė 
 

 

   

 

 

 

PLANO APTARIMAS 

 

DATA PASIEKIMAI SUNKUMAI 
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                                                                                          Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“      

                                                                                            2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo   

                                                             programos ugdymo planas                                                                                                                             

                                  9 priedas 

                                                                                      PATVIRTINTA 

                                                                                             Kauno apskrities vaikų socializacijos centro 

                                                                                             „Saulutė“ direktorės 2008 m. geguţės 30d.                                                                                                                              

                                                                                             įsakymu Nr.1-1.3-86 

  

KAUNO APSKRITIES VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO „SAULUTĖ” 

CENTRO  DARBUOTOJŲ  ETIKOS KODEKSAS 

I. Bendrosios nuostatos 

             1. Šis centro darbuotojų etikos kodeksas (toliau - DEK) apibrėţia pagrindines profesines 

darbuotojų etikos normas. 

               2. Centras integruotas į LR švietimo sistemą, yra jos dalis ir vykdo visus vidurinei  mokyklai 

privalomus reikalavimus, tačiau paţymėtina jos specifika – centre vykdomos vidutinės prieţiūros 

priemonės, laikinoji globa, socialinė reabilitacija. 

             3..Darbuotojas vadovaudamasis tautinių, europinių ir pasaulio dorovinių vertybių sistema,  

visas pastangas ir gebėjimus nukreipia tam, kad mokinys ugdymo procese į  ją  įsijaustų,  suvoktų ir 

pats taptų vertingesnis integruodamasis į visuomenę.  

 4.  Darbuotojas   realiai   įvertina   savo   galimybes   be   išankstinio   nusistatymo   dirbti  su 

delikventinio elgesio, asocialių šeimų vaikais. 

II. Etikos šaltiniai ir principai 

5. Darbuotojo etikos normos apibrėţiamos remiantis: bendraţmogiškomis dorovės normomis, 

Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos konstitucinėmis nuostatomis, Lietuvos Respublikos vaiko 

minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu  bei centro vidaus 

tvarkos taisyklėmis. 

6. DEK normų pagrindą sudaro šie principai: ţmogiškumas, teisingumas, 

nesavanaudiškumas, padorumas, nešališkumas, atsakomybė, viešumas, pavyzdingumas, 

profesionalumas, tolerancija, demokratiškumas, partnerystė ir solidarumas. 
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III.  Kompetencija ir atsakomybė 

7. Darbuotojo autoritetas grindţiamas kompetencija, teisingumu, taktu, savo darbo srities  

raidos ir naujausių laimėjimų ţinojimu. 

            8.   Darbuotojas kuria savo autoritetą korektiškais būdais ir nepiktnaudţiauja juo.   

            9. Darbuotojas stengiasi būti teigiamu pavyzdţiu mokiniams ir visuomenei, savoje aplinkoje 

ugdo tolerancijos, santarvės, išminties, gerbimo ir pasitikėjimo atmosferą. 

           10.Darbuotojas atsako uţ jam patikėto darbo kokybę ir rezultatus, privalo uţtikrinti sprendimų ir 

veiksmų viešumą, pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus, teisės aktų nustatyta tvarka teikti 

informaciją kitiems darbuotojams ir visuomenei.  

           11.Darbuotojas yra atsakingas uţ jam patikėtas funkcijas bei resursus, atsako uţ jo naudojamos 

informacijos, dokumentų tinkamą naudojimą ir konfidencialumą. 

IV. Autoritetas,  garbė,  reputacija 

           12.  DEK reikalauja pašaukimo, atsidavimo darbui ir atsakomybės jausmo atliekant savo  

pareigas. 

            13.  Tinkamu elgesiu darbuotojas saugo profesinę gerbę ir reputaciją.   

           14. Vadovaudamasis nesavanaudiškumo principu darbuotojas privalo:  

           14.1. neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems ir 

draugams, vykdydamas savo tarnybines pareigas; 

           14.2. vadovautis savo veikloje visuomenės viešaisiais interesais, įstatymų numatyta tvarka ir 

priemonėmis vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto.  

           15. Darbuotojas perteikia savo darbo patirties vertybes jaunajai kartai. Jis negali uţsiimti   

kontrkultūrine veikla nei dirbdamas savo tiesioginį darbą, nei būdamas uţ mokyklos ribų. 

            16.  Darbuotojas ugdo savo teigiamu  pavyzdţiu  Jis vengia moralizavimo, neskuba teisti ir 

nereikalauja iš kitų  to, ko pats nepajėgia įgyvendinti.  Priimant sprendimus būti objektyvus ir neturėti 

asmeninio išankstinio nusistatymo. 

            17. Darbuotojas skatina ir palaiko akademinę laisvę, tiesos siekimą, laisvą keitimąsi idėjomis, 

elgiasi nešališkai, skirdamas tinkamą dėmesį ţmonių teisėms, vykdydamas savo pareigas. 

           18. Darbuotojas turi laikytis sakytinės ir rašytinės kalbos normų, etiketo, neţeminti savęs   

nevalyvumu,  nemandagumu  ar  net girtavimu  bei  narkomanija ir kitais  visuomenei  nepriimtinais 

poelgiais bei ţalingais įpročiais. 

V.  Santykiai su kitais asmenimis  
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19. Su vaikais. Neprarasdamas savo ţmogiškojo orumo, dvasinį kilnumą laikydamas 

svarbiausia profesine savybe, darbe su vaikais darbuotojas siekia: 

            19.1. be moralizavimo ir veidmainiavimo, aktyviai ir iniciatyviai vesti vaikus į ţinių pasaulį,  

padėti jam įveikti atsiradusias kliūtis, skatinti saviauklai ir asmenybės ugdymui; 

           19.2. formuojant teisingą poţiūrį į gyvenimą naudoti įtikinėjimą, pagrįstą turininga 

informacija, logiškumu ir geranoriškumu.; 

           19.3. įgyti  pasitikėjimą, rūpintis savo autoritetu,  auklėti ne ţodţiais, o asmeniniu   

pavyzdţiu bei ugdyti tolerancijos siekimą.  

