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2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų Pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ben drie ji ug dy mo 

pla nai bu vo at nau jin ti ben dra dar biau jant su švie ti mo įstai go mis. Siū ly mus do ku men tui at nau jin ti tei kė: mo-
ky to jai, da ly kų mo ky to jų aso cia ci jos, ben dro jo ug dy mo mo kyk los, pro fe si nio mo ky mo įstai gos, sa vi val dy-
bių švie ti mo pa da li niai.

2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų Pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ben drų jų ug dy mo 
pla nų ren gė jai – Ben dro jo ug dy mo ir Mo ky mo si vi są gy ve ni mą de par ta men tų spe cia lis tai. 

Pa siū ly mus, pa sta bas, ko men ta rus pra šo me siųs ti:
Aud ro nei Šu mi nie nei, Pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo sky riaus ve dė jo pa va duo to jai (Aud ro ne.Su mi-

nie ne@smm.lt);
Dai vai Vaiš no rie nei, Švie ti mo pa gal bos sky riaus vyr. spe cia lis tei, – dėl mo ki nių, tu rin čių spe cia lių jų ug-

dy mo si po rei kių (iš sky rus at si ran dan čius dėl iš skir ti nių ga bu mų), ug dy mo or ga ni za vi mo (Dai va.Vais no rie-
ne@smm.lt);

Jo lan tai Za bie tie nei, Pro fe si nio mo ky mo sky riaus vyr. spe cia lis tei, – dėl pa grin di nio ug dy mo pro gra mos 
ant ro sios da lies įgy ven di ni mo kar tu su pro fe si nio mo ky mo pro gra ma ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mos įgy-
ven di ni mo kar tu su pro fe si nio mo ky mo pro gra ma (Jo lan ta.Za bie tie ne@smm.lt).
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PA TVIR TIN TA
Lie tu vos Res pub li kos 
švie ti mo ir moks lo mi nist ro 
2015 m. ge gu žės 6 d. įsa ky mu Nr. V-457 

2015–2016 IR 2016–2017 MOKS LO ME TŲ PA GRIN DI NIO IR  
VI DU RI NIO UG DY MO PRO GRA MŲ BEN DRIE JI UG DY MO PLA NAI

I sky rius
Ben dro sios nuo sta tos

1. 2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ben drie ji ug dy mo 
pla nai (to liau – ben drie ji ug dy mo pla nai) reg la men tuo ja pa grin di nio, vi du ri nio ug dy mo pro gra mų, su au gu-
sių jų ben dro jo ug dy mo pro gra mų (to liau – ug dy mo pro gra mos) ir su šio mis pro gra mo mis su si ju sių ne for-
ma lio jo vai kų švie ti mo pro gra mų įgy ven di ni mą. Va do vau jan tis ben drai siais ug dy mo pla nais ir ki tais tei sės 
ak tais, su da ro mi 2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų mo kyk los ug dy mo pla nai.

2. Ben drų jų ug dy mo pla nų tiks las – api brėž ti ug dy mo pro gra mų vyk dy mo ben druo sius rei ka la vi mus ir 
pa teik ti re ko men da ci jas mo kyk loms ug dy mo tu ri niui for muo ti ir ug dy mo pro ce sui or ga ni zuo ti, kad kiek-
vie nas mo ki nys pa siek tų ge res nius ug dy mo(si) re zul ta tus ir įgy tų mo ky mui si vi są gy ve ni mą bū ti nų ben drų-
jų ir da ly ki nių kom pe ten ci jų.

3. Ben drų jų ug dy mo pla nų už da vi niai:
3.1. pa teik ti gai res mo kyk los ug dy mo tu ri niui, mo kyk los ug dy mo pla nui kur ti;
3.2. nu ro dy ti mi ni ma lų pri va lo mą pa mo kų skai čių, skir tą ug dy mo pro gra moms įgy ven din ti.
4. Ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se var to ja mos są vo kos:
Da ly ko mo du lis – api brėž ta, sa va ran kiš ka ir kryp tin ga ug dy mo pro gra mos da lis.
Kon tro li nis dar bas – ži nių, ge bė ji mų, įgū džių pa ro dy mas ar ba mo ki nio ži nias, ge bė ji mus, įgū džius pa-

tik ri nan tis ir for ma liai ver ti na mas dar bas, ku riam at lik ti ski ria ma ne ma žiau kaip 30 mi nu čių.
Iš ly gi na mo ji kla sė – kla sė, su da ry ta iš mo ki nių, nu trau ku sių mo ky mą si ar ne si mo kiu sių kai ku rių ben-

dro jo ug dy mo da ly kų.
Lai ki no ji gru pė – mo ki nių gru pė da ly kui pa gal mo du lį mo ky tis, di fe ren ci juo tai mo ky tis da ly ko ar mo-

ky mo si pa gal bai teik ti.
Mo kyk los ug dy mo pla nas – mo kyk lo je vyk do mų ug dy mo pro gra mų įgy ven di ni mo ap ra šas, pa reng tas, 

va do vau jan tis ben drai siais ug dy mo pla nais.
Pa mo ka – pa grin di nė nu sta ty tos truk mės ne per trau kia mo mo ky mo si or ga ni za vi mo for ma.
Spe cia lio ji pa mo ka – pa mo ka mo ki niams, tu rin tiems spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, skir ta įgim tiems 

ar įgy tiems su tri ki mams kom pen suo ti, iš skir ti niams as mens ga bu mams ug dy ti.
Spe cia lio sios pra ty bos – švie ti mo pa gal bos tei ki mo for ma mo ki niams, tu rin tiems spe cia lių jų ug dy mo si 

po rei kių, pa de dan ti įveik ti mo ky mo si sun ku mus ir su tri ki mus.
Ki tos ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se var to ja mos są vo kos ati tin ka Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo įsta-

ty me ir ki tuo se švie ti mą reg la men tuo jan čiuo se tei sės ak tuo se var to ja mas są vo kas.
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PIR MA SIS SKIR SNIS
UG DY MO PRO CE SO OR GA NI ZA VI MO TRUK MĖ

5. Ug dy mo or ga ni za vi mas:
5.1. 2015–2016 moks lo me tai:

2015–2016 moks lo me tai
Kla sės 5 6 7 8 9 / I 10 / II  III IV

Moks lo me tų pra džia / Ug dy mo pro
ce so pra džia

0901

Tri mest rų truk mė 1asis 0901–1130
2asis 1201–0229

3ia sis 0301–0603 (6–10, gim na zi jos I, II kla sei) ir 0531 (5 kla sei)
Pus me čių truk mė 1asis 0901–0122

2asis 0125–0603
1asis 0901–0122
2asis 0125–0526

Ru dens atos to gos 1026–1030
Žie mos (Ka lė dų) atos to gos 1228–0108
Žie mos atos to gos 0215
Pa va sa rio (Ve ly kų) atos to gos 0321–0325*
Ug dy mo pro ce so pa bai ga 0531 0603 0526 
Ug dy mo pro ce so truk mė sa vai tė mis 32 34 33 
Va sa ros atos to gos 0601–0831 0606–0831** 0527–0831***

Pa sta bos: 
* gim na zi jos IV kla sių mo ki niams atos to gų die na, per ku rią jie lai ko kal bų įskai tą, per ke lia ma į 03-29 die ną;
** 10 ir gim na zi jos II kla sių mo ki niams į atos to gų lai ką ne įskai to mos die nos, kai jie lai ko pa grin di nio ug dy mo pa sie ki mų pa tik ri ni mą švie ti mo ir 
moks lo mi nist ro nu sta ty tu lai ku;
*** gim na zi jos IV kla sių mo ki niams į atos to gų lai ką ne įskai to mos die nos, kai jie lai ko bran dos eg za mi nus švie ti mo ir moks lo mi nist ro nu sta ty tu 
lai ku.

5.2. 2016–2017 moks lo me tai:

2016–2017 moks lo me tai
Kla sės 5 6 7 8 9 / I 10 / II III IV

Moks lo me tų pra džia / Ug dy mo pro
ce so pra džia

0901 

Tri mest rų truk mė 1asis 0901–1130
2asis 1201–0228

3ia sis 0301–0602 (6–10, gim na zi jos I, II kla sei) ir 0530 (5 kla sei)
Pus me čių truk mė 1asis 0901–0120

2asis 0123–0602
1asis 0901–0120
2asis 0123–0525

Ru dens atos to gos 1031–1104
Žie mos (Ka lė dų) atos to gos 1227–0106
Žie mos atos to gos 0217
Pa va sa rio (Ve ly kų) atos to gos 0410–0414*
Ug dy mo pro ce so pa bai ga 0530 0602 0525
Ug dy mo pro ce so truk mė sa vai tė mis 32 34 33
Va sa ros atos to gos 0531–0831 0605–0831** 0526–0831***

Pa sta bos:
* gim na zi jos IV kla sių mo ki niams atos to gų die na, per ku rią jie lai ko kal bų įskai tą, per ke lia ma į 04-18 die ną; 
** 10 ir gim na zi jos II kla sių mo ki niams į atos to gų lai ką ne įskai to mos die nos, kai jie lai ko pa grin di nio ug dy mo pa sie ki mų pa tik ri ni mą švie ti mo ir 
moks lo mi nist ro nu sta ty tu lai ku;
*** gim na zi jos IV kla sių mo ki niams į atos to gų lai ką ne įskai to mos die nos, kai jie lai ko kal bų įskai tas ar ba bran dos eg za mi nus švie ti mo ir moks lo 
mi nist ro nu sta ty tu lai ku.
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6. Mo kyk los dir ba pen kias die nas per sa vai tę.
7. Ug dy mo pro ce sas, įgy ven di nant pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, ga li bū ti skirs to mas tri mest rais, pus-

me čiais ar ba ki to kios truk mės ug dy mo lai ko tar piais, įgy ven di nant vi du ri nio ug dy mo pro gra mą – pus me-
čiais ar ba ki to kios truk mės ug dy mo lai ko tar piais. Ki to kios truk mės ug dy mo lai ko tar pius nu sta to mo kyk los 
va do vas.

8. Gim na zi jos IV kla sės mo ki niui, lai kant pa si rink tą bran dos eg za mi ną ug dy mo pro ce so me tu, jo pa gei-
da vi mu ga li bū ti su tei kia ma lais va die na prieš bran dos eg za mi ną. Ši die na įskai čiuo ja ma į mo ky mo si die nų 
skai čių.

9. 5 kla sių mo ki niams per moks lo me tus ski ria mos pa pil do mos 10 mo ky mo si die nų atos to gos. Mo kyk la 
pa pil do mų atos to gų lai ką ir truk mę de ri na su mo ki nių tė vais (glo bė jais, rū pin to jais) ir mo kyk los ta ry ba. 
Pa pil do mas atos to gas re ko men duo ja ma nu ma ty ti taip, kad jų da lis su tap tų su 6–10, gim na zi jos I–IV kla sių 
mo ki niams ski ria mo mis Žie mos atos to go mis. Žie mos (Ka lė dų) ir pa va sa rio (Ve ly kų) atos to gas mo kyk la, 
vyk dan ti ug dy mą tau ti nės ma žu mos kal ba, spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mas, su de ri nu si su sa vi-
val dy bės vyk do mą ja ins ti tu ci ja ar jos įga lio tu as me niu, o vals ty bi nė ir sa vi val dy bės mo kyk la (vie šo ji įstai ga) 
ir ne vals ty bi nė mo kyk la – su de ri nu si su sa vi nin ku (da ly vių su si rin ki mu), ga li keis ti.

10. Mo kyk los va do vas, iš ki lus si tu a ci jai, ke lian čiai pa vo jų mo ki nių svei ka tai ar gy vy bei, ar pa skel bus 
eks tre ma li ą ją si tu a ci ją, pri ima spren di mus dėl ug dy mo pro ce so ko re ga vi mo. Eks tre ma lio ji si tu a ci ja – tai 
pa dė tis, ku ri ga li su si da ry ti dėl ki lu sio eks tre ma laus (gam ti nio, tech ni nio, eko lo gi nio ar so cia li nio) įvy kio ir 
ke lia di de lį pa vo jų žmo nių gy vy bei ar svei ka tai, tur tui, gam tai ar ba le mia žmo nių žū tį, su ža lo ji mą ar di de lius 
tur ti nius nuos to lius. Spren di mą dėl eks tre ma lio sios si tu a ci jos pa skel bi mo ne lai mės ap im to je sa vi val dy bės 
te ri to ri jo je pri ima sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius, o jei gu eks tre ma lio ji si tu a ci ja iš plin ta į dau-
giau ne gu tris sa vi val dy bes, vals ty bės ly gio eks tre ma li ą ją si tu a ci ją skel bia Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bė. 
Mo kyk los va do vas apie pri im tus spren di mus dėl ug dy mo pro ce so ko re ga vi mo in for muo ja vals ty bi nės mo-
kyk los (biu dže ti nės įstai gos) sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan čią ins ti tu ci ją, sa vi val dy bės mo kyk los 
(biu dže ti nės įstai gos) sa vi val dy bės vyk do mą ją ins ti tu ci ją ar jos įga lio tą as me nį, vals ty bi nės ir sa vi val dy bės 
mo kyk los (vie šo sios įstai gos) ir ne vals ty bi nės mo kyk los sa vi nin ką (da ly vių su si rin ki mą). 

11. Jei oro tem pe ra tū ra – 20 laips nių šal čio ar že mes nė, į mo kyk lą ga li ne vyk ti 5 kla sių mo ki niai, esant 25 
laips niams šal čio ar že mes nei tem pe ra tū rai – ir ki tų kla sių mo ki niai. Šios die nos įskai čiuo ja mos į mo ky mo si 
die nų skai čių.

ANT RA SIS SKIR SNIS
MO KYK LOS UG DY MO TU RI NIO FOR MA VI MAS IR ĮGY VEN DI NI MAS.  

MO KYK LOS UG DY MO PLA NAS

12. Mo kyk los ug dy mo tu ri nys for muo ja mas pa gal mo kyk los tiks lus, kon kre čius mo ki nių ug dy mo(si) 
po rei kius ir įgy ven di na mas, va do vau jan tis pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų ap ra šais, 
tvir ti na mais Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro (to liau – Ug dy mo pro gra mų ap ra šai), Pra-
di nio ir pa grin di nio ug dy mo ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo 
ir moks lo mi nist ro 2008 m. rug pjū čio 26 d. įsa ky mu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo 
ben drų jų pro gra mų pa tvir ti ni mo“ (to liau – Pa grin di nio ug dy mo ben dro sios pro gra mos), Vi du ri nio ug dy-
mo ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2011 m. 
va sa rio 21 d. įsa ky mu Nr. V-269 „Dėl Vi du ri nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų pa tvir ti ni mo“ (to liau – Vi du-
ri nio ug dy mo ben dro sios pro gra mos), ben drai siais ug dy mo pla nais, Mo ky mo si pa gal for ma lio jo švie ti mo 
pro gra mas (iš sky rus aukš to jo moks lo stu di jų pro gra mas) for mų ir mo ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šu, 
pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2012 m. bir že lio 28 d. įsa ky mu Nr. V-1049 
„Dėl Mo ky mo si for mų ir mo ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“ (to liau – Mo ky mo si for mų ir 
mo ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šas).

13. Mo kyk lo je vyk do moms ug dy mo pro gra moms įgy ven din ti ren gia mas mo kyk los ug dy mo pla nas. Jis 
ren gia mas, va do vau jan tis ben drų jų ug dy mo pla nų ben dro sio mis nuo sta to mis, taip pat nuo sta to mis, skir to-
mis kon kre čiai pro gra mai vyk dy ti. 
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14. Mo kyk la, for muo da ma ug dy mo tu ri nį ir reng da ma ug dy mo pla ną, pri va lo rem tis švie ti mo ste bė-
se nos, mo ki nių pa sie ki mų ir pa žan gos ver ti ni mo ug dy mo pro ce se in for ma ci ja, stan dar ti zuo tų tes tų, na-
cio na li nių ir tarp tau ti nių mo ki nių pa sie ki mų ty ri mų re zul ta tais, mo kyk los veik los įsi ver ti ni mo ir iš ori nio 
ver ti ni mo duo me ni mis.

15. Mo kyk los vyk do ma kul tū ri nė, me ni nė, pa žin ti nė, kū ry bi nė (to liau – pa žin ti nė ir kul tū ri nė veik la), 
spor ti nė, prak ti nė, so cia li nė, pre ven ci nė ir kt. veik la su da ro for muo ja mo mo kyk los ug dy mo tu ri nio da lį. Ši 
veik la sie ja ma su mo kyk los ug dy mo tiks lais, mo ki nių mo ky mo si po rei kiais ir or ga ni zuo ja ma mo kyk lo je ir 
už jos ri bų. Pa žin ti nei ir kul tū ri nei veik lai per moks lo me tus tu ri bū ti ski ria ma nuo 30 iki 60 pa mo kų (iki 10 
mo ky mo si die nų). Re ko men duo ja ma ją or ga ni zuo ti nuo sek liai per vi sus moks lo me tus, įvai rio se mo ky mo si 
ap lin ko se, mu zie juo se mo kyk los ug dy mo pla ne nu sta ty tu lai ku. 

16. Pa grin di nio ir Vi du ri nio ug dy mo ben dro sio se pro gra mo se da ly ko tu ri nys pa tei kia mas dve jiems 
moks lo me tams. Ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se nu ro do mas mi ni ma lus pa mo kų skai čius, skir tas da ly-
ko ben dra jai pro gra mai įgy ven din ti per dve jus moks lo me tus. Mo kyk la, įgy ven din da ma ug dy mo tu ri nį, 
ga li nu spręs ti pa mo kas per dve jus me tus skirs ty ti ir ki taip, nei nu ro do ma ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 
ir 137 punk tuo se, bet da ly kui mo ky ti per dve jus me tus pri va lo ma skir ti ne ma žiau pa mo kų, nei nu ro dy ta 
šiuo se punk tuo se.

17. Mo kyk los ug dy mo pla nas ren gia mas, va do vau jan tis de mo kra tiškumo, sub si dia ru mo, pri ei na mu mo, 
ben dra dar bia vi mo prin ci pais, į jo ren gi mą įtrau kia mi mo ky to jai, mo ki niai, tė vai (glo bė jai, rū pin to jai), taip 
pat ga li bū ti įtrauk ti ir vie tos ben druo me nės at sto vai. Mo kyk los va do vo įsa ky mu su da ro ma dar bo gru pė, 
reng sian ti mo kyk los ug dy mo pla ną. Gru pės dar bui va do vau ja mo kyk los va do vas ar jo įga lio tas as muo. 

18. Mo kyk lo je su si ta ria ma dėl ug dy mo pla no tu ri nio, struk tū ros ir for mos. Mo kyk los ug dy mo pla ne, 
at si žvel giant į mo kyk los kon teks tą, re ko men duo ja ma pa teik ti kon kre čius spren di mus, pa de dan čius įgy ven-
din ti Pa grin di nio ir Vi du ri nio ug dy mo ben drą sias pro gra mas, pa siek ti jo se nu ma ty tus mo ky mo si pa sie ki-
mus.  

19. Mo kyk los ug dy mo pla nas ga li bū ti ren gia mas vie ne riems ar dve jiems moks lo me tams. Mo kyk la ug-
dy mo or ga ni za vi mo spren di mų kas met at nau jin ti ne pri va lo, jei jie ati tin ka ben drų jų ug dy mo pla nų nuo sta-
tas ir mo kyk los iš kel tus ug dy mo tiks lus.

20. Ren giant mo kyk los ug dy mo pla ną, re ko men duo ja ma su si tar ti dėl: 
20.1. mo kyk los ug dy mo pla no tiks lų, nuo sta tų, prin ci pų;
20.2. vyk do mų ug dy mo pro gra mų įgy ven di ni mo ypa tu mų;
20.3. ug dy mo tu ri nio pla na vi mo ir įgy ven di ni mo ste bė se nos;
20.4. da ly kų mo ky mui si ski ria mų pa mo kų skai čiaus kon kre čio je kla sė je, už tik ri nant Ben dro sio se pro-

gra mo se nu ma ty tus mo ki nių mo ky mo si pa sie ki mus;
20.5. ug dy mo tu ri nio in teg ra vi mo nuo sta tų: ko kias in teg ruo ja mą sias pro gra mas, nu ro dy tas ben drų jų 

ug dy mo pla nų 62 punk te, nu ma to ma in teg ruo ti į mo kyk los ug dy mo tu ri nį, ir nu ma ty ti in teg ra vi mo bū dą;
20.6. mo ki niui siū lo mų pa pil do mai pa si rink ti da ly kų, da ly kų mo du lių, at si žvel giant į mo ki nių mo ky mo-

si po rei kius ir šių die nų ak tu a li jas; 
20.7. pa žin ti nės ir kul tū ri nės, pro jek ti nės veik los, bran dos dar bo or ga ni za vi mo;
20.8. mo ky mo si są ly gų su da ry mo mo ki niams mo ky tis ne tik kla sė je, bet ir įvai rio se ap lin ko se; mo ky mo 

ir mo ky mo si iš tek lių pa nau do ji mo;
20.9. so cia li nės-pi lie ti nės veik los or ga ni za vi mo mo kan tis pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą;
20.10. mo ki nio pa sie ki mų ir pa žan gos ver ti ni mo bū dų ir lai ko tar pių;
20.11. rei ka la vi mų mo ki nio in di vi du a liam ug dy mo pla nui su da ry ti;
20.12. nu ma to mų prie mo nių ir bū dų mo ki nių pa sie ki mams ge rin ti; mo ky mo si pa gal bos tei ki mo mo ki-

niams, tu rin tiems že mus mo ky mo si pa sie ki mus, ir kt.;
20.13. pa mo kų, ski ria mų mo ki nių ug dy mo si po rei kiams ten kin ti, mo ky mo si pa gal bai teik ti, pa nau do ji-

mo; 
20.14. švie ti mo pa gal bos tei ki mo;
20.15. ne for ma lio jo vai kų švie ti mo veik los or ga ni za vi mo: pa siū los, ga li my bės rink tis ir or ga ni za vi mo 

bū dų; mi ni ma laus gru pės dy džio ne for ma lio jo vai kų švie ti mo veik loms or ga ni zuo ti;
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20.16. lai ki nų jų gru pių su da ry mo prin ci pų ir dy džio;
20.17. mo ki nio pa si rink to da ly ko, da ly ko kur so ar da ly ko mo du lio, mo kė ji mo ly gio kei ti mo ar ba pa si-

rink to da ly ko, da ly ko kur so ar da ly ko mo du lio at si sa ky mo ir nau jo pa si rin ki mo;
20.18. da ly kų mo ky mo in ten sy vi ni mo;
20.19. pa gi lin to da ly kų mo ky mo, kryp tin go me ni nio ug dy mo, dvi kal bio ug dy mo ir kt.;
20.20. ben dra dar bia vi mo su mo ki nių tė vais (glo bė jais, rū pin to jais) tiks lų ir bū dų; 
20.21. ben dra dar bia vi mo su įstai go mis, įmo nė mis ar aso cia ci jo mis ir kt. tiks lų ir bū dų;
20.22. ki tų mo kyk los ug dy mo tu ri niui įgy ven din ti ak tu a lių nuo sta tų.
21. Mo ki niams, be pri va lo mo jo ug dy mo tu ri nio da ly kų, nu ma ty tų ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 ir 

137 punk tuo se, mo kyk la pa siū lo pa si rink ti pa si ren ka muo sius da ly kus, da ly kų mo du lius,  ku rių tu ri nį nu-
sta to švie ti mo ir moks lo mi nist ro pa tvir tin tos ir / ar ba mo kyk los pa reng tos ir mo kyk los va do vo pa tvir tin tos 
pro gra mos. Mo kyk la, reng da ma pa si ren ka mų jų da ly kų, da ly kų mo du lių tu ri nį, va do vau ja si Ben drai siais 
for ma lio jo švie ti mo pro gra mų rei ka la vi mais, pa tvir tin tais Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 
2004 m. ba lan džio 13 d. įsa ky mu Nr. ISAK-535 „Dėl Ben drų jų for ma lio jo švie ti mo pro gra mų rei ka la vi mų 
pa tvir ti ni mo“. 

22. Ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se at si ra dus ne nu ma ty tiems at ve jams, mo kyk la ug dy mo pro ce so me-
tu ga li ko re guo ti mo kyk los ug dy mo pla ną ar ba mo ki nio in di vi du a lų ug dy mo pla ną, at si žvelg da ma į mo ky-
mo lė šas ir iš lai ky da ma mi ni ma lų pa mo kų skai čių da ly kų ben dro sioms pro gra moms įgy ven din ti.

23. Ug dy mo pro ce sas mo kyk lo je or ga ni zuo ja mas pa mo kų for ma. Pa mo kos truk mė – 45 min. Mo kyk la 
pri va lo skir ti mi ni ma lų pa mo kų skai čių per dve jus me tus, nu sta ty tą ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 ir 137 
punk tuo se, da ly kų ben dro sio se pro gra mo se nu ma ty tiems pa sie ki mams pa siek ti. 

24. Mo kyk la, pa si rin ku si ki to kį ug dy mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dą nei nu ma ty tas ben drų jų ug dy mo 
pla nų 23 punk te, pa vyz džiui, pro jek to me to du ar ki taip, tai tu ri su de rin ti: vals ty bi nė mo kyk la (biu dže ti nė 
įstai ga) – su sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan čia ins ti tu ci ja, sa vi val dy bės mo kyk la (biu dže ti nė įstai-
ga) – su sa vi val dy bės vyk do mą ja ins ti tu ci ja ar jos įga lio tu as me niu, vals ty bi nė, sa vi val dy bės mo kyk la (vie šo ji 
įstai ga) ir ne vals ty bi nė mo kyk la – su sa vi nin ku (da ly vių su si rin ki mu). Pa si rink tas ug dy mo pro ce so or ga ni-
za vi mo bū das ne tu ri prieš ta rau ti tei sės ak tams, reg la men tuo jan tiems mo kyk los veik lą, ir tu ri pa dė ti pa siek ti 
Ben dro sio se pro gra mo se nu ma ty tus mo ki nių pa sie ki mus.

25. Mo kyk los ug dy mo pla ne ga li bū ti nu ma to ma ben dra dar biau ti su ki tais švie ti mo tei kė jais, taip sie-
kiant už tik rin ti įgy ven di na mų ug dy mo pro gra mų tęs ti nu mą, nuo sek lu mą, nu sta ty tą Nuo sek lio jo mo ky mo-
si pa gal ben dro jo ug dy mo pro gra mas tvar kos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo 
mi nist ro 2005 m. ba lan džio 5 d. įsa ky mu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuo sek lio jo mo ky mo si pa gal ben dro jo ug dy-
mo pro gra mas tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, pe ri ma mu mą ir di din ti mo ki nių ga li my bes rink tis da ly kus ar 
jų mo du lius ne tik sa vo, bet ir ki to se mo kyk lo se.

26. Mo kyk los ug dy mo pla ną mo kyk los va do vas tvir ti na iki moks lo me tų pra džios, su de ri nęs su mo kyk-
los ta ry ba, taip pat su sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan čia ins ti tu ci ja (vals ty bi nės mo kyk los – biu dže-
ti nės įstai gos), sa vi val dy bės vyk do mą ja ins ti tu ci ja ar jos įga lio tu as me niu (sa vi val dy bės mo kyk los – biu dže-
ti nės įstai gos), da ly vių su si rin ki mu (sa vi nin ku) (vals ty bi nės, sa vi val dy bės mo kyk los – vie šo sios įstai gos ir 
ne vals ty bi nės mo kyk los).

TRE ČIA SIS SKIR SNIS
 MO KI NIO IN DI VI DU A LAUS UG DY MO PLA NO SU DA RY MAS

27. Mo ki nio in di vi du a lus ug dy mo pla nas – tai kar tu su mo ki niu su da ro mas jo ge bė ji mams ir mo ky mo si 
po rei kiams pri tai ky tas mo ky mo si pla nas. In di vi du a liu ug dy mo pla nu sie kia ma pa dė ti mo ki niui pla nuo ti, 
kaip pa gal sa vo ga lias pa siek ti aukš tes nius ug dy mo(si) pa sie ki mus, ug dy ti(s) as me ni nę at sa ko my bę, ge bė ji-
mus, įgy ven din ti iš si kel tus tiks lus. 

28. In di vi du a lų ug dy mo pla ną pri va lo ma su da ry ti kiek vie nam mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal vi du ri nio 
ug dy mo pro gra mą. Mo ki nio in di vi du a lia me ug dy mo pla ne nu ro do mi da ly kai ar da ly kų gru pės, ku rių mo-
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ko masi, ko kiu kur su, kiek pa mo kų ski ria ma, ko kius pa si ren ka muo sius da ly kus, da ly kų mo du lius mo ki nys 
mo ko si, ir kt. Mo ki nys in di vi du a lų ug dy mo pla ną su de ri na su mo kyk los ga li my bė mis ar ba ren ka si iš mo-
kyk los siū lo mų va rian tų. In di vi du a laus ug dy mo pla no for mą mo ki niui siū lo mo kyk la.

29. In di vi du a lus ug dy mo pla nas tu ri bū ti su da ro mas mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo 
pro gra mą jau ni mo mo kyk lo se, so cia li za ci jos cen truo se, sa na to ri jos ir li go ni nės mo kyk lo se ar ba mo ko mas 
na mie.

30. Mo ki nio, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, in di vi du a lus ug dy mo pla nas ren gia mas 
ir įgy ven di na mas, ben dra dar biau jant mo ky to jams, mo ki niams, mo ki nių tė vams (glo bė jams, rū pin to jams) 
ir mo kyk los va do vui ar mo kyk los va do vo pa va duo to jui ug dy mui, švie ti mo pa gal bos spe cia lis tams. Su da rant 
in di vi du a lų ug dy mo pla ną, re ko men duo ja ma at si žvelg ti į mo kyk lo je tu ri mą in for ma ci ją apie mo ki nį ir jo 
mo ky mo si pa sie ki mus. In di vi du a lus ug dy mo pla nas tu ri bū ti aiš kus ir su pran ta mas mo ki niui ir jo tė vams 
(glo bė jams, rū pin to jams). Mo ki nio in di vi du a lia me ug dy mo pla ne re ko men duo ja ma nu ma ty ti mo ky mo si 
už da vi nius, api brėž ti sėk mės kri te ri jus, nu ma ty ti mo ki nio in dė lį į mo ky mą si, rei kia mą mo ky mo si pa gal bą. 
Mo ki nių in di vi du a lūs ug dy mo pla nai mo kyk lo je tu ri bū ti nuo lat per žiū ri mi ir, jei gu rei kia, ko re guo ja mi. 

KET VIR TA SIS SKIR SNIS
SVEI KA TA IR GE RO VĖ MO KYK LO JE

31. Mo kyk la, įgy ven din da ma pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas:
31.1. va do vau ja si Lie tu vos hi gie nos nor ma HN 21:2011 „Mo kyk la, vyk dan ti ben dro jo ug dy mo pro gra-

mas. Ben drie ji svei ka tos ir sau gos rei ka la vi mai“, pa tvir tin ta Lie tu vos Res pub li kos svei ka tos ap sau gos mi-
nist ro 2011 m. rug pjū čio 10 d. įsa ky mu Nr. V-773 „Dėl Lie tu vos hi gie nos nor mos HN 21:2011. Mo kyk la, 
vyk dan ti ben dro jo ug dy mo pro gra mas. Ben drie ji svei ka tos sau gos rei ka la vi mai“ (to liau – Hi gie nos nor ma);

31.2. su da ro są ly gas mo ki niui mo ky tis mo ki nių, mo ki nių ir mo ky to jų, ki tų mo kyk los dar buo to jų pa-
gar ba vie nas ki tam grįs to je, psi cho lo giš kai, dva siš kai ir fi ziš kai svei ko je ir sau gio je ap lin ko je, lai ku pa ste bi 
ir ne dels da ma su stab do pa ty čių ir smur to ap raiš kas, už tik ri na hi gie nos rei ka la vi mų ne vir ši jan tį mo ky mo si 
krū vį;

31.3. su da ro są ly gas mo ki niui ug dy tis ben drą sias kom pe ten ci jas, ak ty viai veik ti, ty ri nė ti, ben drau ti ir 
ben dra dar biau ti įvai rio se veik lo se ir fi zi nė se bei vir tu a lio se ap lin ko se, da lį for ma lio jo ir ne for ma lio jo švie ti-
mo veik lų or ga ni zuo da ma už mo kyk los ri bų (gam to je, mu zie juo se, įvai rio se įstai go se ir pan.).   

32. Į mo kyk los ug dy mo tu ri nį in teg ruo ja ma Svei ka tos ug dy mo ben dro ji pro gra ma, pa tvir tin ta Lie tu vos 
Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2012 m. rug pjū čio 31 d. įsa ky mu Nr. V-1290 „Dėl Svei ka tos ug dy-
mo ben dro sios pro gra mos pa tvir ti ni mo“, ir pri ima mas spren di mas dėl jos įgy ven di ni mo bū dų (in teg ruo ti į 
ki tų da ly kų tu ri nį, įgy ven din ti per ne for ma lio jo švie ti mo veik las, skir ti at ski rą lai ką pro gra mai įgy ven din ti 
ar kt.).

33. Mo kyk lo je re ko men duo ja ma su da ry ti są ly gas mo ki niui kas dien tu rė ti fi ziš kai ak ty vią per trau ką tarp 
pa mo kų, ne trum pes nę kaip 25 min. 

34. Mo kyk la pla nuo ja ir or ga ni zuo ja kryp tin gus svei kos gy ven se nos, svei ka tos sau go ji mo ir stip ri ni mo 
ren gi nius. 

35. Mo kyk la ug dy mo(si) ap lin ką ku ria, va do vau da ma si Hi gie nos nor ma, Ug dy mo pro gra mų ap ra šais.

PENK TA SIS SKIR SNIS
UG DY MO DI FE REN CI JA VI MAS

36. Mo ki niai ski ria si sa vo pa tir ti mi, mo ty va ci ja, in te re sais, sie kiais, ge bė ji mais, mo ky mo si sti liu mi, pa-
sie ki mų ly giu ir kt., tai le mia skir tin gus mo ky mo si po rei kius. Di fe ren ci juo tu ug dy mu at si žvel gia ma į šiuos 
po rei kius, nes mo ki niui tu ri bū ti pri tai ko mi mo ky mo si už da vi niai ir už duo tys, ug dy mo tu ri nys, me to dai, 
mo ky mo(si) prie mo nės, tem pas, mo ky mo si ap lin ka ir ski ria mas lai kas. Di fe ren ci juo to ug dy mo tiks las – su-
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da ry ti są ly gas kiek vie nam mo ki niui sėk min giau mo ky tis. Juo taip pat kom pen suo ja mi bren di mo, mo ky mo si 
tem po ne to ly gu mai, at si ran dan tys ver ti ka laus skirs ty mo kla sė mis pa gal mo ki nių am žių sis te mo je.

37. Di fe ren ci ja vi mas ga li bū ti tai ko mas:
37.1. mo ki niui in di vi du a liai;
37.2. mo ki nių gru pei:
37.2.1. pa sie ki mų skir tu mams ma žin ti, ga bu mams plė to ti, pri tai kant įvai rias mo ky mo si stra te gi jas;
37.2.2. tam tik roms veik loms at lik ti (pro jek ti niai, ti ria mie ji mo ki nių dar bai, bran dos dar bai, dar bo gru-

pės), su da rant miš rias ar ba pa na šių po lin kių, in te re sų mo ki nių gru pes.
38. Mo ki nių per skirs ty mas ar pri sky ri mas gru pei, ne pa žei džian tis jų pri klau sy mo nuo la ti nės kla sės ben-

druo me nei, ga li bū ti trum po lai ko tar pio – tik tam tik roms už duo tims at lik ti ar ba tam tik ro da ly ko pa mo-
koms. Dėl per gru pa vi mo tiks lų ir prin ci pų tu ri bū ti ta ria ma si su mo ki nių tė vais (glo bė jais, rū pin to jais), 
jis ne tu ri da ry ti ža los mo ki nio sa vi ver tei, to les nio mo ky mo si ga li my bėms, mo ki nių san ty kiams kla sė je ir 
mo kyk lo je.

39. Mo kyk la ana li zuo ja, kaip ug dy mo pro ce se įgy ven di na mas di fe ren ci ja vi mas, in di vi du a li za vi mas, ko kį 
po vei kį jis da ro pa sie ki mams ir pa žan gai, pri ima spren di mus dėl to les nio ug dy mo di fe ren ci ja vi mo. Pri imant 
spren di mus, at si žvel gia ma į mo ki nio mo ky mo si mo ty va ci ją ir ug dy mo tu ri nio pa si rin ki mą, in di vi du a lią pa-
žan gą ir są mo nin gai ke lia mus mo ky mo si tiks lus.

