2019-2020 m.m. Tauragės miesto ir rajono mokyklų, dalyvaujančių LL3 projekte, ugdymo
plano dalies dėl 5 kl. klasių mokinių mokymosi be namų darbų
projektas
P.S. (Mokyklose rengiant UP siūlomas atskiras skirsnis, reglamentuojantis 5 kl. mokinių ugdymo
organizavimą įgyvendinant pokyčio projekto ,,Be namų darbų“ veiklas)
Mokykla, dalyvaujanti LL3 projekte ir įgyvendinanti pokyčio projektą ,,Be namų
darbų“ 2019-2020 m.m. ugdymo turinį planuoja ir įgyvendina remdamasi bendrais susitarimais.
1. Adaptaciniu laikotarpiu rugsėjo mėn. stebint 5 klasių mokinių individualią pažangą
jų pasiekimai pažymiais nevertinami. Nuo spalio mėn. vadovaujamasi mokyklos
Pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašu.
2. Atsižvelgiant į UP skiriamų valandų skaičių per savaitę ir priimtus bendrus
susitarimus mokyklose vedamos 2 to paties dalyko pamokos pagrečiui.
3. Sudaromos laikinosios grupės;
3.1. Klasėje mokantis 21 ir daugiau mokinių anglų kalbai mokyti.
4. Mokykla formuodama 5 klasių ugdymo programos turinį vadovaujasi 2019-2020
m.m. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr.
V-417 patvirtinto BUP 68 punktu skirdama minimalų pamokų skaičių Pagrindinio
ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu būdu įgyvendinti.
4.1. 2 val. skiriamos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti:
4.1.1. 1 val. anglų kalbos moduliui;
4.1.2. 1 val. mokyklos pasirinktam pasirenkamajam dalykui.
5. Per mokslo metus 5 klasių mokiniams iš kiekvieno dalyko per trimestrą/pusmetį gali
būti skiriamos ne daugiau kaip 2 ilgalaikės pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo
kompetencijas ugdančios veiklos, skirtos atlikti ne pamokų metu.
6. Iki 30% visų dalykų pamokų 5 klasėse organizuoti taikant patyriminį, dialogišką,
tyrinėjantį, integruotą ugdymą, vedant pamokas netradicinėse erdvėse, ne
mokykloje ir t.t.
7. Palaikydamas 5 klasių mokinių mokymosi motyvaciją mokytojas inicijuoja
savivaldų mokymąsi.
8. 5 klasių mokiniams mokyklos nustatyta tvarka teikiama pagalba mokiniams dėl
ligos ar kitų priežasčių praleidusiems dalį pamokų; gavusiems nepatenkinamą
atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; gavusiems kelis iš eilės nepatenkinamus
kurio nors dalyko įvertinimus; jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis,
nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir jei mokinys nedaro
pažangos; jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygmens ir (ar) jei jis siekia domėtis
pasirinkta mokymosi sritimi; kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos
poreikio atvejais.
9. Socialinė-pilietinė veikla mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo
programą, yra privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus.
5 klasių mokiniams skiriama iki 3 val. veiklai ,,Pagalba klasės draugui“.
10. 5 klasių mokiniams 2 kartus per metus (rekomenduojama po trimestro/pusmečio)
organizuojamos refleksijos.
11. Pagal galimybes organizuojamos aktyvioms veikloms skirtos 10-20 min. pertraukos
lauke, mokykloje.

