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Klonavimu laikomas procesas, 
kurio metu galima sukurti 
genetiškai identišką 
organizmą

Klonai  niekada nebus vienodi,  
nes jiems įtaką daro daug 
faktorių   

BUP klonas

Aplinka, 
kontekstas BUP  
įgyvendinimui 



Bendrieji ugdymo planai = laikas + organizavimas  
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Turinys 

• Bendrieji ugdymo planai (BUP) – gairės 

ugdymo procesui organizuoti

• BUP atnaujinimo aspektai: 

 įtvirtinti naujus procesus

 užtikrinti tęstinumą 

 suteikti daugiau savarankiškumo  



BUP – ugdymo proceso 
organizavimo gairės

Ugdymo procesas – mokinio 
kompetencijų auginimas



Ugdymo proceso laikas – tik prielaida ar 
(ir) galimybė mokinių pasiekimams gerinti 



Ugdymo proceso 
organizavimasŠiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai

mokymosi patalpose viršijus

numatytąją Lietuvos higienos normoje

HN ugdymo procesas gali būti

koreguojamas ir organizuojamas

kitose erdvėse (12)



Iš 10 klasės mokinio žinutės 

mamai:

„Mes tik penki  iš klasės esam. 

Gal turi minčių ką galima 

veikti?“

„Ateina mokytojai ir išeina..“

2018 birželio 12 d.
Sklandaus ugdymo proceso

Užtikrinimas visus mokslo metus



Švietimo padaliniai

Kultūros skyriaus / centro / turizmo 
skyriaus pajėgų sutelkimaas talkinant 
mokykloms

Kultūros pasas

Į pagalbą mokykloms keičiant ugdymo 
procesą: 

Mokslininkai mokykloms

https://www.smm.lt/web/lt/mokslininkai-
mokykloms

Švietimo, sporto ir mokslo ministerija, centrai:

Kaip mokyti įdomiau?

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-
pagrindinis-ugdymas

Edukacinių užsiėmimai aukštosiose mokyklose

• Ugdymo plėtotės centras, Ugdymo sodas 
Ugdymas kitose erdvėse

https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/ugk

• Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Projektas“ Mokyklų edukacinės erdvės“

https://www.lmnsc.lt/apziuros_konkursas/

https://www.lmnsc.lt/Gamta/

Konkursas „Pamoka gamtoje: svajokime drauge“ 

https://www.smm.lt/web/lt/mokslininkai-mokykloms
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas
https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/ugk
https://www.lmnsc.lt/apziuros_konkursas/
https://www.lmnsc.lt/Gamta/


Bendrųjų ugdymo 
planų tikslas 

apibrėžti bendruosius ugdymo 
programų vykdymo reikalavimus 
mokyklos ugdymo turiniui 
formuoti ir ugdymo procesui 
organizuoti, 

sudarant lygias galimybes 
kiekvienam mokiniui siekti 
asmeninės pažangos ir įgyti 
mokymuisi visą gyvenimą būtinų 
bendrųjų ir dalykinių kompetencijų



Mokyklos
ugdymo
plano
rengimas



15. Rengiant mokyklos ugdymo planą konkrečiai švietimo programai įgyvendinti

rekomenduojama priimti ar atnaujinti sprendimus dėl:

15.1. mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo integruojant į jį prevencines ir

integruojamąsias programas;

15.2. ugdymo proceso organizavimo formų ir kt.;

15.3. mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo;

15.4. mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių įgyvendinimo ir mokymosi

pagalbos teikimo, vykdant pagrindinio ugdymo programą;

15.5. švietimo pagalbos teikimo;

15.6. neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo;

15.7. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti,

panaudojimo;

15.8. projektinio darbo rengimo ir organizavimo pagrindiniame ugdyme, brandos

darbo – viduriniame ugdyme;

15.9. kitų mokiniams ir mokyklai aktualių ugdymo turinio įgyvendinimo klausimų.



