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1. Ugdymo turinys mokykloje planuojamas remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintais programiniais reikalavimais, vadovaujantis Bendrosiomis pradinio ugdymo programomis, 

Išsilavinimo standartais, mokyklos pradinio ugdymo programos  ugdymo planu: 

       1.1. pradinio  ugdymo mokomųjų dalykų ilgalaikiai ugdomosios veiklos planai – 1 mokslo 

metams; 

          1.2. priešmokyklinio metinis ugdomosios veiklos planas – 1 mokslo metams. 

          1.3. klasių auklėtojų, neformaliojo  ugdymo programos - 1 mokslo metams. 

2. Ugdymo turinys išdėstomas per visus mokslo metus vadovaujantis mokyklos  ugdymo 

plane nurodytu pamokų skaičiumi. 

3. Mokytojai, rengdami ilgalaikius ugdomosios veiklos  planus, vadovaujasi metodinėje 

taryboje patvirtinta planų struktūra (priedas1). 

4. Įgyvendindamas teminius planus mokytojas turi teisę daryti pakeitimus atsižvelgdamas į 

klasės gebėjimus, patirtį, pasiekimus. 

5. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai  ugdomosios veiklos  planai, integruotos programos, 

neformaliojo ugdymo programos, klasių auklėtojų planai aptariami pradinio ugdymo metodinėje 

taryboje, suderinami su pavaduotoju ugdymui ir teikiami direktoriaus tvirtinimui iki rugsėjo 15 d. 

6. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą individualizuoja 

ugdymo tikslus ir turinį atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius, 

mokyklos ir regiono ypatumus:     

6.1. per 3 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios parengia grupės ugdomosios veiklos 

planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį. Planą tvirtina mokyklos vadovas. 

7. Individualizuotos programos, paskirtos mokiniams Vaiko gerovės komisijos ar Pedagoginės 

psichologinės tarnybos mokslo metų eigoje, mokytojų parengiamos per savaitę nuo išvadų gavimo 

dienos. 
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ILGALAIKIO UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANO 

STRUKTŪRA 

Mokyklos tikslas. 

I. Situacijos analizė 

1.1. bendroji informacija; 

1.2. pedagoginė klasės charakteristika. 

 

II. Bendrieji  ugdymo tikslai ir uždaviniai 

 

Ugdymo  uždaviniai  

 

Planuojamos  veiklos  

 

Pastabos  

 

 

 

III. Mokymo ir mokymosi turinys 

 

3.1. priemonės; 

3.2. vertinimas; 

3.3. individualizavimas ir diferencijavimas; 

3.4. mokomas dalykas; 

Laikotarpis 

(savaitės, mėnuo) 

Pasiekimai 

(nuostatos, gebėjimai, žinios ir 

supratimas) 

Val. 

sk. 

Ciklo, temos 

pavadinimas 

Pastabos 

(refleksija) 

1 2 3 4 5 

3.5. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

 

 

IV. Bendravimas su mokinių šeimomis ir kitais socialiniais partneriai 

 

 

 

 

 

 

 

 


