UGDYMO PROCESAS 2016-2017 m. m.
Mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 31 d. Mokykloje mokomasi penkias
dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8 valandą. Per II-ąją pertrauką maitinami mokiniai.
Ugdymo procesas 2016-2017 m. m. pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas:
Klasė/grupė
Ugdymo proceso pabaiga
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
Priešmokyklinio ugdymo grupė

2017-05-30

32

1-4 klasė

2017-05-30

32

5

2017-05-30

32

6-10 klasė
2017-06-02
34
Mokslo metų pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą skirstymas trimestrais suderintas Mokyklos tarybos
2016 m. birželio 6 d. protokoliniu nutarimu (protokolo Nr.V6-3). Nustatoma tokia trimestrų trukmė:
pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d., antras trimestras: gruodžio 1 d. – vasario 28 d., trečias
trimestras: kovo 1 d. – gegužės 30 d. (1-5 klasių mokiniams); birželio 2 d. (6-10 klasių mokiniams).
Ugdomojo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos.
Priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-5 klasių mokiniams atostogų trukmė mokymosi dienomis:
Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Grįžta mokiniai į pamokas
Rudens

2016-10-31

2016-11-04

2016-11-07

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

2017-01-09

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

2017-04-18*

Vasaros
2017-05-31
2017-08-31
2017-09-01
*pasibaigus Pavasario (Velykų) atostogoms, prasideda papildomos atostogos.
Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienų (du kartus per metus). Papildomų atostogų trukmė
suderinta su mokinių tėvais (globėjais) ir nustatyta Mokyklos tarybos 2016 m. birželio 6 d. protokoliniu nutarimu
(protokolo Nr.V6-3) :
Atostogos prasideda
Atostogos baigiasi
Grįžta mokiniai į pamokas
Mokymosi dienų skaičius
2017-02-17

2017-02-17

2016-02-20

1

2017-02-20

2017-02-24

2017-02-27

5

2017-04-18

2017-04-21

2017-04-25

4

6-10 klasių mokinių atostogos numatomos:
Atostogos
Prasideda
Rudens
2016-10-31
Žiemos (Kalėdų)
2016-12-27
Žiemos
2017-02-17
Pavasario (Velykų)
2017-04-10
Vasaros
2017-06-05

Baigiasi
2016-11-04
2017-01-06
2016-02-17
2017-04-14
2017-08-31

Mokiniai grįžta į pamokas
2016-11-07
2017-01-09
2017-02-20
2017-04-18
2017-09-01

************************************************************************
Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją
epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo mokykloje, sprendimus dėl ugdymo
proceso koregavimo priima mokyklos vadovas. Ekstremalioji situacija – tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio
ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai,
turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos
paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius, o jeigu
ekstremalioji situacija išplinta į daugiau negu tris savivaldybes, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją skelbia Lietuvos
Respublikos Vyriausybė. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja
savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.
Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti ikimokyklinio ugdymo grupės
ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir
kitų klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Tokiu atveju sprendimus dėl ugdymo proceso
koregavimo priima mokyklos direktorius.

**********************************************************************

Mokyklos ugdymo turinio dalį sudaro mokykloje ir už jos ribų vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė,
kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla. Šiai veiklai skiriama
iki 10 dienų (30-60 pamokų) per mokslo metus, kurios įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių:
1. priešmokyklinio ugdymo grupei ir 1-4 klasių mokiniams skiriamos 8 ugdymo proceso dienos per mokslo
metus kultūrinei (ir etninei), meninei, pažintinei, kūrybiniai, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai (aptarta
Pradinių klasių metodinės grupės 2016-03-29 posėdžio protokolas Nr. 3).
Data
2016-09-01

Vykdoma veikla
Mokslo ir žinių diena. Kūrybinė – pažintinė veikla priešmokyklinio
ugdymo grupei ir 1-4 klasių mokiniams.