Bendrųjų ugdymo 
planų klonavimas –
mokyklos kontekste

Ugdymo proceso 

pradžia ir trukmė 
Atostogos

Minimalus pamokų 

skaičius  per mokslo 

metus

Klasių koncentro

dalykai 

Bendrieji ugdymo planai



Vasaros atostogų 
pradžią nustato 
mokyklos vadovas

o BUP nustatyta  ugdymo proceso 
pradžia ir trukmė (7 p.)

o Galimybė keisti atostogų laiką

o Numatyta galimybė intensyvinti,  
perskaičiuojant laiką (18, 26 p.)

Mokykla užtikrina minimalų 
pamokų skaičių per mokslo 

metus mokiniui (17,18 p.)



 Mokymosi pagalba:

pagrindinis ugdymas

vidurinis ugdymas



Mokymosi
pagalba (40 p.)

Mokymosi pagalba mokykloje turi būti

teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji

reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba

mokiniui:

40.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų;

40.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą;

40.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus;

40.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo

bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos;

40.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygmuo;

40.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta

mokymosi sritimi;

40.7. kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais.



 mokykla 

 savivaldybės švietimo padalinys

 ministerija 

reguliariai lankytų 

mokyklą. 

Laiku atvyktų į 

mokyklą

būtų atkaklesnis 

įveikiant 

mokymosi 

sunkumus

dalyvautų 

neformaliojo 

švietimo veiklose

Siekiant užtikrinti mokinio mokymąsi svarbu, kad mokinys
PISA. Low-Performing Students (2016)

atliktų namų 

darbus

Kaip tai susiję su mokyklos ugdymo planu?



2019–2020, 2021 –2020 m. m. 
naujovės



6 kl.

2019–2020 

m. m.  

7 kl.

2020–2021 

m. m.

10 kl.

2023-2024   
m. m.

8 kl.

2021–2022     

m. m.

9 kl.

2022–2023

m. m.

Kūno  kultūros dalyko transformavimas (SĮ 2018) 
Fizinio ugdymo pamokų skaičiaus kaita

5 kl.

2018–2019

m. m.



Trečioji  fizinio ugdymo 
pamoka

 Pagrindinio ugdymo bendroji 
programa- parengta 2 savaitinėms 
pamokoms

 Fizinio ugdymo pamoka gali būti 
keičiama

sportinio šokio pamoka

 Kitokio tipo šokiai?



Pagal bendrąją kūno kultūros programą (2008)

Netradicinis fizinis aktyvumas

(mokinių amžių atitinkančios

netradicinės, neolimpinės

sporto šakos: sportiniai šokiai,

aerobika, riedlenčių sportas,

riedučių sportas, šaškės,

šachmatai, smiginis, kėgliai,

svarsčių kilnojimas, joga,

kovos menai, lėkčiasvydis ir

kt.) (BP 4



Mokyklos ugdymo turiniui 
įgyvendinti klasėje sudaromos 
laikinosios grupės (52)

doriniam ugdymui

informacinių technologijų ir 
technologijų dalykams mokyti

kitiems dalykams mokyti

Jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 
21 mokinys 

• užsienio kalboms

• lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti 
mokykloje, kurioje mokoma tautinių 
mažumų kalba (kalbos) 

• lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti mokykloje, kuri 

daugiakalbėje aplinkoje (t. y., jeigu mokykla yra 

Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono 

savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra 

Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, 

Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto 

savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 

procentų mokinių, besimokančių valstybine 

mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba yra kita, ne 

valstybinė kalba).



Pasirenkamųjų dalykų pasiūla

Neformaliojo vaikų švietimo 
formų pasiūla

Autentiškų mokyklos ugdymo 
formų įgyvendinimas

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 
bei rengimo šeimai programa 
(25.1 p.)

Ugdymo karjerai programa (25.2 
p.)