            19.4. sudaryti visas sąlygas, kad vaikai rimtai, kūrybiškai ir laisvai mąstytų, įgytų kuo daugiau 

ţinių, kurias galėtų pritaikyti realiame gyvenime;  

            19.5. atsisakyti autoritarinių metodų, auklėjimo, pagrįsto įsakymais, įbauginimais, 

reikalavimais, besąlygišku auklėtinio paklusnumu ir baime prieš suaugusį ţmogų; 

             19.6. vengti   bausmių,   ţadinančių   baimę,   ugdančių   vergišką  vaikų   nusiţeminimą,   aklą  

paklusnumą ir pasyvumą, o kartais  priešingai - iššaukiančių kerštą ir agresiją;  

            19.7. sukaupti  kuo daugiau informacijos apie vaiko dvasinį  gyvenimą - kad būtų galima 

teisingai įvertinti jo poelgius, parinkti  optimaliausią  pedagoginių veiksmų programą;  

             19.8. neleisti prasiverţti blogai nuotaikai, irzlumui, neigiamai veikiantiems vaikų nusiteikimą ir 

darbingumą;  

            19.9. subtiliai prisiliesti  prie  vaiko  dvasinio  pasaulio,  atidţiai  išklausyti jo  prašymus  ir   

nuoskaudas, neleisti įsišaknyti abejingumui - ţmogiško kilnumo priešui;  

            19.10. ugdyti  gebėjimą teisingai  numatyti  tinkamą auklėjimo  priemonę,  analizuoti  

klaidas   ir  pasekmes, įţvelgti  galimas kliūtis ir būdus joms išvengti, lavinti profesinę intuiciją.  

            19.11 efektyviai panaudoti auklėjimui naudingas konfliktines situacijas, jų pagalba 

išaiškėjusius nesveikus santykius nukreipti teigiama linkme;   

            19.12. išmintingą, gerą, teikiantį dţiaugsmą ţodį laikyti svarbiausia auklėjimo priemone, 

neleisti prasiverţti piktiems, netaktiškiems, neapgalvotiems ţodţiams, sėjantiems skausmą, neviltį ir 

priešiškumą;  

            19.13  matyti ne tik vaikų, bet ir  savo paties trūkumus, nuolat analizuoti nesėkmių 

prieţastis, negailėti laiko savišvietai ir tobulėjimui; 

              19.14.  darbuotojas  nepiktnaudţiauja tarnybine padėtimi. Jis  negali  išnaudoti  savo  vaikų,  

reikalauti, kad šie jam teiktų kokias nors paslaugas ar patarnavimus; 

            19.15. darbuotojas privalo būti tolerantiškas vaikų religiniams įsitikinimams bei 

politinėms paţiūroms. Jis nediskriminuoja jų dėl lyties, tautybės, negalių.   
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             20.  Tarpusavio santykiai: 

             20.1. kiekvienas darbuotojas privalo gerbti savo kolegų ir kitų  centro bendradarbių 

pasirinktus leistinus auklėjimo būdus ir metodus; 

              20.2.  matydamas  bendradarbio  nesėkmę, geranoriškai ir neįkyriai pasiūlo savo pagalbą, 

nesinaudoti kitų ţmonių klaidomis ir neţinojimu; 

              20.3.  neaptaria  ir  nevertina  kitų  darbuotojų  poelgių  su  auklėtiniais; 

              20.4.  darbuotojus  sieja  vienas  kito  palaikymas, atvirumas  ir  pasitikėjimas; 

  20.5.  kritika  pirmiausia  turėtų  būti  konstruktyvi, vidinė, t. y. išsakoma centre; 

  20.6. kritika, skiriama kolegų arba administracijos darbui, veiksmams, sprendimams, 

poţiūriams, poelgiams vertinti, neturėtų ţeminti kritikuojamų asmenų. Ji turi būti pagrįsta., konstruktyvi, 

taktiška, neuţgauli, geranoriška, skirta atskleisti neišnaudotoms galimybėms, patarti. 

  21.   Su  administracija: 

  21.1.centro darbas remiasi ţodţio ir įsitikinimų laisvės, tolerancijos, demokratiškumo  ir   

teisingumo principais;  

  21.2.administracijos santykiai su kiekvienu centro darbuotoju grindţiami lygiateisiškumo  

principu. Darbuotojai negali būti administracijos diskriminuojami, ignoruojami ar persekiojami dėl jų 

įsitikinimų ar asmeninių simpatijų bei antipatijų.; 

  21.3. apie pastebėtus korupcijos, vidaus taisyklių ir kt. Paţeidimus pranešti centro direktoriui;   

 21.4. administracija negali reikalauti ar rinkti apie asmenis informacijos nesusijusios su 

darbo reikalavimais. 

  22. Su visuomene.  Visi centro darbuotojai siekdami palengvinti vaikų grįţimą į visuomenę: 

             22.1. įvairiais galimais būdais aiškina ţmonėms centro tikslus, uţdavinius, tikėdamiesi paramos 

ir supratimo;  

            22.2. supaţindina visuomenę su paţangiausiose Europos šalyse taikoma praktika 

integruojant tokio pobūdţio įstaigos vaikus į visuomenę;   

VI. Baigiamosios nuostatos 

              23.  Visi darbuotojai privalo vadovautis šiuo etikos kodeksu. 

              24. Jeigu darbuotojas nesilaiko etikos kodekso principų, bet kuris asmuo turi teisę pateikti 

skundą centro direktoriui. Direktorius turi apsvarstyti skundą ir nuspręsti, ar reikia pradėti tarnybinį 

patikrinimą. Skundas, inicijuotas prieš direktorių, pateikiamas svarstyti asmeniui, priėmusiam direktorių 

į pareigas, kuris turi nuspręsti, ar reikia pradėti tarnybinį patikrinimą. 

Šis  kodeksas apsvarstytas ir aprobuotas 2008-05-       Centro tarybos posėdyje  Nr. 
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CENTRO RENGINIŲ VEIKLOS PLANAS 2017 M. 
 

 

Nr. RENGINIAI DATA ATSAKINGAS 
LAUKIAMI 

REZULTATAI 

 1. Kauno Palaimintojo J.Matulaičio 

baţnyčios savanorių uţsiėmimas  

-Naujametinis susitikimas su   

savanoriais iš parapijos. 

-Šv. Kalėdų ir Naujujų metų šventė.  

-Šv. Vėlykų šventė. 

 

Metų eigoje 

 

Sausio 1d. 

 

Balandţio16 d. 

Gruodţio 22 d. 

