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JONIŠKIO „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 2022–2023 MOKSLO METŲ  

DALYKO MOKYTOJO ATMINTINĖ 
 

1. Dalyko ilgalaikių teminių planų, pamokų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti 

programų kompiuterinius variantus Microsoft Teams aplinkoje pateikia metodinės grupės 

pirmininkui iki rugsėjo 9 d. suderinimui 

2. Neformaliojo vaikų švietimo programas parengia iki rugsėjo 9 d. ir kompiuterinį 

variantą teikia Microsoft Teams aplinkoje direktoriui tvirtinti. 

3. Individualizuotas, pritaikytas bendrojo ugdymo programas pateikia VGK 

pirmininkui iki rugsėjo 23 d. Penktokams ir naujai atvykusiems mokiniams individualizuotas, 

pritaikytas bendrojo ugdymo programas pateikia iki lapkričio 25 d. 

4. Individualių mokinio ugdymo planų kompiuterinį variantą pateikia VGK 

pirmininkui iki rugsėjo 23 d. suderinimui 

5. Kiekvienoje pamokoje skelbia pamokos temą, uždavinį (mokytojo nuožiūra: 

įvairiais būdais žodžiu, raštu, techninėmis priemonėmis ir kt.) 

6. Dienyno pildymas: 

6.1. 1–4 kl. mokytojai supažindina su „1–4 kl. mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašu“, įrašą fiksuoja dienyne. Surenka 

tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškus sutikimus. 

6.2. 5–10 kl. mokytojai per pirmą savo dalyko pamoką supažindina su dalyko 

vertinimo sistema (aprobuota metodinės tarybos posėdyje 2018 m. birželio 11 d. protokolo Nr. 6 

nutarimu), dalyko programa, įrašą fiksuoja dienyne. 

6.3. Per antrą savo dalyko pamoką 9–10 kl. matematikos ir lietuvių k. mokytojai 

supažindina su PUPP programa, reikalavimais, įrašą fiksuoja dienyne.  

6.4. Pildo saugaus elgesio ir kitus instruktažus parengtuose žiniaraščiuose, o mokiniai 

pasirašo. Jei saugaus elgesio instruktažai organizuojami dalyko pamokose, jo turinys įrašomas 

skiltyje „pamokos turinys“. Jei instruktažas organizuojamas ne pamokos metu, jo turinys įrašomas 

skyriuje „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“. 

6.5. Jei mokiniui buvo skirtas dalyko papildomas darbas ir mokytojas mokinį 

konsultavo, skiltyje „Pamokos turinys“ įrašomas konsultacijų turinys. Papildomo ugdymosi 

laikotarpio pabaigoje įrašomas papildomo darbo įvertinimas. 

6.6. Klasės darbai/mokymo turinys/namų darbai: 

6.6.1. 1–10 kl. dienyne skiltį ,,Tema. Klasės darbai, numatomi pasiekimai“ pildyti 

rašant pamokos temą, diferencijuotą uždavinį pagal pasiekimų lygius (išskyrus 1–10 kl. dorinį ugd., 

žm. saugą, pilietiškumo p., ikiprofesinį mokymą; 1–4 kl. muziką, fizinį ugdymą, dailę ir 

technologijas, šokį, teatrą), (bendraties forma) nurodant vadovėlio (V. 14 psl.), pratybų sąsiuvinių 

puslapius (Pr. 22 psl.). (sprendimas priimtas metodinės tarybos posėdyje 2018 m. rugpjūčio 28 d. 

protokolo Nr. 7 nutarimu). 

6.6.2. Ugdymo proceso diferencijavimas 1–10 kl. (1 kl. nuo II pusmečio): 

diferencijuojamas pamokos uždavinys pagal pasiekimų lygius: (remiantis..., panaudojant..., 

dirbant... ir kt., suprasti..., susipažinti... ir kt., aukšt. l ....; pagr. l. .....; pat. l. ....), nurodoma, kiek turi 

padaryti mokinys, kad pasiektų atitinkamą ugdymosi lygį; 

 3–8 kl. mokiniams diferencijuojamos namų darbų užduotys pagal mokinio galias 

(siekiantiems aukšt. l. ....; pagr. l.....; pat. l.....); 

 9–10 kl. mokiniams pagal galimybes ir poreikį skirti diferencijuotas namų darbų 

užduotis; 
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 5–10 kl. dorinio ugdymo, žmogaus saugos, ikiprofesinio mokymo pamokose 

skelbiant pamokos uždavinį nurodoma, ką, kiek ir kaip mokinys turi atlikti, sužinoti, išmokti  

(patvirtinta 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-366). 

1–4 kl. dorinio ugdymo, muzikos, fizinio ugdymo, dailės ir technologijų, šokio, teatro 

pamokose skelbiant pamokos uždavinį nurodoma, ką, kiek ir kaip mokinys turi atlikti, sužinoti, 

išmokti. 

6.6.3. SUS kl. pamokos uždavinys skelbiamas pvz.: Remiantis, parengta mokytojo 

pateiktimi ir individualiais mokinių gebėjimais, supažindinti su grybais. A. V. – atpažinti 

pagrindines grybo dalis; V. T. – atskirti grybą nuo žolės; 

6.6.4. SUS kl. dienyne skiltį „Tema. Klasės darbai“ pildyti rašant pamokos temą ir 

uždavinį, pvz.: Miško gėrybės. Remiantis parengta mokytojo pateiktimi ir individualiais mokinių 

gebėjimais supažindinti su grybais; 

6.6.5. Namų darbai – V. 26 psl. 36 užd., Pr. 23 psl. 4, 5 užd. pabaigti, įtvirtinti, 

pakartoti, prisiminti... ir kt. (diferencijuoti pagal lygius, mokymosi stilius, lytį bei kt. ir 

individualizuoti). 