Švietimo nacionalinio saugumo 
klausimais, informacinio raštingumo, 
verslumo, finansinio raštingumo, 
antikorupcinio ugdymo įgyvendinimo 
(25.4 p.)

Etninė kultūrinė veikla (28 p.) 

Tęstinumo užtikrinimas formuojant ir įgyvendinant

mokyklos ugdymo turinį



Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 
šeimai programos įgyvendinimas

• Mokyklos ugdymo plane 
aprašoma programos
įgyvendinimas, pvz.,

• įgyvendinimo būdas:

• atskira pamoka

• integruojama (klasė, dalykai, 
grįžtamasis ryšys)

• kita



Tęstinumo užtikrinimas formuojant ir įgyvendinant

mokyklos ugdymo turinį

• Prevencinės programos (25 p.)

• Socialinė–pilietinė veikla (27 p.)

10 valandų

• Pažintinė, kultūrinė veikla (26 p.)

ugdymo proceso dalis



Mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimas 
(15.3, 23 p.)

• teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį 
ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos 
vertinimą 

(Bendrosios programos, Pradinio, pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų aprašas) 

• mokyklos priimtais sprendimais dėl 
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 
ar (ir) įvertinimo. Vertinimo informacija 
skelbiama mokyklos internetinėje 
svetainėje; 

• pažymiais pagal dešimtbalę vertinimo 
skalę. Jei vertinama ne pagal ją, 
numatomas įvertinimų konvertavimas 



Nacionalinis mokinių 
pasiekimų patikrinimas 

(24 p.)

Mokinio pasiekimų rezultatai 
neįskaičiuojami į ugdymo 
laikotarpio (trimestro, pusmečio) 
įvertinimą. 



Tęstinumo užtikrinimas  įgyvendinant BUP

• Nuostatos laikinosioms grupėms sudaryti (51, 53 p.)

• Mokymosi pagalbos institucionalizavimas mokyklose 
(40, 43 p.)

• Gamtos mokslų eksperimentams   būtina skirti 
30 proc. mokymosi laiko (72.1 p.)

• Plečiasi pasirenkamų dalykų  įvairovė (75.3 p.)

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa

• Formaliojo ir neformaliojo švietimo  suartėjimas (36, 
19 p.)   

• Mokymosi krūvio reguliavimas (IV skirsnis)



Grįžusiųjų asmenų 
ugdymas

• numato atvykusio mokytis asmens tolesnio

mokymosi perspektyvą, aptaria švietimo

pagalbos poreikį

• paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam

asmeniui sklandžiai įsitraukti

• sudaro mokinio mokymosi individualų planą

• gali perskirstyti dalykams skirtas pamokas

kitaip

• numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio

trukmę

• siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas

• nuolat bendradarbiauja su mokinio tėvais



BUP nuostatos prielaidos ugdymo 

procesui organizuoti įdomiau 

 Mokytis per dieną tik kelių dalykų (18 p.)

 Intensyvinti mokymąsi  per trimestrą, pusmetį, 

mokslo metus (18 p.)

 Organizuoti projektinį mokymąsi. Projektinio 

darbo įgyvendinimas (15.8,62.4 p.)

 Perskirstyti 10 proc. dalykams skiriamo laiko 

(63.1 p.)

 Įskaityti muzikos, dailės, kitų menų ir sporto 

mokyklos pagal formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas (ar yra jas baigęs), kitas 

neformaliojo švietimo programas (36 p.) 



BUP – naujų dalykų link...

Naujas dalykas – gamtos mokslai 

(72.2)

Galimybės:

 mokyti ne pamokos forma (17 p.)

 pamokos mokslo metams (77, 93 p.)

 ilgiau trunkantį mokymuisi skirtą laiką 

perskaičiuoti į „realų“ mokymosi laiką  

akademinėmis valandomis (26 p.)

 kitaip paskirstant pamokas dalykams (63.3 

p. )

 ugdymo turinį  įgyvendinti moduliais (63.2 

p.)

 vasaros atostogų pradžią ir pabaigą nustato 

mokyklos direktorius (9 p.)



