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JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO 

PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Jonavos rajono 

Šveicarijos progimnazijos (toliau – Progimnazija) ugdymo turinio planavimo principus ir 

laikotarpius, formas, planų ir programų rengimo tvarką. 

2. Aprašas parengta vadovaujantis pradinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Bendraisiais formaliojo 

švietimo programų reikalavimais, Bendrosiomis ugdymo programomis. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

Planavimas – tai perspektyvos numatymas, nukreiptas į plėtrą ir pokyčius. 

Ilgalaikis dalyko planas – dalyko ugdymo turinio įgyvendinimo gairės vieneriems mokslo 

metams, kur dalyko turinys išdėstomas etapais (ciklais, temomis). Mokytojas jį rengia atsižvelgdamas 

į numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas.  

Trumpalaikis dalyko planas – dalyko etapo (pamokų ciklo), kuris baigiamas diagnostiniu 

vertinimu, planas. Tai konkretizuota ilgalaikiame plane numatyta veikla, kurioje atsispindi pamokų 

temos, mokymosi uždaviniai, veiklos, vertinimas. 

Integruojamoji programa – bendriesiems gebėjimams ugdyti skirta programa, integruojama 

į visų ugdymo sričių ar dalykų programas. 

Individualizuota programa – pagal Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo specialiųjų 

poreikių mokiniams rekomendacijas parengta programa, pritaikyta asmens gebėjimams ir realiam 

mokymo(si) lygiui. Individualizuota programa rašoma žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų 

mokiniams. Individualizuojant programą, paprastinamas, siaurinamas jos turinys, daugiau laiko 

skiriama svarbiausių gebėjimų ugdymui, praktiniam žinių taikymui. 

Pritaikyta programa – specialiųjų poreikių mokiniams pritaikyta Bendroji programa, kurios 

tikslas – siekti patenkinamo pasiekimų lygmens. Teminiu požiūriu – tai supaprastinta ir palengvinta 

dalyko programa. Skiriasi tik nagrinėjamo dalyko apimtys, darbo metodai ir formos.  

 

II SKYRIUS 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO  PRINCIPAI 

 

4. Ugdymo turinys Progimnazijoje planuojamas pagal Bendruosiuose ugdymo planuose 

nurodytą mokymosi dienų skaičių bei Progimnazijos ugdymo plane nurodytą dalyko programai 

skiriamų pamokų  (valandų) skaičių. 

5. Mokytojai planuodami ugdymo turinį vadovaujasi Bendrosiomis programomis, kitais 

norminiais teisės aktais, mokyklos tikslais, atsižvelgia į mokyklos bendruomenės poreikius, turimus 

išteklius. 

6. Mokytojai, iškilus būtinybei (mokiniai neįsisavino mokomosios medžiagos, nevyko 

pamokos ir kt.), turi teisę koreguoti, keisti planą.  



7. Ilgalaikiuose planuose numatomas pamokų rezervas, kuris panaudojamas mokytojo 

nuožiūra. 

8. Mokytojai gali naudotis metodinėje literatūroje pateiktais ilgalaikiais ir trumpalaikiais 

planais, pritaikant juos konkrečiai mokinių grupei ir laikantis Progimnazijoje priimtų nutarimų dėl 

plano rengimo. 

9. Dalykų konsultacijoms ilgalaikiai planai nerašomi. Konsultacijų turinys, nagrinėjamos 

temos įrašomos į elektroninį dienyną. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO LAIKOTARPIAI IR FORMOS,PLANŲ 

TVIRTINIMAS 

 

10. Dalykų ilgalaikiai planai, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo 

programos rengiamos vieneriems mokslo metams. 

11. Klasių vadovų programos rengiamos vieneriems mokslo metams. 

12. Trumpalaikius planus rengia mokytojai, turintys 1-2 metų darbo patirtį. 

13. Trumpalaikiai planai rengiami ne ilgesniam kaip 15 pamokų ciklui. 

14. Trumpalaikius planus mokytojai rengia pagal šias skiltis: 

14.1. temų grupės pavadinimas; 

14.2.tema, pamokų skaičius; 

14.3. darbo tikslai, būdai, metodai; 

14.4. vertinimas; 

14.5. tarpdalykinė integracija; 

14.6. pastabos. 

15. Rengiant pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo ugdymo programas,  jose 

turi būti tokios sudedamosios dalys: titulinis lapas (jame nurodoma klasė, valandų skaičius, programą 

rengusio mokytojo pavardė, įrašas dėl programos patvirtinimo direktoriaus įsakymu),  tikslai, 

uždaviniai, programos turinys, laukiami rezultatai, temų pavadinimai,  mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo formos ir kriterijai, papildomosios mokymo (si) priemonės, literatūra. 

16. Dalyko mokytojai, aptarę metodinėse grupėse, gali koreguoti (pridėti papildomas skiltis) 

programų, planų formas. 

17. Individualizuoto ir pritaikyto ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, rengiamos pagal Vaiko gerovės komisijos parengtas ir direktoriaus patvirtintas 

formas vieneriems mokslo metams. 

18. Dalykų ilgalaikius planus, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo 

programas mokytojai aptaria metodinėse grupėse ir metodinių grupių pirmininkai pateikia 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui suderinimui iki rugsėjo 5 d. 

19. Pritaikyto ir individualizuoto ugdymo turinio programas aptaria Vaiko gerovės komisija 

iki rugsėjo 5 d., tvirtina mokyklos direktorius. 

20. Klasių vadovų veiklos programas mokytojai su direktoriaus pavaduotoju ugdymui 

suderina iki rugsėjo 15 d. 

21. Ilgalaikio plano, pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio programos struktūra: 

21.1. antraštiniame lape nurodoma: 

21.1.1. progimnazijos pavadinimas; 

21.1.2. mokytojo vardas, pavardė; 

21.1.3. dalykas; 



21.1.4. plano tipas (ilgalaikis planas); 

21.1.5. mokslo metai; 

21.1.6. klasė; 

21.1.7. pamokų skaičius per savaitę; 

21.1.8. pamokų skaičius per metus;  

21.1.9. pagrindinės ir papildomos mokymo(si) priemonės ir kiti ištekliai (vadovėliai, 

pratybos); 

21.1.10. vertinimas; 

21.1.11.tvirtinimo ir suderinimo žymos; 

21.2. klasės charakteristika (trumpai apibūdinamas mokinių gebėjimų lygis, motyvacija ir 

nuostatos), rašo ne pirmus metus su klase dirbantis mokytojas; 

21.3. tikslai (suderinti su Bendrosiomis ugdymo programomis ir Progimnazijos tikslais); 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą koordinuoja Progimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, Vaiko gerovės komisija. 

23. Ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programų rengimo procesą ir 

kokybę prižiūri Bendrojo lavinimo dalykų metodinės grupės pirmininkas. 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