Tikybos mokytoja  

R. Kruopytė  

Tradicijų 

puoselėjimas 

 2. Tradicinis susikaupimo rytmetis, 

skirtas sausio 13 d. „Atmintis gyva, 

nes liudija“. 

Sausio 13d. D.Savickienė 

A. Gaus 

N. Jacenko 

J.Kniukštienė 

Savo krašto 

istorijos paţinimas 

 3. Atvirų durų diena (susitikimas su 

buvusiais mokiniais). 

Sausio 27d. J.Leščinskienė  

J. Fomova 

Gr. auklėtojai 

Tęsti įstaigos 

tradicijas 

 Kolaţas „Sukurkite savo gyvenimą 

popieriuje“. 

Vasaris M. Nikitina Kūrybiškumas ir 

saviraiška 

 4. Valstybės atkurimo diena, skirta 

vasario 16-oji. „Neregėta Lietuva“ 

Vasaris D.Savickienė 

J.Leščinskienė 

J. Fomova 

Gimtojo krašto 

paţinimas 

 5. Uţgavėnės.  

Kaziuko mugė. 

Kovas  J. Leščinskienė 

J. Fomova 

Gr. auklėtojai 

Kurybiškumas ir 

saviraiška 

 6. Kovo 11-oji Lietuvos 

nepriklausomybės diena. 

Kovo 11 d. D.Savickienė          Savo krašto 

istorija paţinimas 

 7. Paskutinio skambučio šventė. 

Mokslo metų pabaiga.  

Geguţės 30 d. J.Leščinskienė 

J.Fomova 

F.Sederavičius 

Gr. auklėtojai 

Teigiamas 

poţiūris į 

mokymąsi ir 

tradicijų 

palaikymas. 

 8. Tradicinė šventė, skirta „Mokslo ir 

ţinių dienai“. 

Rugsėjo 1 d. J.Leščinskienė 

J.Fomova 

F.Sederavičius 

Sukurti gerą 

nuotaiką mokslo 

metams pradėti. 

 9. Šventė skirta „Mokytojo dienai“. Spalis J.Leščinskienė 

J.Fomova 

F.Sederavičius 

Pagarba 

mokytojams 

 10. Tradicinė sporto šventė. Lapkritis O.Pagrandienė 

V.Bystrov 

Sveikos 

gyvensenos 
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J.Fomova 

Gr. auklėtojai 

siekimas. 

                                                        AUKLĖTOJŲ  RENGINIAI 

 1. Plaukimo treniruotė Girstučio sporto 

centre. 

Kovas N. Jacenko 

M. Nikitina 

Ugdytinių 

skatinimas, 

turiningas 

laisvalaikio 

praleidimas 

 2. Paroda „Karoliukų pasaulis“ Kovas A.Gaus 

S.Michailovskaja 

Kūrybiškumas ir 

saviraiška 

 3. Rankdarbiai.  

Temari - tradicinis japonų siuvinėjimo 

menas. 

Balandis S. Michailovskaja 

T. Zakrzhevskaja 

Kūrybiškumas ir 

saviraiška 

 2. Spektaklis. „Išmokyti mane mylėti“. Balandis S. Michailovskaja 

T. Zakrzhevskaja 

Individualių 

meninių gebėjimų 

išreiškimas 

 3. Popietė, skirta motinos dienai 

„Šaunios merginos“. 

Geguţė N. Kremer 

A. Gaus 

Asmenybės 

individualumo ir 

įvairiapusiškumo 

atskleidimas 

 4. Konkursas. „Pats graţiausias nago 

raštas“. 

Birţelis M. Nikitina Kūrybiškumas ir 

saviraiška 

 5. Popietė. „ Be namų - negerai.“ Rugpjūtis N. Kremer 

A. Gaus 

Šeimos vertybių 

sąveika. 

 6. Tradicinė šventė, skirta „Mokslo ir 

ţinių dienai“.  

Rugsėjo 1d. J. Leščinskienė 

J.Fomova 

F. Sederavičiūs 

Sukurti gerą 

nuotaiką mokslo 

metams pradėti 

 7. Paroda. „Gamta ir fantazija“. Rugsėjis N. Jacenko Kūrybiškumas ir 

saviraiška 

 8. Šventė skirta „Mokytojo dienai“. Spalis J. Leščinskienė 

J. Fomova 

F. Sederavičiūs 

Pagarba 

pedagogams 

 9. Profesijos pasirinkimas. Filmų 

perţiūra. Susipaţinimas su įvairiomis 

profesijomis. 

Spalis N. Kremer 

A.Gaus 

Karjeros 

planavimas 

 10. Pramoginis renginys „Dţinsų 

popietė“. 

Lapkritis S. Michailovskaja 

T. Zakrzhevskaja 

Asmenybės 

individualumo ir 

įvairiapusiškumo 

atskleidimas 

10. Ekskursija į Ţvakių fabriką. Lapkritis N. Jacenko  

M. Nikitina 

Susipaţinti su 

ţvakių gamybos 

technologijomis 

11. Koncertas, skirtas Šv. Kalėdų progą. Gruodis J. Leščinskienė 

J. Fomova 

F. Sederavičiūs 

Šventinės 

nuotaikos 

kūrimas, 

saviraiška 
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        PATVIRTINTA 
         Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“   

         direktoriaus 2017 m. vasario 28 d.  

         įsakymu Nr.1-1.3-9 

 

UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS NR. 2 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ (toliau – Centras) ugdymą organizuojančio skyriaus 

vedėjo pareigybė yra priskiriama pareigybių, struktūrinių  padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis - ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas priskiriamas A lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis - organizuoti Centro ugdymo procesą,  jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, 

organizuoti ir priţiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą. 

4. Pavaldumas - ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas pavaldus Centro direktoriui. 

 

II S K Y R I U S  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo kvalifikacijai keliami reikalavimai: 

5.1. ne ţemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;  

5.2. pedagogo kvalifikacija ir ne maţesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo staţas; 

5.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo 

kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus); 

5.4. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis. 

6. ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas turi ţinot ir išmanyti:  

6.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą; 

6.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą; 

6.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 

6.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti; 

6.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą; 

6.6. ugdymo turinio vadybą; 

6.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą; 

6.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių uţtikrinimą; 

6.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą; 

6.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo uţtikrinimą; 

6.11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą. 

7. Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto 

savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, 

švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, Centro nuostatais; 

7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;  



 35 

7.4. darbo sutartimi; 

7.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.6. kitais Centro lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo funkcijos: 

8.1. organizuoti Centro: 

8.1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą; 

8.1.2. bendrųjų programų vykdymą; 

8.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą; 

8.1.4. ilgalaikių planų derinimą; 

8.1.5. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus; 

8.1.6. mokinių nusikalstamumo ir ţalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su 

institucijomis, atsakingomis uţ mokinių prevencinę veiklą; 

8.1.7. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais; 

8.1.8. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą; 

8.1.9. dalykų modulių programų rengimą; 

8.1.10. budėjimą Centre; 

8.1.11. mokymosi pagalbos teikimo organizavimą; 

8.1.12. socialinį darbą; 

8.2. rengti Centro: 

8.2.1. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius; 

8.2.2. mokinių mokymosi trimestrų (pusmečių) ir metines suvestines ir jas analizuoti; 

8.2.3. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti; 

8.2.4. direktoriaus įsakymų projektus; 

8.2.5. informaciją LR Švietimo ir mokslo ministerijai ir kitoms institucijoms; 

8.2.6. Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų 

svarstymą ir derinimą su Centro savivaldos institucijomis; 

8.3. vykdyti prieţiūrą: 

8.3.1. Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą; 

8.3.2. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą; 

8.3.3. Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti Centro direktorių apie 

darbo drausmės paţeidimus); 

8.3.4. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymą; 

8.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles; 

8.4. koordinuoti: 

8.4.1. Vaiko gerovės komisijos darbą; 

8.4.2. Metodinės tarybos veiklą; 

8.4.3. Mokinių tarybos veiklą; 

8.4.4. programų rengimą specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, jų įgyvendinimą; 

8.4.5. Centro įsivertinimo veiklą; 

8.4.6. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; 

8.4.7. ugdymo karjerai veiklą; 

8.4.8. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis; 

8.5. tvarkyti: 

8.5.1. Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS; 

8.5.2. pedagoginio personalo darbo apskaitos ţiniaraščius; 

8.6. stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supaţindinti Centro bendruomenę; 
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8.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius Centro 

bendruomenės santykius; 

8.8. teikti Centro direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą; 

8.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus Centro direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko; 

8.10. nesant darbe Centro direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), atlikti jo funkcijas.  

9. Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas įtaręs ar pastebėjęs ţodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, Centro nuostatas ir mokinio 

elgesio taisykles; 

9.3. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar Centro darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją 

pagalbą ir kt.). 

10. Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs 

apie jas pranešimą: 

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi 

reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus 

(globėjus rūpintojus) ir/ar Centro darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus 

galimai svarbius faktus; 

10.4. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai 

pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.  

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

11. Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas ugdymui atsako uţ: 

11.1. Centro nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų ir direktoriaus įsakymu 

skirtų kuruojamų sričių bei pareigų kokybišką vykdymą; 

11.2. valstybinės bei rajono švietimo politikos įgyvendinimą. 

12.  Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudţiamoji 

atsakomybė, jeigu jis: 

12.1.  dėl savo neveiklumo leido darbuotojams paţeidinėti darbo drausmę, nevykdyti arba aplaidţiai 

vykdyti savo pareigas, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras; 

12.2. davė darbuotojams privalomus neteisėtus nurodymus; 

12.3. neatliko savo pareigų; 

12.4. savo veiksmais padarė Centrui materialinę ţalą. 

13. Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas uţ darbo drausmės paţeidimus gali būti traukiamas 

drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria Centro direktorius. 

____________________ 

Parengė Centro direktorė Tatjana Djačenko 

 

Susipaţinau ir sutinku 

____________________________________ 

(ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo vardas, pavardė, parašas) 

Data 

Susipaţinau ir sutinku 

____________________________________ 

(ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo vardas, pavardė, parašas) 

Data 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                          Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“  

                                                                        direktoriaus 2015 m.  liepos 17d.  

                                                       įsakymu Nr.1-1.3-142 

 

CENTRO IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) 

BENDRADARBIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

 Tikslas – suaktyvinti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įtaką, siekiant padėti kiekvienam 

mokiniui pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų, kurti bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais (globėjais, rūpintojais) kultūrą. 

 Uţdaviniai: 

1. Visapusiškai ir įvairiais lygmenimis informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) 

apie mokinių pasiekimus, centro veiklą. 

2. Įtraukti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) į aktyvesnį dalyvavimą mokinių ugdymo 

procese. 

3. Naudotis įvairiomis formomis siekiant tėvų švietimo, informavimo ir konsultavimo. 

Laukiami rezultatai: 

1. Mokinių mokymosi motyvacijos pagerėjimas. 

2. Aktyvesnis mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas organizuojant įvairius 

renginius. 

3. Glaudesnis ryšys tarp tėvų (globėjų, rūpintojų) ir jų vaikų. 

4. Sukurta veiksmingesnė mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir 

bendradarbiavimo su Centru sistema. 

5. Sėkminga tėvų švietimo sistema, adekvatus poveikis tėvams ir realus grįţtamasis ryšys. 

 Priemonių planas: 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

1. Šviečiamojo pobūdţio skrajutės. 
Per mokslo 

metus 
Socialinė pedagogė 

2. 
Kvietimai į renginius, susirinkimus su papildoma 

informacija talpinami į internetinį Centro puslapį. 

Pagal 

poreikį 

Ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja 

3. 

Informaciniai pranešimai mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams): 

- Individualūs pastebėjimai apie mokinį. 

- Mokymosi rezultatų pateikimas. 

- Informacija apie dalyvavimą įvairiose 

veiklose. 

Pasibaigus 

trimestrui  

(3 kartus per 

mokslo 

metus) 

Ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja 

4. 

Informacija Centro stende: 

- Renginių planas. 

- Nuotraukų ekspozicijos. 

- Straipsniai apie Centro veiklą, Centro-

tėvų/globėjų renginius, tvarkų aprašai. 

Reguliariai Socialinė pedagogė 
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5. 
Individualūs pokalbiai su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) Centre, telefoniniai pokalbiai. 
Reguliariai 

Auklėtojai, 

Socialinė pedagogė, 

Psichologė 

 

6. 

Visuotiniai Centro renginiai: 

- Mokslo metų pradţios šventė. 

 

- Kalėdinė šventė. 