2016-10-04

Rudenėlio šventė „Rudeninis lapas“ – praktinė, kūrybinė, meninė,
kultūrinė, socialinė, sportinė veikla priešmokyklinio ugdymo grupei ir 1-4
klasių mokiniams.
Kalėdinis renginys „Kalėdų stebuklas“ – etninė, kūrybinė, meninė,
kultūrinė, praktinė veikla priešmokyklinio ugdymo grupei ir 1-4 klasių
mokiniams.
Valstybinė šventė „Lietuva šalis gimtoji“ – renginys skirtas Kovo 11-ąjai
paminėti. Pažintinė, kultūrinė, pilietinė,- tautinė, socialinė, pažintinė,
sportinė veikla priešmokyklinio ugdymo grupei ir 1-4 klasių mokiniams.

2016-12-22

2017-03-10

2017--04-14
2017-05-05

2017-05
2017-05-30

„Saugus kelias“ – prevencinė, socialinė, praktinė veikla priešmokyklinio
ugdymo grupei ir 1-4 klasių mokiniams.
„Tau, Mamyte mano“ – praktinė, meninė, kūrybinė, pažintinė veikla
priešmokyklinio ugdymo grupei ir 1-4 klasių mokiniams.
Mokomoji - pažintinė ekskursija po Lietuvą. Pažintinė, praktinė, socialinė
veikla priešmokyklinio ugdymo grupei ir 1-4 klasių mokiniams.
Mokslo metų užbaigimo šventė. Ketvirtokų išleistuvės. Kūrybinė, praktinė,
meninė, pažintinė veikla priešmokyklinio ugdymo grupei ir 1-4 klasių
mokiniams.

Atsakingas asmuo
Nepamokinės
organizatorius. Pradinių
mokytojos.
Mokytoja R. Gaurylienė

veiklos
klasių

Pradinių klasių mokytojos.
Mokytoja T. Bagdonienė

Mokytoja L. Bugvilienė
Nepamokinės
veiklos
organizatorius, muzikos mokytojas,
pradinių klasių mokytojos.
Pradinių klasių mokytojos
Mokytoja L. Bugvilienė

2. 5-10 klasių mokiniams skiriama 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (ir
etninei), meninei, pažintinei, kūrybiniai, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai (Mokytojų metodinės
tarybos 2016-05-20 posėdžio protokolas Nr.V5-3).
Data
2016-09-01

Vykdoma veikla
Mokslo ir žinių diena. Klasės veiklos planavimas, klasės savivaldos
rinkimai. Kūrybinė – pažintinė, socialinė - pilietinė veikla 5-10
klasių mokiniams.
„Mes norime gyventi gražiau“ – tradicinis mokyklos, Minijos
pakrantės ir Žarėnų miestelio aplinkų tvarkymas. Socialinė-pilietinė,
praktinė ir prevencinė – aplinkosauginė veikla 5-10 klasių
mokiniams

Atsakingas asmuo

2016 m.
10-11 mėn.

Pažintinės mokomosios ekskursijos į muziejus, nacionalinį parką, regioninį
parką su užduotimis. (po 1 dieną klasei). Pažintinė, kūrybinė, kultūrinė,
etninė ir vertybinių nuostatų ugdymo veikla 5-10 klasių mokiniams

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

2016 m.
11-12 mėn.

Etninės kultūros diena. „Mūsų Minija“ - mokyklos vardo minėjimo
šventė. Pažintinė, kultūrinė, etninė, meninė, tiriamoji veikla 5-10
klasių mokiniams.
Ugdymo karjerai diena. Tarptautinė Žemės diena. Pažintinė,
kūrybinė, prevencinė – aplinkosauginė, vertybinių nuostatų ugdymo
veikla 5-10 klasių mokiniams.

Etninės kultūros mokytoja, klasių vadovai ir
dalykų mokytojai, nepamokinės veiklos
organizatorius

2016m.10mėn
(priklausomai
nuo oro sąlygų)

2017 – 03-17

Nepamokinės veiklos organizatorius. Klasių
vadovai, mokyklos administracija
Mokyklos administracija ir klasių vadovai

Ugdymo karjerai koordinatorė Birutė
Žvirzdinienė, PIT koordinatorė Lilija
Jankauskienė ir direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Alma Čirvinskienė
Mokyklos administracija ir klasių vadovai

2017 m.
04 mėn.
2017 m.
05 III-IV sav.
06 I sav.