ŠEŠ TA SIS SKIR SNIS
MO KY MO SI PA SIE KI MŲ GE RI NI MAS IR MO KY MO SI PA GAL BOS TEI KI MAS 

40. Mo kyk la pri va lo su da ry ti są ly gas kiek vie nam mo ki niui mo ky tis pa gal jo ge bė ji mus ir pa siek ti kuo 
aukš tes nius pa sie ki mus.

41. Mo kyk la, įgy ven di nan ti pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, pa ski ria as me nį, at sa kin gą už mo ky mo si 
pa sie ki mų ge ri ni mą ir mo ky mo si pa gal bos or ga ni za vi mą.

42. Mo ky mo si pa gal bos or ga ni za vi mas ap rė pia ne tik pri ima mus spren di mus ir įgy ven di na mas prie mo-
nes, bet ir tų prie mo nių po vei kio ana li zę. Ben drų jų ug dy mo pla nų 43–51 punk tuo se nu ma ty tas prie mo nes 
re ko men duo ja ma tai ky ti mo kyk lo je, įgy ven di nan čio je pa grin di nio ug dy mo pro gra mą.

43. Mo ky mo si pro ce sas mo kyk lo je tu ri bū ti nuo lat ste bi mas ir lai ku nu sta to mi mo ki niui ky lan tys mo ky-
mo si sun ku mai. Apie at si ra du sius mo ky mo si sun ku mus in for muo ja mi mo kyk los švie ti mo pa gal bos spe cia-
lis tai, mo ki nio tė vai (glo bė jai, rū pin to jai) ir kar tu ta ria ma si, kaip bus or ga ni zuo ja ma veiks min ga mo ky mo si 
pa gal ba.

44. Mo ky mo si pa gal bą mo ki niui bū ti na su teik ti, kai jo pa sie ki mų ly gis (vie no ar ke lių da ly kų) že mes nis, 
nei nu ma ty ta Pa grin di nio ug dy mo ben dro sio se pro gra mo se, ir mo ki nys ne da ro pa žan gos; kai kon tro li nis 
dar bas įver ti na mas ne pa ten ki na mai; kai mo ki nys dėl li gos ar ki tų prie žas čių pra lei do  da lį pa mo kų ir pan. 

45. Mo ky mo si pa gal ba tei kia ma lai ku, at si žvel giant į mo kan čio mo ky to jo ar švie ti mo pa gal bos spe cia-
lis to re ko men da ci jas, ir tu ri ati tik ti mo ki nio mo ky mo si ga lias. Mo ky mo si pa gal bos tei ki mo daž nu mas ir 
in ten sy vu mas pri klau so nuo jos po rei kio mo ki niui, at si žvel giant į mo kan čio mo ky to jo re ko men da ci jas.

46. Mo kyk la, kel da ma už da vi nį pa ge rin ti mo ki nių pa sie ki mus kon kre čio se sri ty se, tu ri at si žvelg ti į mo-
ki nių po rei kius, tė vų lū kes čius, mo kyk los kon teks tą, pa si rink ti veiks min gas prie mo nes šiems už da vi niams 
įgy ven din ti. 

47. Mo ky mo si pa gal bą re ko men duo ja ma teik ti:
47.1. pir miau sia pa mo ko je kaip grįž ta mą jį ry šį, pa gal jį ne del siant tu ri bū ti ko re guo ja mas mo ki nio mo-

ky ma sis, pri tai kant tin ka mas mo ky mo(si) už duo tis, me to di kas ir kt.;
47.2. ski riant trum pa lai kes ar il ga lai kes kon sul ta ci jas, ku rių truk mę re ko men duo ja mo kan tis mo ky to jas 

ar nu sta to mo kyk la pa gal mo ky mo si pa gal bos po rei kį;
47.3. or ga ni zuo jant pa čių mo ki nių pa gal bą ki tiems mo ki niams;
47.4. ki tu mo kyk los pa si rink tu bū du.
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48. Tei kiant mo ky mo si pa gal bą, ga li bū ti su da ro mos mo ki nių, ku riems rei kia pa na šaus po bū džio pa gal-
bos, gru pės. Šios gru pės ga li bū ti su da ro mos ir iš gre ti mų kla sių mo ki nių. Iš skir ti niais at ve jais mo ky mo si 
pa gal ba ga li bū ti ski ria ma ir in di vi du a liai.

49. Mo kyk los ug dy mo pla ne re ko men duo ja ma nu ma ty ti mo ky mo si pa gal bos or ga ni za vi mo ir įgy ven di-
ni mo bū dus (pa vyz džiui, kon sul ta ci jų mo ki niui ar mo ki nių gru pei sky ri mas ir pan.).

50. Sie kiant pa ge rin ti mo ki nių pa žan gą ir pa sie ki mus, re ko men duo ja ma:
50.1. su teik ti pa gal bą pir miau sia tiems mo ki niams, ku rių pa sie ki mai že mi ar ba aukš čiau si;
50.2. su da ry ti są ly gas mo kyk lo je at lik ti na mų dar bų už duo tis; 
50.3. stip rin ti mo ki nių mo ty va ci ją kryp tin gai veik ti, sie kiant mo ky mo si tiks lų;
50.4. to bu lin ti mo kyk los mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų ver ti ni mo tvar ką, itin daug dė me sio ski riant 

for muo ja ma jam ver ti ni mui pa mo ko je, diag nos ti niam ver ti ni mui.
50.5. su da ry ti są ly gas mo ky to jams to bu lin ti ug dy mo in di vi du a li za vi mo me to di ką, pri rei kus pa si telk ti 

švie ti mo pa gal bos spe cia lis tus ug dy mo tu ri niui pla nuo ti ir lai ku ko re guo ti, at si žvel giant į mo ki nių mo ky-
mo si pa gal bos po rei kius;

50.6. su da ry ti ga li my bes mo ky to jams to bu lin ti pro fe si nes ži nias, ypač da ly ki nes kom pe ten ci jas ir ge bė ji-
mus, or ga ni zuo ti ug dy mo pro ce są įvai rių ge bė ji mų ir po rei kių mo ki niams;

50.7. ak ty viau įtrauk ti į vai ko ug dy mo pro ce są mo ki nio tė vus (glo bė jus, rū pin to jus), ne tik spren džiant 
vai kų ug dy mo si pro ble mas, bet ir tei kiant įvai rią mo ky mo si pa gal bą, su pa žin di nant su dar bo ir pro fe si jų 
pa sau liu, or ga ni zuo jant mo kyk los gy ve ni mą.

51. Mo kyk lai, įgy ven di nan čiai pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, re ko men duo ja ma mo kyk los veik los pla-
ne nu ma ty ti prie mo nes, skir tas mo ki nių pa sie ki mams ge rin ti, ar ba pa reng ti mo ki nių pa sie ki mų ge ri ni mo 
prie mo nių pla ną, at si žvel giant į esa mus mo ki nių pa sie ki mus, na cio na li nių ir tarp tau ti nių mo ki nių pa sie ki-
mų ty ri mų duo me nis. 

52. Pa mo kas, skir tas mo ki nio ug dy mo po rei kiams ten kin ti, mo ky mo si pa gal bai teik ti, pa grin di nio ug-
dy mo pro gra mo je ga li ma nau do ti:

52.1. pa mo koms-kon sul ta ci joms, ku rios skir tos mo ky mo si pa gal bai teik ti;
52.2. pa si ren ka mie siems da ly kams mo ky ti;
52.3. da ly ko mo du liams mo ky ti;
52.4. da ly ko pa pil do moms pa mo koms;
52.5. su tei kiant pa gal bą na mų dar bams ruoš ti;
52.6. kla sei da ly ti į ma žes nes gru pes (pvz., prak ti kos ir eks pe ri men ti niams dar bams, kū no kul tū rai ir kt.);
52.7. ki tiems mo ki nio ug dy mo po rei kiams ten kin ti.

SEP TIN TA SIS SKIR SNIS
MO KYK LOS IR MO KI NIŲ TĖ VŲ (GLO BĖ JŲ, RŪ PIN TO JŲ)  

BEN DRA DAR BIA VI MAS

53. Mo kyk los ug dy mo pla ne re ko men duo ja ma nu sta ty ti mo ki nių tė vų (glo bė jų, rū pin to jų) ir mo kyk los 
ben dra dar bia vi mo for mas, nu ma tant mo ki nių tė vų (glo bė jų, rū pin to jų) ga li my bes kar tu su mo ky to jais ir 
mo ki niais da ly vau ti pla nuo jant, įgy ven di nant ug dy mo pro ce są, ap ta riant mo ki nių pa sie ki mus ir pa žan gą, 
pri imant spren di mus dėl mo kyk los prie mo nių ug dy mo(si) ko ky bei ge rin ti.

54. Mo kyk la tu ri už tik rin ti, kad mo ky to jai ir mo ki nių tė vai (glo bė jai, rū pin to jai) in for ma ci ja apie mo-
ki nių mo ky mą si, pa sie ki mus ir pa žan gą, mo ky mo si po rei kius ir mo ty va ci ją, iš ki lu sius sun ku mus keis tų si 
abi pu siš kai ir lai ku. Tė vai (glo bė jai, rū pin to jai) tu ri pa dė ti mo kyk lai spręs ti pro ble mas, su si ju sias su vai ko 
mo ky mo si pa sie ki mų ge ri ni mu. 

55. Mo kyk la, įgy ven di nan ti pa grin di nio ug dy mo pro gra mos pir mą ją da lį, tu ri kon sul tuo ti ir ska tin ti 
mo ki nių tė vus:

55.1. su kur ti mo ki niams tin ka mą edu ka ci nę ap lin ką na muo se; 
55.2. sa vo pa grįs tais lū kes čiais mo ty vuo ti vai ką mo ky tis;
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55.3. pa dė ti vai kams mo ky tis na muo se;
55.4. su da ry ti ga li my bes vai kams da ly vau ti ne for ma lio jo švie ti mo veik lo se, iš sa ky ti mo kyk los to bu li ni-

mo lū kes čius.

AŠ TUN TA SIS SKIR SNIS
DA LY KŲ MO KY MO IN TEN SY VI NI MAS

56. Mo kyk la ga li ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se dve jiems me tams nu sta ty tą pa mo kų skai čių skir ti 
trum pes niam lai ko tar piui, kad mo ki niai, in ten sy viau mo ky da mie si, da ly ko ben dro jo je pro gra mo je nu ma-
ty tus pa sie ki mus pa siek tų per trum pes nį lai ko tar pį.

57. Mo kyk los ug dy mo pla ne re ko men duo ja ma nu ro dy ti: ko kių da ly kų mo ky mą nu ma toma in ten sy vin ti, 
kaip tai bus or ga ni zuo ja ma ir ver ti na ma. 

58. Mo kyk la, or ga ni zuo da ma ug dy mo pro ce są, ga li in ten sy vin ti da ly kų mo ky mą per die ną, sa vai tę, 
moks lo me tus ar nu sta ty ti ki to kį mo ky mo si pe ri odą. In ten sy vi nant mo ky mą si:

58.1. per die ną da ly kui mo ky ti ga li ma skir ti ne vie ną, o ke le tą vie na po ki tos vyks tan čių pa mo kų, taip 
su da rant są ly gas or ga ni zuo ti eks pe ri men tus gam tos moks lų pa mo ko se, pro jek ti nius dar bus ir kt.;

58.2. pa mo kas nu ma ty ti ne po vie ną kiek vie nai die nai, bet po dau giau tik ke le tui sa vai tės die nų;
58.3. per moks lo me tus tam tik rą lai ko tar pį, pa vyz džiui, ant rą jį pus me tį ar pan., da ly ko mo ky tis re ko-

men duo ja ma in ten sy viau.
59. Spren di mus dėl da ly kų in ten sy vi ni mo mo ki niams, ku rie mo ko si pa gal pa grin di nio ar vi du ri nio ug-

dy mo pro gra mą, pri ima mo kyk la, de rin da ma mo kyk los ir mo ki nių mo ky mo si po rei kius; in ten sy vi nant da-
ly ko mo ky mą, tu ri bū ti iš lai ko mas ben dras pa mo kų, skir tų da ly kui per dve jus me tus, skai čius ir ne vir ši ja-
mas mak si ma lus pa mo kų skai čius per sa vai tę, nu sta ty tas pa gal Hi gie nos nor mą.

60. Do ri nio ug dy mo da ly ko mo ky mą ga li ma in ten sy vin ti tik įgy ven di nant vi du ri nio ug dy mo pro gra mą.

DE VIN TA SIS SKIR SNIS
UG DY MO TU RI NIO IN TEG RA VI MAS

61. Mo kyk la, siek da ma op ti mi zuo ti mo ki nių mo ky mo si krū vius, į ug dy mo tu ri nį ga li in teg ruo ti ke lių 
da ly kų tu ri nio te mas ar pro ble mas. 

62. At si žvel giant į mo kyk los kon teks tą, į mo kyk los ug dy mo tu ri nį:
62.1. in teg ruo ja ma Al ko ho lio, ta ba ko ir ki tų psi chi ką vei kian čių me džia gų var to ji mo pre ven ci jos pro gra-

ma, pa tvir tin ta Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2006 m. ko vo 17 d. įsa ky mu Nr. ISAK-494 
„Dėl Al ko ho lio, ta ba ko ir ki tų psi chi ką vei kian čių me džia gų var to ji mo pre ven ci jos pro gra mos pa tvir ti ni-
mo“, Ren gi mo šei mai ir ly tiš ku mo ug dy mo pro gra ma, pa tvir tin ta Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo 
mi nist ro 2007 m. va sa rio 7 d. įsa ky mu Nr. ISAK-179 „Dėl Ren gi mo šei mai ir ly tiš ku mo ug dy mo pro gra mos 
pa tvir ti ni mo“, Ug dy mo kar je rai pro gra ma, pa tvir tin ta Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 
2014 m. sau sio 15 d. įsa ky mu Nr. V-72 „Dėl Ug dy mo kar je rai pro gra mos pa tvir ti ni mo“;

62.2. re ko men duo ja ma in teg ruo ti Pa grin di nio ug dy mo et ni nės kul tū ros ben drą ją pro gra mą, pa tvir tin tą 
Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2012 m. ba lan džio 12 d. įsa ky mu Nr. V-651 „Dėl Pa grin-
di nio ug dy mo et ni nės kul tū ros ben dro sios pro gra mos ir vi du ri nio ug dy mo et ni nės kul tū ros ben dro sios 
pro gra mos pa tvir ti ni mo“, Vi du ri nio ug dy mo et ni nės kul tū ros ben drą ją pro gra mą, pa tvir tin tą Lie tu vos Res-
pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2012 m. ba lan džio 12 d. įsa ky mu Nr. V-651 „Dėl Pa grin di nio ug dy mo 
et ni nės kul tū ros ben dro sios pro gra mos ir vi du ri nio ug dy mo et ni nės kul tū ros ben dro sios pro gra mos pa tvir-
ti ni mo“, ir ki tas mo kyk los ug dy mo tu ri niui ak tu a lias pre ven ci nes pro gra mas.

63. Mo kyk la, iš ana li za vu si nu ma to mų in teg ruo ti pro gra mų tiks lus, tu ri nį ir ry šį su ben drų jų pro gra mų 
tiks lais ir tu ri niu, at si žvelg da ma į mo kyk los tiks lus ir kon teks tą, pri ima spren di mus dėl pro gra mų įgy ven di-
ni mo for mos. Pro gra mos ga li bū ti: 
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63.1. in teg ruo ja mos į da ly ko ar da ly kų ug dy mo tu ri nį;
63.2. siū lo mos mo ki niui kaip lais vai pa si ren ka mi da ly kai;
63.3. įgy ven di na mos kaip pri va lo mi da ly kai;
63.4. įgy ven di na mos, ski riant tam mo ky mo si die nų per moks lo me tus; 
63.5. įgy ven di na mos kaip ne for ma lio jo vai kų švie ti mo veik lų da lis;
63.6. įgy ven di na mos ki tu mo kyk los pa si rink tu bū du.
64. Mo kyk la, pri ėmu si spren di mą dėl ku rių nors pro gra mų in teg ra vi mo į mo kyk los ug dy mo tu ri nį, tu-

ri pa si rink ti ati tin ka mus pla na vi mo, or ga ni za vi mo, mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų ver ti ni mo ir fik sa vi mo 
bū dus.

65. Die ny ne in teg ruo ja mų jų pa mo kų ap skai tai už tik rin ti re ko men duo ja ma nu ro dy ti: 
65.1. in teg ruo ja mą te mą da ly kui skir ta me ap skai tos pus la py je, jei in teg ruo ja mo ji pro gra ma in teg ruo ja-

ma į da ly ko tu ri nį. Jei in teg ruo ja mas ke lių da ly kų tu ri nys ir pa mo ko je dir ba ke li mo ky to jai, in teg ruo ja mų 
da ly kų pa mo kų tu ri nį die ny ne bū ti na įra šy ti tų da ly kų ap skai tai skir tuo se pus la piuo se; 

65.2. in teg ruo ja mą ją pro gra mą kaip at ski ro da ly ko įgy ven di ni mą, jei in teg ruo ja mo ji  pro gra ma įgy ven-
di na ma kaip at ski ras da ly kas, ski riant pa mo kas;

65.3. in teg ruo ja mą ją pro gra mą kaip at ski ro da ly ko įgy ven di ni mą jei tam ski ria mos at ski ros mo ky mo si 
die nos per moks lo me tus;

65.4. ki tu mo kyk lo je su tar tu fik sa vi mo bū du.
66. Mo kyk la ana li zuo ja mo ki nių pa sie ki mus ir pa žan gą mo kan tis pa si rink tu bū du įgy ven di na mą in teg-

ruo ja mą ją pro gra mą ir pri ima spren di mus dėl įgy ven di ni mo ko ky bės ge ri ni mo ar to les nio tu ri nio in teg ra-
vi mo, taip pat ste bi, kaip ug dy mo pro ce se įgy ven di na mas ug dy mo tu ri nio in teg ra vi mas, kaip mo ki niams 
se ka si pa siek ti da ly kų ben dro sio se pro gra mo se nu ma ty tus re zul ta tus, ir pri ima spren di mus dėl to les nio mo-
ky mo or ga ni za vi mo bū do.

67. In teg ruo tas da ly ko ir už sie nio kal bos mo ky mas(is) – tai da ly ko tu ri nio mo ky mas(is) už sie nio kal ba. 
To kio mo ky mo(si) tiks las – da ly ko ir kal bi nių kom pe ten ci jų ug dy mas. In teg ruo tas da ly ko ir už sie nio kal bos 
mo ky mas(is) ga li bū ti įgy ven di na mas: 

67.1. da ly ko ir už sie nio kal bų mo ky to jams pa ren gus mo ky mo pro gra mą – il ga lai kį pla ną. Pro gra mą ga li 
įgy ven din ti da ly ko mo ky to jas, už sie nio kal bos mo ky to jas ar ba da ly ko ir už sie nio kal bos mo ky to jas kar tu;

67.2. da ly ko ar ba už sie nio kal bos pa mo ko se, ar ba kaip da ly ko mo du lis, s ki riant pa gal po rei kį pa mo ką(ų) 
iš ug dy mo po rei kiams ir mo ky mo si pa gal bai teik ti pa mo kų.

DE ŠIM TA SIS SKIR SNIS 
MO KI NIŲ PA ŽAN GOS IR PA SIE KI MŲ VER TI NI MAS

68. Mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų ver ti ni mas yra mo kyk los ug dy mo tu ri nio da lis ir tu ri de rė ti su ke lia-
mais ug dy mo tiks lais ir ug dy mo pro ce so or ga ni za vi mu. Ver ti nant mo ki nių pa žan gą ir pa sie ki mus, ug dy mo 
pro ce se va do vau ja ma si Ben dro sio mis pro gra mo mis, Mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų ver ti ni mo sam pra ta, 
pa tvir tin ta Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2004 m. va sa rio 25 d. įsa ky mu Nr. ISAK-256 
„Dėl Mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų ver ti ni mo sam pra tos“ (to liau – Mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų ver ti-
ni mo sam pra ta), Ug dy mo pro gra mų ap ra šais. 

69. Nu ma tant mo ki nių, pra de dan čių mo ky tis pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, pa žan gos ir pa sie ki-
mų ver ti ni mą, at si žvel gia ma į Pra di nio ug dy mo pro gra mos bai gi mo pa sie ki mų ir pa žan gos ver ti ni mo ap ra-
še pa teik tą in for ma ci ją. Mo kyk los ug dy mo pla ne ar jo prie duo se ap ra šo mas mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų 
ver ti ni mas.

70. Pa grin di nio ug dy mo pro gra mo je dau giau dė me sio ne gu iki šiol tu ri bū ti ski ria ma mo ky tis pa de dan-
čiam for muo ja ma jam ver ti ni mui, t. y. mo ki nio mo ky mo si ste bė ji mui, lai ku tei kia mam at sa kui (grįž ta ma jam 
ry šiui) ir ug dy mo tu ri nio pri tai ky mui. Diag nos ti nis ver ti ni mas tu ri pa dė ti nu sta ty ti mo ki nio pa sie ki mus ir 
pa žan gą tam tik ro mo ky mo si eta po pra džio je ir pa bai go je, kad bū tų ga li ma nu ma ty ti to les nio mo ky mo si 
žings nius, su teik ti mo ky mo si pa gal bą sun ku mams įveik ti. Vi du ri nio ug dy mo pro gra mo je tai ko mas for muo-
ja ma sis ir diag nos ti nis ver ti ni mas.
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71. Mo ki nių pa sie ki mų pa tik ri ni mas diag nos ti kos tiks lais prieš mo ky mą ir mo ky mo pro ce se at lie ka mas 
re gu lia riai, kaip rei kia pa gal da ly ko mo ky mo si lo gi ką ir mo kyk los su si ta ri mus: mo ki niai at lie ka kon tro li nius 
dar bus ar ki tas ver ti ni mo už duo tis, ku rios pa ro do tam tik ro lai ko tar pio pa sie ki mus, yra įver ti na mos su tar ti-
ne for ma (pa žy miais ar kau pia mai siais ba lais ir kt.). At lie kant diag nos ti nį ver ti ni mą, ga li bū ti at si žvel gia ma 
į for muo ja mo jo ver ti ni mo me tu su rink tą in for ma ci ją. Diag nos ti nio ver ti ni mo in for ma ci ja bū ti na rem tis, 
ana li zuo jant mo ki nių pa žan gą ir po rei kius, ke liant to les nius mo ky mo ir mo ky mo si tiks lus.

72. Mo kyk la, siek da ma pa dė ti kiek vie nam mo ki niui pa gal išga les pa siek ti aukš tes nius ug dy mo(si) re zul-
ta tus:

72.1. pri tai ko mo ky mą pa gal mo ki nio ge bė ji mus, kad jis ga lė tų siek ti aukš tes nių re zul ta tų;
72.2. už tik ri na mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų ver ti ni mo bū dų ir for mų der mę mo kyk lo je (ypač mo ky-

to jams, dir ban tiems su ta pa čia kla se), re mia si ver ti ni mo me tu su kaup ta in for ma ci ja; 
72.3. in for muo ja mo ki nių tė vus (glo bė jus, rū pin to jus) apie mo ki nių mo ky mo si pa žan gą ir pa sie ki mus, 

va do vau da ma si Lie tu vos Res pub li kos as mens duo me nų tei si nės ap sau gos įsta ty mu ir mo kyk los nu sta ty ta 
tvar ka, pri rei kus ko re guo ja mo ki nio in di vi du a lų ug dy mo pla ną. Kar tu su mo ki nių tė vais (glo bė jais, rū pin to-
jais) ap ta ria mo ki nių da ro mą pa žan gą, mo ky mo si pa sie ki mus ir nu ma to, kaip juos ge rin ti ir pri tai ky ti tu ri nį.

73. Mo kyk la pri ima spren di mus dėl mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų, pa si ren ka mų jų da ly kų ir da ly kų 
mo du lių, in teg ruo ja mų jų pro gra mų ver ti ni mo bū dų, ver ti ni mo lai ko tarps nių, iš sky rus at ve jus, kai pa sie ki-
mų pa tik ri ni mo da tos nu sta ty tos švie ti mo ir moks lo mi nist ro.

74. Mo ki nių, ku rie mo ko si pa gal pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas, pa žan ga ir pa sie ki mai ver-
ti na mi pa gal Ben dro sio se pro gra mo se ap ra šy tus pa sie ki mus. Mo ki nių ži nios ir su pra ti mas, ži nių tai ky mo ir 
aukš tes nie ji mąs ty mo ge bė ji mai ver ti na mi pa žy miais (pa gal 10 ba lų ska lę). Mo kyk la ga li rink tis ki tus ver ti-
ni mo bū dus, pvz., ko men ta rus, kau pia muo sius taš kus ir kt., bet pri va lo nu ma ty ti įver ti ni mų kon ver ta vi mo į 
pa žy mius pa gal de šimt ba lę sis te mą bū dą ir lai ką.

75. Mo kyk lo je tiks liai nu ma to mi ver ti ni mo bū dai, ver ti ni mo lai ko tar piai, įver ti ni mo in for ma ci jos už ra-
šy mo for mos, jos ana li zės ir pa nau do ji mo bū dai.

76. Da ly kų mo ky mo si pa sie ki mai tri mest ro, pus me čio, mo du lio ar ki to lai ko tar pio pa bai go je įver ti na mi 
pa žy miu ar įra šu „įskai ty ta“ ar ba „ne įskai ty ta“. Įra šas „at leis ta“ įra šo mas, jei gu mo ki nys yra at leis tas pa gal 
gy dy to jo re ko men da ci ją ir mo kyk los va do vo įsa ky mą. 

77. Mo ki nių, ku rie mo ko si da ly kų mo du lių, pa sie ki mai ga li bū ti ver ti na mi pa žy miu ar ki tu bū du (įskai ta, 
kau pia muo ju ba lu ir kt.), jie ga li bū ti įskai to mi į ati tin ka mo da ly ko pro gra mos pa sie ki mų įver ti ni mą.

78. Spe cia lio sios me di ci ni nės fi zi nio pa jė gu mo gru pės mo ki nių pa sie ki mai kū no kul tū ros pra ty bo se ver-
ti na mi įra šu „įskai ty ta“ ar ba „ne įskai ty ta“.

VIE NUO LIK TA SIS SKIR SNIS
MO KI NIŲ MO KY MO SI KRŪ VIO RE GU LIA VI MAS

79. Mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mą, ne ga li bū ti dau giau kaip 7 
pa mo kos per die ną. 

80. Mo ki niui mo ky mo si krū vis per sa vai tę tu ri bū ti pa skirs ty tas pro por cin gai. Re ko men duo ja ma penk-
ta die nį or ga ni zuo ti ma žiau pa mo kų nei ki to mis sa vai tės die no mis. 

81. Tau so jant mo ki nio svei ka tą, op ti mi zuo jant mo ky mo si krū vius mo kyk lo je, vyk do ma mo ki nių mo ky-
mo si krū vio ir ski ria mų na mų dar bų ste bė se na:

81.1. or ga ni zuo ja mas mo ky to jų ben dra dar bia vi mas, ska ti na mas ug dy mo tu ri nio in teg ra vi mas, spren-
džia mi mo ki nių mo ky mo si krū vio op ti mi za vi mo klau si mai;

81.2. už tik ri na ma, kad mo ki niams per die ną ne bū tų ski ria mas dau giau kaip vie nas kon tro li nis dar bas. 
Apie kon tro li nį dar bą mo ki nius bū ti na in for muo ti ne vė liau kaip prieš sa vai tę. Ne re ko men duo ja mi kon tro-
li niai dar bai po li gos, atos to gų ar šven ti nių die nų.

82. Penk tų kla sių mo ki niams, ku rie pra de da mo ky tis pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mos pir mą ją da-
lį, re ko men duo ja ma skir ti mi ni ma lų pri va lo mų pa mo kų skai čių. Di des nis už mi ni ma lų pri va lo mų pa mo kų 
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skai čius da ly kams, pa si ren ka mie siems da ly kams, da ly kų mo du liams mo ky tis 5–8 ir 9–10, gim na zi jos I–II 
kla sių mo ki niams ski ria mas, su de ri nus su mo ki nių tė vais (glo bė jais, rū pin to jais). 

83. Mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, re ko men duo ja mas mak si ma lus pa-
mo kų skai čius per sa vai tę ga li bū ti ne dau giau nei 10 pro cen tų di des nis už mi ni ma lų mo ki niui ski ria mų 
pa mo kų skai čių, nu ro dy tą ben drų jų ug dy mo pla nų 123 ir 124 punk tuo se. Re ko men duo ja ma mo ky mo si 
pa gal bai or ga ni zuo ti skir ti trum pa lai kę ar il ga lai kę kon sul ta ci ją, at si žvel giant į mo ki nių mo ky mo si ga lias. 
Mo ki nių tė vai (glo bė jai, rū pin to jai) elek tro ni niu die ny nu ar ki tu bū du in for muo ja mi apie mo ki nio da ro mą 
pa žan gą, jam su teik tą mo ky mo si pa gal bą. Trum pos kon sul ta ci jos tei kiant pa gal bą ne įskai to mos į mo ki nio 
mo ky mo si krū vį.

84. Mo ki nys mo kyk los va do vo įsa ky mu ga li bū ti at lei džia mas nuo pa mo kų tų da ly kų, ku rių jis yra na cio-
na li nių ar tarp tau ti nių olim pia dų, kon kur sų per ei na muo sius moks lo me tus nu ga lė to jas, nuo dai lės, mu zi-
kos, šo kio, kū no kul tū ros, iš im ties at ve jais – ir nuo ki tų da ly kų pa mo kų (ar jų da lies) lan ky mo, jei jis mo ko si 
ne for ma lio jo vai kų švie ti mo ir for ma lų jį švie ti mą pa pil dan čio ug dy mo mo kyk lo se pa gal ati tin ka mas for ma-
lų jį švie ti mą pa pil dan čio ug dy mo pro gra mas (yra jas bai gęs) ar ki tas ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pro gra-
mas. Spren di mas pri ima mas, da ly ko, nuo ku rio pa mo kų mo ki nys at lei džia mas, mo ky to jui su si pa ži nus su 
for ma lų jį švie ti mą pa pil dan čio ug dy mo ar ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pro gra mo mis. Šių pro gra mų tu ri nys 
tu ri de rė ti su Ben drų jų pro gra mų tu ri niu. 

85. Mo ki nys, at leis tas nuo ati tin ka mų me nų ar spor to sri ties da ly kų pa mo kų, jų me tu ga li už si im ti ki ta 
veik la ar ba mo ky tis in di vi du a liai. Mo kyk la už tik ri na nuo pa mo kų at leis tų mo ki nių sau gu mą ir už im tu mą. 

86. Mo kyk la pri ima spren di mus dėl me nų ir spor to sri ties ar kū no kul tū ros da ly kų, o iš im ties at ve jais – 
ir ki tų da ly kų ver ti ni mų, gau tų, mo kan tis pa gal ne for ma lų jį švie ti mą pa pil dan čias pro gra mas, įskai ty mo ir 
kon ver ta vi mo į pa žy mius pa gal de šimt ba lę ver ti ni mo sis te mą.

DVY LIK TA SIS SKIR SNIS
NE FOR MA LIO JO VAI KŲ ŠVIE TI MO OR GA NI ZA VI MAS MO KYK LO JE

87. Mo kyk lo je vyk dant ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pro gra mas, re ko men duo ja ma:
87.1. siū ly ti mo ki niams pa si rink ti kuo įvai res nes jų po rei kius ati tin kan čias veik las;
87.2. vyk dy ti veik las pa trauk lio se ir sau gio se mo ki niui ap lin ko se, pa de dan čio se įgy ven din ti ne for ma lio-

jo vai kų švie ti mo tiks lus;
87.3. skir ti veik lai įgy ven din ti va lan das, at si žvel giant į veik los po bū dį, pe ri odiš ku mą, truk mę. Va lan dos 

nu sta to mos kiek vie nai ug dy mo pro gra mai vi siems moks lo me tams.
88. Mo kyk la kiek vie nų moks lo me tų pa bai go je įver ti na at ei nan čių moks lo me tų mo ki nių ne for ma lio jo 

švie ti mo po rei kius, pri rei kus juos tiks li na moks lo me tų pra džio je ir, at si žvelg da ma į juos, siū lo ne for ma lio jo 
švie ti mo pro gra mas.

89. Ne for ma lio jo vai kų švie ti mo gru pės mo ki nių skai čių mo kyk la nu sta to pa gal tu ri mas mo ky mo lė šas. 
Ne for ma lio jo vai kų švie ti mo pro gra mos ren gia mos, at si žvel giant į ben druo sius vals ty bės ir sa vi val dy bių 
biu dže tų fi nan suo ja mų pro gra mų kri te ri jus, tvir ti na mus švie ti mo ir moks lo mi nist ro.

TRY LIK TA SIS SKIR SNIS
UG DY MO PRO CE SO OR GA NI ZA VI MAS MO KYK LO JE, KU RIO JE ĮTEI SIN TAS 

TAU TI NĖS MA ŽU MOS KAL BOS MO KY MAS AR BA MO KY MAS  
TAU TI NĖS MA ŽU MOS KAL BA

90. Mo kyk lo je, ku rios nuo sta tuo se (įsta tuo se) įtei sin tas tau ti nės ma žu mos kal bos mo ky mas, jos mo ko ma 
pa gal gim to sios kal bos pro gra mą, ki tų da ly kų mo ko ma lie tu vių kal ba, iš sky rus už sie nio kal bos pro gra mą. 
Kai ku rių pa si ren ka mų jų da ly kų ga li bū ti mo ko ma tau ti nės ma žu mos kal ba.

91. Mo kyk lo je, ku rios nuo sta tuo se (įsta tuo se) įtei sin tas mo ky mas tau ti nės ma žu mos kal ba, pa grin di nio, 
vi du ri nio ug dy mo pro gra mos vyk do mos dvi kal bio ug dy mo bū du: tau ti nės ma žu mos kal ba ir lie tu vių kal ba. 
Kiek vie na mo kyk la už tik ri na tei sės ak tais nu sta ty tą mi ni ma lų da ly kų, ku rių mo ko ma lie tu vių kal ba, skai čių. 
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Jei tė vai (glo bė jai, rū pin to jai) ar mo ki niai pa gei dau ja lie tu vių kal ba mo ky tis dau giau da ly kų, nei nu sta ty ta 
tei sės ak tais, mo kyk la pri va lo už tik rin ti pa si rink tų da ly kų mo ky mą. Or ga ni zuo jant ug dy mo pro ce są, va-
do vau ja ma si Ug dy mo lie tu vių kal ba ben dro jo ug dy mo ir ne for ma lio jo švie ti mo mo kyk lo je tvar kos ap ra šu, 
pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2011 m. spa lio 14 d. įsa ky mu Nr. V-1856 „Dėl 
Ug dy mo lie tu vių kal ba ben dro jo ug dy mo ir ne for ma lio jo švie ti mo mo kyk lo je tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“.

92. As mens, tu rin čio tei sę nuo lat ar lai ki nai gy ven ti Lie tu vos Res pub li ko je, vai kams, esant ga li my bei, su-
da ro mos są ly gos mo ky tis gim to sios kal bos.

KE TU RIO LIK TA SIS SKIR SNIS
AS ME NŲ, BAI GU SIŲ UŽ SIE NIO VALS TY BĖS AR  

TARP TAU TI NĖS OR GA NI ZA CI JOS PA GRIN DI NIO, VI DU RI NIO UG DY MO 
PRO GRA MOS DA LĮ AR PRA DI NIO, PA GRIN DI NIO UG DY MO PRO GRA MĄ, 

UG DY MO OR GA NI ZA VI MAS

93. Mo kyk la apie at vy ku sį mo ki nį, bai gu sį už sie nio vals ty bės, tarp tau ti nės or ga ni za ci jos pa grin di nio, 
vi du ri nio ug dy mo pro gra mos da lį ar pra di nio, pa grin di nio ug dy mo pro gra mą (to liau – tarp tau ti nė ben dro-
jo ug dy mo pro gra ma), in for muo ja vals ty bi nės mo kyk los (biu dže ti nės įstai gos) sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas 
įgy ven di nan čią ins ti tu ci ją, sa vi val dy bės mo kyk los (biu dže ti nės įstai gos) sa vi val dy bės vyk do mą ją ins ti tu ci ją 
ar jos įga lio tą as me nį, vals ty bi nės ir sa vi val dy bės mo kyk los (vie šo sios įstai gos) ir ne vals ty bi nės mo kyk los 
sa vi nin ką (da ly vių su si rin ki mą) ir nu ma to jo mo ky mą si.

94. Mo kyk la, pri im da ma mo ki nį, bai gu sį tarp tau ti nę ben dro jo ug dy mo pro gra mą ar jos da lį, pri pa žįs ta 
mo ki nio mo ky mo si re zul ta tus ir juos įskai to (pa gal pa teik tus do ku men tus). Mo kyk la tuo at ve ju, jei as muo 
yra bai gęs tarp tau ti nę ben dro jo ug dy mo pro gra mą (pra di nio ar pa grin di nio ug dy mo), ta čiau ne tu ri do ku-
men to, įtei si nan čio mo ky mo si pa sie ki mus, nu sta to jo mo ky mo si pa sie ki mų ati tik tį mo ky mo si pa sie ki mams, 
nu ma ty tiems Pa grin di nio ar Vi du ri nio ug dy mo ben dro sio se pro gra mo se.