 

- Padėkos diena – Centro veiklos pristatymas, 

šventė mokiniams ir jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams)  uţ metų pasiekimus. 

 

- Diplomų, padėkų skyrimas tėvams 

(globėjams) uţ bendradarbiavimą su pagalbos 

mokiniui specialistais. 

 

- Organizuoti Centre renginius, kurie taptų 

tradicija: vaikų ir jų tėvelių darbelių paroda, metų 

švenčių minėjimas, „apvalaus stalo“ diskusijos, 

mokslo metų pabaigtuvės. 

 

Rugsėjis 

 

Gruodis 

 

Geguţė 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal 

galimybes 

Ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja, 

Auklėtojai, 

Socialinė 

pedagogė, 

Psichologė 

 

7. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonės tyrimas. 
1 kartą 

metuose 
Socialinė pedagogė 

8. 

Šviečiamosios, informacinės paskaitos aktualia tema 

(psichologiniai, fiziologiniai bei pedagoginiai vaikų 

auklėjimo šeimoje pagrindai; vaikų amţiaus ypatumai; 

šeimos narių pareigos; auklėjimo ir ugdymo šeimoje 

turinys, metodai, sunkumai, trūkumai ir klaidos; tėvų ir 

vaikų tarpusavio santykiai; vaikų laisvalaikio ir 

uţimtumo problemos, sveikos gyvensenos propagavimas, 

sveikatos išsaugojimas, plintančios ligos ir kt.). 

Pagal 

poreikį 

Socialinė pedagogė, 

Psichologė  

9. 

 

Vaiko vidutinės prieţiūros priemonės vykdymo ataskaita 

su pastabomis, pasiūlymais, rekomendacijomis, bei tėvų 

(globėjų, rūpintojų) siūlymai, pastabos dėl vidutinės 

prieţiūros vykdymo (kaip grįţtamasis ryšys). 

 

Ne rečiau 

nei 6 mėn. 
Socialinė pedagogė 

10. 

Organizuojant projektines veiklas, renginius, siūlant 

tėvams (rūpintojams, globėjams) prisiimti tam tikras 

atsakomybės sritis abipusiu sutarimu. Suteikiamos 

atsakomybės sritys atostogų metu darbui su vaiku. 

Pagal 

poreikį 

Socialinė pedagogė, 

Psichologė , 

Auklėtojai 

11.  

Tėvai supaţindinami su Elektroninio dienyno naudojimu. 

Centro pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai 

elektroninio dienyno vidaus ţinutėmis bendrauja su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), 

Per mokslo 

metus 

Ugdymą 

organizuojančio 

skyriaus vedėja, 

Centro pedagogai, 

Socialinė pedagogė, 

Psichologė  

 

Aprobuota: Mokytojų taryboje  2015-06-10 protokolas Nr. 4 
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                                                                                                                           PATVIRTINTA 

                                                                                                                           Kauno vaikų  socializacijos centro „Saulutė“                
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                                                                                                                            įsakymu Nr. 1-1.3.1-140 

 

KAUNO VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO  „SAULUTĖ“ 
 

MOKINIŲ PAŢANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                    1.Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo  

tvarką sudaro: 

1.1.V-X  klasių mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimas. 

1.2.Mokinių paţangos ir pasiekimų įvairių mokomųjų dalykų pamokose vertinimo 

kriterijai. 

1.3. Informavimas apie mokinių paţangą ir pasiekimus. 

                     2. Vertinimo tvarką reglamentuojantys dokumentai: 

                     2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Ţin.,1991, Nr.23-593, 2003, Nr. 63-2853, 

2007, Nr. 43-1628). 

                     2.2. Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo 

strategija, patvirtinta  LR švietimo ir mokslo ministro 2007 m. geguţės 23d. įsakymu Nr.ISAK-970 

(ţin.,2007, Nr.63-2440). 

                     2.3. „Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo samprata“, patvirtinta LR švietimo ir 

mokslo ministro 2004m.vasario 25d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Ţin., 2004, Nr.35-1150). 

 3. Tvarkoje vartojamos šios sąvokos: 

 (Į)vertinimo forma - konkretaus sprendimo apie mokinių pasiekimus ir padarytą paţangą 

fiksavimo ir pateikimo forma. 

 Vertinimo kriterijai - Išsilavinimo standartus atitinkantys, individualiose mokytojų 

vertinimo metodikose numatyti uţduočių atlikimo kriterijai. 

 Individualios paţangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį 

lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma paţanga. 

 Įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą paţangą bei pasiekimus. 

 Vertinimo validumas -vertinami numatyti mokymosi pasiekimai (turinio validumas); 

vertinimo būdai atitinka vertinimo tikslus. 

 Vertinimo tipai: 

 Diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio 

pasiekimus ir padarytą paţangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi 

galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 

 Formuojamasis vertinimas - nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuriuo metu 

siekiama operatyviai suteikti detalią informaciją apie tolesnio mokinio mokymosi bei tobulėjimo 

galimybes, numatant mokymosi perspektyvą, pastiprinant daromą paţangą. Formuojamasis vertinimas 

skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes 

mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. 
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 Apibendrinamasis vertinimas -vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo 

rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 

 Norminis vertinimas - lyginamasis vertinimas, kuris sudaro galimybes palyginti mokinių 

pasiekimus, taikomas per egzaminus. 

 Kriterinis vertinimas - vertinimas pagal iš anksto nustatytas vertinimo normas (vertinimo 

instrukcijas), parengtas kartu su egzamino uţduotimi. 

 Vertinimo būdai: 

 Formalusis vertinimas - tai vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato uţduotys, 

numatomas joms atlikti reikalingas laikas, uţduotys įvertinamos formaliais kriterijais, įvertinimas 

fiksuojamas. 

 Neformalusis vertinimas - vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, 

kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas neuţrašomas arba fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma 

(ţenklais, simboliais, individualiomis pastabomis ir kt.) 

 Kaupiamasis vertinimas - tai informacijos apie mokinio mokymosi paţangą ir pasiekimus 

kaupimas. 

 Vertinimo tikslai: 

 Padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei. 

 Apibendrinti mokymosi patirtį, pasiekimus ir paţangą. 

 Nustatyti mokytojo ir Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ (toliau – Centro) 

darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus. 

 Vertinimo uţdaviniai: 

 Padėti mokiniui paţinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo 

pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus. 

 Padėti mokytojui įţvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir  

spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus. 

 Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti 

ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir Centro. 

 Nustatyti Centrui savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą , suteikti 

mokiniams pagalbą.  

 Vertinimo nuostatos: 

 Mokinių pasiekimų vertinimas grindţiamas aiškiais, mokiniams suprantamais 

kriterijais, susietais su Išsilavinimo standartais.  

 Vertinimas grindţiamas amţiaus tarpsnių, psichologiniais ypatumais, individualiais 

mokinio poreikiais, atitinka ugdymo(si) tikslus. 

 Vertinama tai, kas buvo pasiekta ugdymo procese. 

 

II.VERTINIMO PLANAVIMAS 

 

 4. Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, mokytojų ilgalaikiuose (teminiuose) 

planuose. 

 5. Metodinėje taryboje aptariamos, suderinamos dalyko vertinimo sistemos. 

 6. Mokytojai, planuodami integruotas pamokas, integruotus projektus, suderina ir numato 

bendrus vertinimo būdus, uţduotis, kriterijus. 

 7. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai vertinami, vadovaujantis Centro “Specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu”. 

 

III. VERTINIMAS MOKANT 
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 8. Pagrindinio ugdymo programos mokinių paţangai ir pasiekimams vertinti taikomas 

formuojamasis (ţodţiu ir raštu) ir diagnostinis vertinimas. 

 9. Adaptaciniu laikotarpiu 5-os klasės mokiniams rugsėjo mėnesio 1-2 sav. paţymiai 

nerašomi, 3-4 sav.– nerašomi nepatenkinami paţymiai, 5-os klasės mokinių po adaptacinio laikotarpio, 

6-10  klasių mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema. 

 10. Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėţtus 

pagrindinio ugdymo bendrosiose programose. Vertinimo skalė: 

 

Pasie-

kimų 

lygis 

Vertinimas 
Poţymiai 

 Ţodţiu Balais 

Aukš-

tesnysis 

įskai-

tyta 

puikiai 
10 

(dešimt) 

Be klaidų, laisvai atsakinėja ţodţiu ar raštu, 

savarankiškai pritaiko įgytas ţinias, moka naudotis 

reikiama literatūra, darbus atlieka tvarkingai, 

domisi naujovėmis. 

labai gerai 
9 

(devyni) 

Be klaidų, laisvai atsakinėja ţodţiu ar raštu, 

savarankiškai pritaiko įgytas ţinias, , moka naudotis 

reikiama literatūra, darbus atlieka tvarkingai, 

domisi naujovėmis. Leidţiamos atsitiktinės klaidos, 

kurias mokinys savarankiškai ištaiso.  

Pagrin-

dinis 

gerai 
8 

(aštuoni) 

Be klaidų, laisvai atsakinėja ţodţiu ar raštu, 

savarankiškai pritaiko teorines ţinias, naudojasi 

visa reikiama literatūra. Leidţiamos 

neiškreipiančios turinio reikšmės klaidos. 

pakanka-

mai gerai 

7 

(septyni) 

Be klaidų, laisvai atsakinėja ţodţiu ar raštu, 

savarankiškai pritaiko teorines ţinias, geba naudotis 

reikiama literatūra. Padaro klaidų, kurių be 

pagalbos negeba ištaisyti. 

vidutiniškai 
6 

(šeši) 

Atsakydamas daro esminių klaidų,  nesuvokia 

sudėtingesnių problemos momentų, nesunkiai 

sprendţia lengvas uţduotis, sudėtingesnes su 

mokytojo pagalba. 

Paten-

kinamas 

patenkina-

mai 

5 

(penki) 

Suvokia tik svarbiausius dalyko klausimus, su 

pagalba naudojasi reikiama informacija ir literatūra, 

uţduotis iki galo atlieka tik mokytojo padedamas 

pakankamai 

patenkina-

mai 

4 

(keturi) 

Sunkiai suvokia dalyko esmę, daro daug klaidų, 

savarankiškai neišsprendţia lengvų uţduočių, 

bando naudotis turima informacija ir literatūra. 

Nepaten-

kinamas 

neįskai-

tyta 

nepatenkina-

mai 

3 

(trys) 

Ţino nedidelę kurso dalį, daro daug klaidų, neturi 

elementarių įgūdţių, bando naudotis turima 

informacija ir literatūra. 

blogai 
2 

(du) 

Ţino tik nedidelę kurso dalį, daro daug esminių  

klaidų, neturi elementarių įgūdţių, negeba naudotis 

turima informacija ir literatūra. 

labai blogai 
1 

(vienas) 
Neatlieka uţduočių. 

Pasiekimai 

nėra 

įvertinti 

neatestuo-

ta 

Nedalyvauja uţsiėmimuose, todėl pasiekimai nėra 

įvertinti. 
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 11. Paţymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą 

uţbaigtą programos dalį. Paţymiu vertinamos kontrolinės uţduotys, savarankiški, projektiniai, 

kūrybiniai, laboratoriniai ir kiti darbai, kai mokiniai parodo Išsilavinimo standartuose numatomas 

ţinias, supratimą ir gebėjimus.  

 12. Dėl mokinių pasiekimų, mokantis muzikos, dailės, kūno kultūros, technologijų, 

pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, meninės raiškos, pasirenkamųjų dalykų ir modulių vertinimo 

nutarimą kiekvienais mokslo metais priima Mokytojų taryba.  

 13. Dorinio ugdymo, ţmogaus saugos pasiekimai paţymiais nevertinami, rašoma 

„įskaityta“, „neįskaityta“.  

 14. Specialiosios medicininės grupės mokinių pasiekimai paţymiais nevertinami, 

įvertinimai dienyne ţymimi „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Mokiniai dalyvauja pamokose kartu su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojų rekomendacijas.  

 15. Mokiniui, pagal gydytojo paţymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, 

trimestro/pusmečio ar metinių paţymių stulpelyje  įrašoma „atl.“. 

 16. Mokiniams, atvykusiems mokytis Centre, 10 pirmųjų dienų skiriamos adaptacijai ir 

taikomas formuojamasis vertinimas. 

 17. Mokiniui atvykus į Centrą, po adaptacinio laikotarpio atliekamas jo pasiekimų 

įvertinimas.  