Akcija „Darom 2017“. Prevencinė – aplinkosauginė, vertybinių
nuostatų ugdymo veikla 5-10 klasių mokiniams.
Pažintinės mokomosios ekskursijos į muziejus, nacionalinį parką, regioninį
parką, kitus lankytinus objektus su užduotimis. (po 1 dieną klasei).
Pažintinė, kūrybinė, kultūrinė, etninė ir vertybinių nuostatų ugdymo veikla
5-10 klasių mokiniams

Dalykų mokytojai, klasių vadovai

2017-05-31

Sporto šventė su žmogaus saugos ir sveikatos ugdymu. Sportinė,
turistinė, prevencinė, praktinė veikla 6-10 klasių mokiniams
„Pažink savo parapiją ir padėk jos nariams“. Karitatytvinė, socialinė,
praktinė, pažintinė, kūrybinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla 610 klasių mokiniams
Mokslo metų užbaigimo šventė. Dešimtokų paskutinis skambutis.
Kūrybinė, praktinė, meninė, pažintinė veikla 6-10 klasių mokiniams.

Kūno kultūros, žmogaus saugos mokytojai ir
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Klasių vadovai bendradarbiaudami su
seniūnija, dienos centru ir parapijos klebonu.

2017-06-01

2017-06-02

Vilmantas Jankauskas, klasių vadovai ir
nepamokinės veiklos organizatorius

Prevencinių ir kitų ugdymo programų integravimas į ugdymo turinį:
Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių bei kitų programų integravimo į
ugdymo turinį: integravimas į mokomuosius dalykus vykdomas atsižvelgiant į tematiką, mokinių amžių,
poreikius, ryšį su mokinių veikla. Minėtų programų vykdymas įskaitomas į minimalų mokiniams privalomų
pamokų skaičių arba į klasės vadovo vykdomą veiklą ir integruojamas į neformalųjį švietimą. Integravimas
fiksuojamas dalykų ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose planuose, klasių vadovų planuose, pažymint pasvirusiu
šriftu bei apskaita vykdoma elektroniniame dienyne. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį,
numato ugdymo dalykus, į kuriuos integruojamas programos.
1-4 klasėse:
Integruojamoji programa

Dalykas

Pilietinio – tautinio ugdymo programa (temos 4 priedas)

Integruojama į pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos bei dailės ir
technologijų pamokas bei į popamokinę veiklą.

Prevencinė “Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo” (temos 4 priedas)

Integruojama į Vaiko gerovės komisijos, socialinio pedagogo,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, PIT (profesinio
informavimo taško), karjeros koordinatorės ir klasės auklėtojų
veiklą bei į bendruosius ugdomuosius dalykus.

Žmogaus saugos (16 valandų – pamokų) programa
Sveikatos ugdymo (8 valandos - pamokos) programa
Ugdymo karjerai programa
Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo
programų įgyvendinimas (pradmenys): Mokymosi mokytis,
Komunikavimo, Darnaus vystymosi integruojamoji programa

Įgyvendinama per aktyviuosius mokymo metodus

Kultūrinio sąmoningumo integruojamoji programa

Įgyvendinama per neformalųjį švietimą, klasių vadovų veiklą

Etninės kultūros programa

Integruojama į neformalųjį švietimą.

Informacinių technologijų panaudojimas dalykams mokyti

Visi mokytojai turi kompetenciją dirbti su informacinėmis
technologijomis, mokykloje yra atskira kompiuterių klasė ir
kompiuterizuota biblioteka-skaitykla, todėl kiekvienas
mokytojas turi galimybę savo dalyko mokymui naudoti
informacines technologijas, o mokiniai turi galimybę tobulinti
IKT valdymo kompetenciją (17 priedas).

5-10 klasėse:
Integruojamoji programa
Pilietinio – tautinio, ugdymo programa (temos 4 priedas)
Prevencinė “ŽIV/AIDS“ ir Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo” (temos 4
priedas)
Antikorupcinio ugdymo programų atskiros temos (temos
4 priedas)

Dalykas
Integruojamos į
tikybos, biologijos, chemijos, istorijos,
pilietiškumo pagrindų, matematikos, anglų kalbos, geografijos,
rusų kalbos, lietuvių kalbos, dailės, technologijų, kūno kultūros ir
muzikos dalykus, bei klasės vadovo veiklą, Vaiko gerovės
komisijos, socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos priežiūros
specialistės veiklą.