95. Mo kyk la pa ren gia at vy ku sio mo ki nio, bai gu sio tarp tau ti nės ben dro jo ug dy mo pro gra mos da lį ar vi są 
pro gra mą, in teg ra ci jos į mo kyk los ben druo me nę pla ną, iš ana li zuo ja, ko kia pa gal ba bū ti na sėk min gai mo ki-
nio adap ta ci jai, pri rei kus pa ren gia mo ki nio in di vi du a lų ug dy mo pla ną:

95.1. nu ma to adap ta ci nio lai ko tar pio orien ta ci nę truk mę;
95.2. pa si tel kia mo ki nius sa va no rius, pa dė sian čius at vy ku siam mo ki niui sklan džiai įsi trauk ti į mo kyk los 

ben druo me nės gy ve ni mą;
95.3. nu ma to kla sės va do vo, mo ky to jų dar bą su at vy ku siu mo ki niu ir mo ki nio tė vais (glo bė jais, rū pin-

to jais);
95.4. or ga ni zuo ja mo ky to jų kon sul ta ci jas, in di vi du a lias veik las ug dy mo pro gra mų skir tu mams lik vi duo ti;
95.5. nu ma to at vy ku sio mo ki nio in di vi du a lios pa žan gos ste bė ji mą per adap ta ci nį lai ko tar pį;
95.6. siū lo ne for ma lio jo vai kų švie ti mo veik las, ku rios pa dė tų mo ki niui grei čiau in teg ruo tis.
96. Mo kyk la nu sta to at vy ku sio mo ki nio, bai gu sio tarp tau ti nės ben dro jo ug dy mo pro gra mos da lį ar vi są 

pro gra mą, po rei kius mo ky tis lie tu vių kal bos ir or ga ni zuo ja:
96.1. in di vi du a lų lie tu vių kal bos mo ky mą si ir švie ti mo pa gal bą, jei at vy kęs mo ki nys yra pa jė gus per 

adap ta ci nį lai ko tar pį pa siek ti pa ten ki na mą pa grin di nio ug dy mo lie tu vių kal bos pro gra mos ir vi du ri nio ug-
dy mo lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros pro gra mos pa sie ki mų ly gį;

96.2. jei at vy kęs mo ki nys vi sai ne mo ka lie tu vių kal bos, mo kyk la, su de ri nu si su tė vais, mo ki niui siū lo 
mo ky tis vie na kla se že miau, nei jis tu rė tų pa gal baig tą už sie nio vals ty bės, tarp tau ti nės or ga ni za ci jos pa grin-
di nio, vi du ri nio ug dy mo pro gra mos da lį ar pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, ir in teg ruo ja at vy ku sį mo ki nį į 
kla sę, ku rio je jis kar tu su ki tais lan ko da lį pa mo kų, o ki tą da lį mo ko si lie tu vių kal bos iš ly gi na mo jo je kla sė je 
ar gru pė je;

96.3. jei per 95.1 pa punk ty je nu ma ty tą adap ta ci nį lai ko tar pį mo ki nys ne pa sie kia pa gal su da ry tą in di vi-
du a lią pro gra mą nu ma ty to pa ten ki na mo pa grin di nio ug dy mo lie tu vių kal bos pro gra mos ar vi du ri nio ug-
dy mo lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros pro gra mos pa sie ki mų ly gio, mo ki niui siū lo ma mo ky tis iš ly gi na mo jo je 
kla sė je ar gru pė je (moks lo me tus ar trum pes nį lai ko tar pį);
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96.4. per adap ta ci nį lai ko tar pį, taip pat mo kan tis iš ly gi na mo jo je kla sė je ar gru pė je mo ki nio pa sie ki mai 
pa žy miais ne ver ti na mi, ta čiau fik suo ja ma mo ki nio da ro ma pa žan ga.

PEN KIO LIK TA SIS SKIR SNIS
MO KI NIŲ MO KY MAS NA MIE

97. Mo ki nių mo ky mas na mie or ga ni zuo ja mas, va do vau jan tis Mo ki nių mo ky mo sta cio na ri nė je as mens 
svei ka tos prie žiū ros įstai go je ir na muo se or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos 
švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2012 m. rug sė jo 26 d. įsa ky mu Nr. V-1405 „Dėl Mo ky mo sta cio na ri nė je as mens 
svei ka tos prie žiū ros įstai go je ir na muo se or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, ir Mo ky mo si for mų ir 
mo ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šu.

98. Mo ki niai na mie mo ko mi sa va ran kiš ku ar (ir) nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du. Nuo-
to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du mo ki niai ga li bū ti mo ko mi tik pri ta rus gy dy to jų kon sul ta ci nei 
ko mi si jai. Mo ki niui, mo ko mam na mie, mo kyk la, su de ri nu si su mo ki nio tė vais (glo bė jais, rū pin to jais) ir at-
si žvelg da ma į gy dy to jų kon sul ta ci nės ko mi si jos re ko men da ci jas, pa ren gia in di vi du a lų ug dy mo pla ną.

99. Sa va ran kiš ku mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du na mie mo ko mam mo ki niui 5–6 kla sė se ski ria ma 
12 sa vai ti nių pa mo kų, 7–8 kla sė se – 13, 9–10, gim na zi jos I–II kla sė se – 15, gim na zi jos III– IV kla sė se – 14. 
Da lį pa mo kų gy dy to jų kon sul ta ci nės ko mi si jos lei di mu mo ki nys ga li lan ky ti mo kyk lo je ar ba mo ky tis nuo-
to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du. Mo ki niams, ku rie mo ko si na mie nuo to li niu mo ky mo pro ce so 
or ga ni za vi mo bū du pa vie nio mo ky mo si for ma,  ski ria ma iki 15 pro cen tų, gru pė je – iki 40 pro cen tų ben drų-
jų ug dy mo pla nų 123, 124 ir 137 punk tuo se nu sta ty to pa mo kų skai čiaus mo ki niui per sa vai tę. 

100. Su de ri nus su mo ki nio tė vais (glo bė jais, rū pin to jais), mo kyk los va do vo įsa ky mu mo ki nys ga li ne si-
mo ky ti me nų, dai lės, mu zi kos, tech no lo gi jų ir kū no kul tū ros. Die ny ne ir mo ki nio in di vi du a lia me ug dy mo 
pla ne prie da ly kų, ku rių mo ki nys ne si mo ko, įra šo ma „at leis ta“. Da lis pa mo kų, gy dy to jo lei di mu lan ko mų 
mo kyk lo je, įra šo ma į mo ki nio in di vi du a lų ug dy mo pla ną. Mo kyk los spren di mu mo ki niui, ku ris mo ko si na-
muo se, ga li bū ti ski ria ma iki 2 pa pil do mų pa mo kų per sa vai tę. Šias pa mo kas siū lo ma pa nau do ti mo kyk los 
nuo žiū ra mo ki nio pa sie ki mams ge rin ti.

ŠE ŠIO LIK TA SIS SKIR SNIS
MO KY MO SI OR GA NI ZA VI MAS IŠ LY GI NA MO SIO SE KLA SĖ SE AR GRU PĖ SE

101. Iš ly gi na mo sios kla sės (at ski rais at ve jais – gru pės) ga li bū ti stei gia mos sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas 
įgy ven di nan čios ins ti tu ci jos, sa vi nin ko (da ly vių su si rin ki mo) spren di mu, ku riuo nu sta to ma pri ėmi mo į iš-
ly gi na mą sias kla ses, gru pes tvar ka ir nu ma to mos fi nan sa vi mo ga li my bės.

102. Mo kyk la, ku rio je stei gia ma iš ly gi na mo ji kla sė ar gru pė, ren gia iš ly gi na mo sios kla sės ar gru pės ug-
dy mo pla ną ir pa mo kų tvar ka raš tį:

102.1. mo ki niai iš ly gi na mo jo je kla sė je ar gru pė je ga li mo ky tis vi sų tos kla sės ug dy mo pla no da ly kų, tik 
tam tik ros ug dy mo sri ties (lie tu vių kal bos, ki tų kal bų, gam ta moks li nių, so cia li nių, me nų, tiks lių jų moks-
lų) da ly kų ar vie no da ly ko. Iš ly gi na mo jo je kla sė je ar gru pė je ne ga li bū ti ma žiau kaip 5 mo ki niai (iš sky rus 
mo ki nius, ku rie mo kė si pa gal tarp tau ti nę ben dro jo ug dy mo pro gra mą, – jiems iš ly gi na mo ji lai ki no ji gru pė 
lie tu vių kal bai mo ky tis ga li bū ti stei gia ma ir esant ma žes niam mo ki nių skai čiui);

102.2. kla sės ar gru pės ug dy mo pla nas su da ro mas taip, kad di džiau sias mo ki nio pa mo kų skai čius per 
sa vai tę ne vir šy tų 28 pa mo kų. Ne for ma lio jo švie ti mo pa mo kų (ar ba veik lų), skir tų mo ki nio ug dy mo po rei-
kiams ten kin ti, skai čius ne tu ri vir šy ti 10 sa vai ti nių pa mo kų;

102.3. mo ki niams ga li bū ti siū lo ma įvai rių da ly kų mo du lių: pa sie ki mų spra goms kom pen suo ti, da ly ko 
ži nioms ir ge bė ji mams gi lin ti, nau jam da ly ko tu ri niui iš mok ti ir kt.
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SEP TY NIO LIK TA SIS SKIR SNIS
UG DY MO OR GA NI ZA VI MAS JUNG TI NĖ SE KLA SĖ SE

103. Mo kyk la, pla nuo da ma mo kyk los ug dy mo tu ri nio įgy ven di ni mą, nu ma to, ku rių da ly kų pa mo kas 
jung ti nė je kla sė je or ga ni zuos vi siems kla sės mo ki niams vie nu me tu, o ku riais at ve jais – at ski rai. Mo kyk lo je 
ste bi ma ir ana li zuo ja ma jung ti nė se kla sė se mo ki nių da ro ma pa žan ga ir, ne pa si tei si nus nu ma ty tam pa mo kų 
or ga ni za vi mui, jis mo ty vuo tai kei čia mas.

104. Įgy ven di nant pa grin di nio ug dy mo pro gra mos pir mą jį kon cen trą, 5–8 kla sės ga li bū ti jun gia mos po 
dvi, ge riau siais bū dais sie kiant Pa grin di nio ug dy mo ben dro sio se pro gra mo se nu ma ty tų pa sie ki mų.

105. Jung ti nei kla sei, ku rio je mo ko si 5–6 kla sių mo ki niai, ski ria mos 33 pa mo kos, 6–7 kla sių mo ki niai – 
34 pa mo kos, 7–8 kla sių mo ki niai – 36 pa mo kos. Jun giant ki taip, 5 ir 7 kla sių mo ki nius, ski ria mos 34, 5 ir 8 
kla sių mo ki nius – 38, 6 ir 8 kla sių mo ki nius – 38 pa mo kos. Kiek vie nai jung ti nei kla sei ski ria ma po 4 ne for-
ma lio jo švie ti mo pa mo kas.

AŠ TUO NIO LIK TA SIS SKIR SNIS
LAI KI NŲ JŲ GRU PIŲ SU DA RY MAS, KLA SIŲ DA LI JI MAS

106. Mo kyk la, įgy ven din da ma pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas, nu sta to lai ki no sios gru pės 
dy dį pa gal skir tas mo ky mo lė šas. Mo ki nių skai čius lai ki no jo je gru pė je ne ga li bū ti di des nis nei nu sta ty tas 
di džiau sias mo ki nių skai čius kla sė je. 

107. Mo kyk los ug dy mo tu ri niui įgy ven din ti kla sė da li ja ma į gru pes ar ba su da ro mos lai ki no sios gru pės:
107.1. do ri niam ug dy mui, jei gu tos pa čios kla sės mo ki niai yra pa si rin kę ir ti ky bą, ir eti ką;
107.2. už sie nio kal boms, lie tu vių kal bai (vals ty bi nei) ir lie tu vių kal bai (gim ta jai) dau gia kal bė je ap lin ko je 

esan čio se mo kyk lo se, ku rių są ra šą tvir ti na Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ras, jei kla sė je 
mo ko si ne ma žiau kaip 21 mo ki nys.

108. Kla sė ga li bū ti da li ja ma į gru pes ar ba su da ro mos lai ki no sios gru pės in for ma ci nių tech no lo gi jų ir 
tech no lo gi jų da ly kams mo ky ti. Mo ki niai da li ja mi į gru pes, at si žvel giant į dar bo vie tų ka bi ne tuo se skai čių, 
ku rį nu sta to Hi gie nos nor ma.

109. Kla sė į gru pes ga li bū ti da li ja ma ir su da ro mos lai ki no sios gru pės mo ky mo si, švie ti mo pa gal bai teik ti 
(pa vyz džiui, kon sul ta ci joms ir pan.), da ly kams mo ky ti, gam tos moks lų da ly kų eks pe ri men ti niams dar bams 
at lik ti, pa nau do jant mo ki nio ug dy mo po rei kiams ten kin ti ir pa sie ki mams ge rin ti skir tas pa mo kas, bet tik 
tuo at ve ju, jei gu mo kyk lai pa kan ka mo ky mo lė šų. 
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II sky rius
Pa grin di nio ug dy mo pro gra mos vyk dy mas

PIR MA SIS SKIR SNIS
PA GRIN DI NIO UG DY MO PRO GRA MOS VYK DY MO BEN DRO SIOS NUO STA TOS

110. Mo kyk la, vyk dy da ma pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, va do vau ja si: Pa grin di nio ug dy mo ben dro sio-
mis pro gra mo mis, Mo ky mo si for mų ir mo ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šu, Ug dy mo pro gra mų ap ra šu 
ir ki tais tei sės ak tais, reg la men tuo jan čiais pa grin di nio ug dy mo pro gra mų vyk dy mą. Mo ki niui ga li bū ti su-
da ro mos są ly gos rink tis da ly kų mo du lius pa gal po lin kius ir ge bė ji mus, va do vau jan tis Mo ky mo si kryp čių 
pa si rin ki mo ga li my bių di di ni mo 14–19 me tų mo ki niams mo de lio ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos 
švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2008 m. ko vo 15 d. įsa ky mu Nr. ISAK-715 „Dėl Mo ky mo si kryp čių pa si rin ki-
mo ga li my bių di di ni mo 14–19 me tų mo ki niams mo de lio ap ra šo pa tvir ti ni mo“ (to liau – Mo ky mo si kryp čių 
pa si rin ki mo ga li my bių di di ni mo 14–19 me tų mo ki niams mo de lio ap ra šas).

111. Mo kyk la nu sta to ir ski ria adap ta ci nį lai ko tar pį pra de dan tiems mo ky tis pa gal pa grin di nio ug dy mo 
pro gra mos pir mą ją ir ant rą ją da lis ir nau jai at vy ku siems mo ki niams. Sie kiant pa dė ti mo ki niams sėk min gai 
adap tuo tis, re ko men duo ja ma į šią veik lą įtrauk ti kla sei va do vau jan tį mo ky to ją, mo ki nius sa va no rius, mo-
kyk los švie ti mo pa gal bos spe cia lis tus ir kt. Da lį ug dy mo pro ce so moks lo me tų pra džio je siū lo ma or ga ni zuo-
ti ne pa mo kų for ma. Per adap ta ci nį lai ko tar pį re ko men duo ja ma mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų pa žy miais 
ne ver tin ti.

112. So cia li nė-pi lie ti nė veik la mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, yra pri va-
lo ma. Per moks lo me tus so cia li nei-pi lie ti nei veik lai pri va lo ma skir ti ne ma žiau kaip 5 pa mo kas (va lan das). 
Re ko men duo ja ma mo kyk lai pri im ti spren di mą, at si žvel giant į mo ki nių am žių, šiai veik lai skir ti iki 20 ir 
dau giau pa mo kų (va lan dų) per moks lo me tus. Skir tin go am žiaus mo ki niams re ko men duo ja ma nu ma ty ti 
skir tin gą so cia li nės-pi lie ti nės veik los pa mo kų (va lan dų) skai čių, t. y. pra dė ti nuo 5 pa mo kų ir, at si žvel giant 
į am žių, va lan dų skai čių di din ti iki 20 ir dau giau per moks lo me tus. So cia li nė-pi lie ti nė veik la tu ri bū ti fik-
suo ja ma die ny ne. Re ko men duo ja ma, kad mo ki niai sa vo so cia li nės-pi lie ti nės veik los įro dy mus kaup tų pa tys, 
nau do da miesi e. ap lan ku, pa vyz džiui, At vi ro je in for ma vi mo, kon sul ta vi mo, orien ta vi mo sis te mo je (AI KOS).

113. Mo kyk la pri ima spren di mus dėl so cia li nės-pi lie ti nės veik los įgy ven di ni mo, at si žvelg da ma į pi lie-
tiš ku mo ug dy mą, mo kyk los ben druo me nės tra di ci jas, vyk do mus pro jek tus, kul tū ri nes bei so cia li za ci jos 
pro gra mas ir pan. Or ga ni zuo jant so cia li nę-pi lie ti nę veik lą, re ko men duo ja ma nu ma ty ti ga li my bę mo ki niui 
at lik ti ją sa va ran kiš kai ar ben dra dar biau jant su aso cia ci jo mis bei sa vi val dos ins ti tu ci jo mis ir kt.

114. Mo kyk la, for muo da ma mo kyk los pa grin di nio ug dy mo pro gra mos tu ri nį, pri va lo už tik rin ti mi ni-
ma lų Pa grin di nio ug dy mo ben dro sioms pro gra moms įgy ven din ti ski ria mų pa mo kų skai čių per sa vai tę, nu-
sta ty tą ben drų jų ug dy mo pla nų 123 ir 124 punk tais. Ji ga li siū ly ti mo ki niams rink tis pa gi lin to da ly kų mo ky-
mo si pro gra mas, pa nau do ti pa mo kas, skir tas mo ki nio ug dy mo po rei kiams ten kin ti ir mo ky mo si pa gal bai 
teik ti mo kan tis:

114.1. už sie nio kal bos ir kū no kul tū ros, o lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros – tik mo ki niams, ku rie mo ko si 
tau ti nių ma žu mų kal ba (5 kla sė je); 

114.2. ki tų da ly kų kaip da ly ko mo du lių (pa grin di nio ug dy mo pro gra mos ant ro jo je da ly je);
114.3. pa gal kryp tin go me ni nio ug dy mo pro gra mą.
115. Mo kyk la, for muo da ma ir įgy ven din da ma mo kyk los ug dy mo tu ri nį, ga li:
115.1. di din ti ar ma žin ti (per skirs ty ti) iki 10 pro cen tų da ly kui mo ky tis ski ria mų pa mo kų skai čių. Per-

skirs ty ti da ly kams ski ria mas pa mo kas ga li ma tarp ke le to da ly kų ar tarp vi sų; 
115.2. iki 10 pro cen tų da ly kui skir tų pa mo kų or ga ni zuo ti ne pa mo kų for ma, o pro jek ti ne ar ki to kia mo-

ki niams pa trauk lia veik la ir ne mo kyk los ap lin ko je. Mo kyk lo je ga li bū ti su si ta ria ma, pa vyz džiui, ko kio mis 
kon kre čio mis die no mis per moks lo me tus bus mo ko ma si ne pa mo kų for ma; 

115.3. da lį mo kyk los ug dy mo tu ri nio įgy ven din ti per pa žin ti nei ir kul tū ri nei veik lai skir tą lai ką;
115.4. da ly kų ben drų jų pro gra mų tu ri nį 9–10, gim na zi jos I–II kla sė se skai dy ti į mo du lius, ku rių tu ri nys 

ir skai čius pa si ren ka mas, at si žvel giant į mo ki nių po rei kius ir da ly ko ben dro jo je pro gra mo je nu ma ty tus mo-
ki nių pa sie ki mus. Ug dy mo pro gra mą įgy ven din ti per da ly kų mo du lius;



23

2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO  
UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI

115.5. 9–10 ir gim na zi jos I–II kla sė se ben drą kla sei skir tą pa mo kų skai čių tarp da ly kų pa skirs ty ti ki taip, 
nei nu ro do ma ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tuo se, iš lai kant tą pa tį da ly kų skai čių ir ne vir ši jant 
mi ni ma laus kla sei ski ria mo pa mo kų skai čiaus per moks lo me tus. Mo kyk la, nu spren du si da ly kams mo ky ti 
skir ti ki to kį pa mo kų skai čių, nei nu ma ty ta ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se, tu ri už tik rin ti Pa grin di nio ug-
dy mo ben dro sio se pro gra mo se nu ma ty tų mo ky mo si re zul ta tų pa sie ki mą. Spren di mą skir ti ki to kį pa mo kų 
skai čių, nei nu ma ty ta ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se, sa vi val dy bės mo kyk la (biu dže ti nė įstai ga) su de ri na 
su sa vi val dy bės vyk do mą ja ins ti tu ci ja ar jos įga lio tu as me niu, vals ty bi nė mo kyk la (biu dže ti nė įstai ga) – su 
sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan čia ins ti tu ci ja, vals ty bi nė ir sa vi val dy bės mo kyk la (vie šo ji įstai ga) ir 
ne vals ty bi nė mo kyk la – su sa vi nin ku (da ly vių su si rin ki mu);

115.6. per skirs ty ti ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tuo se nu sta ty tą pa mo kų skai čių tarp da ly kų 
iki 50 pro cen tų, kai ug dy mo tu ri nio įgy ven di ni mą pro duk ty viojo mo ky mosi būdu or ga ni zuo ja mo kyk los, 
ku rių są ra šą tvir ti na Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ras.

116. Pa grin di nio ug dy mo pro gra mos pa mo kos, skir tos mo ki nio ug dy mo po rei kiams ten kin ti ir mo ky-
mo si pa gal bai teik ti, pir miau sia tu ri bū ti pa nau do ja mos mo ky mo(si) pa sie ki mams ge rin ti: il ga lai kėms ir 
trum pa lai kėms kon sul ta ci joms, mo ki nio pa si rink tiems da ly kams ar da ly kų mo du liams mo ky tis, di fe ren ci-
juo to ug dy mo tu ri niui įgy ven din ti ir ki tai veik lai.

117. Mo ki niui, ku ris mo ko si nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du pa vie nio mo ky mo si for
ma, in di vi du a liam mo ky mui ski ria ma iki 15 pro cen tų, o tiems, ku rie mo ko si gru pi nio mo ky mo si for ma, 
gru pė mis – iki 40 pro cen tų ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tuo se nu sta ty to sa vai ti nio pa mo kų skai
čiaus.

118. Mo ki niai, ku rie iš vyks ta gy ven ti ar (ir) mo ky tis į už sie nį, ga li mo ky tis lie tu vių kal bos, Lie tu vos is to-
ri jos, Lie tu vos ge og ra fi jos da ly kų nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du. No rin tie ji mo ky tis krei-
pia si į mo kyk lą, vyk dan čią nuo to li nį mo ky mą. Mo ki niams, ku rie mo ko si nuo to li niu mo ky mo pro ce so or-
ga ni za vi mo bū du gru pi nio mo ky mo si for ma, lie tu vių kal bai mo ky ti ski ria ma 50 pro cen tų, Lie tu vos is to ri jai, 
Lie tu vos ge og ra fi jai – 30 pro cen tų, o tiems, ku rie mo ko si nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du 
pa vie nio mo ky mo si for ma, – iki 15 pro cen tų ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124, 137 punk tuo se (kas die niam 
mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dui) nu sta ty to mi ni ma laus sa vai ti nio pa mo kų skai čiaus. Mo kant nuo to-
li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, mo ky mo truk mė ga li bū ti trum pes nė ne gu 45 min. Mo ky to jų 
dar bo lai ko ap skai tai or ga ni zuo ti mo ky mo si pe ri odai su muo ja mi po 45 min.

ANT RA SIS SKIR SNIS
UG DY MO SRI ČIŲ MO KY MO OR GA NI ZA VI MAS 

119. Mo kyk la už tik ri na raš tin gu mo, ypač skai ty mo ge bė ji mų, ug dy mą per vi sų da ly kų pa mo kas: 
119.1. pri ima mi ben dri kal bos ug dy mo rei ka la vi mai mo kyk lo je;
119.2.  mo ky to jai už duo tis nau do ja ir skai ty mo ge bė ji mams, ir lie tu vių kal bai ug dy ti; at krei pia mo ki nių 

dė me sį į kal bi nės raiš kos lo giš ku mą, tei gi nių ar gu men ta vi mą, nuo sek lu mą; 
119.3. mo ky to jai ska ti na mo ki nius sa va ran kiš kai, riš liai ir tai syk lin gai reikš ti min tis žo džiu ir raš tu per 

vi sų da ly kų pa mo kas.
120. Ugdymo sritys. Pa grin di nio ug dy mo pro gra mą su da ro šios ug dy mo sri tys: do ri nis ug dy mas (eti ka 

ir ti ky ba), kal bos (lie tu vių gim to ji kal ba, ki tos gim to sios kal bos, lie tu vių vals ty bi nė kal ba, už sie nio kal bos), 
ma te ma ti ka, gam ta moks li nis ug dy mas (bio lo gi ja, che mi ja, fi zi ka), so cia li nis ug dy mas (is to ri ja, ge og ra fi ja, 
pi lie tiš ku mo ug dy mas, eko no mi ka ir ver slu mas, psi cho lo gi ja), me ni nis ug dy mas (dai lė, mu zi ka, šo kis, te at-
ras, šiuo lai ki niai me nai), in for ma ci nės tech no lo gi jos, tech no lo gi jos, kū no kul tū ra, ben drų jų kom pe ten ci jų 
ir gy ve ni mo įgū džių ug dy mas. 

121. Do ri nis ug dy mas. Do ri nio ug dy mo da ly ką (tra di ci nės re li gi nės ben druo me nės ar ben dri jos ti ky bos 
ar eti kos da ly ką) mo ki niui iki 14 me tų pa ren ka tė vai (glo bė jai, rū pin to jai), o nuo 14 me tų mo ki nys sa va ran-
kiš kai ren ka si pats. Sie kiant už tik rin ti mo ky mo si tęs ti nu mą ir nuo sek lu mą, eti ką ar ba ti ky bą re ko men duo-
ja ma rink tis dve jiems me tams (5–6, 7–8, 9–10, gim na zi jos I–II kla sėms). 
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122. Kal bos. 
122.1. Lie tu vių kal ba ir li te ra tū ra.
122.1.1. Mo kyk la, for muo da ma ug dy mo tu ri nį, ga li:
122.1.1.1. siū ly ti mo ki niams rink tis pa si ren ka muo sius da ly kus lie tu vių kal bos įgū džiams for muo ti ir 

skai ty mo ge bė ji mų pa sie ki mams ge rin ti, kal bos var to ji mo prak ti kai ar kt.;
122.1.1.2. mo ki niams, ku rie ne pa sie kia lie tu vių kal bos Pa grin di nio ug dy mo ben dro jo je pro gra mo je nu-

ma ty to pa ten ki na mo ly gio, su da ry ti są ly gas pa ša lin ti mo ky mo si spra gas (skir ti kon sul ta ci jų, or ga ni zuo ti 
mo ky mą si lai ki no jo je gru pė je ir kt.);

122.1.1.3. in teg ruo ti lie tu vių kal bos ir pi lie tiš ku mo pa grin dų mo ky mą, lais vės ko vų is to ri jai ski riant ne 
ma žiau kaip 18 pa mo kų;

122.1.1.4. jei mo ki nys yra mo kę sis pa gal tarp tau ti nę ben dro jo ug dy mo pro gra mą, mo ky ti lie tu vių kal bos 
re ko men duo ja ma pa gal jam su da ry tą in di vi du a lų ug dy mo pla ną:

122.1.1.4.1. skir ti pa pil do mų pa mo kų, kon sul ta ci jų, su da ry ti ga li my bes sa va ran kiš kai mo ky tis;
122.1.1.4.2. mo kyk los nu sta ty tu lai ko tar piu pa sie ki mus ver tin ti pa gal in di vi du a lius mo ky mo si pa sie ki-

mus;
122.1.1.4.3. siū ly ti rink tis mo kyk los pa reng tas ir mo kyk los va do vo pa tvir tin tas pa si ren ka mų jų da ly kų, 

da ly kų mo du lių pro gra mas. Ren giant šias pro gra mas, re ko men duo ja ma va do vau tis Ben drai siais for ma lio jo 
švie ti mo pro gra mų rei ka la vi mais.

122.2. Mo ki niams, ku rie mo kė si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą mo kyk lo je, ku rio je įtei sin tas mo-
ky mas tau ti nės ma žu mos kal ba, ir no ri tęs ti mo ky mą si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą mo kyk lo je 
lie tu vių mo ko mą ja kal ba, su da ro mos są ly gos pa siek ti ben dro jo je pro gra mo je nu ma ty tus pa sie ki mus:

122.2.1. vie ne rius moks lo me tus jiems ga li bū ti ski ria ma 1 pa pil do ma lie tu vių kal bos pa mo ka per sa vai tę; 
122.2.2. jei kla sė je ar ke lio se kla sė se yra 5 ar dau giau to kių mo ki nių, jų gru pei mo ky ti ski ria ma 2 ar dau-

giau pa pil do mų pa mo kų, at si žvel giant į mo kyk los tu ri mas mo ky mo lė šas. 
122.3. Už sie nio kal bos.
122.3.1. Už sie nio kal bos, pra dė tos mo ky tis pa gal pra di nio ug dy mo pro gra mą, to liau mo ko ma si kaip pir-

mo sios iki pa grin di nio ug dy mo pro gra mos pa bai gos.
122.3.2. Ant ro sios už sie nio kal bos mo ky ti pri va lo ma nuo 6 kla sės, iš sky rus mo kyk las, ku rio se mo ko ma 

tau ti nės ma žu mos kal ba. Tė vai (glo bė jai, rū pin to jai) mo ki niui iki 14 me tų pa ren ka, o mo ki nys nuo 14 iki 16 
me tų tė vų (glo bė jų, rū pin to jų) su ti ki mu pats ren ka si ant rą ją už sie nio kal bą: an glų, lat vių, len kų, pran cū zų, 
ru sų, vo kie čių ar kt. Mo kyk la pri va lo su da ry ti ga li my bę rink tis ant rą ją už sie nio kal bą iš ne ma žiau kaip dvie-
jų už sie nio kal bų (ne įskai tant mo ki nių pir mo sios už sie nio kal bos, ku rios mo kė si kaip anks ty vo sios už sie nio 
kal bos pa gal pra di nio ug dy mo pro gra mą ir to liau tę sia mo ky mą si pagal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą) 
ir są ly gas mo ky tis pa si rink tos kal bos. Kal bai mo ky ti ga li bū ti ski ria ma ir dau giau pa mo kų, ne gu nu ro dy ta 
ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tuo se, jei mo kyk lai pa kan ka mo ky mo lė šų. Tė vų (glo bė jų, rū pin to-
jų) pa gei da vi mu ant ro sios už sie nio kal bos ga li ma pra dė ti mo ky ti ir nuo 5 kla sės, jei už ten ka mo ky mo lė šų.

122.3.3. Bai giant pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, re ko men duo ja ma or ga ni zuo ti už sie nio kal bų pa sie ki-
mų pa tik ri ni mą cen tra li zuo tai pa reng tais kal bos mo kė ji mo ly gio nu sta ty mo te stais (pa tei kia mais per duo-
me nų per da vi mo sis te mą KEL TAS).

122.3.4. Pa grin di nio ug dy mo pro gra mo je už tik ri na mas pra dė tų mo ky tis už sie nio kal bų mo ky mo si tęs-
ti nu mas. Keis ti už sie nio kal bą ne bai gus pa grin di nio ug dy mo pro gra mos ga li ma tik to kiu at ve ju, jei gu mo-
ki nio no ri mos mo ky tis už sie nio kal bos pa sie ki mų ly gis ne že mes nis, nei nu ma ty ta tos kal bos ben dro jo je 
pro gra mo je, ar ba jei mo ki nys yra at vy kęs iš ki tos Lie tu vos ar už sie nio mo kyk los ir šiuo me tu lan ko ma mo-
kyk la dėl ob jek ty vių prie žas čių ne ga li su da ry ti mo ki niui ga li my bės toliau mo ky tis pra dė tos kal bos. Ga vus 
mo ki nio tė vų (glo bė jų, rū pin to jų) su ti ki mą raš tu, mo ki niui su da ro mos są ly gos pra dė ti mo ky tis už sie nio 
kal bos, ku rios mo ko si kla sė, ir įveik ti pro gra mų skir tu mus:

122.3.4.1. vie ne rius moks lo me tus jam ski ria ma ne ma žiau nei vie na pa pil do ma už sie nio kal bos pa mo ka 
per sa vai tę;

122.3.4.2. su si da rius mo ki nių gru pei, ku rios dy dį nu ma to mo kyk la, at si žvel giant į mo ky mo lė šas, vi sai 
gru pei ski ria mos dvi pa pil do mos pa mo kos;
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122.3.4.3. jei mo ki nys yra bai gęs tarp tau ti nės ben dro jo ug dy mo pro gra mos da lį ar vi są pro gra mą ir mo-
kyk la nu sta to, kad jo vie nos už sie nio kal bos pa sie ki mai yra aukš tes ni, nei nu ma ty ta Pa grin di nio ug dy mo 
ben dro sio se pro gra mo se, mo ki nio ir jo tė vų (glo bė jų, rū pin to jų) pa gei da vi mu mo kyk la įskai to mo ki nio pa-
sie ki mus ir kon ver tuo ja pagal de šimt ba lę ver ti ni mo sis te mą. Mo kyk la su da ro mo ki niui in di vi du a lų už sie nio 
kal bos mo ky mo si pla ną ir ga li my bę vie to je už sie nio kal bos pa mo kų lan ky ti pa pil do mas lie tu vių kal bos ar 
ki tos kal bos pa mo kas ki to se kla sė se;

122.3.4.4. jei gu mo ki nys yra at vy kęs iš ki tos mo kyk los ir, tė vams (glo bė jams, rū pin to jams) pri ta rus, pa-
gei dau ja tęs ti mo ky tis pra dė tą kal bą, o mo kyk la ne tu ri tos kal bos mo ky to jo:

122.3.4.4.1. mo ki niui su da ro mos są ly gos lan ky ti už sie nio kal bos pa mo kas ki to je mo kyk lo je, ku rio je 
vyks ta tos kal bos pa mo kos, su de ri nus su mo ki niu, mo ki nio tė vais (glo bė jais, rū pin to jais) ir su: sa vi nin ko 
tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan čia ins ti tu ci ja (vals ty bi nė mo kyk la (biu dže ti nė įstai ga)); sa vi val dy bės vyk do-
mą ja ins ti tu ci ja ar jos įga lio tu as me niu (sa vi val dy bės mo kyk la (biu dže ti nė įstai ga)); sa vi nin ko tei ses ir pa rei-
gas įgy ven di nan čia ins ti tu ci ja (vals ty bi nė ir sa vi val dy bės mo kyk la (vie šo ji įstai ga) ir ne vals ty bi nė mo kyk la). 
Ski riant pa mo kų skai čių, va do vau ja ma si ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tais;

122.3.4.4.2. mo ki nys ga li kal bos mo ky tis ne for ma lio jo švie ti mo įstai go je ir siek ti Pa grin di nio ug dy mo 
ben dro sio se pro gra mo se nu ro dy tų pa sie ki mų (pa gal Ben druo sius Eu ro pos kal bų met me nis). To kiais at ve-
jais jis pri va lo re gu lia riai pil dy ti sa vo Eu ro pos kal bų ap lan ką ir rink ti kal bos mo kė ji mo ly gį pa tvir ti nan čius 
do ku men tus. Juos tu ri pa teik ti mo kyk lai pa gal iš anks to pri im tą su si ta ri mą, ku ria me nu ma ty tas at si skai ty-
mo lai kas ir api brėž ti pa sie ki mų įver ti ni mo kri te ri jai.

122.4. Ma te ma ti ka. 
122.4.1. Mo ki nių ma te ma ti kos mo ky mo si mo ty va ci jai ska tin ti re ko men duo ja ma nau do tis Na cio na li nio 

eg za mi nų cen tro pa reng to mis ma te ma ti nio raš tin gu mo už duo ti mis. 
122.4.2. Ste bė ti mo ki nių ma te ma ti kos pa sie ki mus ir, re mian tis duo me ni mis (pa vyz džiui, stan dar ti zuo tų 

tes tų re zul ta tais), nu ma ty ti pa gal bą mo ki niams (už duo tis ir me to dus spra goms įveik ti), ku rių mo ky mo si 
pa sie ki mai že mi. 