 18. Baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą uţbaigtą programos dalį, rašomas 

kontrolinis ar kitas atsiskaitomasis darbas: 

 Kontrolinis darbas skiriamas baigus didesnės apimties temą. Jis trunka 30-90 

minučių. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Mokiniams turi būti 

aišku, ką jie turi mokėti, ką pasiekti ir kaip bus vertinama. Sudarant kontrolinio darbo uţduotis 

laikomasi eiliškumo: nuo lengvesnių uţduočių einama prie sunkesnių, kad kiekvienas mokinys galėtų 

atlikti nors kelias paprastesnes uţduotis ir gauti atitinkamą įvertinimą. 

 Savarankiškas darbas trunka iki 30 minučių. Mokiniai naudojasi mokytojo 

nurodytomis mokymo priemonėmis. Savarankiško darbo tikslas – suţinoti, kaip mokinys geba 

pritaikyti įgytas ţinias individualiai atlikdamas praktines uţduotis. 

 Apklausos raštu ar ţodţiu tikslas – greitas mokinio ar klasės ţinių patikrinimas. 

Uţduotys - konkrečios, trumpos, aiškios. Apklausos formos gali būti įvairios: klausimynas, testas, 

diktantas ir kt. 

 Laboratoriniai (praktiniai) darbai ugdo mokinių praktinius gebėjimus: teorinės 

ţinios pritaikomos praktiškai. Mokinys, naudodamasis duotomis priemonėmis, turi išspręsti iškeltą 

problemą (išmatuoti, apskaičiuoti, įvertinti, palyginti, sisteminti, braiţyti brėţinius, formuluoti išvadas). 

 19. Kontrolinio darbo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai, tai fiksuojama kontrolinių 

darbų grafike.  

 20. Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.  

 21. Kontroliniams darbams, pagal galimybes, rekomenduojama skirti darbingiausias 

savaitės dienas ir laiką- antrą, trečią pamokas antradieniais ir trečiadieniais.  

 22. Penktos klasės mokiniai pirmą mokslo metų mėnesį kontrolinių darbų nerašo.  

 23. Kontroliniai darbai ištaisomi per savaitę, jų rezultatai surašomi į dienyną.  

 24. Kontrolinių darbų rezultatai aptariami klasėje, numatomi būdai mokymosi spragoms 

šalinti.  

 25. Trimestro / pusmečio paţymys išvedamas iš visų mokinio paţangos įvertinimų pagal 

aritmetinį vidurkį (6,5 - 7, 6,4 – 6). 

 26. Metinis paţymys vedamas iš visų mokslo metų dalyko įvertinimų pagal aritmetinį 

vidurkį. 
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 27. Mokinys, praleidę per mokslo metus 2/3 (du trečdalius) pamokų be pateisinamos 

prieţasties, yra neatestuojamas (nepriklausomai nuo turimų paţymių skaičiaus). 

 28. Trimestrų/pusmečių, metinių paţymių vedimas, kai yra neatestuota: 

 

 

I 

trimestras 

II 

trimestras 

III 

trimestras 
Metinis Pastabos 

neatestuota neatestuota 5 

Neatestuota/ 

paţymys po 

papildomo 

darbo 

Skiriamas 

papildomas darbas 

arba paliekama 

kartoti kurso. 

Papildomo darbo 

įvertinimas laikomas 

metiniu. 

Neatestuota 3 4 

3/paţymys po 

papildomo 

darbo 

Skiriamas 

papildomas darbas 

atsiskaitymui uţ 

neatestuotą 

trimestrą. 

Metinis paţymys 

vedamas pagal 

aritmetinį vidurkį. 

(trimestrų įvertinimai ir 

papildomo darbo 

įvertinimas). 
3 neatestuota 5 

3/paţymys po 

papildomo 

darbo 

 

 29. Vadovaujantis Mokytojų tarybos sprendimu, Centre organizuojami pasitikrinamieji 

kontroliniai darbai, bandomieji egzaminai, testai, mokymosi pasiekimams įvertinti. 

 

IV. ĮVERTINIMO FIKSAVIMAS 

 

 30. Uţ įvertinimų įrašymą į dienyną atsakingi dalykų mokytojai. 

 31. 5-10 klasių mokinių pasiekimai fiksuojami dienyne, trimestrų/pusmečių ir metiniai 

mokinių įvertinimai fiksuojami paţangumo suvestinėse.  

 32. Mokinių ţinios vertinamos pagal tokią schemą: 

 32.1. Jeigu dalykui skirta 1 savaitinė valanda, mokinio ţinios vertinamos ne maţiau kaip 3 

paţymiais per trimestrą. 

 32.2. Jeigu 2 savaitinės valandos – ne maţiau kaip 5 paţymiais. 

 32.3. Jeigu 3 savaitinės valandos – ne maţiau kaip 6 paţymiais. 

 32.4. Jeigu 4-5 savaitinės valandos – ne maţiau kaip 8 paţymiais. 

 

V. INFORMAVIMAS 

 

 33. Mokinių pasiekimai kas mėnesį aptariami grupių valandėlėse (atsakingi grupių 

auklėtojai). 

 34. Ne rečiau kaip kartą per trimestrą organizuojamas mokinių pasiekimų aptarimas su 

toje klasėje dirbančiais mokytojais ( atsakinga pavaduotoja ugdymui).  

 35. Mokymosi pasiekimai analizuojami Vaiko gerovės komisijoje, grupės auklėtojų, 

mokytojų, Centro vadovų pasitarimuose. 

 36. Apie mokinių mokymosi rezultatus tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami telefonu, 

susitikimų metu, bendrų renginių metu. 

 37. Išleidţiant vaikus atostogų arba vidutinės prieţiūros vykdymo terminui pasibaigus, 

informuojami nepilnamečių reikalų inspektoriai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir vaiko nuolatinės 

gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriai. 
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VI. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ  VERTINIMAS 

 

                    38. Specialiųjų poreikių moksleiviui taikoma ta pati vertinimo sistema, kaip ir visiems 

klasės mokiniams. 

                    38.1. Moksleivių, mokamų pagal pritaikytas dalyko programas, ţinias, gebėjimus ir 

įgūdţius vertinti pagal jiems sudarytos programos turinio įsisavinimo lygį ir pagal jų gebėjimus. 

Vertinimas 10 balų sistema. Nepatenkinami paţymiai rašomi, jei matyti, kad moksleivis turi 

potencialių galių, bet nesistengia. Jei moksleivis gauna labai gerus arba nepatenkinamus paţymius, 

reikia perţiūrėti programą. 

