
Ugdymo plano 2018‒2019m. m.  

6 priedas  

 

KAUNO ,,VYTURIO“ GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO PLANAVIMO IR 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PLANUOJANT, VERTINANT IR 

REFLEKTUOJANT UGDYMO PROCESĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Ugdymo turinio planavimui mokykloje naudojami ilgalaikiai, trumpalaikiai ir pamokos 

planai. 

2. Dalykų ilgalaikius planus 5-8, I-IV gimn. klasėms mokytojai turi rašyti vieneriems 

mokslo metams, juos suderinti su kuruojančiais pavaduotojais. 

3. Ilgalaikį planą mokytojai gali rašyti pagal UPC rekomendacijas laikydamiesi 

metodinėje taryboje 2012-06-12 MT prot. Nr. U2-10 priimtos formos (žiūr. 1 lentelė). 

4. Planuodami ugdymo turinį dalykų mokytojai ilgalaikiuose planuose turi numatyti: 

4.1. ugdymo diferencijavimo metodus, priemones ir būdus klasėms arba atskiriems 

mokiniams, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus ir mokymosi stilius;  

4.2. kontrolinius darbus ir diagnostinius testus; 

4.3. tarpdalykinės integracijos temas ir temas pagal mokykloje vykdomas integruojamąsias 

programas (žiūr. 2 lentelė); 

4.4. mokytojo taikomo kaupiamojo vertinimo kriterijus; 

4.5. pamokas netradicinėse aplinkose.  

5. Trumpalaikiai planai: 

5.1. Dalykų trumpalaikius planus mokytojai gali rašyti 1-6 mėnesiams pasirinktinai.  

5.2. Trumpalaikio plano formą mokytojai gali pasirinkti savo nuožiūra.  

5.3. Rekomenduojama 5-8, I-II gimn. klasių mokytojams trumpalaikius planus perkelti į 

elektroninį dienyną ir atsisakyti jų spausdinimo. Laikytis numatytų planavimo terminų (1-6 

mėnesiams).  

5.4. III-IV gimn.  klasių mokytojams atspausdintus trumpalaikius planus laikyti kabinete iki 

kito planavimo laikotarpio (1-6 mėnesiams). 

6. Pamokos planą rašo besiatestuojantys, vedantys atviras pamokas ir pamokas kitose 

edukacinėse aplinkose mokytojai. Kiti mokytojai pamokos planą rašo pagal poreikį. 

7. Suplanuotas pamokas netradicinėse aplinkose dalykų mokytojai vykdo pagal 

pasirengtus pamokos planus, pateikę prašymą gimnazijos direktoriui. 

8. Diferencijuojant ugdymo turinį I-II gimn. klasėse srautais mokyti matematikos, lietuvių 

kalbos, anglų kalbos, informacinių technologijų (II gimn. klasėje). 

9. Mokymosi pagalbą mokiniams lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos, istorijos, 

geografijos, biologijos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų mokytojai gali teikti 

pedagoginės pagalbos mokiniui konsultacijų metu, kiti mokytojai - pagal mokinių poreikį. 

10. Mokinius apie kontrolinius darbus informuoti žodžiu ir įrašu elektroniniame dienyne 

prieš 1-2 savaites, klasei skiriant ne daugiau kaip 1 kontrolinį darbą per dieną. 

11. Mokinių konsultavimui ir nuotolinio mokymo(si) organizavimui mokytojai gali naudoti 

Virtualią nuotolinio mokymo ir bendradarbiavimo aplinką (VMA) Moodle pagal pasirašytą 

ilgalaikio naudojimo sutartį su Švietimo informacinių technologijų centru. 

  



1 lentelė. Ilgalaikio plano forma. 

Įvadinė dalis (dalykas, klasė, savaitinių pamokų skaičius). 

Trumpa klasės charakteristika (jei ilgalaikis planas rengiamas paralelėms klasėms, charakteristika rašoma 

kiekvienai klasei). 

Tikslai (nurodyti dalyko mokymo ir vertybinio ugdymo tikslą). 

Integruojamos programos (nurodyti programų pavadinimus, valandų skaičių). Pvz. Karjeros ugdymas – 2 

val. 

Mokymo ir mokymosi turinys (lentelė) 

Eil. 

nr. 

Etapo 

(skyriaus) 

pavadinimas, 

tema 

Val. 

skaičius 

Mokinių 

gebėjimai 
Vertinimas 

Integracija, 

dalykų 

ryšiai 

Pastabos (galima 

koreguoti iki 20% 

val. skaičiaus) 

    (numatomi tik 

pagrindiniai 

kontroliniai 

darbai, 

diagnostiniai 

testai, patikros) 

  

 Iš viso val. :      

Dalyko vertinimo principai (vertinimo formos ir būdai; sistemingumas turi atitikti dalyko savaitinių 

pamokų ir įrašomų vertinimų santykį pagal mokykloje priimtą Vertinimo tvarką). Kaupiamasis vertinimas. 

Mokymo priemonės ugdymo turinio įgyvendinimui 

Pagrindinės mokymo priemonės Papildomos mokymo priemonės 

  

Dalyko mokytojo v. pavardė, parašas 

SVARSTYTA                                                                       SUDERINTA 

metodinės grupės susirinkime                                        Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

2 lentelė. Mokykloje vykdomos ir rekomenduojamos integruojamosios programos. 

Programos pavadinimas Pastabos  

Vertybinio (salezietiško) ugdymo programa 

(prevencinė programa) 

Rekomenduojama visiems dalykams ir 1-12 

klasių vadovams 

Olweus patyčių prevencijos programa 

(prevencinė programa) 

Rekomenduojama visiems dalykams ir 3-10 

klasių vadovams 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių  

medžiagų vartojimo prevencinė programa 

(prevencinė programa) 

Pagal UP 

Žmogaus sauga Pagal UP 

Ugdymo karjerai programa  Rekomenduojama visiems dalykams ir 5-12 

klasių vadovams 

Pilietiškumo programa Pagal UP 

Sveikatos ugdymo programa Rekomenduojama kūno kultūros, biologijos, 

technologijų dalykams 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa Rekomenduojama 5-12 klasių vadovams 

Jaunimo rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programa 

Pagal UP 

Kitos programos Pagal poreikį 

_________________ 