122.4.3. Ug dant ga bius ma te ma ti kai vai kus nau do tis na cio na li nių olim pia dų, kon kur so „Ken gū ra“ už-
duo ti mis (ir spren di mų re ko men da ci jo mis) ir ki tais šal ti niais.

122.4.4. Nau do tis in for ma ci nė mis ko mu ni ka ci nė mis tech no lo gi jo mis, skait me ni nė mis mo ko mo sio mis 
prie mo nė mis. Ypač re ko men duo ja ma nau do tis at vi ro jo ko do di na mi nės ma te ma ti kos pro gra ma „Ge o Geb-
ra“, ap iman čia ge o met ri ją, al geb rą, sta tis ti ką. 

122.5. In for ma ci nės tech no lo gi jos.
122.5.1. 7–8 kla sė se ski ria mos 35 da ly ko pa mo kos. Sie kiant ma žin ti mo ki nių mo ky mo si krū vį, re ko-

men duo ja ma or ga ni zuo ti in teg ruo tą in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky mą, pa vyz džiui, 7 kla sė je pir mą pus-
me tį pa mo kas skir ti in for ma ci nių tech no lo gi jų ben dro sios pro gra mos kur sui (apie 50 pro cen tų me ti nių 
pa mo kų), o an trą pus me tį in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky ti in teg ruo tai su ki tais da ly kais (ki ti 50 pro cen tų 
pa mo kų), 8 kla sė je – at virkš čiai: pir mą pus me tį in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky ti in teg ruo tai (apie 50 pro-
cen tų me ti nių pa mo kų), o an trą pus me tį pa mo kas skir ti in for ma ci nių tech no lo gi jų ben dro sios pro gra mos 
kur sui (ki ti 50 pro cen tų pa mo kų).

122.5.2. In teg ruo jant da ly ko ir in for ma ci nių tech no lo gi jų pro gra mas, kai pa mo ką pla nuo ja ir da ly ko mo-
ky to ją kon sul tuo ja in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to jas ar pa mo ko je dir ba du mo ky to jai (da ly ko ir in for-
ma ci nių tech no lo gi jų), in for ma ci nių tech no lo gi jų mo ky to jo dar bas at ly gi na mas iš pa mo kų, skir tų mo ki nių 
ug dy mo po rei kiams ten kin ti. Da ly ko mo ky to jui tu rint pa kan ka mai skait me ni nio raš tin gu mo kom pe ten ci jų, 
nė ra bū ti na, kad pa mo ko je dirb tų du mo ky to jai.

122.5.3. 9–10 ir gim na zi jos I–II kla sių in for ma ci nių tech no lo gi jų kur są su da ro pri va lo mo ji da lis ir vie-
nas iš pa si ren ka mų jų pro gra ma vi mo prad me nų, kom piu te ri nės lei dy bos prad me nų ar ba tin kla la pių kū ri mo 
prad me nų mo du lių. Mo kyk la siū lo rink tis ne ma žiau kaip du mo du lius. Mo du lį ren ka si mo ki nys.

122.6. Gam ta moks li nis ug dy mas.
122.6.1. Gam tos moks lų mo ky ma sis grin džia mas re a liais ar ba vir tu a liais gam ta moks li niais gam tos reiš-

ki nių, pro ce sų, ob jek tų ty ri mais, ski riant dė me sį di na miš kos tik ro vės pro ble moms at pa žin ti ir spręs ti, pir-
miau sia – lo ka liu, vie tos ap lin kos ir ben druo me nės lyg me niu, o įgi jus pa tir ties – Lie tu vos ir glo ba liu lyg me-
niu. Gam ta moks li niai ty ri mai at lie ka mi ste bint, ana li zuo jant, eks pe ri men tuo jant, mo de liuo jant ar vyk dant 
ki tas prak ti nes veik las. Ska ti na mas mo ki nių ben dra dar bia vi mas ir (ar) ko man di nis dar bas. 
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122.6.2. At lie kant gam ta moks li nius ty ri mus nau do ja ma si tu ri mo mis mo kyk li nė mis prie mo nė mis, taip 
pat leng vai bui ty je ir gam to je ran da mo mis ir (ar) pa si ga mi na mo mis prie mo nė mis, kil no ja mo sio mis ir vir-
tu a lio sio mis la bo ra to ri jo mis, edu ka ci nė mis erd vė mis ir mo ky mo si iš tek liais už mo kyk los ri bų (moks lo par-
kų, uni ver si te tų, ver slo įmo nių la bo ra to ri jos, na cio na li niai par kai ir kt.).

122.6.3. Mo kyk lo je mo ky mo si ap lin ka tu ri bū ti pri tai ky ta eks pe ri men ti niams ir prak ti niams įgū džiams 
ug dy ti. Re ko men duo ja ma dvi gam tos moks lų pa mo kas or ga ni zuo ti vie na po ki tos, su da rant ga li my bes at lik-
ti il giau trun kan čius eks pe ri men ti nius dar bus ar pro jek tus. Eks pe ri men ti nių ir prak ti nių dar bų me tu kla sė 
ga li bū ti da li ja ma į gru pes, jei gu pa kan ka mo ky mo lė šų.

122.6.4. Eks pe ri men ti niams ir prak ti niams įgū džiams ug dy ti re ko men duo ja ma skir ti ne ma žiau kaip 
30–40 pro cen tų da ly kui skir tų pa mo kų per moks lo me tus.

122.6.5. Gam ta moks li niams pa sie ki mams ge rin ti, kad bū tų ge riau su pran ta mos vi suo me nės rai dos ten-
den ci jos, moks lo ir tech no lo gi jų pa žan ga ir ino va ci jų vaid muo, re ko men duo ja ma mo ki niams siū ly ti pa si-
ren ka muo sius da ly kus ir ne for ma lio jo švie ti mo veik las, pa vyz džiui, bio tech no lo gi jas, ro bo ti ką, mo de lia vi-
mą, ap lin ko sau gą, elek tro ni ką, 3D spaus di ni mą ir kt.

122.7. Tech no lo gi jos.
122.7.1. Mo ki niai, ku rie mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mos pir mą ją da lį (5–8 kla sė se), kiek-

vie no je kla sė je mo ko mi, pro por cin gai pa skirs tant lai ką tarp: mi ty bos, teks ti lės, kon struk ci nių me džia gų ir 
elek tro ni kos tech no lo gi jų pro gra mų.

122.7.2. Mo ki niams, pra de dan tiems mo ky tis pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mos ant rą ją da lį, tech-
no lo gi jų da ly kas pra si de da nuo pri va lo mo 17 va lan dų in teg ruo to tech no lo gi jų kur so. Šio kur so pro gra mos 
įgy ven di ni mas (in ten sy vi ni mas, eks kur si jos, su si ti ki mai ir kt.) tu ri bū ti nu ma ty tas mo kyk los ug dy mo pla ne.

122.7.3. Bai gę in teg ruo to tech no lo gi jų kur so pro gra mą mo ki niai pa gal sa vo in te re sus ir po lin kius ren ka si 
vie ną iš pri va lo mų tech no lo gi jų pro gra mų (mi ty bos, teks ti lės, kon struk ci nių me džia gų, elek tro ni kos, ga-
mi nių di zai no ir tech no lo gi jų). Mo kyk los ug dy mo pla ne tu ri bū ti nu ma to ma, ku riais at ve jais mo ki niai ga li 
keis ti pa si rink tą tech no lo gi jų pro gra mą.

122.7.4. Mo ki niams, ku rie mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mos ant rą ją da lį, ga li bū ti siū lo-
ma rink tis ki to kias tech no lo gi nio ug dy mo pro gra mas, mo kyk los su kur tas, at si žvel giant į spe ci fi nius mo ki-
nių po rei kius, mo ky mo si są ly gų ypa tu mus, mo kyk los ug dy mo tu ri nį (pa vyz džiui, mo kyk la, at si žvelg da ma 
į mo kyk los ug dy mo tu ri nio spe ci fiš ku mą, ga li pa reng ti bio tech no lo gi jos, ke ra mi kos, va rik li nių trans por to 
prie mo nių ir kt. pro gra mas). Bū ti na, kad mo ki niai, mo ky da mie si pa gal mo kyk los pa reng tas tech no lo gi nio 
ug dy mo pro gra mas, įgy tų pa sie ki mų, ar ti mų ar to ly gių nu ma ty tie siems pa grin di nio ug dy mo tech no lo gi jų 
ben dro jo je pro gra mo je.

122.7.5. Mo kyk la, ben dra dar biau da ma su pro fe si nio mo ky mo įstai ga, tech no lo gi jų pro gra mų tu ri nį ga li 
de rin ti su ati tin ka ma for ma lio jo pro fe si nio mo ky mo pro gra ma, o jai įgy ven din ti nau do tis pro fe si nio mo-
ky mo ba ze.

122.7.6. Mo kyk la vie toj tech no lo gi jų ga li siū ly ti rink tis pro fe si nio mo ky mo pro gra mos mo du lį, va do vau-
da ma si Ben dro jo ug dy mo tech no lo gi jų da ly kų ir pro fe si nio mo ky mo pro gra mos mo du lių už skai tos tvar-
kos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2008 m. ko vo 15 d. įsa ky mu Nr. 
ISAK-716 „Dėl Ben dro jo ug dy mo tech no lo gi jų da ly kų ir pro fe si nio mo ky mo  pro gra mos mo du lių už skai tos 
tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“.

122.8. So cia li nis ug dy mas.
122.8.1. Per so cia li nių moks lų pa mo kas mo ky mą si re ko men duo ja ma grįs ti ti ria mo jo po bū džio me to-

dais, dis ku si jo mis, ben dra dar bia vi mu, sa va ran kiš kai at lie ka mu dar bu ir in for ma ci nė mis ko mu ni ka ci nė mis 
tech no lo gi jo mis.

122.8.2. Sie kiant ge rin ti gim to jo kraš to (pa vyz džiui, ra jo no sa vi val dy bės, gy ven vie tės ir kt.) ir Lie tu vos 
vals ty bės pa ži ni mą, at si žvel giant į esa mas ga li my bes, da lį is to ri jos ir ge og ra fi jos pa mo kų re ko men duo ja ma 
or ga ni zuo ti ne tra di ci nė se ap lin ko se (mu zie juo se, lan ky ti no se is to ri nė se vie to se, vie tos sa vi val dos ins ti tu ci-
jo se, sau go mų te ri to ri jų lan ky to jų cen truo se), nau do tis vir tu a lio sio mis mo ky mo si ap lin ko mis.

122.8.3. Mo kyk la, for muo da ma ug dy mo tu ri nį, ga li 9–10 ir gim na zi jos I–II kla sių mo ki nių pro jek ti nio 
dar bo (ty ri mo, kū ry bi nių dar bų, so cia li nės veik los) ge bė ji mams ug dy ti skir ti 20–30 pro cen tų da ly kui skir tų 
pa mo kų lai ko per moks lo me tus. 
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122.8.4. Lais vės ko vų is to ri jai mo ky ti re ko men duo ja ma skir ti ne ma žiau kaip 18 pa mo kų, in teg ruo jant 
te mas į is to ri jos, lie tu vių kal bos ir pi lie tiš ku mo pa grin dų pa mo kas. 

122.8.5. Mo kyk los for muo ja mas so cia li nių moks lų ug dy mo tu ri nys tu rė tų teik ti ga li my bę:
122.8.5.1. mo ki niams rink tis pa si ren ka muo sius da ly kus: psi cho lo gi ją, et ni nę kul tū rą ir kt.; 
122.8.5.2. pri im ti spren di mą dėl is to ri jos 5–6 kla sės tu ri nio iš dės ty mo ei liš ku mo (pa vyz džiui, kur są pra-

dė ti nuo Eu ro pos is to ri jos epi zo dų ar ba in teg ruo ti Eu ro pos ir Lie tu vos is to ri jos epi zo dus); 
122.8.5.3. pri im ti spren di mą dėl is to ri jos ir pi lie tiš ku mo ug dy mo pa grin dų mo ky mo (pa vyz džiui, in teg-

ruo tai mo ky ti is to ri jos ir pi lie tiš ku mo, kai da lis pa sie ki mų įgy ja ma per da ly ko pa mo kas, o ki ta da lis – per 
ki to kią veik lą (pi lie tiš ku mo ak ci jas ir pan.)). Da ly va vi mas ak ci jo se ga li bū ti fik suo ja mas kaip pi lie tiš ku mo 
pa mo ka. Mo ki niams įro dy mus apie da ly va vi mą ak ci jo se re ko men duo ja ma kaup ti, nau do jan tis in for ma ci-
nė mis tech no lo gi jo mis, pa vyz džiui, e. ap lan ke ir kt.

122.8.6. Re ko men duo ja ma į is to ri jos, ge og ra fi jos, pi lie tiš ku mo ug dy mo pa grin dų da ly kų tu ri nį in teg-
ruo ti: Lie tu vos ir pa sau lio re a li jas, ku rios tu ri bū ti nuo lat ir sis te min gai at sklei džia mos ir ap ta ria mos su 
mo ki niais, na cio na li nio sau gu mo ir gy ny bos pa grin dų te mas, to kias kaip: na cio na li nio sau gu mo sam pra ta 
ir sis te ma Lie tu vos Res pub li ko je; ri zi kos veiks nių, grės mių ir pa vo jų ana li zė; Lie tu vos gy ny bos po li ti ka; 
in for ma ci niai ir ki ber ne ti niai ka rai: tiks lai, me to dai, in stru men tai; Lie tu vos Res pub li kos na cio na li nio sau-
gu mo pa grin dų įsta ty mas ir ki ti įgy ven di na mie ji gy ny bos ir ko vos su ko rup ci ja sri čių tei sės ak tai, ir ki tas 
pa na šias te mas.

122.9. Kū no kul tū ra. Kū no kul tū rai ski riant 2 va lan das per sa vai tę, bū ti na su da ry ti są ly gas vi siems mo-
ki niams pa pil do mai rink tis jų po mė gius ati tin kan čias ak ty vaus ju dė ji mo pra ty bas (pa vyz džiui., plau ki mo, 
šo kio, te ni so ir pan.) per ne for ma lio jo švie ti mo veik lą mo kyk lo je ar ne for ma lio jo vai kų švie ti mo įstai go je. 
Mo kyk la tvar ko mo ki nių, lan kan čių šias pra ty bas, ap skai tą.

122.9.1. Kū no kul tū rai mo ky tis ga li bū ti su da ro mos at ski ros mer gai čių ir ber niu kų gru pės iš pa ra le lių ar 
gre ti mų kla sių mo ki nių (pavyzdžiui, 5A ir 5B ar 7A ir 8B). Jei pa kan ka mo ky mo lė šų, kla sė ga li bū ti da li ja-
ma į gru pes.

122.9.2. Or ga ni zuo jant kū no kul tū ros pa mo kas pa tal po se, tu ri bū ti at si žvel gia ma į Hi gie nos nor mos rei-
ka la vi mus.

122.9.3. Spe cia lio sios me di ci ni nės fi zi nio pa jė gu mo gru pės mo ki niams su da ro ma ga li my bė rink tis fi zi nį 
ak ty vu mą. Mo kyk la nu ma to, kaip or ga ni zuo ti šių mo ki nių ug dy mą. Re ko men duo ja ma mo ki niams su da ry ti 
ga li my bę rink tis vie ną iš siū lo mų fi zi nio ak ty vu mo for mų:

122.9.3.1. pa gal li gų po bū dį iš įvai rių kla sių su da ro mos 7–12 mo ki nių gru pės, ku rioms ski ria mos 2 pa-
mo kos per sa vai tę;

122.9.3.2. mo ki niai ga li da ly vau ti pa mo ko se su pa grin di ne gru pe, bet pra ti mai ir krū vis jiems ski ria mi 
pa gal gy dy to jo re ko men da ci jas ir at si žvel giant į sa vi jau tą;

122.9.3.3. tė vų (glo bė jų, rū pin to jų) pa gei da vi mu mo ki niai ga li lan ky ti svei ka tos gru pes ne mo kyk lo je.
122.9.4. Pa ren gia mo sios me di ci ni nės fi zi nio pa jė gu mo gru pės mo ki niams krū vis ir pra ti mai ski ria mi, 

at si žvel giant į jų li gų po bū dį ir svei ka tos būk lę. Ne ski ria ma ir ne at lie ka ma pra ti mų, ga lin čių ska tin ti li gų 
pa ū mė ji mą. Dėl li gos po bū džio ne ga lin tie siems at lik ti įpras tų už duo čių mo ky to jas ski ria al ter na ty vias at si-
skai ty mo už duo tis, ku rios ati tin ka mo ki nių fi zi nes ga li my bes ir gy dy to jo re ko men da ci jas.

122.9.5. Mo kyk la mo ki niams, at leis tiems nuo kū no kul tū ros pa mo kų dėl svei ka tos ir lai ki nai dėl li gos, 
siū lo ki tą veik lą (pa vyz džiui, sta lo žai di mus, šaš kes, šach ma tus, veik lą kom piu te rių kla sė je, bib lio te ko je, 
kon sul ta ci jas, so cia li nę veik lą ir pan.).

122.10. Me ni nis ug dy mas.
122.10.1. Me ni nio ug dy mo da ly kus su da ro dai lės, mu zi kos ir pa si ren ka mie ji te at ro, šo kio ar ba šiuo lai-

ki nių me nų da ly kai. 
122.10.2. Me nų da ly kų mo ky mą ga li ma in teg ruo ti į ne for ma lio jo švie ti mo pro gra mas.
122.10.3. Or ga ni zuo ti kryp tin gą me nų da ly kų ug dy mą.
122.10.4. Mo ki niams, ku rie mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mos ant rą ją da lį, vie to je mu zi kos 

ir dai lės da ly ko pa mo kų ga li ma siū ly ti mo ky tis pa gal šiuo lai ki nių me nų pro gra mą.
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123. Pa grin di nio ug dy mo pro gra mai gru pi nio mo ky mo si for ma kas die niu ar nuo to li niu mo ky mo 
pro ce so or ga ni za vi mo bū du įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per dve jus me tus:

Kla sė

Ug dy mo sri tys / Da ly kai  
5 6 7 8

Pa grin di nio ug dy mo 
pro gra mos I da ly je 

(5–8 kla sė)

9 /  
gim na zi jos I  

10 /  
gim na zi jos II 

Pa grin di nio ug
dy mo pro gra
mo je (iš vi so)

Do ri nis ug dy mas (ti ky ba ar ba eti ka) 66 (1;1) 68 (1;1) 134 (4) 68 (1;1) 202 (6)
Kal bos 
Lie tu vių kal ba (gim to ji) 330 (5;5) 340 (5;5) 670 (20) 306 (4;5 / 5;4) 976 (29)
Gim to ji kal ba (bal ta ru sių, len kų, ru
sų, vo kie čių)*

330 (5;5) 340 (5;5) 670 (20) 272 (4;4) 942 (28)

Lie tu vių kal ba (vals ty bi nė)* 330 (5;5) 340 (5;5) 670 (20) 306 (4;5 / 5;4) 976 (29)
Už sie nio kal ba (1oji) 198 (3;3) 204 (3;3) 402 (12) 204 (3;3) 606 (18)
Už sie nio kal ba (2oji) 68 (0;2) 136 (2;2) 204 (6) 136 (2;2) 340 (10)
Ma te ma ti ka ir in for ma ci nės tech no lo gi jos 
Ma te ma ti ka 264 (4;4) 272 (4;4) 536 (16) 238 (3;4 / 4;3) 774 (23)

In for ma ci nės tech no lo gi jos
 66 / 68  

(1;1 / 2;0 / 0;2)
34

(1;0 / 0,5;0,5)
100 / 102 (3)

68
 (1;1 / 2;0 / 0;2)

168 (5)

Gam ta moks li nis ug dy mas 
Gam ta ir žmo gus 132 (2;2)  132  132

Bio lo gi ja 
102  

(2;1 / 1;2 / 3;0)
102 (3)

102
(2;1 / 1;2 / 0;3 / 3;0)

204 (6)

Che mi ja  68 (0;2) 68 (2) 136 (2;2) 204 ( 6)
Fi zi ka  102 (2;1 / 1;2 / 0;3) 102 (3) 136 (2;2) 238 (7)
So cia li nis ug dy mas 
Is to ri ja 132 (2;2) 136 (2;2) 268 (8) 136 (2;2) 404 (12)

Pi lie tiš ku mo pa grin dai   
68

 (1;1 / 2;0 / 0;2)
68 (2)

Ge og ra fi ja 68 (0;2) 136 (2;2) 204 (6) 102 (2;1 / 1;2 / 0;3 / 3;0) 306 (9)
Eko no mi ka ir ver slu mas    34 (1;0 / 0;1) 34 (1)
Me ni nis ug dy mas 
Dai lė  66 (1;1) 68 (1;1) 134 (4) 68 (1;1) 202 (6)
Mu zi ka 66 (1;1) 68 (1;1) 134 (4) 68 (1;1) 202 (6)
Tech no lo gi jos, kū no kul tū ra, žmo gaus sau ga

Tech no lo gi jos 132 (2;2)
102 (2;1 / 1;2 /  

0;3 / 3;0)
234 (7) 85 (1,5;1 / 1;1,5) 319 (9,5)

Kū no kul tū ra
164 (3;2 / 2;3) ir 

132* (2*;2*)
136 (2;2)

300 (9)
268*

136 (2;2)
436 (12*;13)

404*
Žmo gaus sau ga 32 / 34 (1) 34 (1) 66 (2) 17 (0,5) 83 (2,5)
Pa si ren ka mie ji da ly kai / da ly kų mo du liai
Mi ni ma lus pa mo kų skai čius mo ki niui 
per sa vai tę

26; 29* 28; 
32*

29; 32* 30; 33* 113; 126* 31; 33* 31; 33* 175; 192*

Mi ni ma lus pa mo kų skai čius mo ki niui 
per dve jus moks lo me tus 

1784; 2014* 2006; 2210* 2790; 4224* 2108; 2244* 5898; 6468*

Pa žin ti nė ir kul tū ri nė veik la Pa žin ti nei ir kul tū ri nei veik lai per vie ne rius moks lo me tus ski ria ma nuo 30 iki 60 pa mo kų kla sei
5–8 kla sė se 9–10 klasėse

Pa mo kų, skir tų mo ki nio ug dy mo 
po rei kiams ten kin ti, mo ky mo si 
pa gal bai teik ti, skai čius per sa
vai tę

12; 12* 12; 12* 14; 10* 26; 22*

Ne for ma lu sis vai kų švie ti mas 
(va lan dų skai čius per sa vai tę) 8; 268** 8; 270** 5; 168*** 13; 440

Pa sta bos: 
* mo kyk lo se, ku rio se įtei sin tas mo ky mas tau ti nės ma žu mos kal ba; 
** per moks lo me tus 5–8 kla sėms; 
*** per moks lo me tus 9–10, gim na zi jos I–II kla sėms.
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Len te lė je nu ro do mi: da ly kai ir mi ni ma lus jiems ski ria mų pa mo kų skai čius per dve jus me tus, mi ni ma lus pri va lo mas pa mo kų skai čius mo ki niui; 
re ko men duo ja mas at ski ro je kla sė je da ly kui ski ria mų sa vai ti nių pa mo kų pa skirs ty mas; ne for ma lia jam švie ti mui ski ria mų va lan dų skai čius moks lo 
me tams; pa mo kų, skir tų mo ki nių ug dy mo po rei kiams ten kin ti, mo ky mo si pa gal bai teik ti, skai čius.
Len te lė je pa teik tų duo me nų pa aiš ki ni mas. Pa vyz džiui, bio lo gi ja, 7 ir 8 kla sė: 102 (2;1 / 1;2 / 3;0). Per dve jus me tus ski ria mos 102 pa mo kos. Skliaus-
te liuo se pa tei kia mi ga li mi pa mo kų skirs ty mo va rian tai: 2 pa mo kos 7 kla sė je ir 1 pa mo ka 8 kla sė je ar ba at virkš čiai, ar ba 3 pa mo kos 7 kla sė je. 9–10 ir 
gim na zi jos I–II kla sėms skir tą dai lės ir mu zi kos pa mo kų lai ką (68 (1;1) ir 68 (1; 1)) ga li ma keis ti šiuo lai ki ne me nų pro gra ma. Mo kyk la ga li rink tis 
ir ki to kį pa mo kų skirs ty mo va rian tą. 

124. Ne te ko ga lios Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2015 m. bir že lio 16 d. įsa ky mu  
Nr. V-614 (nuo 2015 m. birželio 17 d.).

125. Mo ki nys pri va lo mo ky tis vi sų ben drų jų ug dy mo pla nų 123 ir 124 punk tuo se nu ro dy tų  da ly kų kla-
sei, iš sky rus tuos at ve jus, kai mo kyk la pri ima spren di mą in ten sy vin ti da ly kų mo ky mą. Ben drų jų ug dy mo 
pla nų 123 ir 124 punk tuo se nu ro domas da ly ko ben dro sioms pro gra moms įgy ven din ti ski ria mas mi ni ma lus 
pa mo kų skai čius ir mi ni ma lus pri va lo mų pa mo kų skai čius mo ki niui per sa vai tę. Mo ki nys pa gal po rei kius 
ga li pa si rink ti pa gei dau ja mus mo ky tis pa si ren ka muo sius da ly kus, da ly kų mo du lius. Mo kyk la ga li skir ti mo-
ki niui il ga lai kių ir trum pa lai kių kon sul ta ci jų. Mak si ma lus pa mo kų skai čius mo ki niui per sa vai tę ne ga li bū ti 
di des nis nei nu ro dy tas Hi gie nos nor mo je.

126. Ben drų jų ug dy mo pla nų prie duo se nu ro domas: 
126.1. spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų (pa grin di nio ug dy mo kar tu su dai lės, me nų, mu zi kos, 

spor to ar ki tu ug dy mu pro gra mų) įgy ven di ni mas (1 prie das);
126.2. pa grin di nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas kar tu su pro fe si nio mo ky mo pro gra ma (2 prie-

das);
126.3. pa grin di nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas li go ni nės ir sa na to ri jos mo kyk lo se (3 prie das);
126.4. pa grin di nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas jau ni mo mo kyk lo se, vai kų so cia li za ci jos cen truo-

se (4 prie das);
126.5. as me nų, ku riems lai ki nai at im ta ar ap ri bo ta lais vė, pa grin di nio ug dy mo or ga ni za vi mas (5 prie-

das);
126.6. su au gu sių jų pa grin di nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas (6 prie das). 
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III sky rius
Vi du ri nio ug dy mo pro gra mos vyk dy mas

PIR MA SIS SKIR SNIS
VI DU RI NIO UG DY MO PRO GRA MOS VYK DY MO BEN DRO SIOS NUO STA TOS

127. Mo kyk la, vyk dy da ma vi du ri nio ug dy mo pro gra mą, va do vau ja si Vi du ri nio ug dy mo ben dro sio mis 
pro gra mo mis. Ug dy mas or ga ni zuo ja mas, va do vau jan tis Vi du ri nio ug dy mo pro gra mos ap ra šu, pa tvir tin tu 
Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2006 m. bir že lio 30 d. įsa ky mu Nr. ISAK-1387 „Dėl Vi du-
ri nio ug dy mo pro gra mos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, mo ky mo si for mų ap ra šu, ben drai siais ug dy mo pla nais, ga li 
bū ti at si žvel gia ma į Mo ky mo si kryp čių pa si rin ki mo ga li my bių di di ni mo 14–19 me tų mo ki niams mo de lio 
ap ra šą.

128. Mo kyk la pri va lo pa siū ly ti mo ki niams rink tis pa si ren ka muo sius da ly kus, ku rių tu ri nys sie ja mas su 
na cio na li nio sau gu mo te mo mis, ir (ar) ki tus jų mo ky mo si po rei kius ten ki nan čius pa si ren ka muo sius da ly-
kus. 

129. IV gim na zi jos kla sės mo ki niams pa gei dau jant ir mo kyk los spren di mu ga li ma su ma žin ti mo ky mo si 
die nų (pa mo kų), skir tų pa žin ti nei kul tū ri nei veik lai, skai čių.

130. Mo ki nys kar tu su mo kyk la pa si ren gia in di vi du a lų ug dy mo pla ną, va do vau da ma sis Vi du ri nio ug dy-
mo pro gra mų ap ra šu. Mo kyk la su da ro są ly gas mo ki niui pa gal su si da ry tą in di vi du a lų ug dy mo pla ną pa gi lin-
ti pa si rink tų sri čių, da ly kų kom pe ten ci jas, pa si reng ti lai ky ti bran dos eg za mi nus ir pa si ruoš ti tęs ti mo ky mą si. 
Mo kyk la nu sta to pa si rink tų in di vi du a laus ug dy mo pla no da ly kų, da ly ko pro gra mos kur so kei ti mo tvar ką. 

131. Mo kyk la, for muo da ma ir įgy ven din da ma mo kyk los ug dy mo tu ri nį pa gal Vi du ri nio ug dy mo ben-
drą sias pro gra mas, ga li:

131.1. or ga ni zuo ti da ly kų srau ti nes pa skai tas; 
131.2. di din ti ar ma žin ti (per skirs ty ti) iki 10 pro cen tų da ly kui ski ria mų pa mo kų skai čių, de rin da ma su 

Vi du ri nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų tu ri niu;
131.3. da ly kų ben drą sias pro gra mas skai dy ti į mo du lius, ku rių tu ri nys ir skai čius pa si ren ka mas, at si-

žvel giant į mo ki nių po rei kius ir da ly ko ben dro jo je pro gra mo je nu ma ty tus mo ki nių pa sie ki mus. Vi du ri nio 
ug dy mo pro gra mą įgy ven din ti per da ly kų mo du lius;

131.4. in ten sy vin ti da ly kų ar jų mo du lių mo ky mą;
131.5. in teg ruo ti da ly kų tu ri nį, di fe ren ci juo ti ug dy mą;
131.6. iki 10 pro cen tų da ly kui skir tų pa mo kų or ga ni zuo ti ne pa mo kų for ma.
132. Mo kyk la su da ro są ly gas mo ki niams: 
132.1. sa va no riš kai už si im ti so cia li ne-pi lie ti ne ar ki ta vi suo me nei nau din ga veik la;
132.2. su si pa žin ti su pro fe si nės veik los įvai ro ve ir rin ki mo si ga li my bė mis, pla nuo ti sa vo to les nį mo ky-

mą si ir dar bi nę veik lą (t. y. kar je rą). Mo ki niams ga li bū ti siū lo mas pa si ren ka ma sis ug dy mo kar je rai mo du lis;
132.3. reng ti ir įgy ven din ti pro jek tus, bran dos dar bus; 
132.4. for muo ti sa vo pa sie ki mų ap lan kus, ku riuo se kau pia mi mo ki nių pa žan gos ir pa sie ki mų įro dy mai, 

taip pat ir elek tro ni nius, orien tuo tus į to les nio gy ve ni mo ke lio pa si rin ki mą. Mo ki niams ga li bū ti siū lo mas 
pa si ren ka ma sis da ly kas, per ku rio pa mo kas jie mo ko si re flek tuo ti sa vo mo ky mą si, ren gia pa sie ki mų ap lan ką 
ir ke lia to les nio mo ky mo si tiks lus;

132.5. per mo ky mo si die nas, skir tas pa žin ti nei kul tū ri nei veik lai, at lik ti sa va no riš ką veik lą, veik lą, su si-
ju sią su ug dy mu kar je rai. 

133. Mo ki niui, ku ris mo ko si sa va ran kiš ku ar nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du pa vie nio 
mo ky mo si for ma, in di vi du a lioms kon sul ta ci joms ski ria ma iki 15 pro cen tų, o gru pėms – 40 pro cen tų ben-
drų jų ug dy mo pla nų 137 punk tu nu sta ty to sa vai ti nių pa mo kų skai čiaus.

134. Mo kyk la, ku rio je yra vie na gim na zi jos III ar ba vie na gim na zi jos IV kla sė, pa gal tu ri mas mo ky mo 
lė šas pa si ren ka tin ka miau sią bū dą, kaip įgy ven dins vi du ri nio ug dy mo pro gra mą pa gal da ly kų ben dro jo ir 
iš plės ti nio kur sų pro gra mas ir už tik rins mo ky mo ko ky bę. Re ko men duo ja ma lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros, 
ma te ma ti kos ir gim to sios kal bos mo ky mui(si) su da ry ti at ski ras lai ki ną sias gru pes, at si žvel giant į mo ki nių 
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pa si rin ki mą mo ky tis pa gal da ly ko ben dro jo ar iš plės ti nio kur so pro gra mą, o už sie nio kal bos – į kal bos mo-
kė ji mo ly gį. Mo kyk la, at si žvelg da ma į mo ki nių pa si rin ki mą ir jų in di vi du a lius ug dy mo pla nus, mo de liuo ja 
jiems ko ky biš ką vi du ri nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mą.

ANT RA SIS SKIR SNIS
UG DY MO SRI ČIŲ MO KY MO OR GA NI ZA VI MAS 

135. Vi du ri nio ug dy mo pro gra mą su da ro šios ug dy mo sri tys: do ri nis ug dy mas (eti ka ir ti ky ba), kal bos 
(lie tu vių kal ba ir li te ra tū ra, ki tos gim to sios kal bos, už sie nio kal bos), ma te ma ti ka, gam ta moks li nis ug dy mas 
(bio lo gi ja, che mi ja, fi zi ka, in teg ruo tas gam tos moks lų kur sas), so cia li nis ug dy mas (is to ri ja, ge og ra fi ja, in-
teg ruo tas is to ri jos ir ge og ra fi jos kur sas, tei sė, re li gi jo ty ra, fi lo so fi ja, eko no mi ka ir ver slu mas, psi cho lo gi ja), 
me ni nis ug dy mas (dai lė, mu zi ka, šo kis, te at ras, gra fi nis di zai nas, fil mų kū ri mas, fo to gra fi ja, kom piu te ri nės 
mu zi kos tech no lo gi jos, me nų pa ži ni mas), in for ma ci nės tech no lo gi jos, tech no lo gi jos, kū no kul tū ra, ben drų-
jų kom pe ten ci jų ug dy mo sri tis. 

136. Ug dy mo sri tys.
136.1. Do ri nis ug dy mas. 
136.1.1. Mo ki nys ren ka si vie ną da ly ką – eti ką ar ba ti ky bą (tra di ci nės re li gi nės ben druo me nės ar ben dri-

jos). Sie kiant už tik rin ti da ly ko mo ky mo si pro gra mos tęs ti nu mą ir nuo sek lu mą, re ko men duo ja ma rink tis 
eti ką ar ti ky bą dve jiems moks lo me tams.

136.1.2. Mo ki niai, pa si rin kę eti ką, ga li mo ky tis fi lo so fi nės eti kos ar ba rink tis tai ko mo sios kryp ties pro fe-
si nės eti kos, šei mos eti kos ar ba eti kos ir ki no mo du lius.

136.1.3. Pa si rin kę ka ta li kų ti ky bą, mo ki niai ga li mo ky tis pa gal da ly ko mo du lius: ka ta li ky bė ir pa sau lio 
re li gi jos, pa šau ki mai gy ve ni mui, Šven ta sis Raš tas – gy ve ni mo ke lio nė ar ba re li gi jos fi lo so fi ja.

136.2. Kal bos.
136.2.1. Lie tu vių kal ba ir li te ra tū ra.
136.2.1.1. Iš plės ti niu kur su re ko men duo ja ma mo ky ti ne dau giau kaip 25 mo ki nius. Esant dau giau mo ki-

nių, re ko men duo ja ma vie ną pa mo ką (iš da ly kui nu ma ty tų per sa vai tę) skir ti in di vi du a li zuo tam ir di fe ren ci-
juo tam mo ky mui, pri tai ky tam pa gal mo ki nių ge bė ji mus ir po lin kius, lai ki no sio se gru pė se.

136.2.1.2. Mo kyk la ga li siū ly ti mo ki niams rink tis pa si ren ka muo sius da ly kus, pa vyz džiui: re to ri ką, kū ry-
bi nį ra šy mą, vi suo ti nę li te ra tū rą, lo ty nų kal bą, an ti kos kul tū rą ar kt.

136.2.1.3. Mo kyk la ga li siū ly ti lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros pro gra mą pa pil dan čius pa si ren ka muo sius 
da ly ko mo du lius. Mo ki niai iš mo kyk lo je siū lo mų mo du lių pro gra mų ren ka si pa gal po lin kius ir in te re sus: 
kal bos var to ji mo prak ti kos, vie šo jo kal bė ji mo, šiuo lai ki nės li te ra tū ros, kū ry bi nio ra šy mo ir kt. Mo du liai su-
da ro ga li my bę in di vi du a li zuo ti ug dy mo tu ri nį pa gal mo ki nių po rei kius, mo kyk los spe ci fi ką.

136.2.1.4. Re ko men duo ja ma siū ly ti mo ki niams at lik ti pro jek ti nius, ti ria muo sius, kū ry bi nius ir bran dos 
dar bus, kon sul tuo ti mo ki nius.