                    38.2. Mokiniai mokomi pagal pritaikytas ir individualias programas vertinami atsiţvelgiant 

į specialistų pateiktas rekomendacijas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 39. Mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarkos aprašas įgyvendinamas nuosekliai 

ir, esant reikalui, yra tobulinamas arba keičiamas, atsiţvelgiant į ugdymo proceso pokyčius ir pakeistus 

jį reglamentuojančius dokumentus. 

 

 

 

                                                                                Aprobuota: 

                                                                                                                Mokytojų taryboje 2015-06-10 

                                                                                          protokolas Nr. 4 
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                                                                                           Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“      

                                                                                            2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo   

                                                             programos ugdymo planas                                                                                                                             

                                   15 priedas 

 

 

              PATVIRTINTA 

              Kauno  vaikų socializacijos centro „Saulutė“ 

                                                                                            Direktoriaus 2015 m. liepos 17 d.  

                                                                                            įsakymu Nr. 1-1.3-144 

 

KAUNO  VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO  „SAULUTĖ“ 

 

BENDRŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai parengti vadovaujantis bendrosiomis programomis, 

2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

patvirtintais LR  švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birţelio 2 d. įsakymu  

Nr. V-442. 

 2. Bendrų kalbos ugdymo reikalavimų tvarkos aprašas reglamentuoja Centro darbuotojų 

rūpinimąsi lietuvių kalbos ugdymu, sklandţia, taisyklinga komunikacija. 

 3. Tikslas – ugdyti kalbinę atsakomybę, kalbinę raišką, suvokiant tai kaip vieną iš 

prisistatymo viešoje erdvėje įvaizdţio elementų ir sklandţios komunikacijos pagrindą. 

 4. Uţdaviniai: 

 4.1. Uţtikrinti raštingumo, ypač skaitymo gebėjimų ugdymą per visų dalykų pamokas. 

 4.2. Skatinti mokinius įvairioje veikloje savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis 

ţodţiu ir raštu. 

 4.3. Teikti grįţtamąją informaciją apie kalbos mokėjimą, nurodyti privalumus ir taisytinus 

bei tobulintinus dalykus. 

 

II. BENDRŲ KALBOS REIKALAVIMŲ TAIKYMAS 

 

 5. Mokinius skatinti savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis ţodţiu ir raštu per 

visų dalykų pamokas ir nepamokinėje veikloje. 

 6. Visų dalykų pamokose skirti laiko mokiniams kalbėti, diskutuoti, kad būtų išmokstama 

argumentuotai kalbėti, pasakoti, vartoti atitinkamos srities terminus. 

 7. Apklausiant ţodţiu ir  raštu, taisyti klaidas, vertinti ir kalbą per visų dalykų pamokas. 

 8. Rašto darbus mokiniai įteikia rašytus ranka. 

 9. Informacinių technologijų pamokose naudotis  lietuviška aplinka. 

 10. Mokomąsias uţduotis panaudoti kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį į 

kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą; 

 11. Vertinant mokinio pasiekimus teikti grįţtamąją informaciją ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodyti privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus. 

 12. Siekti, kad mokiniai taisyklingai tartų, kirčiuotų ir vartotų dėstomosios mokslo šakos 
terminus. 
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 13. Per visų dalykų pamokas pratinti mokinius naudotis įvairiais kabos praktikos ţinynais, 

tarties, kirčiavimo, rašybos, aiškinamaisiais ir tarptautinių ţodţių ţodynais bei kitais informaciniais 

kalbos šaltiniais. 

 14. Mokytojas atsako uţ pamokoje naudojamų vaizdinių priemonių, teksto, uţrašų, įrašų ir 

kitos didaktinės medţiagos kalbą. 
 

III. MOKINIŲ SĄSIUVINIŲ TVARKOS REIKALAVIMAI 

 

 15. Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose. Jų skaičių ir storį nustato mokytojas. 

 16. Viršelyje uţrašomas mokyklos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, sąsiuvinio 

paskirtis. 

 

                                                                    Pavyzdţiui: 

Kauno vaikų socializacijos centro  „Saulutė“                Kauno  vaikų socializacijos centro „Saulutė“ 

V klasės mokinio                                                VII klasės mokinio 

Vardenio Pavardenio                                                      Vardenio Pavardenio 

lietuvių kalbos darbai                                                      matematikos darbai 

 

 17. Uţsienio kalbai skirtų sąsiuvinių antraštės uţrašomos ta kalba, kuria dėstomas dalykas. 

 18. Kiek reikia sąsiuvinių atskiriems dalykams, nustato mokytojas.  

 19. Iš sąsiuvinio negalima plėšyti lapų. Naujas sąsiuvinis pradedamas tik prirašius senąjį. 

 20. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę, skaičių ir 

virš jų parašo reikiamą. Jeigu yra klaidingai parašyta, tai mokinys vienu brūkšniu išbraukia tai, kas 

nereikalinga, ir viršuje parašo reikiamus ţodţius.  

 21. Baigiant eilutę, negalima „įţengti” į sąsiuvinio paraštę, palikti nebaigtų eilučių prieš 

paraštę, išskyrus tuos atvejus, kai baigiasi pastraipa. 

 22. Pradėjus rašyti pirmiausia rašoma data, po to antraštė ir tekstas. Tarp antraštės ir teksto 

paliekama tuščia eilutė. Ją reikia palikti ir rašomojo darbo gale prieš kito darbo antraštę. Antraštė 

rašoma eilutės viduryje. Teksto pirmoji eilutė pradedama rašyti 1cm nuo krašto. 

 23. Data rašoma mišriuoju arba trumpuoju būdu. (2002 m. gruodţio 1 d. arba 2015 06 02; 

2015-10-02). 

 

Pavyzdţiui: 

 

                                                     Daiktavardis                                                           2015-06-02 

 

          Daiktavardis yra kalbos dalis, kuri pasako daikto vardą ir  atsako į kausimą kas tai? Gramatikoje 

daiktu vadinami ne tik  paprasti daiktai... 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 24. Esant poreikiui, bendrų kalbos reikalavimų tvarkos aprašas yra tobulinami ir keičiami. 

_____________________________________ 

 

Aprobuota: 

Mokytojų taryboje 2015-06-10 

                                                                                                                                          protokolas Nr. 4 