Vartojimo kultūros ir Verslumo ugdymo programų
atskiros temos (temos 4 priedas)

Integruojamos į ekonomikos ir geografijos dalykus

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, teisės
pažeidimų,
mokyklos
nelankymo,
smurto
ir
nusikalstamumo prevencijos programos

Integruojamos į ugdymo procesą pagal atskirą planą, kurį rengia
socialinė pedagogė ir Vaiko gerovės komisija.

Žmogaus saugos programa

Dėstomas atskiras dalykas 5, 7 ir 10 klasėje (privalomas dalykas)

Sveikatos ugdymo programa

Integruojama į gamta ir žmogus, biologijos, informacinių
technologijų, fizikos, kūno kultūros, dorinio ugdymo (tikybos)
dalykų pamokas bei ugdymo procesą, ją vykdo dalykų mokytojai,
sveikatos priežiūros specialistė kartu su Vaiko gerovės komisija
pagal atskirą metinį planą.

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa

Integruojama į dorinio ugdymo (tikybos), biologijos, gamta ir
žmogus dalykų pamokas bei sveikatos priežiūros specialistės
veiklą.

Ugdymo karjerai programa

Integruojama į ugdymo procesą, ją vyko PIT koordinatorė,
karjeros koordinatorė kartu su klasių vadovais.

Bendrųjų ir esminių kompetencijų, gyvenimo įgūdžių
integruojamosios programos

Įgyvendinamos per visų dalykų pamokas 5-10 klasėse, taip pat
integruojamos į klasės vadovo veiklą, neformaliojo švietimo
programas ir popamokinę veiklą.

Etninės kultūros programa

Dėstomas atskiras dalykas 5-8 klasėse (pasirenkamasis dalykas)

Laisvės kovų istorijos temos

Skiriama 18 pamokų, integruojant temas į 5-10 klasių istorijos,
lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas, po 1 pamoką
kiekvienoje klasėje išvardintuose dalykuose.

Informacinių
mokyti

technologijų

panaudojimas

dalykams

Visi mokytojai turi kompetenciją dirbti su informacinėmis
technologijomis, beveik visuose kabinetuose yra kompiuteriai
(dalyje ir su interneto ryšiu), mokykloje yra atskira kompiuterių
klasė ir kompiuterizuota biblioteka-skaitykla, todėl kiekvienas
mokytojas turi galimybę savo dalyko mokymui naudoti
informacines technologijas, o mokiniai turi galimybę tobulinti IKT
valdymo kompetenciją (17 priedas).

PREVENCINĖS PROGRAMOS IR PILIETINIO – TAUTINIO, ANTIKORUPCINIO, VARTOJIMO KULTŪROS IR
VERSLUMO UGDYMO PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS Į UGDOMUOSIUS DALYKUS IR KLASIŲ VADOVŲ VEIKLĄ
2016/2017 M.M.

Temų, įrašomų į konkretaus mokomojo dalyko ilgalaikį/teminį planą, veiklos programą sąrašas
I. Pradinėse klasėse:
Eil.N
r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
1.
2.
3.

Programos temos

Dalykas

Prevencinė programa
Rūkymo žala žmogaus organizmui
Pasaulio pažinimas
Alkoholio žala žmogaus organizmui
Sveika mityba
Buitinių medžiagų pavojingumą
Dailė ir technologijos
Vaistų poveikis organizmui
Mokyklos ir viešosios tvarkos taisyklės. Draudimai pirkti
Klasių vadovų veikla
tabako gaminius ir alkoholio gėrimus bei rūkyti vaikams iki
18 metų
Kaip draugauti, kad išvengtum smurto
Pilietinio – tautinio ugdymo programa
Gerumas – svarbiausieji žmogaus vertybė (remiantis
Lietuvių kalba
kūriniais skaitinių vadovėlyje)
Eilėraščių, rašinių apie šeimą kūryba
Aš esu lietuvis!
Pasaulio pažinimas

Klasės

Valandų skaičius

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
3,4
1,2
1,2,3,4

Po 1 val.
Po 1val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.

