
14 priedas 

  

 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO PLANAVIMO IR 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tvarka parengta vadovaujantis 2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 

m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413, Bendrosiomis ugdymo programomis. 

2. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir terminai: 

Bendroji dalyko programa - formalizuota dalyko ugdymo tikslus, turinį, ugdymo metodus ir mokinių 

pasiekimus numatanti programa. 

Planavimas - tai plano sudarymo procedūra, nukreipta į plėtrą ir pokyčius, skirta dabarčiai ir ateičiai. 

Ilgalaikis planas (privalomas) - tai ugdymo turinio įgyvendinimo gairės, kryptys vieneriems mokslo 

metams, kur dalyko turinys išdėstomas etapais (skyriais, ciklais, temomis),  paskirstant laiką, nurodant 

priemones, kuriomis reikia pasirūpinti iš anksto. 

Integruojamoji programa -  bendriesiems gebėjimams ugdyti skirta programa, integruojama į visų 

ugdymo sričių ar dalykų programas. 

Neformaliojo vaikų švietimo programa - neformaliojo ugdymo mokytojo (įstaigos) parengta ir 

neformaliojo ugdymo metodais įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti asmens kompetencijas 

plėtojant prigimtinius gebėjimus. 

Klasės vadovo veiklos planas - tai individualus, savitas, atliepiantis konkrečius auklėtinių poreikius 

veiklos planavimo dokumentas, kuris inicijuoja auklėtinių, klasės vadovo, tėvų, mokyklos ir vietinės 

bendruomenės sąveiką ir bendradarbiavimą. 

Pritaikyta programa – tai programa skirta  specialiųjų poreikių mokiniams. 

Individualizuota programa – tai programa skirta specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo 

turintiems mokiniams. 

 

 



II. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

  

3. Sudaryti galimybes besimokantiems mokiniams pasirinkti ugdymo turinį atsižvelgiant į jų interesus, 

poreikius ir mokyklos galimybes. 

4. Įtraukti mokinius į aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą, sukurti tinkamą mokymosi motyvaciją, 

skatinti mokinių mokymąsi mokytis: kelti pasiekiamus tikslus, vertinti ir įsivertinti, reflektuoti 

mokymąsi. 

 5. Kurti tinkamą mokymosi aplinką, parenkant tinkamas mokymo(si) priemones. 

                                  

III. PLANŲ IR PROGRAMŲ RŪŠYS, STRUKTŪRA, PLANAVIMO LAIKOTARPIAI 

PRITARIMAS, SUDERINIMAS IR PATVIRTINIMAS 

  

6. Klasės vadovo planas. 

7. Dalykų ilgalaikiai planai. 

8. Trumpalaikiai planai. 

9. Neformaliojo vaikų švietimo, savarankiško mokymosi, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių 

programos.  

10. Pritaikytos programos, individualizuotos programos. 

11. Mokytojai, planuodami ugdymo turinį, vadovaujasi: 

11.1. Pagrindinio ugdymo bendrąja programa; Lietuvių kalbos ir literatūros pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrąja programa; 

11.2. Rengdami pasirenkamųjų dalykų ir modulių programas, Bendraisiais formaliojo švietimo programų 

reikalavimais; 

11.3. Rengdami neformaliojo švietimo programas; 

11.4. Dalykų brandos egzaminų programų reikalavimais. 

11.5. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi 

mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programų pagrindai. Šių programų atskirai planuoti ir vykdyti nereikia, jos yra integruotos į bendrosios 

programos turinį. 

 

 



IV. PRITARIMAS, SUDERINIMAS IR PATVIRTINIMAS DOKUMENTŲ RENGIMAS IR 

TVIRTINIMAS 

  

12. Dalykų ilgalaikiai planai rengiami vieneriems  mokslo metams, pagal ilgalaikių planų rengimo 

tvarkos aprašą,  kuriam pritarta gimnazijos metodinėje taryboje. 

13. Neformaliojo vaikų švietimo, savarankiško mokymosi, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių 

programos rengiamos vieneriems mokslo metams pagal programų rengimo tvarkos aprašą ir šablonus,  

kuriems pritarta gimnazijos metodinėje taryboje. 

14. Trumpalaikiai planai rašomi temai arba savaitei (pagal mokytojo pasirinkimą). Jų rengti nereikia, jei 

yra mokytojo knygose.  

15. Klasių vadovų planai rašomi du kartus per metus: rugsėjo ir sausio mėnesiais. 

16. Pritarimas, suderinimas ir tvirtinimas: 

Planas, programa Rengia Pritaria Suderina Tvirtina 

Neformaliojo vaikų 

švietimo, savarankiško 

mokymosi, 

pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių 

programos 

Mokytojai - Direktoriaus 

pavaduotojas 

MT pirmininkas 

Direktorius 

Dalykų ilgalaikiai planai Mokytojai MG pirmininkas Kuruojantis 

vadovas, 

pavaduotojas 

 

Pritaikytos programos, 

individualios programos 

Mokytojai VGK Kuruojantis 

Vadovas, 

pavaduotojas 

 

Klasės vadovų planai Klasės vadovai Klasės vadovų 

MG pirmininkas 

Kuruojantis 

pavaduotojas 

 

 

V. ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

  

17. Ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą stebi direktorius, pavaduotojai ugdymui. 

18. Stebėsena vykdoma vadovaujantis Kauno r. Piliuonos gimnazijos ugdomosios veiklos stebėsenos 

aprašu, patvirtintu gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr.1.3-17-34 2017-02-27. 

 

 

____________________________________________ 


