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TRAKŲ R. LENTVARIO 1-OSIOS VIDURINĖS MOKYKLOS 

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKA 
 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 
 

1. Ugdymo turinio planavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Trakų r. Lentvario 1-
osios vidurinės mokyklos ugdymo turinio planavimo principus, laikotarpius, formas, ilgalaikių 
planų ir programų rengimo tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis 2011–2013 metų Pradinio ugdymo programų 
bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 
m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1017, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 
ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 
d. įsakymu Nr. V-1016, Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387, Bendraisiais 
formaliojo švietimo programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535, Bendrosiomis ugdymo programomis,  
dalykų egzaminų programomis. 
 

II. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO PRINCIPAI 
 

3. Ugdymo turinys planuojamas pagal Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytą 
mokymosi dienų skaičių bei Mokyklos ugdymo plane dalyko programai skiriamų pamokų skaičių. 

4. Mokytojai, planuodami ugdymo turinį, vadovaujasi Bendrosiomis programomis, 
kitais norminiais teisės aktais, mokyklos tikslais, atsižvelgia į mokyklos bendruomenės poreikius,  
turimus išteklius.  

5. Mokytojų tarybai pritarus, ugdymo turinio planavimo tvarką tvirtina mokyklos 
direktorius. 
                   6. Dalykų ilgalaikius planus, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas, 
pritaikyto ugdymo turinio programas, neformaliojo švietimo programas mokytojai rengia ir 
detalizuoja pagal Mokyklos metodinės tarybos  parengtas rekomendacijas  (priedai).  
 

III. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO LAIKOTARPIAI IR FORMOS 
 

7. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių 
programos 11 klasei rengiami dvejiems mokslo metams. 

8. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, dalykų modulių, neformaliojo švietimo, klasės 
auklėtojo programos rengiamos vieneriems mokslo metams, pritaikyto ugdymo turinio programos – 
pusmečiams arba trimestrams. 
 

IV. PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS Į UGDYMO TURINĮ 
 

9. Pradiniame ugdyme į ugdymo dalykų turinį integruojama: 
  9.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų Bendrųjų 
kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, Mokėjimo mokytis, Komunikavimo, Darnaus 
vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių programų pagrindai; 
  9.2. mokyklos prevencinės programos; 
             9.3. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas; 
  9.4. žmogaus saugos programa. 
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10. Pagrindiniame ugdyme integruojamos į klasės auklėtojo veiklos planą, ugdymo 
dalykų turinį, neformaliojo švietimo programas Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių, 
prevencinės programos. 
 11. Viduriniame ugdyme integruojama į kitų dalykų pamokų turinį žmogaus saugos 
programa: 
 11.1. į dorinį ugdymą – ugdoma pagarba žmogui, gyvajai ir negyvajai gamtai bei jos 
įvairovei, veiklos pasekmių sau ir aplinkai numatymas;  
 11.2. į kalbas – mokoma(si) formuluoti pranešimus, prašymus, įspėjimus; tinkamai vartoti 
sąvokas ir terminus, diskutuoti ir pagrįsti savo nuomonę, pasirinkimą;  
 11.3. į matematiką – naudotis grafikais, diagramomis, statistinėmis lentelėmis;  
 11.4. į gamtamokslinius dalykus – pažinti, paaiškinti ir pagrįsti praktiniais pavyzdžiais iš 
biologijos, chemijos, fizikos gamtos reiškinius (žaibas, perkūnija, potvynis, gaisras ir kita) ir kitas 
grėsmes; 
 11.5. į socialinius mokslus – nagrinėjama žmogaus sauga ir jos įtaka šeimos, bendruomenės 
ir visuomenės raidos procesams;  
 11.6. į menus – įgytos žinios apie žmogaus saugą įtvirtinamos meninėje raiškoje;  
 11.7. į informacines technologijas – mokoma naudotis informacinių kompiuterinių 
technologijų teikiamomis galimybėmis ieškant, apibendrinant ir pateikiant aktualią žmogaus saugai 
informaciją, apdorojant tyrimų, bandymų ir stebėjimų duomenis, tiriant ar modeliuojant pavojingus, 
rizikingus reiškinius;  
 11.8. į technologijas – mokomasi saugoti save ir gamtą ūkiniame šeimos ir visuomenės 
gyvenime;  

11.9. į kūno kultūrą – daugelis kūno kultūros veiklų yra susijusios su žmogaus kūno 
koordinacijos ir fizinio pajėgumo stiprinimu ir žmogaus saugos užtikrinimo reikalavimais.  
 

V. PROGRAMŲ IR ILGALAIKIŲ PLANŲ TVIRTINIMAS 
 

12. Dalykų ilgalaikiai planai aptariami  metodinėse grupėse ir suderinami iki rugsėjo 5  
d. su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

13. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo programos 
aptariamos metodinėse grupėse ir suderinamos iki rugsėjo 10 d. su direktoriaus pavaduotoju 
ugdymui, tvirtina mokyklos direktorius.   