1,2,3,4

Po 2 val.

1,2,3,4

Po 1 val.

3,4
1,2,3,4

Po 2 val.
Po 2 val.

II. Dalykinės sistemos klasėse:
Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Programos temos

Dalykas
Prevencinė programa
Tikyba

Ar savižudybė išeitis?
Nežudyk
Prekyba žmonėmis. Ar tai naujas pasaulyje reiškinys?
Kas gundo blogiems poelgiams
Rūkymo žala kvėpavimo takams, plaučiams
Alkoholis ir šeima (alkoholio poveikis vaisiui nėštumo
metu)
Sveiko žmogaus gyvenimo būdas
Narkotinių medžiagų poveikis ir žala organizmui
Alkoholio ir nikotino žala organizmui
Seksualinių mažumų atsiradimas, jų teisės
Kova su narkomanija Jungtinėje Karalystėje
Šeimos narių įvardijimas
Auto įvykių ir nusikaltimo faktų apskaičiavimai Lietuvoje,
Telšių mieste
Alkoholis ir šeima (alkoholio poveikis šeimos finansams)
Žalingų įpročių poveikis gyvenimo trukmei
Prekyba narkotikais, jų geografinis paplitimas
Prekyba žmonėmis. Geografinis paplitimas
Sveika mityba (produktų pavadinimai)

Biologija

Chemija
Istorija
Anglų kalba

Matematika

Geografija
Rusų kalba

Klasės

Valandų skaičius

9
6
10
5,6,7
7, 9
12

Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 2 val.
Po 1 val.

9,10
10
9
10
9
6,7

Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 2 val.
Po 2 val.

5,6
7,8,9
10
10
7
6,7

Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vienišo žmogaus problema
Reklaminiai plakatai prieš AIDS, narkomaniją
Vaikai prieš smurtą
Tabako ir alkoholio reklamos tikslai ir poveikis žmogaus
elgesiui
Sveikos mitybos patiekalai
Rankdarbiai – vaistas nuo nuobodulio
Sportinis azartas – sveikas azartas

Lietuvių kalba
Dailė

10
5,6,9, 10
7,8
10

Po 1 val.
Po 1val.
Po 1 val.
Po 1 val.

Technologijos

6,7,8,9,10
5,6,7,8
6,7,8,9,10

Po 2 val.
Po 2 val.
Po 1 val.

7,8,9,10

Po 1 val.

5,6,7,8,9,
10
7,8,9,10
10
5-8
5-8
5-8

Po 1 val.

9-10

Po 1 val.

9-10

Po 1 val.

9-10

Po 1 val.

7,8,9,10

Po 1 val.

9,1
10

Po 1 val.
Po 1 val.

8,9,10

Po 1 val.

5,6
10
10

Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.

9

Po 1 val.

9
9

Po 1 val.
Po 1 val.

8
6
9,10
7

Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.

5
10

Po 2 val.
Po 1 val.

6
8
8, 9
9
10
9,1
5
9, 10

Po 1 val.
Po 1 val.
Po 2 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 2 val.

10
9, 10
9, 10
9

Po 2 val.
Po 1 val.
Po 2 val.
Po 1 val.