Savivaldybės švietimo 
padalinio  pagalba  mokyklai 

• Daugiau savarankiškumo mokyklai 
sprendimų paieškoms

• Autentiškas, o  ne „klonuotas“  
mokyklos ugdymo planas

• BUP  projekto derinimas 

• Minimalaus privalomo ugdymo 
plano užtikrinimas kiekvienam 
mokiniui

• Lygių  galimybių  ir prieinamumo 
mokiniui užtikrinimas gauti  
mokymosi pagalbą, neformalųjį 
švietimą

• Ugdymo poreikiams ir mokymosi 
pagalbai skirtų pamokų paskirstymo 
prioritetai mokyklose

2017–2018, 2018–2019 mokslo metų Bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimo tyrimo ataskaita (2018)

https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/tobulinimui/med=153/879

https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/tobulinimui/med=153/879


Kokiai tikslinei grupei dažniausiai teikiama 

mokymosi pagalba (5-8) (BUP tyrimas, 2018) 
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Atvykusiems iš užsienio mokiniams (migrantams)

Mokiniai, kuriems anksčiau buvo taikomas mokymas namuose

Mokiniams, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji

Grįžusiems iš užsienio mokiniams

Antramečiaujantiems mokiniams

Mokiniai, kurie demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus

Mokiniai, kurie per Nacionalinį mokinių pasiekimų lygio patikrinimą nepasiekė
patenkinamo lygmens

Mokiniams, kurių keli iš eilės atsiskaitomieji darbai ar kitos užduotys
įvertinamos nepatenkinamai

Mokiniai, kurie nedaro asmeninės pažangos

Mokinai, kurių pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta
Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose

Mokiniams, kurie dėl ligų ar kitų priežasčių praleido daug pamokų

Mokiniams iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir kultūrinė
aplinka

Dažnai Kartais Niekada



Kokiai tikslinei grupei dažniausiai teikiama mokymosi 

pagalba (9–10) (BUP tyrimas, 2018) 
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Atvykusiems iš užsienio mokiniams (migrantams)

Mokiniams, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji

Grįžusiems iš užsienio mokiniams

Mokiniai, kuriems anksčiau buvo taikomas mokymas namuose

Antramečiaujantiems mokiniams

Mokiniai, kurie demonstruoja aukščiausio lygmens pasiekimus

Mokiniai, kurie per Nacionalinį mokinių pasiekimų lygio…

Mokiniai, kurie nedaro asmeninės pažangos

Mokiniams iš šeimų, kuriose nepalanki socialinė, ekonominė ir…

Mokiniams, kurių keli iš eilės atsiskaitomieji darbai ar kitos…

Mokinai, kurių pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis,…

Mokiniams, kurie dėl ligų ar kitų priežasčių praleido daug pamokų

Dažnai Kartais Niekada



Kaip paskirstomos pamokos mokinių mokymosi pagalbai teikti?

(BUP tyrimas, 2018)
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15

20
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Skiriamos konsultacijoms

Skiriamos pasirenkamiems dalykams

Skiriamos dalykų mokymui papildomai

Skiriamos dalykų moduliams

10 kl. 9 kl. 8 kl. 7 kl. 6 kl. 5 kl.

Konsultacija ar pamoka?

pamoka konsultacija



Mokyklos ugdymo 
planas • Svetainėje skelbiamas mokyklos 

ugdymo planas 

• MUP ne bendrieji ugdymo planai  
ir ne pamokų sk. lentelės 

• MUP priedai: tvarkų aprašai 
(atnaujinami pagal poreikį)

• Aprašoma integravimas: kas, kaip, 
kada?

• Mokymosi pagalba – konkretus 
aprašymas/ sprendimai/ nuorodos

Autentiškas, konkrečios 
mokyklos ugdymo planas

Mokyklos tikslai, uždaviniai