14. Pritaikyto ugdymo turinio programos aptariamos Vaiko gerovės komisijoje ir 
suderinamos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki rugsėjo 10 d.  

15. Klasių auklėtojų veiklos planai aptariami ir suderinami su direktoriaus pavaduotoju 
ugdymui iki rugsėjo 10 d. 
 
 

____________________________________ 
 
 
APTARTA 
mokytojų tarybos posėdyje 
2012 m. rugpjūčio men. 30 d., 
protokolo Nr. 6 
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Ugdymo turinio planavimas  

    1.    Ugdymo turinio planavimas: 
    1.1    ugdymo turinys planuojamas vieniems mokslo metams; 
    1.2    mokytojai, remdamiesi dalyko programai skirtų pamokų ir mokymosi savaičių skaičiumi, rengia dalyko ilgalaikį teminį planą, programą 
(pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, neformaliajam ugdymui) mokslo metams; 
    1.3    ugdymo turinio dokumentacija:  
 

Programos, planai Rengia Aptaria, derina, tvirtina 

Norminis dokumentas, 
rekomendacijos, pagal 

kurias rengiama programa, 
teminis planas 

Data Pastabos 

 
Dalykų mokytojai 

 
Aptaria mokytojų 
metodinės grupės, 
derinama su direktoriaus 
pavaduotoju ugdymui. 

 
Bendrosios programos, 
mokyklos ugdymo planas, 
egzaminų programos.  

 
Iki 
08-31 
 

Rengiami vieniems mokslo 
metams.  
Klasėje dirbantys keli to 
dalyko mokytojai ilgalaikį 
planą rengia  
kartu arba derina tarpusavyje. 
Laikomasi vienodų 
reikalavimų, priimtų 
mokykloje. 
 
 

Suderinti planai yra pas dalyko mokytoją, kuris, 
atsižvelgdamas į klasės pasiekimus ar/ir ugdymo proceso kitimą, 
koreguoja. Vienas egzempliorius saugomas pas direktoriaus 
pavaduotoją ugdymui.  
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Pasirenkamųjų dalykų 
programos. 
Dalykų modulių programos. 

 
Mokytojas, jei nėra 
ŠMM patvirtintų 

 
Aptaria mokytojų 
metodinės grupės, tvirtina 
direktorius. 

 
Bendrosios programos, 
mokyklos ugdymo planas, 
egzaminų programos. 

 
Iki 
04-30 
 
 

Rengiami dvejiems mokslo 
metams. 
Klasėje dirbantys keli to 
dalyko mokytojai ilgalaikį 
teminį planą rengia kartu arba 
derina tarpusavyje. 
Laikomasi vienodų 
reikalavimų, priimtų 
mokykloje 

Neformaliojo ugdymo 
programos. 

Mokytojas 
Aptaria mokytojų 
metodinės grupės, tvirtina 
direktorius. 

Neformaliojo vaikų švietimo 
koncepcija 

Iki 
04-30 

Specialiųjų poreikių 
mokiniams pritaikytos ir 
individualizuotos mokymo 
programos. 

Dalyko mokytojas, 
konsultuojamasi su 
specialiuoju pedagogu 

Aptaria vaiko gerovės 
komisija, derinama su 
direktoriaus pavaduotoju 
ugdymui. 

Bendrosios programos, 
Pedagoginės – psichologinės 
pagalbos rekomendacijos. 

Iki 
09-10 

Rengiamos vienam trimestrui / 
pusmečiui. 

Trumpalaikiai planai. 
Dalykų mokytojai, 
dirbantys mažiau nei 3 
metus. 

Aptaria su kuruojančiu 
mokytoju, derinama su 
direktoriaus pavaduotoju 
ugdymui. 

Bendrosios programos, 
ilgalaikis teminis planas. 

 Pamokų  ciklui. 

Pamokos planas. 
Dalykų mokytojai, 
dirbantys pirmus mokslo 
metus. 

 Aptaria su kuruojančiu 
mokytoju 

Bendrosios programos, 
ilgalaikis teminis planas. 

 Kiekvienai pamokai 

 
 
       II. Į mokomuosius dalykus integruojamos įvairios programos:  

� Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. 
kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494;  

� Rengimo šeimai ir lytiškumo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179; 
� Etninės kultūros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651;  
� Ugdymo karjerai bendroji programa;  
� Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 

2012, Nr. 89-4668) – pradinio ir vidurinio ugdymo programose;  
� Sveikatos ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 

2012, Nr. 105-5347);   
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� Mokėjimo mokytis,  
� Komunikavimo,  
� Darnaus vystymosi,  
� Kultūrinio sąmoningumo, 
� Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai. 
� Prevencinės programos: 

� Savižudybių 
�  ŽIV/AIDS 
�  Prievartos, smurto prevencija 
�  Teisės pažeidimų prevencija 
�  Prekybos žmonėmis prevencija; 

 