Kūno kultūra

Ar rūkantis ir vartojantis alkoholį bei narkotikus gali
pasiekti sportinių aukštumų?
Fizinio išsivystymo sutrikimai vartojant alkoholį,
narkotikus, rūkant
Menas prieš smurtą
Muzika
Muzika – dvasios gydytojas
Rūkymas – kaip „įvaizdžio“ dalis
Klasių vadovų veikla
Elgesio pokyčiai patiriant įvairaus laispnio apsvaigimą
Draudimai pirkti tabako gaminius ir alkoholio gėrimus bei
rūkyti vaikams iki 18 metų
Priklausomybė nuo tabako ir alkoholio bei pagalbos,
rūkančiam ir vartojančiam alkoholį, būdai
Neteisėta veikla, susijusi su alkoholio gamyba, prekyba ir
vartojimu
Priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo rizikos veiksniai
Rūkymo ir alkoholio vartojimo problemos sprendimo
būdai
Alkoholis ir karjera
Alkoholis ir vairavimas. Teisės aktai, reglamentuojantys
vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų
Pramogos ir neigiamos alkoholio vartojimo pasekmės
Pilietinio – tautinio ugdymo programa
Šeimos atsiradimas, jos svarba
Istorija
Žmogaus laisvės ir teisės – demokratiškumo rodiklis
Pasauliniai jaunimo judėjimai, jų pozityvi ir negatyvi Geografija
veikla
Gyventojų
migracijos
ir
emigrantų
problemos
(nelegalumas)
Valstybės gyvavimo pagrindas - gyventojai
Ekonominė įtaka nusikalstamumui Lietuvoje. Sprendimo
būdai
Rasizmas pasaulyje ir Europoje. Žmonių diskriminacija
Žmogaus prisitaikymas gyventi
Kodėl keiksmažodžiai rusiški?
Rusų kalba
Vaikas šeimoje: jo lūkesčiai, džiaugsmai, problemos Lietuvių kalba
(pagal 3 skaitinių kūrinius)
Pasaka – žmogiško gerumo, paprastumo vertybių šaltinis
Žmogaus esmė
dailė
Antikorupcinio ugdymo programa
Būti atsakingam. Atsakyti už save ir kitus.
Tikyba
Kaip pasakyti „ne“
Poreikiai ir norai
Gero, tinkamo gyvenimo samprata
Altruizmas. Egoizmas.
Mokiniai prieš korupciją
Švietimas prieš korupciją. Ežių šeimynėlė.
Teisėta ir neteisėta, teisinga ir neteisinga
Pilietiškumo
pagrindai
Aš esu pilietis
Žiniasklaida
Korupcija. Korupcija Lietuvoje.
Kova prieš korupciją

Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.
Po 1 val.

13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Korupcijos apraiškos senovės Romos respublikoje
Istorija
Lenkijos – Lietuvos valstybė: valstybės smukimas, bajorų
anarchija
Nelegalios lietuviškos spaudos platinimas
SSRS raida šaltojo karo laikotarpiu
Vartojimo kultūros ir Verslumo ugdymo programa
Vaikų gyvenimas svetur. „Žmogaus prisitaikymas
gyventi“
Vanduo – brangus turtas ir neganda. „Pasaulio vandenyno
tarša“
„Klimato šiltėjimas“, ozono sluoksnio nykimas ir
pasekmės
Žmonių veiklos įtaka gamtai.
„Ozono sluoksnis – kodėl jį turime saugoti“
Geografija
Lietuvos gelmių turtai ir racionalus jų naudojimas
Lietuvos klimatą formuojantys veiksniai, jų įtaka
sveikatai.
Rekreacinis Baltijos jūros ir Kuršių marių potencialas
Požeminis vanduo.
Racionalus gamtinių išteklių naudojimas
Gamyba ir aplinka. Atsakomybė už savo veiklą. Aktyvus
dalyvavimas
Vartotojų vaidmuo rinkoje, vartojimo įtaka ekonomikai
Geografija,
Ekonomika
ir
Lietuviai užsienyje, kvalifikuotos darbo jėgos migracija
verslumas

7
8

Po 1 val.
Po 1 val.

9
10

Po 1 val.
Po 1 val.

6

Po 1 val.

6

Po 1 val.

6

Po 1 val.

7

Po 1 val.

9
9

Po 1 val.
Po 1 val.

6, 9
9

Po 1 val.
Po 1 val.

8, 9

Po 1 val.

9
9

Po 1 val.
Po 1 val.

Asmeninis ir šeimos biudžetas
Vartojimo paskola, paskola būstui, išperkamoji nuoma.
Mokėjimo kortelės
Vartotojų teisės

Ekonomika
verslumas

ir

9
9

Po 2 val.
Po 2 val.

Ekonomika
verslumas

ir

9

Po 1 val.

******************************************************************
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VALANDŲ PASKIRSTYMAS MOKINIŲ RAIŠKOS BŪRELIAMS 2016-2017 M. M.