136.2.1.5. Iš plės ti nį kur są gim na zi jos III– IV kla sė se re ko men duo ja ma rink tis mo ki niams, ku rių lie tu vių 
kal bos pa grin di nio ug dy mo pa sie ki mų pa tik ri ni mo įver ti ni mai yra ne že mes ni kaip še ši ba lai. Jei mo ki nys, 
tu rė da mas že mes nį įver ti ni mą, no ri rink tis lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros iš plės ti nį kur są, jam tu rė tų bū ti su-
da ry tos są ly gos mo ky mo si pa sie ki mams, įgy tiems iki vi du ri nio ug dy mo pro gra mos, pa ge rin ti (pa vyz džiui, 
pa pil do mi lie tu vių kal bos var to ji mo mo du liai, kon sul ta ci jos).

136.3. Už sie nio kal bos.
136.3.1. Nu sta čius, kad mo ki nio pa sie ki mai (ne svar bu, ar mo ki nys pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą 

mo kė si tos kal bos kaip pir mo sios, ar kaip ant ro sios už sie nio kal bos) yra:
136.3.1.1. B1 ly gio, pa gal vi du ri nio ug dy mo pro gra mą siū lo ma rink tis B2 ly gio kur są;
136.3.1.2. A2 ly gio, pa gal vi du ri nio ug dy mo pro gra mą siū lo ma rink tis B1 ly gio kur są;
136.3.1.3. A1 ly gio, pa gal vi du ri nio ug dy mo pro gra mą siū lo ma rink tis A2 ly gio kur są.
136.3.2. Už sie nio kal bų mo du lių pro gra mos pa pil do B2, B1 ar ba A2 kur so pro gra mas. Mo ki niai iš mo-

kyk lo je siū lo mų mo du lių pro gra mų ren ka si pa gal po lin kius ir in te re sus. Vie nai kal bai ga li ma rink tis dau-
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giau ne gu vie ną mo du lio pro gra mą. Pa si ren ka mie ji mo du liai tei kia ga li my bę di fe ren ci juo ti ug dy mo tu ri nį, 
at si žvel giant į mo ki nių po rei kius, mo kyk los spe ci fi ką. Mo kyk lo je mo ki niams ga li bū ti siū lo ma rink tis už sie-
nio kal bos mo du lio pro gra mas (pa vyz džiui, pro fe si nės kal bos, de ba tų, li te ra tū ros, ša lies pa ži ni mo, kū ry bi-
nio ra šy mo, kal bė ji mo įgū džių ug dy mo ir pan.).

136.4. Ma te ma ti ka. Or ga ni zuo jant ma te ma ti kos mo ky mą, re ko men duo ja ma:
136.4.1. plės ti mo ki niui siū lo mų rink tis ma te ma ti kos mo du lių pro gra mų įvai ro vę: „Lo gi kos įva das“, 

„Įro dy mo me to dai. Se kos“, „Funk ci jos“;
136.4.2. nau do tis in for ma ci nė mis ko mu ni ka ci nė mis tech no lo gi jo mis, skait me ni nė mis mo ko mo sio mis 

pro gra mo mis. Ypač re ko men duo ja ma nau do tis at vi ro jo ko do di na mi nės ma te ma ti kos pro gra ma „Ge o Geb-
ra“, ap iman čia ge o met ri ją, al geb rą, sta tis ti ką; 

136.4.3. mo ki niams ren kan tis ma te ma ti kos mo ky mo si kur są III, IV gim na zi jos kla sė se at si žvelg ti į ma-
te ma ti kos pa grin di nio ug dy mo pa sie ki mų pa tik ri ni mo re zul ta tus. Iš plės ti nį kur są re ko men duo ja ma rink tis 
mo ki niams, ku rių pa grin di nio ug dy mo pa sie ki mų pa tik ri ni mo ver ti ni mai ne že mes ni kaip še ši ba lai. Ben-
drą jį ma te ma ti kos kur są ga li rink tis vi si mo ki niai. Jei mo ki nys, tu rė da mas pen kis ir ma žiau ba lų, no ri rink-
tis iš plės ti nį ma te ma ti kos kur są, jam tu rė tų bū ti su da ry tos są ly gos mo ky mo si spra goms įveik ti (pa vyz džiui, 
pa pil do mi mo du liai, kon sul ta ci jos).

136.5. In for ma ci nės tech no lo gi jos. Jei mo ki nys, pa si rin kęs iš plės ti nį kur są, pa grin di nė je mo kyk lo je ne-
si mo kė pa si rink to mo du lio (iš sky rus Duo me nų ba zių kū ri mo ir val dy mo mo du lį), jam su da ro mos są ly gos 
pa pil do mai mo ky tis iš ly gi na mo jo mo du lio te mų. Iš ly gi na mų jų mo du lių pro gra mos ati tin ka In for ma ci nių 
tech no lo gi jų pa grin di nio ug dy mo ben dro sios pro gra mos Pro gra ma vi mo prad me nų, Kom piu te ri nės lei dy-
bos prad me nų ar ba Tin kla la pių kū ri mo prad me nų mo du lių pro gra mas.

136.6. Gam ta moks li nis ug dy mas. Plės ti mo ki niui siū lo mų rink tis gam tos moks lų da ly kų ar mo du lių 
pro gra mų (pa vyz džiui, bio tech no lo gi jų, bio fi zi kos, bio che mi jos ir pan.) įvai ro vę.

136.7. So cia li nis ug dy mas. Iš pa si ren ka mų jų da ly kų mo ki nys ga li rink tis: eko no mi ką ir ver slu mą, fi lo-
so fi ją, re li gi jo ty rą, tei sę, psi cho lo gi ją ir kt.

136.8. Me ni nis ug dy mas. Mo ki nys ga li rink tis bent vie ną iš me ni nio ug dy mo pro gra mų: dai lės, fil mų 
kū ri mo, fo to gra fi jos, gra fi nio di zai no, me nų pa ži ni mo, kom piu te ri nių mu zi kos tech no lo gi jų, mu zi kos, šo-
kio, te at ro ar mo kyk los pa reng tą in teg ruo tą me nų pro gra mos kur są. Mo ki nys ga li rink tis ir ki tas me nų pro-
gra mas iš pa si ren ka mų jų da ly kų. 

136.9. Tech no lo gi nis ug dy mas. 
136.9.1. Mo ki nys ga li rink tis vie ną iš tech no lo gi jų pro gra mos kryp čių: tu riz mo ir mi ty bos; sta ty bos ir 

me džio ap dir bi mo; tai ko mo jo me no, ama tų ir di zai no; teks ti lės ir ap ran gos; ver slo, va dy bos ir maž me ni nės 
pre ky bos; me cha ni kos, me cha ni nio re mon to vie ną ar ke lis mo du lius. Mo kyk la ga li siū ly ti ir ki tas tech no lo-
gi jų pro gra mos kryp tis, mo du lius, de rin da ma juos su kon kre čia for ma lio jo pro fe si nio mo ky mo pro gra ma, 
o ją įgy ven din ti pro fe si niam mo ky mui skir to je ba zė je.

136.9.2. Mo ki nys mo ko si pa gal pa si rink tos tech no lo gi jų kryp ties pa si rink tą mo du lį (ar ba ke lis tos kryp-
ties mo du lius) dve jus me tus ben drų jų ug dy mo pla nų 137 punk tu nu sta ty tą pa mo kų skai čių. Mo kyk los ug-
dy mo pla ne tu ri bū ti nu ma ty ta ga li my bė pri rei kus keis ti mo ki nio pa si rink tą kryp tį, mo du lį, pro gra mos 
kur są.

136.9.3. Mo ki niui, bai gu siam tech no lo gi jų iš plės ti nio kur so pro gra mą ir ke ti nan čiam tęs ti mo ky mą si 
pa gal pro fe si nio mo ky mo pro gra mą, ati tin kan čią jo baig tą tech no lo gi jų kryp tį, mo ky mo si pa sie ki mus pro-
fe si nio mo ky mo tei kė jas ga li įskai ty ti, va do vau da ma sis Anks tes nio mo ky mo si pa sie ki mų už skai ty mo tvar-
kos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2008 m. sau sio 11 d. įsa ky mu Nr. 
ISAK-72 „Dėl Anks tes nio mo ky mo si pa sie ki mų už skai ty mo tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“. 

136.9.4. Į vi du ri nio ug dy mo pro gra mą pro fe si nio mo ky mo pro gra mos mo du liai įtrau kia mi, va do vau-
jan tis Ben dro jo ug dy mo tech no lo gi jų da ly kų ir pro fe si nio mo ky mo pro gra mos mo du lių už skai tos tvar kos 
ap ra šu.

136.10. Kū no kul tū ra.
136.10.1. Mo ki nys ren ka si ben drą ją kū no kul tū rą ir (ar ba) iš mo kyk los siū lo mų spor to ša kų pa gei dau ja-

mą spor to ša ką (pa vyz džiui, krep ši nį, fut bo lą, tin kli nį ir kt.).
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136.10.2. Kū no kul tū ros pa sie ki mai mo ki nio pa gei da vi mu ga li bū ti ver ti na mi pa žy miais ar ba įra šu 
„įskai ty ta“. Mo ki nio, ku ris ke ti na pa si rink ti spor to kryp ties stu di jas, kū no kul tū ros mo ky mo si pa sie ki mus 
siū lo ma ver tin ti pa žy miais. Vi du ri nio ug dy mo pro gra mo je kū no kul tū ros mo ky mas ne in ten sy vi na mas.

136.10.3. Spe cia lio sios me di ci ni nės fi zi nio pa jė gu mo gru pės mo ki nių kū no kul tū ros ug dy mas or ga ni-
zuo ja mas, va do vau jan tis ben drų jų ug dy mo pla nų 122.9.3, 122.9.4, 122.9.5 pa punk čiais.

137. Vi du ri nio ug dy mo pro gra mai gru pi nio mo ky mo si for ma kas die niu ar nuo to li niu mo ky mo pro
ce so or ga ni za vi mo bū du įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per sa vai tę ir per dve jus me tus:

Ug dy mo sri tys, da ly kai
Minimalus pamokų skaičius pri

valomam turiniui per savaitę
Bendrasis kursas Iš plės ti nis kur sas

Do ri nis ug dy mas 2
Ti ky ba 2 
Eti ka 2 
Kal bos

Lie tu vių kal ba ir li te ra tū ra 8 8 10
Lie tu vių kal ba ir li te ra tū ra* 11 11 13
Gim to ji kal ba (bal ta ru sių, len kų, ru sų, vo kie čių) * 8 8 10
Už sie nio kal bos: Kur sas, orien tuo tas į B1  

mo kė ji mo ly gį
Kursas, orientuotas į B2  

mokėjimo lygį
Už sie nio kal ba (...) 6 6 6
Už sie nio kal ba (...) * 6 6 6

Ben dra sis kur sas Išplėstinis kursas
So cia li nis ug dy mas 4
Is to ri ja 4 6
Ge og ra fi ja 4 6
In teg ruo tas is to ri jos ir ge og ra fi jos kur sas 4
Ma te ma ti ka 6 6 9
In for ma ci nės tech no lo gi jos 2 4
Gam ta moks li nis ug dy mas 4

Bio lo gi ja 4 6
Fi zi ka 4 7
Che mi ja 4 6
In teg ruo tas gam tos moks lų kur sas 4 –
Me ni nis ug dy mas ir tech no lo gi jos 4 
Dai lė 4 6
Mu zi ka 4 6
Te at ras 4 6
Šo kis 4 6
Me nų pa ži ni mas 4 6
Kom piu te ri nės mu zi kos tech no lo gi jos 4 6
Gra fi nis di zai nas 4 6
Fo to gra fi ja 4 6
Fil mų kū ri mas 4 6
Tech no lo gi jos (kryp tys)
Tu riz mas ir mi ty ba 4 6
Sta ty ba ir me džio ap dir bi mas 4 6
Teks ti lė ir ap ran ga 4 6
Tai ko ma sis me nas, ama tai ir di zai nas 4 6
Ver slas, va dy ba ir maž me ni nė pre ky ba 4 6
Me cha ni ka, me cha ni nis re mon tas 4 6
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Ki tos tech no lo gi jų kryp tys 4 6
In teg ruo tas me nų ir tech no lo gi jų kur sas 4 6
Kū no kul tū ra 4–6
Ben dro ji kū no kul tū ra 4/6 8
Pa si rink ta spor to ša ka (4–6)
Žmo gaus sau ga** 0,5 0,5 0,5
Pa si ren ka mie ji da ly kai, da ly kų mo du liai
Pro jek ti nė veik la / Bran dos dar bas
Mo ki nio pa si rink tas mo ky mo tu ri nys Iki 26 Iki 22 * Iki 26 Iki 22*
Mi ni ma lus pri va lo mų pa mo kų skai čius mo ki niui 
per sa vai tę 

28 pa mo kos per sa vai tę; 31,5 pa mo kos per sa vai tę*

Ne for ma lu sis vai kų švie ti mas (va lan dų skai
čius kla sei) 6 (201 valanda) 

Mo ki nio ug dy mo po rei kiams ten kin ti 24 pa mo kos per sa vai tę dve jiems me tams
Mak si ma lus pa mo kų skai čius kla sei, esant 3 ir dau giau gim na zi jos III kla sių, – 51 pa mo ka per sa vai tę, mo kyk lo se, ku rio se įtei sin tas mo ky mas tau ti nės 
ma žu mos kal ba, – 54 pa mo kos per sa vai tę.
Mi ni ma lus pa mo kų skai čius kla sei, esant vie nai gim na zi jos III kla sei, – 43 pa mo kos per sa vai tę, mo kyk lo se, ku rio se įtei sin tas mo ky mas tau ti nės ma žu
mos kal ba, – 46 pa mo kos per sa vai tę. Kla sei ga li bū ti ski ria ma ir dau giau pa mo kų, at si žvel giant į mo ki nių mo ky mo si po rei kius ir ne vir ši jant mo ky mui 
skir tų lė šų.

Pa sta bos:
* mo kyk lo se, ku rio se įtei sin tas mo ky mas tau ti nės ma žu mos kal ba; 
** in teg ruo ja ma į ug dy mo tu ri nį.

138. Ben drų jų ug dy mo pla nų prie duo se nurodomas: 
138.1. spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų (vi du ri nio ug dy mo kar tu su dai lės, me nų, mu zi kos, 

spor to ar ki tu ug dy mu pro gra mų) įgy ven di ni mas (1 prie das);
138.2. vi du ri nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas kar tu su pro fe si nio mo ky mo pro gra ma (2 prie das);
138.3. vi du ri nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas li go ni nės ir sa na to ri jos mo kyk lo se (3 prie das);
138.4. vi du ri nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas vai kų so cia li za ci jos cen truo se (4 prie das);
138.5. as me nų, ku riems lai ki nai at im ta ar ap ri bo ta lais vė, vi du ri nio ug dy mo or ga ni za vi mas (5 prie das);
138.6. su au gu sių jų vi du ri nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas (6 prie das). 
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IV sky rius
Mo ki nių, tu rin čių spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių  
(iš sky rus at si ran dan čius dėl iš skir ti nių ga bu mų),  

ug dy mo or ga ni za vi mas
PIR MA SIS SKIR SNIS 

BEN DRO SIOS NUO STA TOS

139. Mo kyk la, reng da ma mo kyk los ar mo ki nio in di vi du a lų jį ug dy mo pla ną, tu ri su da ry ti są ly gas mo-
ki niui, tu rin čiam spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, gau ti ko ky biš ką ir po rei kius ati tin kan tį ug dy mą ir bū ti ną 
švie ti mo pa gal bą. Mo kyk la, dėl ob jektyvių prie žas čių ne ga linti teikti ug dy mo, ten ki nan čio mo ki nio spe-
cia liuo sius ug dy mo si po rei kius, ir būtinos švietimo pa gal bos, mo ki niui tu ri pa siū lyti kitokią pa gal bą, pa-
de dan čią mo ky tis, tei sės aktų nu statyta tvar ka rasti kitą mo kyk lą, ga lin čią ten kinti mo ki nio spe cia liuo sius 
ug dy mo si po rei kius, pa gal bos ir pa slau gų reik mes ug dy mo pro ce se.

140. Mo kyk la mo ki nio, tu rin čio spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, ug dy mą or ga ni zuo ja, va do vau da ma si 
Mo ki nių, tu rin čių spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, ug dy mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šu, patvirtintu Lie-
tuvos Res pub li kos švietimo ir moks lo mi nistro 2011 m. rug sė jo 30 d. įsa ky mu Nr. V-1795 „Dėl  Mo ki nių, 
tu rin čių spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, ug dy mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, ir šio sky riaus 
nuo sta to mis (jei šis sky rius ne reg la men tuo ja, mo kyk la va do vau ja si ki to mis ben drų jų ug dy mo pla nų nuo sta-
to mis, reg la men tuo jan čio mis švie ti mo pro gra mų įgy ven di ni mą) ir at si žvel gia į:

140.1. for ma lio jo švietimo pro gra mą;
140.2. mo ky mo si for mą ir mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dą;
140.3. spe cia lio jo ug dy mo ir švie ti mo pa gal bos reik mę, švie ti mo pa gal bos spe cia lis tų, mo kyk los vai ko 

ge ro vės ko mi si jos, pe da go gi nių psi cho lo gi nių ar švie ti mo pa gal bos tar ny bų re ko men da ci jas;
140.4. mo kyk los ga li my bes (spe cia listų ko man da, mo ky mo(si) ap lin ka, mo ky mo ir švietimo pa gal bos 

lė šos).
141. Mo kyk la, pri tai ky da ma ug dy mo pla ną mo ki nių reik mėms ir va do vau da ma si ben druo siuo se ug dy-

mo pla nuo se pa grin di nio ar vi du ri nio ug dy mo da ly kų pro gra moms įgy ven din ti ski ria mų sa vai ti nių pa mo-
kų skai čiu mi, nu ro dy tu ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124, 137 punk tuo se, taip pat mo kyk los, kla sės, ku rio se 
įtei sin tas mo ky mas tau ti nės ma žu mos kal ba, va do vau da mo si ben drų jų ug dy mo pla nų 90–92 punk tais, ga li:

141.1. iki 30 pro centų ko re guoti da ly kų pro gra moms įgy ven dinti ski ria mų sa vaitinių pa mo kų skai čių 
(ne ma žin da mos nu sta ty to mo ki niui mi ni ma laus pa mo kų skai čiaus per sa vai tę):

141.2. pla nuo ti spe cia li ą sias pa mo kas ir (ar) di din ti pa mo kų skai čių, skir tą me ni niam, tech no lo gi niam 
ug dy mui, ki tų da ly kų mo ky mui, so cia li nei veik lai, taip pat ug dy mui pro fe si nei kar je rai;

141.3. keis ti spe cia lių jų pa mo kų, pra ty bų ir in di vi du a liai pa gal bai ski ria mų va lan dų (pa mo kų) skai čių 
per moks lo me tus, at si žvelg da mos į mo ki nio reik mes, švie ti mo pa gal bos spe cia lis tų, vai ko ge ro vės ko mi si jos 
ir pe da go gi nės psi cho lo gi nės ar švie ti mo pa gal bos tar ny bos re ko men da ci jas;

141.4. trum pinti pa mo kų truk mę 5 mi nutėmis, o šį lai ką skirti mo ki nio ug do ma jai veik lai keisti, svei katą 
tau so jan čioms pertraukoms or ga ni zuo ti; 

141.5. keisti die nos ug dy mo struktūrą (ne pa mo ki nis iš dėstymas), at si žvelg da mos į mo ki nio ga lias ir svei-
katą, po il sio po rei kį;

141.6. for muo ti nuo la ti nes ar lai ki ną sias gru pes, po gru pius iš tos pa čios ar skir tin gų kla sių mo ki nių, 
ku rių skai čių gru pė je, po gru py je nu sta to pa ti mo kyk la, at si žvelg da ma į mo ky mo lė šas, mo ki nio ug dy mo si 
po rei kius, tu ri mas mo ky mo(si) są ly gas ir mo ky mo prie mo nes.

142. In di vi du a lus ug dy mo pla nas ren gia mas:
142.1. mo ki niui, ku rio spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių ne ga li ten kin ti ben dra sis mo kyk los ar kla sės ug-

dy mo pla nas;
142.2. at si žvel giant į ug dy mo pro gra mą, pe da go gi nės psi cho lo gi nės ar švie ti mo pa gal bos tar ny bos re ko-

men da ci jas, ug dy mo for mą ir mo ky mo or ga ni za vi mo bū dą, mo kyk los ga li my bes;
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142.3. mo ki niui, tu rin čiam vi du ti nių, di de lių ir la bai di de lių spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių ir be si mo-
kan čiam ben dro sios pa skir ties kla sė je;

142.4. mo ki niui, ku ris mo ko si nuo to li niu ar sa va ran kiš ku mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du;
142.5. kai mo ki niui pa gal pe da go gi nės psi cho lo gi nės ar švie ti mo pa gal bos tar ny bos ir mo kyk los vai ko 

ge ro vės ko mi si jos re ko men da ci jas tam tik ru lai ko tar piu rei kia in ten sy vios pe da go gi nės ir švie ti mo pa gal bos;
142.6. ben dra dar biau jant mo ky to jams, mo ki niams, mo ki nių tė vams (glo bė jams, rū pin to jams), švie ti mo 

pa gal bos spe cia lis tams ir ki toms ins ti tu ci joms, ku rias pri rei kus kaip kon sul tan tus kvie čia si mo kyk la.
143. Vai ko ge ro vės ko mi si jos ir pe da go gi nės psi cho lo gi nės ar švie ti mo pa gal bos tar ny bos siū ly mu, tė vų 

(glo bė jų, rū pin to jų) pri ta ri mu mo ki niui, tu rin čiam vi du ti nių, di de lių ir la bai di de lių spe cia lių jų ug dy mo si 
po rei kių, ug dy mas ga li bū ti pri tai ko mas taip:

143.1. mo ki nys dėl klau sos su tri ki mo, įvai rių rai dos, el ge sio ir emo ci jų, kal bos ir kal bė ji mo, skai ty mo ir 
(ar) ra šy mo su tri ki mų, in te lek to su tri ki mų (taip pat ir ne pa tiks lin to in te lek to su tri ki mo), ju de sio ir pa dė ties 
su tri ki mų, koch le a ri nių im plan tų, dėl ben drų jų mo ky mo si su tri ki mų, taip pat tu rin tis mo ky mo si sun ku mų 
dėl ne pa lan kios ap lin kos, ga li vė liau pra dė ti mo ky tis pir mo sios už sie nio kal bos, mo ky tis tik vie nos už sie nio 
kal bos ar ba pra dė ti vė liau mo ky tis ant ro sios už sie nio kal bos;

143.2. mo kyk lo je, ku rio je įtei sin tas mo ky mas tau ti nės ma žu mos kal ba, be si mo kan tis ir ben drų jų ug dy-
mo pla nų 142.1 pa punk ty je iš var dy tų su tri ki mų tu rin tis mo ki nys ga li ne si mo ky ti už sie nio kal bos;

143.3. tiems, ku rie mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuo tą pro gra mą, šio je pro gra mo je pra-
si de dan čius da ly kus mo kyk la ga li pra dė ti įgy ven din ti me tais vė liau, juos sie ti su mo ki nių prak ti niais in te re-
sais, kas die ne gy ve ni mo pa tir ti mi; mo ky mas ga li bū ti or ga ni zuo ja mas at ski ro mis veik lo mis;

143.4. tiems, ku rie mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuo tą pro gra mą, jei ug dy mas įgy ven di-
na mas pa gal ben drų jų ug dy mo pla nų 123 ir 124 punk tus, vie to je ke lių tos sri ties da ly kų mo kyk la ga li siū ly ti 
in teg ruo tas šių sri čių da ly kų pa mo kas, da ly kų mo du lius, pro jek ti nes veik las, skir tas es mi nėms sri ties da ly kų 
ir ben dro sioms kom pe ten ci joms įgy ti;

143.5. kom plek si nių ne ga lių ir (ar) kom plek si nių su tri ki mų, į ku rių su dė tį įei na klau sos su tri ki mai (iš-
sky rus ne žy mų klau sos sutrikimą), tu rintis mo ki nys ga li ne si mo kyti už sie nio kal bų. Už sie nio kal bų pa mo kų 
lai kas ga li būti ski ria mas lie tu vių, lietuvių gestų kal bai mo kyti;

143.6. mo ki nys, tu rintis klau sos sutrikimą (iš sky rus ne žy mų), ga li ne si mo kyti mu zi kos;
143.7. ju de sio ir pa dėties bei neu ro lo gi nių sutrikimų (iš sky rus leng vus) tu rintis mo ki nys ga li ne si mo kyti 

tech no lo gi jų;
143.8. vie toj ben drų jų ug dy mo pla nų 143.1, 143.2, 143.3, 143.4, 143.5, 143.6, 143.7 pa punk čiuo se nu ro-

dy tų da ly kų mo ki nys ga li rink tis in di vi du a laus ug dy mo pla no da ly kus, ten ki nan čius spe cia liuo sius ug dy-
mo si po rei kius, gau ti pe da go gi nę ar spe cia li ą ją pe da go gi nę pa gal bą, o tau ti nės ma žu mos kal ba be si mo kan tis 
mo ki nys – mo ky tis lie tu vių kal bos;

143.9. mo ki nys, at leis tas nuo da ly ko mo ky mo si pa gal šį ben drų jų ug dy mo pla nų punk tą, lai ko mas bai gu-
siu pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, jei ki tų ug dy mo pla no da ly kų įver ti ni mai yra pa ten ki na mi.

144. Pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuo tos pro gra mos ir so cia li nių įgū džių ug dy mo pro gra mos įgy ven-
di ni mas nurodomas 7 prie de.

ANT RA SIS SKIR SNIS
MO KI NIŲ, TU RIN ČIŲ SPE CIA LIŲ JŲ UG DY MO SI PO REI KIŲ,

PA ŽAN GOS IR PA SIE KI MŲ VER TI NI MAS

145. Mo ki nio, ku ris mo ko si pa gal ben dro jo ug dy mo pro gra mą, mo ky mo si pa žan ga ir pa sie ki mai ver ti-
na mi pa gal Ben dro sio se pro gra mo se nu ma ty tus pa sie ki mus ir va do vau jan tis ben drų jų ug dy mo pla nų 68–78 
punk tų nuo sta to mis.

146. Mo ki nio, ku ris mo ko si pa gal pritaikytą ben dro jo ug dy mo da ly kų pro gra mą, mo ky mo si pa žan ga ir 
pa sie ki mai ug dy mo pro ce se vertinami pa gal šio je pro gra mo je nu matytus pa sie ki mus, vertinimo kriterijai 
aptariami su mo ki niu, jo tė vais (glo bė jais, rū pin to jais), švietimo pa gal bą tei kian čiais spe cia listais, su si ta ria-
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ma, ko kiais as pektais bus pritaikomas mo ki nio pa sie ki mų vertinimas ir pa(si)tik ri ni mų bū dai, kaip jie de rės 
su Ben dro sio se pro gra mo se nu matytais pa sie ki mų ly giais.

147. Dėl mo ki nio, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuo tą pro gra mą ar ba So cia li nių 
įgū džių ug dy mo pro gra mą, mo ky mo si pa sie ki mų ver ti ni mo (bū dų, pe ri odiš ku mo) ir įfor mi ni mo su si ta ria-
ma mo kyk lo je. Su si ta ri mai pri ima mi, at si žvel giant į mo ki nio ga lias ir ver ti ni mo su vo ki mą, spe cia liuo sius 
ug dy mo si po rei kius, nu ma to mą pa žan gą, tė vų (glo bė jų, rū pin to jų) pa gei da vi mus. Ver ti ni mo bū dus ren ka si 
mo kyk la (vertinimo įra šai „įskai ty ta“, „ne įskaityta“, ap ra šai, pa žy miai ir kt.).

TRE ČIA SIS SKIR SNIS
SPE CIA LIO SIOS PE DA GO GI NĖS IR SPE CIA LIO SIOS PA GAL BOS  

MO KI NIAMS TEI KI MAS

148. Spe cia lio sios pe da go gi nės ir spe cia lio sios pa gal bos pa skirtis – di dinti ug dy mo veiks min gu mą.
149. Mo kyk la spe cia li ą ją pe da go gi nę ir spe cia li ą ją pa gal bą mo ki niui tei kia, va do vau da ma si tei sės ak tais 

ir įgy ven din da ma pe da go gi nės psi cho lo gi nės ar švie ti mo pa gal bos tar ny bos ir mo kyk los vai ko ge ro vės ko-
mi si jos re ko men da ci jas.

150. Spe cia lio ji pe da go gi nė pa gal ba tei kia ma:
150.1. va do vau jan tis Spe cia lio sios pe da go gi nės pa gal bos tei ki mo tvar kos ap ra šu, patvirtintu Lietuvos 

Res pub li kos švietimo ir moks lo mi nistro 2011 m. lie pos 8 d. įsa ky mu Nr. V-1228  „Dėl Spe cia lio sios pe da go-
gi nės pa gal bos tei ki mo tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“; 

150.2. ug dy mo pro ce so me tu ar pa si bai gus ug dy mo pro ce sui;
150.3. spe cia lių jų pra ty bų for ma: in di vi du a lios, po gru pi nės (2–4 mo ki niai), gru pi nės (5–8 mo ki niai). 

Mo ki niams, tu rintiems di de lių ir la bai di de lių spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, pa gal ba ga li būti tei kia ma ir 
spe cia lių jų pa mo kų for ma;

150.4. kai mo kyk lo je nė ra rei kia mos spe cia li za ci jos spe cia lių jų pe da go gų (tifl o pe da go go, sur do pe da go-
go), mo ki niui, ku riam re ko men duota pa pil do ma spe cia lio ji pe da go gi nė pa gal ba, ski ria ma nuo 2 iki 4 va-
lan dų per sa vaitę in di vi du a lioms spe cia lio jo pe da go go kon sultacijoms ir (ar) pa pil do mai da ly ko mo kytojo 
pa gal bai.

151. Spe cia lio ji pa gal ba:
151.1. tei kia ma, va do vau jantis Spe cia lio sios pa gal bos tei ki mo mo kyk lo se (iš sky rus aukštąsias mo kyk las) 

tvar kos ap ra šu, patvirtintu Lietuvos Res pub li kos švietimo ir moks lo mi nistro 2011 m. lie pos 8 d. įsa ky mu 
Nr. V-1229 „Dėl Spe cia lio sios pa gal bos tei ki mo mo kyk lo se (iš sky rus aukš tą sias mo kyk las) tvar kos ap ra šo 
pa tvir ti ni mo“;

151.2. tei kia ma mo ky to jo pa dė jė jo, ges tų kal bos ver tė jo, skai to vo;
151.3. tei kia ma ug dy mo pro ce so me tu.

KET VIR TA SIS SKIR SNIS
MO KI NIŲ, TU RIN ČIŲ SPE CIA LIŲ JŲ UG DY MO SI PO REI KIŲ,  

MO KY MAS NA MIE

152. Mo ki nio, tu rin čio spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, mo ky mą na mie sa va ran kiš ku ar nuo to li niu mo-
ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dais or ga ni zuo ja mo kyk la, pa gal vai ko ge ro vės ko mi si jos ir pe da go gi nės 
psi cho lo gi nės ar švie ti mo pa gal bos tar ny bos, gy dy to jų re ko men da ci jas su da riu si in di vi du a lų ug dy mo pla ną 
mo ky mo si na mie lai ko tar piui. 

153. Mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal ben dro jo ug dy mo ar ba pa gal ben dro jo ug dy mo pri tai ky tą pro gra mą, 
mo ky ti na mie mo kyk la ski ria pa mo kų, va do vau da ma si ben drų jų ug dy mo pla nų 97–100 ir 154–160 punk-
tais, 1 ar 2 pa mo kos ga li bū ti ski ria mos spe cia lio sioms pa mo koms ar spe cia lio sioms pra ty boms, o mo ki niui, 
ku ris mo ko si tau ti nės ma žu mos kal ba, – 2 pa pil do mos va lan dos lie tu vių kal bai mo ky ti.
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154. Mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuo tą pro gra mą: 
154.1. mo ki niui, tu rin čiam ne žy mų in te lek to su tri ki mą, mo ky mas na mie or ga ni zuo ja mas, va do vau jan tis 

ben drų jų ug dy mo pla nų 97–100 punk tais, 1 ar 2 pa mo kos ga li bū ti ski ria mos spe cia lio sioms pa mo koms ar 
spe cia lio sioms pra ty boms;

154.2. mo ki niui, tu rin čiam klau sos su tri ki mą (iš sky rus ne žy mų), mo ky ti na mie ski ria ma ne ma žiau kaip 
8 va lan dos per sa vai tę, ug do sur do pe da go gas ar lo go pe das, tu rin tį re gos su tri ki mą (iš sky rus ne žy mų) ug do 
tifl o pe da go gas;

154.3. spe cia lu sis pe da go gas, at si žvelg da mas į in di vi du a lius ge bė ji mus, kar tu su tė vais (glo bė jais, rū pin-
to jais) su da ro in di vi du a lų ug dy mo pla ną, kon sul tuo ja tė vus (glo bė jus, rū pin to jus);

154.4. mo ki niui, tu rin čiam ju de sio ir pa dė ties su tri ki mų, re ko men duo ja ma 1–2 va lan das per sa vai tę 
skir ti gy do ma jai mankš tai;

154.5. mo ki niui, ku ris mo ko si tau ti nės ma žu mos kal ba, tu rin čiam spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių ir ug-
do mam na mie, lie tu vių kal bai mo ky ti ga li bū ti ski ria mos pa pil do mos 1–2 va lan dos per sa vai tę;

154.6. mo ki niui, tu rin čiam vi du ti nį, žy mų ir la bai žy mų in te lek to su tri ki mą, mo ky ti na mie ski ria ma ne 
ma žiau kaip 8 va lan dos per sa vai tę, ug do spe cia lu sis pe da go gas. 

PENK TA SIS SKIR SNIS
MO KI NIŲ, TU RIN ČIŲ SPE CIA LIŲ JŲ UG DY MO SI PO REI KIŲ

IR BE SI MO KAN ČIŲ PA GAL BEN DRO JO UG DY MO IR PRI TAI KY TAS  
BEN DRO JO UG DY MO PRO GRA MAS, UG DY MAS

155. Mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal ben dro jo ug dy mo ar pri tai ky tą ben dro jo ug dy mo pro gra mą ir tu ri 
spe cia lių jų ug dy mo si po rei kių, mo kyk los ar in di vi du a lus ug dy mo pla nas su da ro mas, va do vau jan tis ben drų-
jų ug dy mo pla nų 123, 124 ir 137 punk tuo se da ly kų pro gra moms įgy ven din ti nu ro do mu sa vai ti nių pa mo kų 
skai čiu mi, ku ris ga li bū ti ko re guo ja mas iki 20 pro cen tų. Ben dras pa mo kų ir ne for ma lio jo švie ti mo pa mo kų 
skai čius ga li bū ti ma ži na mas ar di di na mas 1 ar 2 pa mo ko mis.

156. Su tri ku sios klau sos mo ki niui mo kyk los ar in di vi du a lus ug dy mo pla nas su da ro mas, va do vau jan tis 
ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 ir 137 punk tais:

156.1. at si žvel giant į klau sos ne te ki mo lai ką, kal bos iš si vys ty mo ly gį, tu ri mus tar ties įgū džius ir ge bė ji mą 
ben drau ti kal ba, ug dy mo pla ne spe cia lio sios pa mo kos ski ria mos tar čiai, kal bai ir klau sai la vin ti;

156.2. kur čio ir ne pri gir din čio mo ki nio ug dy mo pla ne tu ri būti ski ria ma: lietuvių gestų kal bai – 2–3 pa-
mo kos, lietuvių kal bai – 6–8 pa mo kos;

156.3. kur čias ir ne pri gir din tis mo ki nys mo ko mas to ta lio sios ko mu ni ka ci jos žo di niu ar dvi kal biu me to-
du, at si žvel giant į in di vi du a lius ge bė ji mus ir tė vų (glo bė jų, rū pin to jų) pa gei da vi mus;

156.4. 9–10 kla sė se iš mo ki nio ug dy mo(si) po rei kius ten ki nan čių pa mo kų 3 pa mo kos per sa vaitę ski ria-
mos mo ky ti in di vi du a li zuo tai ir di fe ren ci juotai bei kar je ros val dy mo kom petencijoms ug dyti;

156.5. mo ki niui tar ties, kal bos mo ky mo ir klau sos la vi ni mo spe cia lio sioms pra ty boms ski ria ma: 5 kla sė-
je – 2 pa mo kos, 6–12 kla sė se – po 1 pa mo ką per sa vai tę, tu rin tiems koch le a ri nius im plan tus – po 2 pa mo kas 
per sa vai tę. Pratybų ir lietuvių kal bos pa mo kų tu ri nys tu ri de rėti.