6.6.6. Pamokos uždavinio pavyzdys: 

Metodinė priemonė „Mokinio individualios pažangos vertinimas“ 2018: 

reikia laikytis trijų pagrindinių struktūrinių uždavinio sudarymo komponentų: turi būti apibrėžta: 

kas turės būti padaryta, kokiomis sąlygomis tai bus padaryta (kuo naudodamiesi ir kaip dirbdami), 

pagal kokius kriterijus bus įvertintas gautas rezultatas. 
Tema „Vandens telkinių saugojimas“ 

Aukštesnysis lygis Pagrindinis lygis Patenkinamas lygis 

lankstinuke užfiksuoti 

ne mažiau nei 5 

teigiami ir 5 neigiami 

veiksniai, darantys įtaką 

vandens telkiniams; 

lankstinuke 

užfiksuoti ne mažiau 

nei 3 teigiami ir 3 

neigiami veiksniai, 

darantys įtaką 

vandens telkiniams; 

lankstinuke 

užfiksuoti ne mažiau 

nei 1 teigiamas ir 1 

neigiamas veiksniai, 

darantys įtaką 

vandens telkiniams; 

 

                   6.7.  Dienyne visų mokomųjų dalykų turinys pildomas lietuvių kalba. 

                   6.8.  Ugdymo dienos, kurių metu organizuojama veikla ne pagal pamokų tvarkaraštį, 

pildoma pažintinėje, sportinėje, meninėje, kultūrinėje veikloje, jas pildo klasės vadovai, tomis 

dienomis ugdymas vykdomas pagal atskirą direktoriaus įsakymą, o ne pagal patvirtintą pamokų 

tvarkaraštį. Jei pamokos mokiniams mokytojas neveda, tai ir dienynas tai pamokai nepildomas.  

7. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose (būreliuose) nežymi lankomumo, 

nefiksuoja vertinimo. El. dienyne savo tvarkaraščiuose, mokytojai, nežymi būrelių, nes mokiniams 

susidaro virškrūvis. Tik sudaro grupę ir pildo, kaip dalyko pamoką.  

8. Pamokos mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti: 

8.1. Mokytojas fiksuoja lankomumą, mokinys be priežasties praleidęs 4 pamokas, 

išbraukiamas iš grupės sąrašo. Pusmečio eigoje mokinio pasiekimai ir pažanga nevertinami, 

mokytojas stebi mokinio pažangą, pastangas ir pusmečio pabaigoje įrašomas vertinimas ,,įsk“ 

,,neįsk“.  

9. Jei mokinys dalyvauja meno mokyklos, sporto centro renginiuose ar kitose 

varžybose, olimpiadose ir pamokoje nedalyvauja, žymima „n“. 

10. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, vadovaujasi mokyklos priimtomis 

tvarkomis. 

11. Pagal mokyklos ugdymo planą ir susitarimus fiksuoja integruotas dalykų temas ir 

programas ilgalaikiuose planuose ir el. dienyne.  

12. Atsiskaitomieji darbai: kontroliniai, savarankiški, testai, diktantai, rašiniai ir kt. 

fiksuojami el. dienyne. 
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13. Mokytojas, vykdamas į seminarus, kursus, konferencijas ar kitus kvalifikacijos 

kėlimo renginius (likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki išvykimo): 

 išleidimo ir apmokėjimo klausimus suderina su direktoriumi; 

  raštinėje užregistruoja kvietimą/programą, kuriuo vadovaujantis rašomas 

komandiruotės įsakymas; 

 informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui dėl pamokų pakeitimo ar 

pavadavimo. 

14. Gautas kvalifikacijos pažymėjimas atnešamas direktoriaus pavaduotojai. 

15. Mokytojui su mokiniais vykstant į ekskursijas, olimpiadas, konkursus, varžybas ir 

kt. renginius, vykstančius ne mokykloje, pildomi turizmo dokumentai. 

16. Pravedus pamoką, užsiėmimą užpildo dienyną tą pačią dieną. 

 

 

 

Kabinete iki mokslo metų pabaigos turi būti (08-31): 

1. Mokyklos susitarimai ir taisyklės (popierinis arba kompiuterinis variantas). 

2. Ilgalaikiai teminiai planai, programos (neformaliojo vaikų švietimo, ugdymosi 

poreikių tenkinimo, individualizuotos, pritaikytos programos popierinis variantas mokinio spec. 

byloje, kompiuterinis variantas pas mokytoją). 

3. Atsiskaitomieji darbai, baigus temą (užduotys, mokinių darbai). 

4. Aktuali dalyko medžiaga, nuorodos konkursams. 

5. Prisegta informacija: 

5–10 kl. mokinių darbų, vertinamų taškais, konvertavimo į balus lentelė; 

5–10 kl. dalyko vertinimo tvarka; 

kaupiamojo vertinimo pažymys. 

6. Gerai atliktų darbų pavyzdžiai (projektinių, konkursinių darbų ir kt. mokinių 

darbų). 

7. Tautinės atributikos akcentai. 

_________________________________ 

 

SUDERINTA 

2022 m. rugpjūčio   d. 

Metodinės tarybos posėdžio 

protokolo Nr.  nutarimu 
 
  

 

 