Klasės, iš kurių Neformaliojo ugdymo Skirta
susidaro grupės programos vadovo
valandų
vardas, pavardė
Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą 1-4 klasėse
Jaunųjų miško bičiulių būrelis „Oazė“
1- 4 kl.
Teresė Bagdonienė
1
Saviraiškos būrelis
1-4 kl.
Loreta Bugvilienė
1
Pradinukų sportinis lavinimas - futbolas
1-4 kl.
Arvydas Štramaitis
1
Šokių būrelis
1-4 kl.
Loreta Bugvilienė
1
Iš viso 1-4 kl.
4
Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą 5-8 klasėse
Etninės kultūros būrelis
1-8 kl.
Diana Lakačauskienė
1
Sporto būrelis - krepšinis
5-10 kl.
Arvydas Štramaitis
1
Medžio dailiųjų darbų būrelis
5-10 kl.
Vilmantas Jankauskas
1
Technologijų būrelis (rankdarbiai ir maisto
5-10 kl.
Danutė Ložienė
2
ruošimas)
Iš viso: 5-8 kl.
5
Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą 9-10 klasėse
Dailės ir fotografijos studija “Aš čia”
1-10 kl.
Ligita Kaziukonė
1
Vokalinis ansamblis
5-10 kl.
Diana Lakačauskienė
1
Folkloro ansamblis
5-10 kl.
Diana Lakačauskienė
1
Skautų būrelis
5- 10 kl.
1
Sporto būrelis - krepšinis
5-10 kl.
Arvydas Štramaitis
1
Iš viso: 9-10 kl.
5
Iš viso neformaliojo ugdymo valandų
14
Neformaliojo ugdymo formos pavadinimas

Eil.nr.

1.
2.
3.
4.






1.
2.
3.
4.
5.

Dėl prastos mokyklos finansinės situacijos nenaudojamos 3 neformaliajam ugdymui skirtos valandos.

Saugaus elgesio instruktažai:
- įvadinis instruktažas – mokslo metų pradžioje, visiems mokiniams. Instruktažą veda klasės vadovas.
Mokiniams išaiškinamos mokyklos darbo tvarkos taisyklės, mokinių elgesio taisyklės, priešgaisrinės saugos ir
elektrosaugos taisyklės, saugaus kelio į mokyklą ir į namus taisyklės, elgesio transporto priemonėse taisyklės,
evakuacijos iš mokyklos esant ekstremalioms situacijoms tvarka. Klasės vadovas instruktažą fiksuoja klasės
dienyne. Dalyko mokytojai veda instruktažą apie saugaus darbo savo kabinete (klasėje) taisykles. Instruktažą
fiksuoja klasės dienyne.
- pirminis instruktažas – užsiėmimų vietoje. Vedamas per pirmąsias fizikos, chemijos, biologijos,
technologijų, kūno kultūros, informacinių technologijų dalykų pamokas. Mokinius instruktuoja dalyko
mokytojas. Instruktažą fiksuoja klasės dienyne.
- teminis instruktažas – vedamas pradedant naują temą, kai keičiasi darbų pobūdis (naudojama įranga,
medžiagos ir kt.). Instruktažą veda dalyko mokytojas. Instruktažą fiksuoja klasės dienyne.
- papildomas instruktažas – vedamas pakeitus instrukciją, užsiėmimų vietą, nustačius, kad
nepakankamos mokinio saugos darbe žinios, įvykus nelaimingam atsitikimui (jei tai įpareigoja tyrimo komisija).
Instruktažą fiksuoja klasės dienyne.
-. specialusis instruktažas – vedamas organizuojant renginius (ekskursijas, turistinius žygius, sportines
varžybas, talkas ir kt.). Pravedant specialųjį instruktažą vadovaujamasi LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m.
kovo 1d. įsakymu Nr. ISAK-330 patvirtintu „Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašu“.
- mokslo metų pabaigoje – pravedamas instruktažas priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, elektrosaugos
ir saugaus elgesio prie vandens telkinių klausimais. Instruktažą veda klasės vadovas ir fiksuoja klasės dienyne.
- moksleiviai, supažindinti su instruktažais pasirašo dienyne, išskyrus pradinių klasių mokinius.
*********************************************************************