157. Su tri ku sios re gos mo ki niui mo kyk los ar in di vi du a lus ug dy mo pla nas su da ro mas, va do vau jan tis 
ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 ir 137 punk tais. Ug dy mo pla ne spe cia lio sios pa mo kos ir spe cia lio sios 
pratybos ski ria mos: 

157.1. sil pna re giui mo ki niui, ku riam gre sia pa vo jus apak ti, in di vi du a lioms pra ty boms (iki ket ve rių me-
tų) mo ky ti Brai lio raš to ski ria mos 1 ar 2 pa mo kos per sa vai tę, kur sas ga li bū ti in ten sy vi na mas; 

157.2. ak lam (re gė ji mo ašt ru mas nuo švie sos po jū čio  iki 0,04) ir sil pna re giui (re gė ji mo ašt ru mas – 0,05–
0,1) mo ki niui re gė ji mui la vin ti ga li ma skir ti 1 ar 2 pa mo kas per sa vai tę (tu rint mo ky mo lė šų). Šis kur sas ga li 
būti intensyvinamas;

157.3. tifl o pe da go gi nė pa gal ba ak lam ir žy mią sil pna re gys tę (re gė ji mo ašt ru mas su ko rek ci ja ge riau ma-
tan čia aki mi nuo 0,05 iki 0,1) tu rin čiam mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, yra 
pri va lo ma;
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157.4. ne re gin čiam mo ki niui mo bi lu mo la vi ni mo in di vi du a lioms pratyboms ski ria ma po 1 pa mo ką per 
sa vaitę. Šios pa mo kos ga li būti ski ria mos ir kas die nio gy ve ni mo bei ko mu ni ka ci niams įgū džiams ug dyti.

158. Kurč ne re gio mo ki nio in di vi du a lus ug dy mo pla nas su da ro mas, va do vau jan tis ben drų jų ug dy mo 
pla nų 7 prie du. Ug dyti kurč ne re gį ga li tifl o pe da go gas ar ba sur do pe da go gas pa gal mo ki nio in di vi du a lų ug-
dy mo pla ną.

159. Su tri ku sios kal bos ir ki tos ko mu ni ka ci jos mo ki niui mo kyk los ar in di vi du a lus ug dy mo pla nas su da-
ro mas, va do vau jan tis ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 ir 137 punk tais. Ug dy mo pla ne spe cia lio sios pa mo-
kos ski ria mos tar čiai, kal bai ir klau sai la vinti:

159.1. spe cia lio sioms pratyboms 5–8 kla sė se ski ria ma po 2 pa mo kas trims mo ki niams per sa vaitę, 9–10 
kla sė se – po 0,5 pa mo kos mo ki nio kal bai ir ko mu ni ka ci jai la vinti;

159.2. mo ki niui, ben drau jan čiam alsernatyvios ko mu ni ka ci jos bū du, tarties, kal bos ir ko mu ni ka ci jos la-
vi ni mo spe cia lio sioms pratyboms 5–10 kla sė se ski ria ma po 0,5–1 pa mo ką per sa vaitę (mo ki nys mo ko mas 
in di vi du a liai ar di fe ren ci juo tai).

160. Ju de sio ir pa dė ties su tri ki mų tu rin čiam mo ki niui mo kyk los ar in di vi du a lus ug dy mo pla nas su da ro-
mas, va do vau jan tis ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 ir 137 punk tais. Ug dy mo pla ne spe cia lio sios pa mo kos 
tu rėtų būti ski ria mos gy do ma jai kū no kultūrai, sen so motorikai la vinti, kom piuteriniams įgū džiams for-
muoti, ko mu ni ka ci niams ge bė ji mams ug dyti:

160.1. mo ki niui, ser gan čiam ce reb ri niu pa ra ly žiumi ar tu rin čiam ju de sio ir pa dė ties su tri ki mų (iš sky rus 
leng vus), in di vi du a lioms gy do mo sios kū no kul tū ros pra ty boms ski ria ma 1 ar 2 pa mo kos per sa vai tę;

160.2. mo ki niui, ben drau jan čiam alternatyvios ko mu ni ka ci jos bū du, 5–10 kla sė se tarties, kal bos ir ko-
mu ni ka ci jos la vi ni mo spe cia lio sios pratybos ga li būti integruojamos į ko mu ni ka ci nės ir pa žintinės veik los, 
lietuvių kal bos pa mo kas. Pratybų ir ko mu ni ka ci nės, pa žintinės veik los, lietuvių kal bos pa mo kų tu ri nys tu ri 
de rėti;

160.3. 4–8 mo ki nių gru pei ga li būti ski ria mos 2–3 gy do mo sios kū no kultūros pa mo kos per sa vaitę. 
161. Ben dro jo ug dy mo da ly kų pro gra mas pri tai ko mo ky to jas, at si žvelg da mas į mo ki nio ge bė ji mus ir 

ga lias, spe cia lio jo pe da go go ir (ar) ki tų vai ko ge ro vės ko mi si jos na rių re ko men da ci jas. Kai mo kyk lo je nė ra 
švie ti mo pa gal bos spe cia lis tų, mo ky to ją ga li kon sul tuo ti mo kyk lą ap tar nau jan čios pe da go gi nės psi cho lo gi-
nės ar švie ti mo pa gal bos tar ny bos ir (ar) sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos švie ti mo pa da li nių spe cia lis tai.

ŠEŠ TA SIS SKIR SNIS
APA KU SIŲ 18 ME TŲ IR VY RES NIŲ AS ME NŲ SO CIA LI NIS UG DY MAS

 
162. Apa kę 18 me tų ir vy res ni as me nys so cia liai ug do mi na mie:
162.1. apa ku sių as me nų so cia li nio ug dy mo pro gra moms įgy ven din ti ski ria mų va lan dų skai čius per sa-

vai tę:

Ug dy mo kryp tys Skiriama valandų per savaitę
Brai lio raš to mo ky mas
Orien ta ci ja erd vė je ir sa va ran kiš kas ju dė ji mas
Kom piu te ri nis raš tin gu mas
Kas die nio gy ve ni mo ir ko mu ni ka ci jos įgū džių ug dy mas

 
4

162.2. apa ku sį 18 me tų ir vy res nį as me nį na mie mo ko tifl o pe da go gas;
162.3. ug dy mo kryp tys pa ren ka mos ir in di vi du a lus ug dy mo pla nas su da ro mas, at si žvel giant į apa ku sio 

as mens ge bė ji mus ir pa gei da vi mus;
162.4. Brai lio raš tui mo ky ti ski ria ma iki 60 va lan dų, orien ta ci jos erd vė je ir sa va ran kiš ko ju dė ji mo įgū-

džiams ug dy ti – iki 90 va lan dų, sa vi tar nos ir bui ti niams įgū džiams la vin ti – iki 60 va lan dų.
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2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų 
pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų 
ben drų jų ug dy mo pla nų 
1 prie das

SPE CIA LI ZUO TO UG DY MO KRYP TIES PRO GRA MŲ  
(PA GRIN DI NIO IR VI DU RI NIO UG DY MO KAR TU SU DAI LĖS, 
ME NŲ, MU ZI KOS, SPOR TO AR KI TU UG DY MU PRO GRA MŲ) 

ĮGY VEN DI NI MAS

I sky rius
Ben dro sios nuo sta tos

1. Mo kyk la, vyk dan ti spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mas (pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu 
su dai lės, me nų, mu zi kos, spor to ar ki tu ug dy mu pro gra mas), va do vau ja si Pra di nio ir pa grin di nio ug dy-
mo ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2008 m. 
rug pjū čio 26 d. įsa ky mu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų pa tvir ti-
ni mo“ (to liau – Pa grin di nio ug dy mo ben dro sios pro gra mos), Vi du ri nio ug dy mo ben dro sio mis pro gra mo-
mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2011 m. va sa rio 21 d. įsa ky mu Nr. 
V-269 „Dėl Vi du ri nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų pa tvir ti ni mo“ (to liau – Vi du ri nio ug dy mo ben dro sios 
pro gra mos) ir ati tin ka mo mis spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mo mis: Spe cia li zuo to ug dy mo kryp-
ties pro gra mų (pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su dai lės ug dy mu pro gra mų) dai lės ug dy-
mo da li mi, pa tvir tin ta Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2013 m. lie pos 12 d. įsa ky mu Nr. 
V-656 „Dėl Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų (pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su 
dai lės ug dy mu pro gra mų) dai lės ug dy mo da lies pa tvir ti ni mo“, Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų 
(pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su mu zi kos ug dy mu pro gra mų) mu zi kos ug dy mo da li mi, 
pa tvir tin ta Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2013 m. lie pos 12 d. įsa ky mu Nr. V-655 „Dėl 
Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų (pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su mu zi kos ug-
dy mu pro gra mų) mu zi kos ug dy mo da lies pa tvir ti ni mo“, Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų (pra di-
nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su in ži ne ri niu ug dy mu pro gra mų) in ži ne ri nio ug dy mo da li mi, 
pa tvir tin ta Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2014 m. rug pjū čio 8 d.  įsa ky mu Nr. V-735 
„Dėl Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų (pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su in ži ne-
ri niu ug dy mu pro gra mų) in ži ne ri nio ug dy mo da lies pa tvir ti ni mo“, Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra-
mų (pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ugdymo kar tu su spor to ug dy mu pro gra mų) spor to ug dy mo da li mi, 
pa tvir tin ta Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2014 m. spa lio 24 d. įsa ky mu Nr. V-1010 „Dėl 
Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų (pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su spor to ug dy-
mu pro gra mų) spor to ug dy mo da lies pa tvir ti ni mo“. Mo kyk la, su da ry da ma ug dy mo pla ną, va do vau ja si ben-
drų jų ug dy mo pla nų nuo sta to mis ir ki tais pa grin di nį ir vi du ri nį ug dy mą reg la men tuo jan čiais tei sės ak tais. 

2. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mą su da ro pri va lo mi, pro gra mą pa pil dan tys ir  mo ki nio pa si-
ren ka mi da ly kai.

3. Mo kyk la, įgy ven di nan ti spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mas (pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo 
kar tu su dai lės, me nų, mu zi kos, spor to ar ki tu ug dy mu pro gra mas), ga li per skirs ty ti iki 25 pro cen tų ben-
druo siuo se ug dy mo pla nuo se ski ria mo ben dro pa mo kų skai čiaus ir da ly kų tu ri nio.

4. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų (pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su dai lės, me nų, 
mu zi kos, spor to ar ki tu ug dy mu pro gra mų) dai lės, me nų, mu zi kos, spor to ir ki to ug dy mo da ly kų mo ky mas 
ga li bū ti in teg ruo ja mas į ne for ma lų jį švie ti mą. 

5. Pa si ren ka muo sius da ly kus mo ki nys ren ka si sa va ran kiš kai iš re ko men duo ja mų pa gal jo pa si rink tą pa-
grin di nį pro gra mos da ly ką. Pa si ren ka mie siems da ly kams mo ky tis nau do ja mos va lan dos, skir tos ne for ma-
lia jam švie ti mui.
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6. Mo ki niai, ku rie mo ko si pa gal:
6.1. spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mas (pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su dai lės ug dy mu 

pro gra mas), pri va lo mo ky tis ke tu rių pa grin di nių spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos (pa grin di nio ug-
dy mo kar tu su dai lės ug dy mu pro gra mos) dai lės ug dy mo da lies da ly kų ir tri jų šią pro gra mą pa pil dan čių da ly kų;

6.2. spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mas (pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su mu zi kos ug dy-
mu pro gra mas), 5–8 kla sė je pri va lo mo ky tis tri jų, gim na zi jos I–IV kla sė je – ke tu rių mu zi kos ug dy mo da lies 
bran duo lio da ly kų ir ne ma žiau kaip dvie jų bran duo lį pa pil dan čių da ly kų;

6.3. spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mas (pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su spor to ug dy-
mu pro gra mas), tu ri mo ky tis tri jų spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos spor to ug dy mo da lies da ly kų;

6.4. spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mas (pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su in ži ne ri niu 
ug dy mu pro gra mas), pri va lo mo ky tis vie ną in ži ne ri nio ug dy mo pa grin di nį da ly ką – in ži ne ri ją, gim na zi jos 
I–IV kla sė je – vie ną pro gra mą pa pil dan tį da ly ką – pro jek ta vi mą. Mo ki niui 5–8 kla sė je ir gim na zi jos I–IV 
kla sė je pri va lo mas bent vie nas pa si ren ka ma sis da ly kas per moks lo me tus;

6.5. spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mas (pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo kar tu su mu zi kos ug-
dy mu pro gra mas) at li kė jo raiš kos (iš sky rus cho ro dai na vi mo ir di ri ga vi mo 5–6 kla sė je), bal so ug dy mo, ben-
dro jo for te pi jo no, dai na vi mo, gar so re ži sū ros, kom po zi ci jos, im pro vi za ci jos, di ri ga vi mo, mu zi kos te ori jos 
da ly ko, mo ko si nuo sek liai, in di vi du a liai mo ko mi mo ky to jo, jiems tai ko ma pa vie nio mo ky mo si pro ce so or-
ga ni za vi mo for ma.

7. Spe cia li zuo to ug dy mo pro gra mos da ly kų pa mo kos, su de ri nus su mo ki niais ir jų tė vais (glo bė jais, rū-
pin to jais), mo kyk lų ta ry bų pri ta ri mu ga li vyk ti šeš ta die niais. 

II sky rius
Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų  

(pa grin di nio ug dy mo kar tu su dai lės, me nų, mu zi kos, spor to 
ar ki tu ug dy mu pro gra mų) įgy ven di ni mas

8. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra moms (pa grin di nio ug dy mo kar tu su dai lės, me nų, mu zi kos, 
spor to ar ki tu ug dy mu pro gra moms) įgy ven din ti ga li bū ti nau do ja mos mo ki nio ug dy mo si po rei kiams ten-
kin ti skir tos pa mo kos. Ne for ma lio jo švie ti mo va lan dų skai čių ga li ma di din ti 1–2 va lan do mis kla sei. 

9. Įgy ven di nant spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mas (pa grin di nio ug dy mo kar tu su dai lės, me nų, 
mu zi kos, spor to ar ki tu ug dy mu pro gra mas), tech no lo gi jų da ly kas ga li bū ti kei čia mas spe cia li zuo to ug dy mo 
kryp ties pro gra mos dai lės, me nų, mu zi kos, spor to ar ki to ug dy mo da ly kais. Įgy ven di nant spe cia li zuo to ug-
dy mo kryp ties pro gra mą (pa grin di nio ug dy mo kar tu su spor to ug dy mu pro gra mą), kū no kul tū ros da ly kas 
ga li bū ti kei čia mas spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos spor to ug dy mo da ly kais.

10. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos (pa grin di nio ug dy mo kar tu su dai lės ug dy mu pro
gra mos) dai lės ug dy mo da liai įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per sa vai tę:

Kla sė

Da ly kai  
5 6 7  8

Pa grin di nio ug dy mo 
pro gra mos I da ly je

(5–8 kla sė)

I gim na zi jos 
kla sė

II gimnazijos 
klasė

Pagrindinio ug
dymo progra
moje (iš viso)

Pa grin di niai dai lės ug dy mo da lies pro gra mos da ly kai
Dai lės raiš ka  6;6;6  18  18
Dai lės ša ka   6 6 3;3 9
Pie ši mas 2;2 2;2 8 2;2 12
Kom po zi ci ja 2;2 2;2 8 2;2 12
Dai lės ir ar chi tek tū ros is to ri ja 1;1 1;1 4 1;1 6

Pro gra mą pa pil dan tys da ly kai
Ke ra mi ka    2;2 2;2

Ak va re lė     1;1 1;1

Pro jek ta vi mas     1;1 1;1
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11. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos (pa grin di nio ug dy mo kar tu su mu zi kos ug dy mu pro
gra mos) mu zi kos ug dy mo da liai įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per sa vai tę:

Kla sė

Da ly kai
5 6 7 8

Pa grin di nio ug dy mo 
pro gra mos I da ly je

(5–8 kla sė)
I gim na zi jos kla sė II gim na zi jos kla sė

Pagrindinio ugdymo 
programoje (iš viso)

Mu zi kos ug dy mo da lies bran duo lio da ly kai

In di vi du a liai mo ki niui ski ria mų va lan dų skai čius (iš sky rus cho ro dai na vi mą ir di ri ga vi mą 5–6 kla sė se)
At li kė jo raiš ka ar ba
mu zi kos te ori ja ar ba 
gar so re ži sū ra

2;2 2;2 8 2;2 12

Kla sei, gru pei ski ria mų va lan dų skai čius (iš sky rus ben dro jo for te pi jo no ir bal so ug dy mo da ly kus)
Sol fe džio 2;2 2;2 8 2;2 12
Mu zi kos is to ri ja 2;2 2;2 8 2;2 12
Mu zi kos te ori ja ir
har mo ni ja   2;2 2;2

Bran duo lį pa gal pa grin di nį da ly ką pa pil dan tys da ly kai
Ben dra sis for te pi jo nas 1;1 1;1 4 1;1 6
An sam bli nis mu zi ka
vi mas 1;1 1;1 4 1;1 6

Bal so ug dy mas 
(in di vi du a liai mo ki niui 
ski ria mos va lan dos)

1;1 1;1 4 1;1 6

12. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos (pa grin di nio ug dy mo kar tu su spor to ug dy mu pro
gra mos) spor to ug dy mo da liai įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per sa vai tę:

Kla sė

Da ly kai
5 6 7 8

Pa grin di nio
ug dy mo pro gra mos  

I da ly je

I gim na zi jos 
kla sė

II gimnazijos 
klasė

Pagrindinio ugdymo
iš vi so

Spor to ša ka 10;10 10;10 40 10;10 60
Spor tas ir svei ka ta 1;1 1;1 4 1;1 6
Spor to pa ži ni mas 1;1 1;1 4 1;1 6

13. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos (pa grin di nio ug dy mo kar tu su in ži ne ri niu ug dy mu 
pro gra mos) in ži ne ri nio ug dy mo da liai įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per sa vai tę:

Kla sė

Da ly kai

5 6 7 8

Pa grin di nio
ug dy mo pro gra mos 

pir mo jo je  da ly je
(5–8 kla sė)

I II
Pa grin di nio ug dy mo 

pro gra mo je
(iš vi so)

 Pa grin di nis in ži ne ri nio ug dy mo da lies pro gra mos da ly kas

In ži ne ri ja 1;1 1;1 4 1;1 6

In ži ne ri nio ug dy mo da lies pro gra mą pa pil dan tis da ly kas

Pro jek ta vi mas 1;1 2

In ži ne ri nio ug dy mo pa si ren ka mie ji da ly kai

Pa si ren ka ma sis da ly kas 1;1 1;1 4 1;1 6
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III sky rius
Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mų  

(vi du ri nio ug dy mo kar tu su dai lės, me nų, mu zi kos, spor to ar 
ki tu ug dy mu pro gra mų) įgy ven di ni mas

14. Mo kyk la su da ro są ly gas mo ki niui pa si reng ti in di vi du a lų ug dy mo pla ną va do vau jan tis vi du ri nio ug-
dy mo pro gra mos ap ra šu, tvir ti na mu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro, ir ati tin ka ma spe-
cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra ma. 

15. Mo ki nio ne for ma lio jo švie ti mo va lan dų skai čių ga li ma di din ti 1–4 pa mo ko mis.
16. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos (vi du ri nio ug dy mo kar tu su dai lės ug dy mu pro gra

mos) dai lės ug dy mo da liai įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per sa vai tę:

Da ly kai
Minimalus pamokų skaičius pri
valomam turiniui per savaitę ir 

per dvejus metus

III gimnazijos 
klasė

IV gimnazijos 
klasė

Pa grin di niai dai lės ug dy mo da lies pro gra mos da ly kai 18
Dai lės ša ka 3 3
Pie ši mas 3 3
Kom po zi ci ja 1 2
Dai lės ir ar chi tek tū ros is to ri ja 2 1
Dai lės ug dy mo da lies pro gra mą pa pil dan tys da ly kai 6
Ke ra mi ka 1 1
Ak va re lė  1 1
Pro jek ta vi mas  1 1

17. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos (vi du ri nio ug dy mo kar tu su mu zi kos ug dy mu pro
gra mos) mu zi kos ug dy mo da liai įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per sa vai tę:

Da ly kai
Minimalus pamokų skaičius  

privalomam turiniui per savaitę ir 
per dvejus metus

III gimnazijos 
klasė

IV gimnazijos 
klasė

Mu zi kos ug dy mo da lies bran duo lio da ly kai 16
In di vi du a liai mo ki niui ski ria mų va lan dų skai čius

At li kė jo raiš ka ar ba mu zi kos te ori ja ar ba gar so re ži sū ra 2 2
Kla sei, gru pei ski ria mų va lan dų skai čius (iš sky rus ben dro jo for te pi jo no, bal so ug dy mo, kom po zi ci jos, im pro vi za ci jos da ly kus)

Sol fe džio 2 2
Mu zi kos is to ri ja 2 2
Mu zi kos te ori ja ir har mo ni ja 2 2
Mu zi kos ug dy mo da lies bran duo lį pa gal pa grin di nį da ly ką pa pil
dan tys da ly kai 8

Ben dra sis for te pi jo nas (in di vi du a liai mo ki niui ski ria mos va lan dos) 1 1
An sam bli nis mu zi ka vi mas 1 1
Bal so ug dy mas (in di vi du a liai mo ki niui ski ria mos va lan dos) 1 1
Mu zi kos kū ri nių ana li zė 1 1
Po li fo ni ja  1
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18. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos (vi du ri nio ug dy mo kar tu su spor to ug dy mu pro gra
mos) spor to ug dy mo da liai įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per sa vai tę:

Da ly kai 
Mi ni ma lus pa mo kų skai čius 
pri va lo mam tu ri niui per sa

vai tę ir per dve jus me tus
III gimnazijos klasė IV gimnazijos klasė

Spor to ša ka 20 10 10
Spor tas ir svei ka ta 2 1 1
Spor to pa ži ni mas 2 1 1

 
19. Spe cia li zuo to ug dy mo kryp ties pro gra mos (vi du ri nio ug dy mo kar tu su in ži ne ri niu  ug dy mu 

pro gra mos) in ži ne ri nio ug dy mo da liai įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per sa vai tę:

Da ly kai
Minimalus pamokų skaičius 
privalomam turiniui per sa

vaitę ir per dvejus metus
III gimnazijos klasė IV gimnazijos klasė

Pa grin di nis in ži ne ri nio ug dy mo da lies pro gra mos da ly kas 6
In ži ne ri ja 1 1
In ži ne ri nio ug dy mo da lies pro gra mą pa pil dan tis da ly kas 2
Pro jek ta vi mas 1 1
In ži ne ri nio ug dy mo pa si ren ka mie ji da ly kai 2
Pa si ren ka ma sis da ly kas 1 1
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2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų   
pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų
ben drų jų ug dy mo pla nų 
2 prie das 

PA GRIN DI NIO UG DY MO PRO GRA MOS IR VI DU RI NIO  
UG DY MO PRO GRA MOS ĮGY VEN DI NI MAS KAR TU SU  

PRO FE SI NIO MO KY MO PRO GRA MA

I sky rius
Ben dro sios nuo sta tos

1. Mo kyk la, pla nuo da ma įgy ven din ti pa grin di nio ug dy mo pro gra mą ar vi du ri nio ug dy mo pro gra mą 
kar tu su pro fe si nio mo ky mo pro gra ma(-omis), for muo da ma ug dy mo tu ri nį, pla nuo da ma ug dy mo sri čių 
da ly kų in ten sy vi ni mą, in teg ra vi mą, ug dy mo pro ce so vyk dy mo or ga ni za vi mą, ren gia mo kyk los vyk do mų 
pro gra mų įgy ven di ni mo pla ną. 

2. Mo kyk los vyk do mų pro gra mų įgy ven di ni mo pla nas ren gia mas, va do vau jan tis ben drai siais ug dy mo 
pla nais ir ben drai siais pro fe si nio mo ky mo pla nais. 

3. Pa grin di nio ar vi du ri nio ug dy mo or ga ni za vi mas de ri na mas su ati tin ka mos pro fe si nio mo ky mo pro-
gra mos įgy ven di ni mu. 

4. Mo ki niams, ne tu rin tiems 16 me tų, mo kyk la pri va lo už tik rin ti mo ky mo si tęs ti nu mą pa gal pa grin di nio 
ug dy mo pro gra mą. 

5. Jei dėl ma žo mo ki nių, ku rie mo kė si skir tin gos už sie nio kal bos (vo kie čių, pran cū zų), skai čiaus ar ba dėl 
skir tin go pa vie nių mo ki nių kal bos mo kė ji mo ly gio ne ga li ma su for muo ti gru pės, mo ky mas or ga ni zuo ja mas 
sa va ran kiš ku ar ba nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du (pa vie nio mo ky mo si for ma) ar ba ben-
dra dar biau ja ma su ki ta mo kyk la, ga lin čia už tik rin ti už sie nio kal bos pro gra mos tęs ti nu mą. In di vi du a lioms 
kon sul ta ci joms sa va ran kiš ku ir nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du ga li bū ti ski ria ma iki 15 
pro cen tų šio prie do 9 ir 16 punk tuo se už sie nio kal bai mo ky ti ski ria mų pa mo kų. 

6. Mo ki niams, tu rin tiems 18 me tų, prak ti kos ar ba prak ti nio mo ky mo, jei jis vyk do mas dar bo vie to je, ga li 
bū ti ski ria ma 40 va lan dų per sa vai tę.

7. Mo du li nės pro fe si nio mo ky mo pro gra mos mo ky mo si pa sie ki mai api ben dri na mi bai gus kiek vie ną 
mo du lį. Į pus me čio mo ky mo si pa sie ki mų su ves ti nę įra šo mi baig tų mo du lių įver ti ni mai.

8. Mo kyk la, su de ri nu si su sa vi nin ko tei ses ir pa rei gas įgy ven di nan čia ins ti tu ci ja ar ba da ly vių su si rin ki-
mu (sa vi nin ku), mo ki nių atos to gų da tas, nu ro dy tas ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se, ga li keis ti.
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II sky rius 
Pa grin di nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas kar tu su  

pro fe si nio mo ky mo pro gra ma
9. Kar tu su tre jų me tų pro fe si nio mo ky mo pro gra ma įgy ven di na ma pa grin di nio ug dy mo pro gra mos 

da lis, ski ria ma mo ki niams, tę sian tiems mo ky mą si pa gal ant rą ją pa grin di nio ug dy mo pro gra mos da lį  
(II gim na zi jos kla sė). Pro gra moms įgy ven din ti 2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tais ski ria ma va lan dų:

Ug dy mo sri tys / da ly kai 

Va lan dų skai čius  I–II kur suo se  
(Skliaus tuo se pa tei kia mas ga li mas pus
me čių va lan dų skai čius per sa vai tę, ku rį 

mo kyk la ga li keis ti)

Va lan dų skai čius
III kur se

Valandų skaičius
I–III

kur suo se

 Pro fe si nis mo ky mas 2102
 Te ori nis ir prak ti nis mo ky mas 1502
 Prak ti ka 600 600
Ben drie ji pro fe si nio mo ky mo da ly kai 342
Ci vi li nė sau ga 20 20
Eko no mi kos ir ver slo pa grin dai Ne mažiau kaip 34  I kurse 80
Es te ti ka 20
Pro fe si jos in for ma ci nės tech no lo gi jos 70
Lie tu vių kal bos kul tū ra ir spe cia ly bės kal ba 40
Kū no kul tū ra 68 (II kurse) 40 108
Iš vi so va lan dų pro fe si nio mo ky mo da ly kams ar ba mo du liams 1192 1248 2440
Ben dro jo ug dy mo da ly kai
Do ri nis ug dy mas (ti ky ba ar ba eti ka) 34 (1)
Kal bos
Lie tu vių kal ba (gim to ji) 156 (5; 4)
Lie tu vių kal ba (vals ty bi nė)* 156 (5;4)
Gim to ji kal ba (bal ta ru sių, len kų, ru sų, vo kie čių)* 136 (4)
Už sie nio kal ba (1oji) 102 (3)
Už sie nio kal ba (2oji)** 68 (2)
Ma te ma ti ka 122 (4; 3)
In for ma ci nės tech no lo gi jos 34 (1)
Gam ta moks li nis ug dy mas
Bio lo gi ja 48 (1; 2)
Fi zi ka 68 (2)
Che mi ja 68 (2)
So cia li nis ug dy mas
Is to ri ja 68 (2)
Pi lie tiš ku mo pa grin dai 34 (1)
Eko no mi kos ir ver slo pa grin dai*** 34 (1)***
Ge og ra fi ja 48 (1; 2)
Me ni nis ug dy mas
Dai lė 34 (1)
Mu zi ka 34 (1)
Kū no kul tū ra 68 (2)
Žmo gaus sau ga*** 17 (0,5)***
Iš vi so va lan dų ben dro jo ug dy mo da ly kams 986 

1054* 
 986

1054*
Iš vi so va lan dų pro fe si nio mo ky mo ir ben dro jo ug dy mo da ly kams 2178

2246*
1248  3426

3494* 
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Mi ni ma lus pri va lo mų pa mo kų skai čius mo ki niui per sa vai tę 33
35*

Pa žin ti nė ir kul tū ri nė veik la Nuo 30 iki 60 val. gru pei per moks lo me tus
Pa mo kos mo ki nių ug dy mo po rei kiams ten kin ti ir 9 kla sės, I gim
na zi jos kla sės da ly kų pro gra mos pa ten ki na mam pa sie ki mų ly giui

242
207*

242
207*

Ne for ma lu sis vai kų švie ti mas 120

Pa sta bos: 
* gru pėms tau ti nių ma žu mų kal ba;
** iš sky rus gru pes tau ti nių ma žu mų kal ba;
*** in teg ruo ja ma į ki to da ly ko tu ri nį. 

10. Ben drų jų pro fe si nio mo ky mo pro gra mos da ly kų – pro fe si jos in for ma ci nių tech no lo gi jų, lie tu vių 
kal bos kul tū ros ir spe cia ly bės kal bos, es te ti kos – re ko men duo ja ma mo ky ti ant rai siais ir (ar ba) tre čiai siais 
moks lo me tais.

11. Pa grin di nio ug dy mo pro gra mos tech no lo gi jų da ly kas kei čia mas pro fe si nio mo ky mo pro gra mos da-
ly kais. 

 12. Pa grin di nio ug dy mo pro gra mos eko no mi kos ir ver slu mo da ly ko pro gra ma in teg ruo ja ma į pro fe si nio 
mo ky mo pro gra mos eko no mi kos ir ver slo pa grin dų da ly ko tu ri nį. Mo ki niams, 9 kla sė je ne si mo kiu siems 
eko no mi kos ir ver slu mo da ly ko, pir ma me kur se šiam da ly kui mo ky ti ski ria mos ne ma žiau kaip 35 pa mo kos 
(2015–2016 moks lo me tais) ir 36 pa mo kos (2016–2017 moks lo me tais). Pa grin di nio ug dy mo die ny ne da ly-
kui „Eko no mi ka ir ver slu mas“ ski ria mo je vie to je įra šo ma, kad ši pro gra ma (35 va lan dos 2015–2016 moks lo 
me tais ir 36 va lan dos 2016–2017 moks lo me tais) in teg ruo ta į pro fe si nio mo ky mo pro gra mos da ly ko tu ri nį. 

13. Žmo gaus sau gos ben dro ji pro gra ma in teg ruo ja ma į pro fe si nio mo ky mo pro gra mos ci vi li nės sau gos 
tu ri nį, ku riam pir ma me kur se ski ria mos ne ma žiau kaip 8 pa mo kos. Pa grin di nio ug dy mo die ny ne da ly kui 
„Žmo gaus sau ga“ ski ria mo je vie to je įra šo ma, kad Žmo gaus sau gos ben dro ji pro gra ma (8 va lan dos) in teg-
ruo ta į pro fe si nio mo ky mo pro gra mos ci vi li nės sau gos da ly ko tu ri nį. 

14. Mo ki nių ug dy mo po rei kiams ten kin ti nu ma ty tos pa mo kos ga li bū ti ski ria mos mo ky ti da ly kų, ku rių 
po pir mų jų me tų mo ky mo si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mos ant rą ją da lį mo ki niai ne bu vo pa sie kę 
pa ten ki na mo pa sie ki mų ly gio.

15. In di vi du a li zuo ta pa grin di nio ug dy mo pro gra ma kar tu su pro fe si nio mo ky mo pro gra ma ne vyk do ma.  

III sky rius 
Vi du ri nio ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas kar tu 

su pro fe si nio mo ky mo pro gra ma
16. Tre jų me tų vi du ri nio ug dy mo pro gra mai, vyk do mai kar tu su pro fe si nio mo ky mo pro gra ma, vi

du ri nio ug dy mo pro gra mos da ly kams įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius per dve jus me tus ir pro
fe si niam mo ky mui ski ria mos va lan dos:

Ug dy mo sri tys / da ly kai 

Pro fe si niam mo ky mui 
ir pri va lo mam ben

dro jo ug dy mo tu ri niui 
įgy ven din ti

(I–II kur suo se)

Va lan dų skai čius per dve jus me
tus kur sui / kal bos mo kė ji mo 

ly giui Skiriamas va
landų skaičius 

III kurse

Iš viso 
valandų 

I–III  
kursuoseBen dra sis 

kur sas
Išplėstinis 

kursas

Profesinis mokymas 2155
 Te ori nis ir prak ti nis mo ky mas  1555
 Prak ti ka 600 600
Ben drie ji pro fe si nio mo ky mo da ly kai  230
Eko no mi kos ir ver slo pa grin dai* 100
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Lie tu vių kal bos kul tū ra ir spe cia ly bės kal ba* 34*
Ci vi li nė sau ga 20 20
Pro fe si jos in for ma ci nės tech no lo gi jos* 70
Kū no kul tū ra 40 40
Iš vi so va lan dų pro fe si nio mo ky mo da ly kams ar ba mo du
liams

897**** 1488**** 2385

Ben dro jo ug dy mo da ly kai
Do ri nis ug dy mas 2
Ti ky ba 69 
Eti ka 69 
Kal bos
Lie tu vių kal ba ir li te ra tū ra 8 276 345
Lie tu vių kal ba ir li te ra tū ra** 
(ir kur čių jų ir ne pri gir din čių jų gru pėms)

11 379 448

Gim to ji kal ba (bal ta ru sių, len kų, ru sų, vo kie čių)** 8 276 345
Ges tų kal ba (kur čių jų ir ne pri gir din čių jų gru pėms) 2 138
Už sie nio kal bos Kursas, orien

tuotas į B1 
mokėjimo lygį

Kursas, orien
tuotas į B2 

mokėjimo lygį
Už sie nio kal ba (...) 6 207 207
Už sie nio kal ba (...)** 5 172 172
So cia li nis ug dy mas 4
Is to ri ja 138 207
Ge og ra fi ja 138 207
In teg ruo tas is to ri jos ir ge og ra fi jos kur sas 138
Ma te ma ti ka 6 207 310
In for ma ci nės tech no lo gi jos*** 69 138
Gam ta moks li nis ug dy mas 4
Bio lo gi ja 138 207
Fi zi ka 138 241
Che mi ja 138 207
In teg ruo tas gam tos moks lų kur sas 138 –
Me nai***
Dai lė 138 207
Mu zi ka 138 207
Te at ras 138 207
Šo kis 138 207
Kom piu te ri nės mu zi kos tech no lo gi jos 138 207
Gra fi nis di zai nas 138 207
Fo to gra fi ja 138 207
Fil mų kū ri mas 138 207
Kū no kul tū ra 4
Ben dro ji kū no kul tū ra 138/207 276
Pa si rink ta spor to ša ka ar ba kū no for ma vi mas 138/207
Žmo gaus sau ga* 0,5*
Pa si ren ka mie ji da ly kai, da ly kų mo du liai
Pro jek ti nė veik la / Bran dos dar bas
Pri va lo mie ji ben dro jo ug dy mo da ly kai 34 (1173)

44 (1517)**
1173

1517**
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Mo ki nio lais vai pa si rink tas mo ky mo tu ri nys 207
104**

Iš vi so va lan dų pro fe si nio mo ky mo da ly kams ir vi du ri nio ug
dy mo da ly kams

2277
2518**

1488
3765

4006**
Mi ni ma lus mo ki nio pri va lo mų pa mo kų skai čius per sa vai tę 30

35**
Pa mo kos mo ki nio ug dy mo po rei kiams ten kin ti 310 310
Ne for ma lu sis vai kų švie ti mas 220

Pa sta bos: 
* in teg ruo ja ma į ki to da ly ko tu ri nį ar ba mo ko ma kaip sa va ran kiš ko da ly ko ar mo du lio;
** gru pėms tau ti nių ma žu mų kal ba;
*** mo ki nys ga li rink tis kaip pa si ren ka mą jį da ly ką;
**** mo kyk la ga li pri im ti spren di mą per skirs ty ti pro fe si nio mo ky mo da ly kų va lan das I–II ir III kur sams ne vir šy da ma jai ski ria mų lė šų.

17. Lie tu vių kal bos kul tū ra ir spe cia ly bės kal ba ga li bū ti in teg ruo ja ma į lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros da ly-
ką, pro fe si jos in for ma ci nės tech no lo gi jos ir eko no mi kos ir ver slo pa grin dai – į pro fe si nio mo ky mo da ly kus. 

18. Pro fe si jos in for ma ci nės tech no lo gi jos yra pri va lo mas pro fe si nio mo ky mo pro gra mos da ly kas, ta čiau 
mo ki nys, su si da ry da mas in di vi du a lų ug dy mo pla ną, ga li rink tis ir in for ma ci nių tech no lo gi jų da ly ko kur są 
pa gal vi du ri nio ug dy mo ben drą ją pro gra mą. 

19. Vi du ri nio ug dy mo pro gra mos tech no lo gi jų ir me ni nio ug dy mo da ly kai kei čia mi pro fe si nio mo ky mo 
pro gra mos da ly kais. 

20. Mo kyk la į mo ki nio lais vai pa si ren ka mų da ly kų są ra šą ga li įtrauk ti ir pro fe si nio mo ky mo da ly kus. 
21. Tre čia me kur se ru dens, žie mos ir pa va sa rio (Ve ly kų) atos to gų ga li bū ti ne ski ria ma.
22. Įgy ven di nant dve jų me tų Ba le to ar tis to pro gra mą, pro fe si niam mo ky mui ski ria ma 1860 va lan dų, 

ben dro jo ug dy mo da ly kams va lan dos ski ria mos, va do vau jan tis šio prie do 16 punk tu. Su de ri nus su mo ky to-
jais, mo ki niais ir jų tė vais, mo kyk los ta ry bos pri ta ri mu pa mo kos ga li vyk ti šeš ta die niais. 
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2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų 
pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų 
ben drų jų ug dy mo pla nų 
3 prie das

MO KI NIŲ MO KY MO OR GA NI ZA VI MAS LI GO NI NĖS IR  
SA NA TO RI JOS MO KYK LO SE

I sky rius
Ben dro sios nuo sta tos

1. Mo ki nio, ku ris gy do mas sta cio na ri nė je as mens svei ka tos prie žiū ros įstai go je, ug dy mas or ga ni zuo ja-
mas, va do vau jan tis Mo ki nių mo ky mo sta cio na ri nė je as mens svei ka tos prie žiū ros įstai go je ir na muo se or-
ga ni za vi mo tvar kos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2012 m. rug sė jo 
26 d. įsa ky mu Nr. V-1405 „Dėl Mo ki nių mo ky mo sta cio na ri nė je as mens svei ka tos prie žiū ros įstai go je ir 
na muo se or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, ir Mo ky mo si pa gal for ma lio jo švie ti mo pro gra mas 
(iš sky rus aukš to jo moks lo stu di jų pro gra mas) for mų ir mo ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šu, pa tvir tin tu 
Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2012 m. bir že lio 28 d. įsa ky mu Nr. V-1049 „Dėl Mo ky-
mo si for mų ir mo ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“.

2. Mo ki nio, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą, ug dy mas or ga ni zuo ja mas, va do vau jan tis 
Pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo 
ir moks lo mi nist ro 2008 m. rug pjū čio 26 d. įsa ky mu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo 
ben drų jų pro gra mų pa tvir ti ni mo“ (to liau – Pa grin di nio ug dy mo ben dro sios pro gra mos).

3. Mo ki nio, ku ris mo ko si pa gal Vi du ri nio ug dy mo pro gra mą, ug dy mas or ga ni zuo ja mas, va do vau jan tis 
Vi du ri nio ug dy mo ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo 
mi nist ro 2011 m. va sa rio 21 d. įsa ky mu Nr. V-269 „Dėl Vi du ri nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų pa tvir ti ni-
mo“ (to liau – Vi du ri nio ug dy mo ben dro sios pro gra mos), ir Vi du ri nio ug dy mo pro gra mos ap ra šu, pa tvir-
tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2006 m. bir že lio 30 d. įsa ky mu Nr. ISAK-1387 „Dėl 
Vi du ri nio ug dy mo pro gra mos ap ra šo pa tvir ti ni mo“.

II sky rius
Ug dy mo pro ce so or ga ni za vi mas

4. Li go ni nės mo kyk la ar sa vi val dy bės vyk do mo sios ins ti tu ci jos ar jos įga lio to as mens pa skir ta ben dro ji 
ben dro jo ug dy mo mo kyk la (to liau – li go ni nės mo kyk la) mo ky mui or ga ni zuo ti ren gia mo kyk los ug dy mo 
pla ną, va do vau da ma si ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124, 137 punk tais. 

5. Li go ni nės mo kyk lo je kiek vie nam mo ki niui, mo ko mam kas die niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū-
du ar nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du (gru pi nio mo ky mo si for ma), per sa vai tę ski ria ma: 
5 kla sė je – 13 pa mo kų, 6, 7 kla sė se – po 14 pa mo kų, 8, 9, 10, gim na zi jos I–II kla sė se – po 15 pa mo kų, III 
ir IV kla sė se – po 14 pa mo kų. Ne for ma lio jo švie ti mo veik loms or ga ni zuo ti kiek vie nai kla sei ski ria ma po 
2 ne for ma lio jo ug dy mo va lan das. Mo ki niai ren ka si sa vo po rei kius ir po lin kius ati tin kan čias ne for ma lio jo 
švie ti mo veik las. 

6. Li go ni nės mo kyk lo je mo ki nys, ku riam tai ko mas lo vos re ži mas, ar ba ne su si da rius mo ki nių kla sei, mo-
ko mas pa vie nio mo ky mo si for ma sa va ran kiš ku ar nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, su de rin-
tu su gy dan čiuo ju gy dy to ju. Kon sul ta ci joms gru pė se nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du ski ria-
ma 40 pro cen tų, in di vi du a lioms kon sul ta ci joms sa va ran kiš ku ir nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo 
bū dais – iki 15 pro cen tų ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124, 137 punk tuo se da ly kams ski ria mų pa mo kų.
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7. Li go ni nės mo kyk lo je 5–8 kla sės ga li bū ti jun gia mos po dvi kla ses, ge riau siais bū dais sie kiant Pa grin-
di nio ug dy mo ben dro sio se pro gra mo se nu ma ty tų pa sie ki mų. Jung ti nei kla sei ski ria mas sa vai ti nių pa mo kų 
skai čius ap skai čiuo ja mas taip: su su muo ja mas dvie jų jun gia mų skir tin gų kla sių mo ki niui ski ria mų pa mo kų 
skai čius (mi ni ma lus) per sa vai tę, nu ma ty tas ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tuo se, ap skai čiuo ja mas 
vi dur kis ir nuo jo jung ti nei kla sei ski ria ma 70 pro cen tų (pa vyz džiui, jei gu jun gia mos 5 ir 6 kla sės, šių kla sių 
mo ki niui ski ria mas mi ni ma lus pa mo kų skai čius: 5 kla sė je – 26 pa mo kos, 6 kla sė je – 28 pa mo kos. Vi dur kis – 
27 pa mo kos, jung ti nei kla sei ski ria ma 70 pro cen tų nuo vi dur kio, t. y. 19 pa mo kų per sa vai tę). Ne for ma lio jo 
švie ti mo veik loms – 3 va lan dos jung ti nei kla sei.

8. Sa na to ri jos mo kyk la Ben dro sioms pro gra moms įgy ven din ti ir ug dy mo pro ce sui or ga ni zuo ti ren gia 
mo kyk los ug dy mo pla ną, va do vau da ma si ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124, 137 punk tais. Kiek vie nam mo-
ki niui, įver ti nus jo fi zi nes ir psi chi nes ga lias, su da ro mas in di vi du a lus ug dy mo pla nas. 

9. Sa na to ri jos mo kyk lo je, skir to je mo ki niams, ser gan tiems įvai rio mis tu ber ku lio zės for mo mis:
9.1. pa grin di nio ug dy mo pro gra mai, mo kant kas die niu ar nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo 

bū dais, įgy ven din ti ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tuo se nu ma ty tas mi ni ma lus pri va lo mas mo ki nio 
pa mo kų skai čius ma ži na mas 20 pro cen tų; 

9.2. mo ki nio ug dy mo po rei kiams ten kin ti 5–10 kla sė se per sa vai tę ski ria ma 12 pa mo kų. Vie nai kla sei 
vi du ti niš kai – 3 pa mo kos. Šios pa mo kos ski ria mos mo ki nių ug dy mo si po rei kiams ten kin ti, mo ky mo si pa-
gal bai teik ti;

9.3. ne for ma lio jo švie ti mo veik loms 5–10 kla sė se ski ria ma 13 va lan dų per sa vai tę. Mo kyk la jas pa skirs to, 
at si žvelg da ma į mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo po rei kius;

9.4. vi du ri nio ug dy mo pro gra mai, kai mo ko ma kas die niu ar nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo 
bū dais, įgy ven din ti ski ria mas ben drų jų ug dy mo pla nų 137 punk te nu ma ty tas pa mo kų skai čius.

10. Sa na to ri jos mo kyk lo je, skir to je mo ki niams, ser gan tiems įvai rio mis tu ber ku lio zės for mo mis, ne su si-
da rius jung ti nei kla sei ar kai gy dan tys gy dy to jai mo ki niui pa ski ria lo vos re ži mą, mo ko ma pa vie nio mo ky-
mo si for ma sa va ran kiš ku ar nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dais, lei dus gy dan čia jam gy dy to-
jui. Pa grin di nio ar vi du ri nio ug dy mo pro gra mai įgy ven din ti kon sul ta ci joms gru pė se nuo to li niu mo ky mo 
pro ce so or ga ni za vi mo bū du ski ria ma 40 pro cen tų, in di vi du a lioms kon sul ta ci joms – iki 15 pro cen tų ben-
drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 ar 137 punk tuo se da ly kams ski ria mų pa mo kų.

11. Sa na to ri jos mo kyk lo je, skir to je mo ki niams, ser gan tiems įvai rio mis li go mis (iš sky rus įvai rio mis 
tu ber ku lio zės for mo mis), pa grin di nio ug dy mo pro gra mai įgy ven din ti ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 
punk tuo se nu ma ty tas mi ni ma lus pri va lo mas pa mo kų skai čius kla sei ma ži na mas 35 pro cen tais, kai mo ko ma 
kas die niu ar nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du. 5–10 kla sė se per sa vai tę ski ria ma:

11.1. 9 pa mo kos mo ki nio ug dy mo po rei kiams ten kin ti, mo ky mo si pa gal bai teik ti. Kla sei vi du ti niš kai 
ski ria ma 1,5 pa mo kos per sa vai tę;

11.2. 18 va lan dų vai kų ne for ma lio jo švie ti mo veik loms. Mo kyk la jas pa skirs to sa vo nuo žiū ra, at si žvelg-
da ma į mo ki nių ne for ma lio jo švie ti mo po rei kius. Kla sei vi du ti niš kai ski ria mos 3 pa mo kos per sa vai tę. 

12. Sa na to ri jos mo kyk lo je, skir to je mo ki niams, ser gan tiems įvai rio mis li go mis (iš sky rus įvai rias tu ber-
ku lio zės for mas), jung ti nė kla sė ga li bū ti su da ro ma, jun giant po dvi kla ses, ge riau siais bū dais sie kiant Pa-
grin di nio ug dy mo ben dro sio se pro gra mo se nu ma ty tų pa sie ki mų. Su da ro mai jung ti nei kla sei ski ria mas sa-
vai ti nių pa mo kų skai čius ap skai čiuo ja mas taip: su su muo ja mas dvie jų jun gia mų kla sių mo ki niui ski ria mų 
pa mo kų skai čius (mi ni ma lus) per sa vai tę, nu ma ty tas ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tuo se, ir ap skai-
čiuo ja mas vi dur kis. Nuo vi dur kio jung ti nei kla sei ski ria ma 80 pro cen tų (pa vyz džiui, jei gu jun gia mos 6 ir 8 
kla sės, šių kla sių mo ki niams ski ria mas (mi ni ma lus) pa mo kų skai čius: 6 kla sė je – 28 pa mo kos, 8 kla sė je – 30 
pa mo kų. Vi du ti nis kla sei ski ria mas pa mo kų skai čius – 29 pa mo kos, jung ti nei kla sei ski ria ma 80 pro cen tų 
nuo vi du ti nio skai čiaus, t. y. 23 pa mo kos per sa vai tę). Ne for ma lio jo švie ti mo veik loms – 3 va lan dos jung ti-
nei kla sei.

13. Sa na to ri jos mo kyk los, su de ri nu sios su mo ki nių tė vais (glo bė jais, rū pin to jais), at si žvel gdamos į mo ki-
nio svei ka tą, ga li pri im ti spren di mus į mo ki nių in di vi du a lius ug dy mo pla nus ne įtrauk ti 1–3 da ly kų, bet tai 
ne tu rė tų ne igia mai pa veik ti mo ki nių pa sie ki mų. 

14. Vi du ri nio ug dy mo pro gra ma sa na to ri jos mo kyk lo je, skir to je mo ki niams, ser gan tiems įvai rio mis tu-
ber ku lio zės for mo mis, ir sa na to ri jos mo kyk lo je, skir to je mo ki niams, ser gan tiems įvai rio mis li go mis (iš-
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sky rus įvai rias tu ber ku lio zės for mas), įgy ven di na ma, va do vau jan tis Vi du ri nio ug dy mo pro gra mos ap ra šu, 
Vi du ri nio ug dy mo ben dro sio mis pro gra mo mis ir ben drų jų ug dy mo pla nų 137 punk tu. 

15. Li go ni nės ar sa na to ri jos mo kyk lo je ne su si da rius mo ki nių kla sei, mo ko ma pa vie nio mo ky mo si for ma 
sa va ran kiš ku mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du ar nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, su-
de rin tu su gy dan čiuo ju gy dy to ju. Kon sul ta ci joms gru pė se nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du 
ski ria ma 40 pro cen tų, in di vi du a lioms kon sul ta ci joms sa va ran kiš ku ir nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni-
za vi mo bū dais – iki 15 pro cen tų ben drų jų ug dy mo pla nų 5, 9, 11 punk tuo se da ly kams ski ria mų pa mo kų.
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2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų 
pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų 
ben drų jų ug dy mo pla nų
4 prie das

PA GRIN DI NIO UG DY MO PRO GRA MOS VYK DY MAS  
JAU NI MO MO KYK LO SE, VAI KŲ SO CIA LI ZA CI JOS CEN TRUO SE 

IR VI DU RI NIO UG DY MO PRO GRA MOS  
VYK DY MAS VAI KŲ SO CIA LI ZA CI JOS CEN TRUO SE

I sky rius
Ben dro sios nuo sta tos 

1. Vai kų so cia li za ci jos cen trų veik la or ga ni zuo ja ma, va do vau jan tis Lie tu vos Res pub li kos vai ko mi ni ma-
lios ir vi du ti nės prie žiū ros įsta ty mu.

2. Pa grin di nio ug dy mo pro gra mas jau ni mo mo kyk los ir mo kyk los, ku rio se su for muo tos jau ni mo kla sės, 
ir vai kų so cia li za ci jos cen trai įgy ven di na, va do vau da mie si Pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro-
gra mų ap ra šu, tvir ti na mu švie ti mo ir moks lo mi nist ro, pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo ben dro sio mis pro-
gra mo mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2008 m. rug pjū čio 26 d. įsa ky mu 
Nr. ISAK-2433 „Dėl Pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų pa tvir ti ni mo“ (to liau – Pa grin di nio 
ug dy mo ben dro sios pro gra mos), Mo ky mo si pa gal for ma lio jo švie ti mo pro gra mas (iš sky rus aukš to jo moks lo 
stu di jų pro gra mas) for mų ir mo ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti-
mo ir moks lo mi nist ro 2012 m. bir že lio 28 d. įsa ky mu Nr. V-1049 „Dėl Mo ky mo si for mų ir mo ky mo or ga ni-
za vi mo tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, ben drai siais ug dy mo pla nais.

3. Vi du ri nio ug dy mo pro gra ma vai kų so cia li za ci jos cen tre įgy ven di na ma, va do vau jan tis Vi du ri nio ug-
dy mo pro gra mos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2006 m. bir že lio 30 
d. įsa ky mu Nr. ISAK-1387 „Dėl Vi du ri nio ug dy mo pro gra mos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, Vi du ri nio ug dy mo 
ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2011 m. va-
sa rio 21 d. įsa ky mu Nr. V-269 „Dėl Vi du ri nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų pa tvir ti ni mo“ (to liau – Vi du ri nio 
ug dy mo ben dro sios pro gra mos).

II sky rius
Ug dy mo pro ce so or ga ni za vi mas 

4. Kiek vie nam vai kui, ug do mam vai kų so cia li za ci jos cen tre, jau ni mo mo kyk lo je, mo kyk lo je, ku rio je su-
for muo tos jau ni mo kla sės, su da ro mas in di vi du a lus ug dy mo pla nas, at si žvel giant į ug dy mo tiks lus, vaiko 
tu ri mą mo ky mo si pa tir tį, po lin kius, mo ky mo si po rei kius ir į rei kia mą mo ky mo si pa gal bą.

5. Vai kų so cia li za ci jos cen trui, jau ni mo mo kyk lai, mo kyk lai, ku rio je su for muo tos jau ni mo kla sės, for-
muo jant ir įgy ven di nant mo kyk los ug dy mo tu ri nį, re ko men duo ja ma: 

5.1. in teg ruo ti da ly kų tu ri nį ir pri im ti spren di mus dėl ski ria mo pa mo kų skai čiaus in teg ruo tiems da ly-
kams mo ky ti; 

5.2. per skirs ty ti ben drų jų ug dy mo pla nų 123 ir 124 punk tuo se nu sta ty tą pa mo kų skai čių tarp da ly kų iki 
25 pro cen tų. Per skirs ty ti ga li ma tarp ke lių ar ke lio li kos da ly kų. Per skirs ty tą lai ką re ko men duo ja ma skir ti 
mo ky tis pa trauk laus ir ak tu a laus tu ri nio da ly kų mo du liams, ku rie pri si dė tų prie mo ki nių pa sie ki mų ge-
ri ni mo, su da ry tų są ly gas da ly ko mo ky tis ki taip (pa vyz džiui, mo ki niai, mo ky da mie si sta liaus dar bų, ga lė tų 
at lik ti ma te ma ti nes už duo tis, per in for ma ci nių tech no lo gi jų pa mo kas – lie tu vių kal bos už duo tis ir pan.). 
Mo kyk lo je tu ri bū ti su si tar ta, kaip nu ma to ma pa nau do ti per skirs ty tą mo ky mo si lai ką; 
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5.3. keis ti iki 25 proc. Pa grin di nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų tu ri nio, pri tai kant jį pa gal mo ki nių mo-
ky mo si po rei kius;

5.4. iki 15 pro cen tų da ly kui skir tų pa mo kų or ga ni zuo ti ki to kia for ma: pro jek ti ne ar ki to kia mo ki niams 
pa trauk lia veik la. Mo kyk lo je su si ta ria ma, ko kio mis kon kre čio mis die no mis per moks lo me tus bus mo ko-
ma si ne pa mo kų for ma (pa vyz džiui, ga li ma nu ma ty ti, kad kiek vie no mė ne sio pas ku ti nę die ną mo ko ma si ne 
pa mo kų for ma);

5.5. per die ną keis ti for ma lio jo ir ne for ma lio jo švie ti mo veik lų or ga ni za vi mą (pa vyz džiui, po dvie jų ar 
tri jų pa mo kų or ga ni zuo ti ne for ma lio jo švie ti mo veik las, paskui vėl – pa mo kas); 

5.6. da ly kui mo ky tis per die ną skir ti ne vie ną, o dvi vie na po ki tos vyks tan čias pa mo kas, kad bū tų su da-
ry ta ga li my bė il giau mo ky tis to pa ties da ly ko; 

5.7. siū ly ti mo ki niams pa si rink ti ikip ro fe si nio mo ky mo da ly ką, ku rio pro gra mą ren gia mo kyk la, at si-
žvelg da ma į mo kyk los mo ky mo si ap lin ką ir mo ki nių prak ti nius mo ky mo si po rei kius ir po lin kius. Ikip ro fe-
si nio ug dy mo or ga ni za vi mas tu ri bū ti sie ja mas su šiam ug dy mui bū ti na mo ky mo si ap lin ka;

5.8. teik ti mo ki niams rei kia mą mo ky mo si pa gal bą, at si žvel giant į Pa grin di nio ug dy mo ben dro sio se pro-
gra mo se nu ma ty tus pa sie ki mų ly gius. Mo kyk la tu ri už tik rin ti, kad tei kia ma mo ky mo si pa gal ba ati tik tų 
mo ki nių ge bė ji mus. Mo ky mo si pa gal bai teik ti nau do ja mos pa mo kos, skir tos mo ki nio ug dy mo po rei kiams 
ten kin ti; 

5.9. žmo gaus sau gos da ly ko pro gra mą in teg ruo ti į ikip ro fe si nį ug dy mą; 
5.10. su da ry ti są ly gas rink tis da ly kų mo du lius pa gal po lin kius ir ge bė ji mus, va do vau jan tis Mo ky mo si 

kryp čių pa si rin ki mo ga li my bių di di ni mo 14–19 me tų mo ki niams mo de lio ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res-
pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2008 m. ko vo 15 d. įsa ky mu Nr. ISAK-715 „Dėl Mo ky mo si kryp čių 
pa si rin ki mo ga li my bių di di ni mo 14–19 me tų mo ki niams mo de lio ap ra šo pa tvir ti ni mo“;

5.11. ne for ma lio jo vai kų švie ti mo veik loms vai kų so cia li za ci jos cen tre or ga ni zuo ti skir ti iki 4 va lan dų 
per sa vai tę;

5.12. ikip ro fe si nį ug dy mą or ga ni zuo ti per ne for ma lia jam vai kų švie ti mui skir tas va lan das.
6. Vi du ri nio ug dy mo pro gra mai įgy ven din ti pa mo kų skai čius nu ro dy tas Ben drų jų ug dy mo pla nų 137 

punk te.  
7. Ikip ro fe si nio ug dy mo da ly ko pro gra ma, skir ta į prak ti nę veik lą orien tuo tam ug dy mui, pa de da mo ki-

niui di din ti mo ky mo si mo ty va ci ją, ak ty viai su si pa žin ti su pro fe si jo mis ir ug dy ti ben drą sias kom pe ten ci jas. 
Ikip ro fe si nio ug dy mo da ly ko pro gra mą ren gia mo kyk los mo ky to jai. 

8. Ikip ro fe si nio ug dy mo da ly ko pro gra mą su da ro pri va lo mas įva di nis (iki 17 va lan dų) mo du lis ir pa si-
ren ka mie ji sa va ran kiš ki ar ba tęs ti niai mo du liai. Įva di nis mo du lis skir tas su pa žin din ti mo ki nius su Lie tu vos 
ūkio ša ko mis, joms pri klau san čio mis pro fe si jo mis, su mo kyk lo je įgy ven di na ma ikip ro fe si nio ug dy mo pro-
gra ma ir ga li my be rink tis mo du lius. Dėl pa si ren ka mų jų mo du lių te mų, jų ap im ties ir mo du lių skai čiaus 
mo kyk lo je ta ria ma si, at si žvel giant į mo ki nių in te re sus, fi zi nę mo ky mo si ap lin ką, ga li my bę nau do tis ki tomis, 
ne tra di ci nėmis ap lin komis (pro fe si nio mo ky mo ba zė, mu zie jai ir kt.). 

9. Ikip ro fe si nio ug dy mo da ly kas įve da mas nuo 8 kla sės. Ug dy mo pro ce sas pra de da mas vi siems mo ki-
niams pri va lo mu įva di niu mo du liu ir or ga ni zuo ja mas taip, kad 8 kla sė je mo ki niai ga lė tų su si pa žin ti ir iš-
ban dy ti vi sus mo kyk lo je siū lo mus ikip ro fe si nio ug dy mo pro gra mos mo du lius, de rin ti juos su pro fe si niu 
veik li ni mu, mo ty vuo tai ir kryp tin gai juos rink tis 9–10 kla sė se. Re ko men duo ja ma ikip ro fe si nio ug dy mo 
pro ce są or ga ni zuo ti taip, kad mo ki nys per vi są da ly ko pro gra mos mo ky mo si lai ką ga lė tų pa si rink ti kuo 
dau giau ir įvai res nių mo du lių.

10. Jau ni mo mo kyk la, pri ėmu si spren di mą įgy ven din ti ikip ro fe si nį ug dy mą, ga li ikip ro fe si nio ug dy mo 
mo du liams įgy ven din ti skir ti iki 40 pro cen tų mo kyk lo je įgy ven di na mo ug dy mo tu ri nio, per skirs ty da ma 
ben drų jų ug dy mo pla nų 123 ir 124 punk tuo se nu sta ty tą pa mo kų skai čių tarp da ly kų iki 40 pro cen tų. Pa-
mo kų per skirs ty mas de ri na mas: vals ty bi nės mo kyk los (biu dže ti nės įstai gos) – su sa vi nin ko tei ses ir pa rei-
gas įgy ven di nan čia ins ti tu ci ja, sa vi val dy bės mo kyk los (biu dže ti nės įstai gos) – su sa vi val dy bės vyk do mą ja 
ins ti tu ci ja ar jos įga lio tu as me niu, vals ty bi nės ir sa vi val dy bės mo kyk los (vie šo sios įstai gos) ir ne vals ty bi nės 
mo kyk los – su sa vi nin ku (da ly vių su si rin ki mu). Per skirs ty tą lai ką re ko men duo ja ma skir ti ikip ro fe si nio ug-
dy mo da ly kui, da ly kų mo du liams, ku rių tu ri nys sie ja mas su Pa grin di nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų tu ri-
niu. Da ly ko mo du lių tu ri nys tu rė tų  teik ti ga li my bę mo ky tis da ly ko pa trauk liau.
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11. Į ikip ro fe si nio ug dy mo pro gra mą jau ni mo mo kyk la ga li įtrauk ti for ma lio jo pro fe si nio mo ky mo pro-
gra mos įva di nį mo du lį / pro fe si jos mo ky mo da ly ką (da ly kus), va do vau da ma si Ben dro jo ug dy mo tech no lo-
gi jų da ly kų ir pro fe si nio mo ky mo pro gra mos mo du lių už skai tos tvar kos ap ra šu. Jau ni mo mo kyk la ikip ro fe-
si nio ug dy mo pro gra mą ga li įgy ven din ti:

11.1. per mo kyk los per skirs ty tą tarp da ly kų pa mo kų lai ką, be tech no lo gi jų da ly kui skir tų pa mo kų;
11.2. tik per mo kyk los per skirs ty tą pa mo kų lai ką;
11.3. per ne for ma lio jo vai kų švie ti mo veik loms skir tą lai ką;
11.4. 8 kla sė je skir ti 3 va lan das, 9–10 kla sė se – po 4 va lan das.
12. Dir ban čio jau ni mo kla sė se, skir to se 16–17 me tų dir ban tiems jau nuo liams, ug dy mas ga li bū ti or ga-

ni zuo ja mas pa gal su au gu sių jų pa grin di nio ar pro fe si nio mo ky mo pro gra mas kar tu su pa grin di nio ug dy mo 
pro gra ma. 
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2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų  
pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų 
ben drų jų ug dy mo pla nų 
5 prie das

AS ME NŲ, KU RIEMS LAI KI NAI AT IM TA AR AP RI BO TA  
LAIS VĖ, UG DY MO OR GA NI ZA VI MAS

I sky rius 
Ben dro sios nuo sta tos

1. Per auk lė ji mo ar baus mės at li ki mo vie to je ug dy mas or ga ni zuo ja mas, va do vau jan tis Su im tų jų ir nu
teis tų jų, at lie kan čių lais vės at ėmi mo baus mes, ben dro jo la vi ni mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šu, pa tvir tin tu 
Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės 2009 m. ba lan džio 8 d. nu ta ri mu Nr. 264 „Dėl  su im tų jų ir nu teis tų jų, 
at lie kan čių lais vės at ėmi mo baus mes, ben dro jo la vi ni mo ir pro fe si nio mo ky mo or ga ni za vi mo“.

2. As me nų mo ky mas pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mas įgy ven di na mas, va do vau jan tis Pra di nio ir 
pa grin di nio ug dy mo ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo 
mi nist ro 2008 m. rug pjū čio 26 d. įsa ky mu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo ben drų jų 
pro gra mų pa tvir ti ni mo“ (to liau – Pa grin di nio ug dy mo ben dro sios pro gra mos).

3. As me nų mo ky mas pa gal Vi du ri nio ug dy mo pro gra mas įgy ven di na mas, va do vau jan tis Vi du ri nio ug-
dy mo pro gra mos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2006 m. bir že lio 30 
d. įsa ky mu Nr. ISAK-1387 „Dėl Vi du ri nio ug dy mo pro gra mos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, Vi du ri nio ug dy mo 
ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2011 m. va-
sa rio 21 d. įsa ky mu Nr. V-269 „Dėl Vi du ri nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų pa tvir ti ni mo“ (to liau – Vi du ri nio 
ug dy mo ben dro sios pro gra mos).

4. As me nų mo ky mas pa gal pa grin di nio ug dy mo pro gra mą ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mą or ga ni zuo-
ja mas, va do vau jan tis Mo ky mo si pa gal for ma lio jo švie ti mo pro gra mas (iš sky rus aukš to jo moks lo stu di jų 
pro gra mas) for mų ir mo ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir 
moks lo mi nist ro 2012 m. bir že lio 28 d. įsa ky mu Nr. V-1049 „Dėl Mo ky mo si for mų ir mo ky mo or ga ni za vi-
mo tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, pra di nio, pa grin di nio ir vi du rinio ug dy mo pro gra mų ap ra šu, tvir ti na mu 
švie ti mo ir moks lo mi nist ro, ben drai siais ug dy mo pla nais.

II sky rius
Ug dy mo pro ce so or ga ni za vi mas

5. Su im tų jų ir nu teis tų jų as me nų mo ky mas pa gal Pa grin di nio ir Vi du ri nio ug dy mo ben drą sias pro gra-
mas or ga ni zuo ja mas: su da rant in di vi du a lų ug dy mo pla ną ir ski riant as me niui mo ky mo si or ga ni za vi mo 
bū dą, at si žvel giant į mo kyk los ga li my bes. Mo ky mas ga li bū ti or ga ni zuo ja mas gru pi nio mo ky mo si for ma 
kas die niu ar (ir) nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dais, pa vie nio mo ky mo si for ma nuo to li niu 
mo ky mo pro ce so ar sa va ran kiš ku mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dais.

6. Jei gu mo kyk la Pa grin di nio ir Vi du ri nio ug dy mo ben drą sias pro gra mas įgy ven di na:
6.1. gru pi nio mo ky mo si for ma kas die niu ar (ir) nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, pro gra-

moms įgy ven din ti ski ria mas pa mo kų skai čius, nu ma ty tas ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124, 137 punk tuo se; 
6.2. pa vie nio mo ky mo si for ma nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, kon sul ta ci joms gru pė je 

ski ria ma 40 pro cen tų ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124, 137 punk tuo se nu sta ty to pa mo kų skai čiaus; 
6.3. pa vie nio mo ky mo si for ma sa va ran kiš ku mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, individualioms kon-

sultacijoms ski ria ma iki 15 pro cen tų ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124, 137 punk tuo se nu sta ty to pa mo kų 
skai čiaus.
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7. Įgy ven di nant pa grin di nio ug dy mo pro gra mas per auk lė ji mo ar baus mės at li ki mo vie to je, mo kyk lai 
re ko men duo ja ma:

7.1. ug dy mo pro ce se taiky ti mo ky mo si me to dus, di di nan čius mo ky mo si mo ty va ci ją, mo ki nių so cia li za-
ci ją ir re so cia li za ci ją; 

7.2. per skirs ty ti tarp da ly kų iki 40 pro cen tų ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tuo se nu sta ty to pa-
mo kų skai čiaus, in teg ruo ti da ly kus, at si žvel giant į mo ki nių tu ri mą pa tir tį, ir nu ma ty ti, kaip bus siekiama 
Pa grin di nio ug dy mo ben dro sio se pro gra mo se nu ma ty tų pa sie ki mų ir kom pe ten ci jų;

7.3. keis ti iki 25 pro cen tų Pa grin di nio ug dy mo ben drų jų pro gra mų ir Vi du ri nio ug dy mo ben drų jų pro-
gra mų tu ri nio pa gal mo ki nių pa sie ki mus ir mo ky mo si po rei kius;

7.4. as me nims, ku rie mo ko si gru pi nio mo ky mo si for ma kas die niu ar (ir) nuo to li niu mo ky mo pro ce so 
or ga ni za vi mo bū du, jung ti nė se kla sė se ar lai ki no sio se gru pė se skir ti 80 pro cen tų ben drų jų ug dy mo pla nų 
123, 124 punk tuo se nu sta ty to pri va lo mo ug dy mo lai ko mo ki niui per sa vai tę.

8. As me nims, ku riems lai ki nai at im ta ar ap ri bo ta lais vė, už im tu mo pro gra mas (ar jų da lį) ga li ma įskai ty ti 
vie to je kai ku rių ben dro jo ug dy mo da ly kų pro gra mų ar jų da lies.

9. Mo kyk los, vyk dan čios pa grin di nio, vi du ri nio ug dy mo programas, pro fe si nio mo ky mo pro gra mas 
kar tu su pa grin di nio ug dy mo pro gra mos ant rą ja da li mi ar pro fe si nio mo ky mo pro gra mas kar tu su vi du-
ri nio ug dy mo pro gra ma, ir pa tai sos na mai, vyk dan tys su im tų jų ir nu teis tų jų už im tu mo pro gra mas lais vės 
at ėmi mo vie to se, pri va lo de rin ti mo ki nių in di vi du a lius ug dy mo pla nus, mo kyk lų įgy ven di na mą ug dy mo 
tu ri nį ir mo kyk lų ug dy mo pla nų pro jek tus.

10. As me nys, ku riems dėl lai ki nai at im tos ar ap ri bo tos lais vės drau džia ma mo ky tis kla sė je, gru pė je ir 
ne sant ga li my bių mo ky tis nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du (gru pi nio ar pa vie nio mo ky-
mo si for mo mis), mo ko si sa va ran kiš ku mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du (pa vie nio mo ky mo si for ma); 
kon sul ta ci joms ski riama iki 15 pro cen tų ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se tos kla sės da ly kui nu sta ty to mi-
ni ma laus pa mo kų skai čiaus.
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2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų 
pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų 
ben drų jų ug dy mo pla nų 
6 prie das  

SU AU GU SIŲ JŲ PA GRIN DI NIO IR VI DU RI NIO UG DY MO 
PRO GRA MŲ ĮGY VEN DI NI MAS

I sky rius
Ben dro sios nuo sta tos

1. Mo kyk la, vyk dan ti su au gu sių jų pa grin di nio ug dy mo pro gra mas, va do vau ja si Pra di nio ir pa grin di-
nio ug dy mo ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 
2008 m. rug pjū čio 26 d. įsa ky mu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pra di nio ir pa grin di nio ug dy mo ben drų jų pro gra-
mų pa tvir ti ni mo“ (to liau – Pa grin di nio ug dy mo ben dro sios pro gra mos), o mo kyk la, vyk dan ti su au gu sių jų 
vi du ri nio ug dy mo pro gra mas, va do vau ja si Vi du ri nio ug dy mo ben dro sio mis pro gra mo mis, pa tvir tin to mis 
Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2011 m. va sa rio 21 d. įsa ky mu Nr. V-269 „Dėl Vi du ri nio 
ug dy mo ben drų jų pro gra mų pa tvir ti ni mo“ (to liau – Vi du ri nio ug dy mo ben dro sios pro gra mos), ir Vi du-
ri nio ug dy mo pro gra mos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2006 m. 
bir že lio 30 d. įsa ky mu Nr. ISAK-1387 „Dėl Vi du ri nio ug dy mo pro gra mos ap ra šo pa tvir ti ni mo“. Mo kyk la, 
su da ry da ma ug dy mo pla ną, va do vau ja si ben drų jų ug dy mo pla nų nuo sta to mis ir Mo ky mo si pa gal for ma-
lio jo švie ti mo pro gra mas (iš sky rus aukš to jo moks lo stu di jų pro gra mas) for mų ir mo ky mo or ga ni za vi mo 
tvar kos ap ra šu, pa tvir tin tu Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2012 m. bir že lio 28 d. įsa ky mu 
Nr. V-1049 „Dėl Mo ky mo si for mų ir mo ky mo or ga ni za vi mo tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo“, ki tais pa grin di nį 
ir vi du ri nį ug dy mą reg la men tuo jan čiais tei sės ak tais.

2. Mo ki niams, ku rie mo ko si pa gal su au gu sių jų pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas, 2015–2016, 
2016–2017 moks lo me tų truk mė nu ro dy ta ben drų jų ug dy mo pla nų 5.1, 5.2 pa punk čiuo se. Mo ki niams ski-
ria mos ru dens, žie mos (Ka lė dų), pa va sa rio (Ve ly kų) ir va sa ros atos to gos. Mo kyk los spren di mu mo ki niams, 
ku rie mo ko si ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, įskai tos ga li bū ti or ga ni zuo ja mos per 
atos to gas. 

3. Su au gu sių jų pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas vyk dan čių mo kyk lų su au gu sių jų kla sės ga li 
bū ti kom plek tuo ja mos ke lis kar tus per moks lo me tus.

4. Su au gu sių as me nų anks čiau įgy tas iš si la vi ni mas pri ly gi na mas pa grin di niam iš si la vi ni mui pa gal Lie-
tu vos Res pub li kos švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2005 m. ba lan džio 20 d. įsa ky mą Nr. ISAK-661 „Dėl iš si la-
vi ni mo pri ly gi ni mo“.

5. Ki tos ben druo siuo se ug dy mo pla nuo se iš dės ty tos ben dro sios nuo sta tos, ug dy mo pro gra mų vyk dy mo 
ben dro sios nuo sta tos su au gu sių jų pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas vyk dan čio se mo kyk lo se tai-
ko mos tiek, kiek ne pri eš ta rau ja šia me prie de iš dės ty toms nuo sta toms.

II sky rius
Su au gu sių jų pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų  

įgy ven di ni mas
6. Su au gu sių jų pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas vyk dan čių mo kyk lų su au gu sių jų kla sių mo-

ki niams nė ra pri va lo ma fi ziš kai ak ty vi per trau ka. Re ko men duo ja ma mo kyk lai su da ry ti są ly gas mo ki niams 
už si im ti sa va no riš ka veik la.
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7. Sa va ran kiš ku mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du (pa vie nio mo ky mo si for ma) ga li mo ky tis su au gę 
as me nys, ku riems dėl lai ki nai at im tos ar ap ri bo tos lais vės drau džia ma mo ky tis kla sė je, gru pė je ir nė ra ga li-
my bių mo ky tis nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du (gru pi nio ar pa vie nio mo ky mo si for mo mis).

8. As me nims, ku rie tei sės ak tų nu sta ty ta tvar ka mo ko si sa va ran kiš ku mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo 
bū du (pa vie nio mo ky mo si for ma), kon sul ta ci joms ski ria ma iki 15 pro cen tų ben druo siuo se ug dy mo pla nuo-
se tos kla sės da ly kui nu sta ty to mi ni ma laus sa vai ti nio pa mo kų skai čiaus. 

9. 18 me tų ir vy res nis mo ki nys, ku ris mo ko si pa gal su au gu sių jų pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro-
gra mas, ga li ne si mo ky ti me nų, kū no kul tū ros, tech no lo gi jų. Mo ki niui, ne pa si rin ku siam kū no kul tū ros ar 
me nų ar tech no lo gi jų da ly kų, pa mo kos ga li bū ti ski ria mos pa gal mo ki nio po rei kius ki tiems pa si rink tiems 
da ly kams mo ky tis. 

10. 18 me tų ir vy res niam mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal su au gu sių jų pa grin di nio ug dy mo pro gra mas, 
vie to je tech no lo gi jų ga li ma siū ly ti rink tis mo ki nio po rei kius ati tin kan čias mo kyk lo je pa reng tas ir mo kyk-
los va do vo pa tvir tin tas tech no lo gi jų pro gra mas ar ba pro fe si nio mo ky mo pro gra mos da ly kus ar mo du lius, 
o tam, ku ris mo ko si pa gal  vi du ri nio ug dy mo pro gra mas, ga li bū ti siū lo ma rink tis ki tus jo mo ky mo si po-
rei kius ati tin kan čius tech no lo gi jų mo du lius, in teg ruo tus tech no lo gi jų mo du lius ar ba pro fe si nio mo ky mo 
pro gra mos da ly kus ar mo du lius ir pan. 

11. Ne for ma lio jo švie ti mo va lan dos su au gu sių jų pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas vyk dan-
čių mo kyk lų su au gu sių jų kla sė se ga li bū ti ski ria mos pa si rink toms sa vi raiš kos pro gra moms: me ni niams, 
kal bi niams, spor ti niams, svei ka tos ug dy mo, moks li niams, tech no lo gi niams, so cia li niams, ko mu ni ka ci nių 
tech no lo gi jų ir ki to kiems mo ki nių ge bė ji mams ug dy ti, mo ki nių kon sul ta ci jo mis, ne for ma lia jam švie ti mui.

12. Da ly kai ir jiems ski ria mų sa vai ti nių pa mo kų skai čius su au gu sių jų pa grin di nio ug dy mo pro gra
moms įgy ven din ti kas die niu ar ba nuo to li niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dais (gru pi nio mo ky
mo si for ma):

Da ly kų sri tys, da ly kai 5–6 kla sės 7–8 kla sės

Pagrindinio
ug dy mo

pro gra mos pir mo ji 
da lis (5–8 kla sės)

Pa grin di nio ug dy mo 
pro gra mos ant ro ji 

da lis (gim na zi jos I–
II, 9–10 kla sės)

Pagrindinio ugdymo 
programa 

Do ri nis ug dy mas (ti ky ba ar ba eti ka) 2 2 4 2 6
Kal bos
Lie tu vių kal ba (gim to ji) 8 8 16 9 25

Gim to ji kal ba (bal ta ru sių, len kų, ru sų, vo
kie čių)*

8 8 16 6 22

Lie tu vių kal ba (vals ty bi nė) 8 8 16 9 25
Už sie nio kal ba (1oji) 6;4* 4 10;8* 4 14;12*
Už sie nio kal ba (2oji) 2 4 6 4 10
Ma te ma ti ka 8 6 14 6 20
Gam ta moks li nis ug dy mas
Gam ta ir žmo gus 2 2 2
Bio lo gi ja 2 2 2 4
Fi zi ka 2 2 2 4
Che mi ja 1 1 2 3
In for ma ci nės tech no lo gi jos 1 1 2 2 4
So cia li nis ug dy mas
Is to ri ja 2 2 4 2 6
Pi lie tiš ku mo pa grin dai 1 1
Ge og ra fi ja 1 2 3 2 5
Eko no mi ka ir ver slu mas 1 1
Me ni nis ug dy mas
Dai lė 2 2 4 2 6
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Mu zi ka 2 2 4 2;1* 6; 5*
Tech no lo gi jos
Tech no lo gi jos 4 3 7 2,5 9,5
Kū no kul tū ra 2 1 3 1 4
Žmo gaus sau ga 1 1 1
Pa si ren ka mie ji da ly kai, da ly kų mo
du liai
Mi ni ma lus pri va lo mų pa mo kų skai čius 
mo ki niui

5 klasėje – 
18;21*

6 kla sė je –  
20; 21*

7 klasėje – 
18;21*

8 kla sė je – 
22;23*

78;86*
9 klasėje – 22;23*
10 kla sė je –22;23*

121;132*

Pa mo kos mo ki nių ug dy mo po rei kiams 
ten kin ti 4 5;1* 9;1* 6;6* 15;7*

Ne for ma lu sis švie ti mas 0–4 0–4 0–8 0–5
Pro jek ti nė veik la 0–2

Pa sta ba:
*mo kyk lo se, ku rio se įtei sin tas mo ky mas tau ti nės ma žu mos kal ba.

13. Da ly kai ir jiems ski ria mų sa vai ti nių pa mo kų skai čius su au gu sių jų pa grin di nio ug dy mo pro gra
mai įgy ven din ti be si mo kan tie siems ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du:

Kla sė
Da ly kų sri tys, da ly kai

Grupinės konsultacijos
5 6 7 8 I gim na zi jos, 9 II gim na zi jos, 10 Iš vi so

Do ri nis ug dy mas (ti ky ba ar ba eti ka) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5
Kal bos
Lie tu vių kal ba (gim to ji) 1,5–2 1,5–2 1,5–2 1,5–2 1,5–2 1,5–2 9–12

Gim to ji kal ba (bal ta ru sių, len kų, ru sų, vo
kie čių)

1,5–2 1,5–2 1,5–2 1,5–2 1,5–2 1,5–2 9–12

Lie tu vių kal ba (vals ty bi nė) 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5 6–9

Už sie nio kal ba (1oji) 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5 1–1,5 6–9
Už sie nio kal ba (2oji) 0,5–1 0,5–1 0,5–1 0,5–1 0,5–1 2,5–5
Ma te ma ti ka 1,25–1,5 1,25–1,5 1,25–1,5 1,25–1,5 1,25–1,5 1,25–1,5 7,5–9
Eko no mi ka ir ver slu mas 0,25 0,25
Gam ta moks li nis ug dy mas
Gam ta ir žmo gus 0,5 0,5 1
Bio lo gi ja 0,5 0,5–1 0,5–1 0,5–1 3–5
Fi zi ka 0,5 0,75–1 0,75–1 0,75–1 2,75–4
Che mi ja 0,75–1 0,75–1 0,75–1 2,25–3
In for ma ci nės tech no lo gi jos 0,5 0,5 (0,5) (0,5) 1,75–2
So cia li nis ug dy mas
Is to ri ja 0,5 0,5 0,5 0,5–1 0,5–1 0,5–1 3–5
Pi lie tiš ku mo pa grin dai 0,25 0,25
Ge og ra fi ja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5
Me ni nis ug dy mas
Dai lė 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5
Mu zi ka 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5
Tech no lo gi jos 0,5 0,5 0,5 0,25 (0,25) 0,25 2,5
Pa si ren ka mie ji da ly kai
Pa mo kos mo ki nio ug dy mo po rei kiams ten
kin ti 

1 1 1 1 1–1,75 1–2 6–7,75
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Iš vi so (gru pi nėms kon sul ta ci joms) 0–8 0–8 0–8 0–8 0–9 0–9 0–50
Pro jek tai 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–2 0–7
Ne for ma lu sis švie ti mas 0–2

0–70
0–2

0–70

14. Mo kyk la, at si žvelg da ma į mo ki nių pa tir tį, pri ima spren di mą, kiek pa mo kų ar kon sul ta ci nių pa mo kų 
rei kia skir ti, kad bū tų pa siek ti pa sie ki mai, nu ma ty ti Pa grin di nio ug dy mo ben dro sio se pro gra mo se.

15. Mo ki niai, ku rie mo ko si ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, lai ko vi sų sa vo in di vi-
du a laus ug dy mo pla no da ly kų įskai tas. Įskai tų skai čius yra toks, kiek pa mo kų per sa vai tę ski ria ma mo ky tis 
da ly kui, ta čiau įskai tų per moks lo me tus turi bū ti ne ma žiau ne gu trys, jei ug dy mo pro ce sas or ga ni zuo ja mas 
tri mest rais, ir ne ma žiau ne gu dvi, jei ug dy mo pro ce sas or ga ni zuo ja mas pus me čiais.

16. At ski rais at ve jais, esant ma žam mo ki nių, ku rie mo ko si ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi-
mo bū du, skai čiui, ga li bū ti for muo ja ma mo ki nių, ku rie mo ko si ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za-
vi mo bū du, gru pė. Da ly kams mo ky tis gru pė je tu ri bū ti ski ria ma ne ma žiau kaip iki 15 pro cen tų šio priedo  
17 punk te da ly kui ski ria mų pa mo kų skai čiaus.

17. Da ly kai ir jiems ski ria mų pa mo kų skai čius su au gu sių jų vi du ri nio ug dy mo pro gra mai įgy ven din
ti per dve jus me tus:

Ug dy mo sri tys, da ly kai
Minimalus pamo

kų skaičius

Pamokų skaičius (kasdienis arba nuo
tolinis mokymo proceso organizavimo 

būdas (grupinio mokymosi forma))

Pamokų skaičius (neakivaizdinis moky
mo proceso organizavimo būdas)

Ben dra sis kur sas
Išplėstinis

kur sas
Bendrasis kursas

Išplėstinis
kur sas

Do ri nis ug dy mas 2
Ti ky ba 2 – 0,5 –
Eti ka 2 – 0,5 –
Kal bos
Lie tu vių kal ba ir li te ra tū ra 6 6 8 3 4
Gim to ji kal ba (bal ta ru sių, len kų, ru sų, vo kie
čių)* 

6 6 8 3 4

Lie tu vių kal ba ir li te ra tū ra* 8 8 9 3 4
Už sie nio kal bos Kursas, orientuo

tas į B1 mokėjimo 
lygį

Kursas, orientuo
tas į B2 mokėjimo 

lygį

Kursas, orientuo
tas į B1 mokėjimo 

lygį

Kursas, orientuo
tas į B1 mokėjimo 

lygį
Už sie nio kal ba (   ) 5 5 2 2
Už sie nio kal ba (    ) 5 5 2 2
So cia li nis ug dy mas 2
Is to ri ja 2 4 1,25 2
Ge og ra fi ja 2 4 1,25 2
In teg ruo tas is to ri jos ir ge og ra fi jos kur sas 2 – 1,25 –
Ma te ma ti ka 5 5 8 2 4
In for ma ci nės tech no lo gi jos 2 3 0,5 1
Gam ta moks li nis ug dy mas 2
Bio lo gi ja 2 4 1,25 2
Fi zi ka 2 4 1,25 2
Che mi ja 2 4 1,25 2
In teg ruo tas gam tos moks lų kur sas 2 – 1,25 –
Me nai, tech no lo gi jos, in teg ruo tas me
nų ir tech no lo gi jų kur sas 1,5

Me nai
Dai lė 1,5 2 0,5 1,5
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Mu zi ka 1,5 2 0,5 1,5
Te at ras 1,5 2 0,5 1,5
Šo kis 1,5 2 0,5 1,5
Me nų pa ži ni mas 1,5 2 0,5 1,5
Kom piu te ri nės mu zi kos tech no lo gi jos 1,5 2 0,5 1,5
Gra fi nis di zai nas 1,5 2 0,5 1,5
Fo to gra fi ja 1,5 2 0,5 1,5
Fil mų kū ri mas 1,5 2 0,5 1,5
Tech no lo gi jos (kryp tys)
In teg ruo tas me nų ir tech no lo gi jų kur sas 1,5 2 0,5 1,5
Tech no lo gi jos
Tu riz mas ir mi ty ba 1,5 2 1 1,5
Sta ty ba ir me džio ap dir bi mas 1,5 2 1 1,5
Teks ti lė ir ap ran ga 1,5 2 1 1,5
Tai ko ma sis me nas, ama tai ir di zai nas 1,5 2 1 1,5
Ver slas ir va dy ba bei maž me ni nė pre ky ba 1,5 2 1 1,5
Me cha ni ka, me cha ni nis re mon tas 1,5 2 1 1,5
Ki tos tech no lo gi jų kryp tys 1,5 2 1 1,5
In teg ruo tas me nų ir tech no lo gi jų kur sas 1,5 2 1 1,5
Kū no kul tū ra 1,5
Ben dro ji kū no kul tū ra 1,5 2 0,5 1,5
Pa si rink ta spor to ša ka 1,5 – 0,5 –
Žmo gaus sau ga 0,5** – – –
Pa si ren ka mie ji da ly kai, da ly kų mo du
liai
Pro jek ti nė veik la / Bran dos dar bas 
Pri va lo mi ben dro jo kur so da ly kai 25; 33* 12; 15* 12; 15*
Mo ki nio pa si rink tas mo ky mo tu ri nys 20; 14* 20; 14* 10; 7 10; 7*
Mi ni ma lus da ly kų skai čius mo ki niui Kas die niu ar nuo to li niu ir ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dais be si mo kan tie siems – 

7 da ly kai pa si rink tu da ly ko kur su. Ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du – 0–9 gru pi nės 
kon sul ta ci jos per sa vai tę.

Ne for ma lu sis švie ti mas Kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu besimokantiesiems – 6 valandos per savaitę (3 – gimna
zijos III kl. ir 3 – gimnazijos IV kl.).
Ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du be si mo kan tie siems – 2 va lan dos per sa vai tę (1 – 
gim na zi jos III kl. ir 1 – gim na zi jos IV kl.).

Pa mo kos lai ki no sioms gru pėms su da ry ti 14 valandų per savaitę per dvejus metus besimokantiesiems kasdieniu mokymo proceso organizavimo 
būdu, 6 valandos per savaitę per dvejus metus besimokantiesiems neakivaizdiniu mokymo proceso or
ganizavimo būdu.

In di vi du a lios kon sul ta ci jos Besimokantiesiems ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du da ly kų in di vi du a lioms kon sul ta
ci joms ski ria ma 0–4 sa vai ti nių pa mo kų per dve jus moks lo me tus. 

Pa sta bos: 
*mo kyk lo se, ku rio se įtei sin tas mo ky mas tau ti nės ma žu mos kal ba; 
**in teg ruo ja ma į da ly kų mo ky mo tu ri nį. 

18. Mo ki niai, ku rie mo ko si ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du pa gal vi du ri nio ug dy-
mo pro gra mą, lai ko vi sų sa vo in di vi du a laus ug dy mo pla no da ly kų įskai tas. Įskai tų skai čius yra toks, kiek 
pa mo kų per sa vai tę ski ria ma mo ky tis da ly kui, ta čiau įskai tų per moks lo me tus turi bū ti ne ma žiau ne gu 
trys, jei ug dy mo pro ce sas or ga ni zuo ja mas tri mest rais, ir ne ma žiau ne gu dvi, jei ug dy mo pro ce sas or ga ni-
zuo ja mas pus me čiais. Besimokantiesiems vi du ri nio ug dy mo pro gra mos da ly kų (iš sky rus už sie nio kal bas) 
pa gal iš plės ti nį da ly ko pro gra mos kur są įskai tų ne ga li bū ti ma žiau kaip aš tuo nios per dve jus moks lo me tus.
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19. Esant ma žam mo ki nių, ku rie mo ko si ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, skai čiui, 
ga li bū ti for muo ja ma mo ki nių, ku rie mo ko si ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du, gru pė. 
Da ly kams mo ky tis ne aki vaiz di niu mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du gru pė je tu ri bū ti ski ria ma ne ma-
žiau kaip iki 15 pro cen tų šio priedo 17 punk te da ly kui ski ria mų pa mo kų skai čiaus.

20. As me niui, ku ris mo ko si pa gal su au gu sių jų pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mas nuo to li niu 
mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū du pa vie nio mo ky mo si for ma, kon sul ta ci joms gru pė se ski ria ma iki 40 
pro cen tų, in di vi du a lioms kon sul ta ci joms – ne mažiau kaip iki 15 pro cen tų šio priedo 12, 13, 17 punk tuo se 
da ly kui ski ria mų pa mo kų skai čiaus.
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2015–2016 ir 2016–2017 moks lo me tų 
pa grin di nio ir vi du ri nio ug dy mo pro gra mų 
ben drų jų ug dy mo pla nų
7 prie das

PA GRIN DI NIO UG DY MO IN DI VI DU A LI ZUO TOS  
PRO GRA MOS IR SO CIA LI NIŲ ĮGŪ DŽIŲ UG DY MO  

PRO GRA MOS ĮGY VEN DI NI MAS 

I sky rius
Ben dro sios nuo sta tos

1. Mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuo tą pro gra mą, mo kyk los ar in di vi du-
a lus ug dy mo pla nas su da ro mas, at si žvel giant į mo ki nio in te lek to su tri ki mą (ne žy mus, vi du ti nis, žy mus ar 
la bai žy mus), mo ky mo si for mą, mo ky mo or ga ni za vi mo bū dą, ug dy mą įgy ven di nan čios mo kyk los pa skir tį. 

2. So cia li nių įgū džių ug dy mo pro gra ma įgy ven di na ma mo kyk los kla sė se, skir to se spe cia lių jų ug dy mo si 
po rei kių tu rin tiems mo ki niams, ren gia ma mo ki niui, at si žvel giant į pe da go gi nės psi cho lo gi nės tar ny bos re-
ko men da ci jas.  

II sky rius
Pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuo tos pro gra mos  

įgy ven di ni mas
3. Pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuo ta pro gra ma ren gia ma, at si žvel giant į mo ki nio ga lias ir ge bė ji mus, 

pe da go gi nės psi cho lo gi nės tar ny bos re ko men da ci jas, mo kyk los ar kla sės pa skir tį:
3.1. mo ki nio, tu rin čio ne žy mų ar vi du ti nį in te lek to su tri ki mą ir be si mo kan čio ben dro sios pa skir ties kla-

sė je, ug dy mas or ga ni zuo ja mas, va do vau jan tis ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tais, vie to je gam tos 
moks lų sri ties da ly kų mo kyk la ga li siū ly ti in teg ruo tas gam tos moks lų pa mo kas. Ta da mo ki nys ga li ne si mo-
kyti fi zi kos ir che mi jos;

3.2. mo ki nio, tu rin čio ne žy mų ar vi du ti nį in te lek to su tri ki mą ir be si mo kan čio ben dro sios pa skir ties 
kla sė je, ug dy mas or ga ni zuo ja mas, va do vau jan tis ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tais ir šio prie do 
punk tais. So cia li nio ug dy mo sri ties da ly kus mo kyk la ga li įgy ven din ti nuo 6–7 kla sės ar ba vie to je so cia li nių 
moks lų sri ties da ly kų siū ly ti in teg ruo tas so cia li nių moks lų pa mo kas;

3.3. spe cia lio sio se kla sė se (la vi na mo sio se), skirtose vi du ti nį, žy mų ar la bai žy mų intelekto sutrikimą tu-
rintiems mo ki niams, vi sų da ly kų (iš sky rus gy do mą ją kū no kultūrą ar ba tai ko mą ją fi zi nę veik lą) mo ko vie-
nas mo kytojas, tu rintis spe cia lio jo pe da go go kva li fi ka ci ją. Iš imtys tai ko mos mo kyk lo je (lietuvių mo ko mą ja 
kal ba), ku rio je įtei sin tas mo ky mas tautinės ma žu mos kal ba, do ri nio ug dy mo (ti ky bos), mu zi kos, tech no lo-
gi jų, kū no kultūros da ly kams, jei mo kytojas atsisako mo kyti šių da ly kų ar neturi tam rei kia mo iš si la vi ni mo;

3.4. mo kyk la ga li or ga ni zuoti spe cia lių jų kla sių, skirtų intelekto sutrikimą tu rintiems mo ki niams, mo-
ki nių už imtumą ir per mo ki nių atos to gas. Sa va no riai aukštesniųjų kla sių mo ki niai, vyk dantys so cia li nės 
veik los pro gra mas, ga li pa dė ti mo kytojui or ga ni zuo ti šią veik lą;

3.5. mo ki niui, tu rin čiam kom plek si nių ne ga lių, el ge sio ir emo ci jų sutrikimų, spe cia lio sioms pratyboms 
5–10 kla sė se ga li ma skirti po 1 pa mo ką per sa vaitę kom piuteriniams, spe cia lių jų mo ky mo prie mo nių nau-
do ji mo įgū džiams for muoti, pa ži ni mo funk ci joms la vinti, da ly kų spra goms ša lin ti.

4. Mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuotą pro gra mą dėl ne žy maus intelekto 
sutrikimo, mo kyk los ar in di vi du a lus ug dy mo pla nas ren gia mas:
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4.1. va do vau jan tis ben drų jų ug dy mo pla nų 123, 124 punk tuo se nu sta ty tu da ly kų pro gra moms įgy ven-
din ti sa vai ti niu pa mo kų skai čiu mi, ku ris, at si žvel giant į mo ky mo si for mą ir mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo 
bū dą, ga li bū ti ko re guo ja mas iki 25 pro cen tų:

4.1.1. kei čia mas (ma ži na mas, di di na mas) da ly kams skir tų pa mo kų skai čius;  
4.1.2. numatoma pa pil do ma mo ky to jo pa gal ba;
4.1.3. numatomos spe cia lio sios pa mo kos;
4.1.4. di di na mas pa mo kų skai čius, skir tas me ni niam, tech no lo gi niam ug dy mui, ki tų da ly kų mo ky mui, 

so cia li nei veik lai, kar je ros kom pe ten ci joms ug dy ti;
4.1.5. kei čia mas spe cia lių jų pa mo kų, pra ty bų ir in di vi du a liai pa gal bai ski ria mų va lan dų (pa mo kų) skai-

čių per moks lo me tus, at si žvel giant į mo ki nio reik mes, švie ti mo pa gal bos spe cia lis tų, Vai ko ge ro vės ko mi si-
jos ar pe da go gi nės psi cho lo gi nės tar ny bos re ko men da ci jas;

4.1.6. 1–2 pa mo ko mis ma ži na mas mi ni ma lus pri va lo mų pa mo kų skai čius, di di nant ne for ma lio jo švie ti-
mo va lan dų skai čių ar or ga ni zuo jant veik las, stip ri nan čias prak ti nius ge bė ji mus;

4.2. tech no lo gi jų da ly ko ga li būti siū lo ma tik vie na tech no lo gi jų pro gra ma ar ba tech no lo gi jų kryptis;
4.3. spe cia lio sioms pra ty boms 5–10 kla sė se ski ria ma po 0,5–1 pa mo ką per sa vai tę mo ki niui, tu rin-

čiam kom plek si nių ne ga lių, įvai rių rai dos su tri ki mų, el ge sio ir (ar) emo ci jų, kal bė ji mo ir (ar) kal bos 
su tri ki mų. 

5. Mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuotą pro gra mą dėl vi dutinio intelekto 
sutrikimo, in di vi du a lus ug dy mo pla nas ren gia mas:

5.1. be si mo kan čiam ben dro sios pa skir ties kla sė je – in teg ruo tai, va do vau jan tis ben drų jų ug dy mo pla nų 
123, 124 punk tuo se nu ro dy tu da ly kų pro gra moms įgy ven din ti sa vai ti nių pa mo kų skai čiu mi, ku ris, at si žvel-
giant į mo ky mo si for mą ir mo ky mo pro ce so or ga ni za vi mo bū dą, ga li bū ti ko re guo ja mas iki 30 pro cen tų;

5.2. be si mo kan čiam kla sė je ar mo kyk lo je, skir to je mo ki niams, tu rin tiems in te lek to su tri ki mą, – va do-
vau jan tis ben drų jų ug dy mo pla nų šio prie do 6 punk tu;

5.3. spe cia lio sioms pratyboms 5–10 kla sė se ski ria ma po 1 pa mo ką per sa vaitę mo ki niui, bendrau jan čiam 
alternatyvios ko mu ni ka ci jos būdu. Tarties, kal bos ir ko mu ni ka ci jos la vi ni mo spe cia lio sios pratybos ga li būti 
integruojamos į ko mu ni ka ci nės ir pa žintinės veik los, lietuvių kal bos pa mo kas. Pratybų ir ko mu ni ka ci nės, 
pa žintinės veik los, lietuvių kal bos pa mo kų tu ri nys tu ri de rė ti.

6. Pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li zuo tos pro gra mos, skir tos tu rin tie siems vi du ti nį, žy mų ir la bai 
žy mų in te lek to su tri ki mą, veik loms įgy ven din ti ski ria mų va lan dų skai čius per sa vai tę:

Ug dy mo metai, kla sė
Da ly kai / Veik los sritis

5–6 7–8 9–10 Iš viso per 6 ugdymo metus

Do ri nis ug dy mas
Ko mu ni ka ci nė veik la* ar ba
Kal bos ir ben dra vi mo ug dy mas**
Pa žintinė veik la
Orientacinė veik la
Už sie nio kal ba***
In for ma ci nės tech no lo gi jos***
Me ni nė veik la
Fi zi nė veik la

2
8–10

7–10
5–8
0–4
6–9
4–9

2
8–10

7–10
5–8
0–4
6–9
4–9

2
8–10

7–10
5–8
0–4
6–9
4–9

6
24–30

21–30
15–24

0–4
18–27
12–27

Pa mo kos mo ki nių ug dy mo po rei kiams ten kinti

4–10 4–16 4–16 12–42

Pa mo kos mo ki nių spe cia lie siems ug dy mo si po rei
kiams ten kinti
Spe cia lio ji veik la****
Gy do mo ji kū no kultūra
Re gos la vi ni mas
Klau sos la vi ni mas
Ko mu ni ka ci nių ge bė ji mų ug dy mas
Pa žintinių ge bė ji mų ug dy mas
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Mi ni ma lus pa mo kų skai čius mo ki niui  20/20 20/20 20/20 120
Mak si ma lus pa mo kų skai čius mo ki niui 24/24 26/26 26/26 152
Ne for ma lu sis švietimas 4 4 4 12

Pa sta bos:  
* kai ug dy mas or ga ni zuo ja mas mo kyk lo se, ku rio se įtei sin tas mo ky mas tau ti nės ma žu mos kal ba, lietuvių kal bai ug dyti tu ri būti ski ria ma ne ma žiau 
lai ko nei gimtajai kal bai;
** veik la, ski ria ma kurtiems ir ne pri gir dintiems vai kams (ją su da ro gestų kal ba, sa kytinė ir ra šytinė lietuvių kal ba) ar vai kams, ben drau jan tiems ne 
ver ba li nės ko mu ni ka ci jos, o al ter na ty vios ko mu ni ka ci jos bū du;
*** ski ria ma at si žvel giant į mo ki nio ug dy mo si po rei kius, mo kyk los mo ky mo si ap lin kas, tu ri mus spe cia lis tus ir po rei kį, jei veik la ne in teg ruo ja ma 
su ki to mis veik lo mis;
**** ski ria ma sutrikusioms funk ci joms la vinti, spe cia lia jai pa gal bai teik ti, atsižvelgiant į mo ki nio sutrikimų po bū dį.

7. Ug dy mas veik lo mis or ga ni zuo ja mas mo ki niui, ku ris mo ko si pa gal pa grin di nio ug dy mo in di vi du a li-
zuotą pro gra mą dėl vi du ti nio, žy maus ir la bai žy maus in te lek to su tri ki mo, pa gal lentelėje nu ro dytą pa mo kų 
skai čių atskiriems ug dy mo metams (kla sei). Šios veik los mo kytojo nuo žiū ra ga li būti jun gia mos, kei čia mos, 
atsižvelgiant į mo ki nio po rei kius, svei ka tą.

8. Mo ki niui, ser gan čiam ce reb ri niu pa ra ly žiumi, tu rin čiam ju de sio ir pa dė ties su tri ki mų (iš sky rus leng-
vus), gy do mo sios kū no kul tū ros spe cia lio sioms pra ty boms ski ria ma po 2 pa mo kas per sa vai tę.

9. Mo ki niui, tu rin čiam kom plek si nių ne ga lių, el ge sio ir emo ci jų, kal bos ir kal bė ji mo sutrikimų, spe cia-
lio sioms pratyboms 5–10 kla sė se ski ria ma po 1 pa mo ką per sa vaitę nau do ji mo si kom piuteriu ir spe cia lio-
sio mis mo ky mo si prie mo nė mis įgū džiams for muoti, pa ži ni mo funk ci joms la vinti, kal bi niams ir ko mu ni ka-
ci niams ge bė ji mams ug dy ti.

10. 5–10 kla sių mo ki niui, ben drau jan čiam alsernatyvios ko mu ni ka ci jos bū du, tarties, kal bos ir ko mu-
ni ka ci jos la vi ni mo spe cia lio sios pratybos ga li būti integruojamos į ko mu ni ka ci nės ir pa žintinės veik los, 
lietuvių kal bos pa mo kas. Pra ty bų, ko mu ni ka ci nės ir pa žin ti nės veik los, lie tu vių kal bos pa mo kų tu ri nys tu ri 
de rė ti.

III sky rius
So cia li nių įgū džių ug dy mo pro gra mos įgy ven di ni mas 

11. Mo kyk la, įgy ven din da ma So cia li nių įgū džių ug dy mo pro gra mą, ren ka si or ga ni za vi mo for mą, ug dy-
mo tu ri nį pa tei kia da ly kais ar ba veik lo mis, at si žvelg da ma į as mens ga lias, mo kyk lo je esan čius spe cia lis tus, 
da ly kų mo ky to jus. 

12. So cia li nių įgū džių ug dy mo pro gra mai įgy ven din ti ski ria mų va lan dų skai čius per sa vai tę:

Ug dy mo me tai 
Da ly kai / Veik los sri tis

I II III
Iš viso I–III  

mokymosi metais
Ben dra sis ug dy mas 12–14 12–14 12–14 38–42
Do ri nis ug dy mas
Ko mu ni ka ci nė veik la ar ba
Kal bos ir ben dra vi mo ug dy mas*
Už sie nio kal bos mo ky mas**
Pa žin ti nė veik la
Orien ta ci nė veik la
In for ma ci nės tech no lo gi jos**
Me ni nė veik la / tech no lo gi jos 
Fi zi nė (svei ka tos ug dy mo, stip ri ni mo) veik la

1
3–5

0–2
2

0–2
0–2
1–3

3

1
3–5

0–2
2

0–2
0–2
1–3

3

1
3–5

0–2
2

0–2
0–2
1–3

3

3
9–15

0–6
6

0–6
0–6
3–9

9
Mo ki nių spe cia lie siems ug dy mo si po rei kiams ten kin ti ski ria ma 
veik la

12–14 14–16 14–16 38–46

So cia li nio, tech no lo gi nio (dar bi nio), me ni nio ug dy mo veik la***
Sa va ran kiš ku mo ug dy mas****
Tech no lo gi nių, ver slu mo įgū džių ug dy mo, prak ti nė, pro jek ti nė 
veik la, pa žin ties su pro fe si jo mis veik la  

12–14 14–16 14–16 38–46
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Iš vi so 24–28 26–30 26–30 76–88
Ne for ma lu sis švie ti mas 2 2 2 6

Pa sta bos:
* veik la, ski ria ma kur tiems ir ne pri gir din tiems vai kams (ją su da ro ges tų kal ba, sa ky ti nė ir ra šy ti nė lie tu vių kal ba) ir in te lek to su tri ki mų tu rin tiems 
vai kams, bendraujan tiems al ter na ty vios ko mu ni ka ci jos būdu; 
**  veik la, or ga ni zuo ja ma  at si žvel giant į mo kyk los ga li my bes ir mo ki nių ge bė ji mus bei ga lias. Mo kyk la veik lą pla nuo ja ir or ga ni zuo ja, at si žvel gdama 
į ug dy mo ap lin ką, mo ki nio ga li my bes ir po rei kius;
*** veik la, ski ria ma mo ki nių me ni niams ir tech no lo gi niams dar bams, bui ties kul tū rai, sa vit var kai, na mų ruo šai, ūkio dar bams;
**** veik la, ski ria ma pa grin di nėms funk ci joms la vin ti, spe cia lių jų prie mo nių (ug dy mui skir tų tech ni nės pa gal bos prie mo nių, kom piu te ri nių tech-
no lo gi jų, bui ties įran gos, bui ti nių įran kių) nau do ji mo ar ki tiems kas die niams sa va ran kiš ku mą di di nan tiems įgū džiams for muo ti, orien ta ci jos erd-
vė je, mo bi lu mo, al ter na ty vios ko mu ni ka ci jos įgū džiams ug dy ti.

13. Įvai rių so cia li nio ug dy mo / tech no lo gi nio (dar bi nio) ug dy mo ir (ar) sa va ran kiš ku mo ug dy mo veik-
lų pa mo kų per sa vai tę skai čių ga li ma keis ti, at si žvel giant į mo ki nių ge bė ji mus, mo kyk los ga li my bes ir tė vų 
(glo bė jų, rū pin to jų) bei mo ki nių pa gei da vi mus. Veik los ga li bū ti kei čia mos da ly kais, at si žvel giant į mo ki nio 
ga lias ir ge bė ji mus. 

14. Įgy ven din da ma so cia li nio ug dy mo veik las, mo kyk la ga li ieš ko ti šioms veik loms or ga ni zuo ti pri tai-
ky tų, at vi rų vi suo me nei so cia li nė je erd vė je esan čių ap lin kų, so cia li nių part ne rių, ga lin čių su da ry ti są ly gas 
šioms veik loms vyk dy ti, taip pat, ben dra dar biau da ma su ki to mis mo kyk lo mis,  ga li ieš ko ti uni ver sa laus di-
zai no įstai gų, ga lin čių pa dė ti vyk dy ti šias veik las.

15. Lo go pe di nėms ar ba ki toms spe cia lio sioms pra ty boms ski ria mos 2 pa mo kos 3 mo ki niams per sa vai tę.
16. In di vi du a lioms gy do mo sios kū no kul tū ros pra ty boms ga li bū ti ski ria ma iki 2 pa mo kų per sa vai tę 

mo ki niui, tu rin čiam ce reb ri nį pa ra ly žių, ju de sio ir pa dė ties su tri ki mų. 
17. Veik los ga li bū ti in teg ruo ja mos, jun gia mos, kei čia mos, at si žvel giant į mo ki nių ug dy mo si po rei kius, 

aplinkybes, dėl ku rių ko re guo ja mas ug dy mo pro ce sas.
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