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VILNIAUS LIEPKALNIO MOKYKLOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2019-2020IR 2020-2021 MOKSLO METU VILNIAUS LIEPKALNIO MOKYKLOS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PAKEITIMO

2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-98
Vilnius

Vadovaudamasi2020 m. rugpjūčio 4 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-

1152 „Dėl švietimormokslo ir sporto ministro 2019'm. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl

2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano

patvirtinimo“pakeitimo:
]. Pakeičiu Vilniaus Liepkalnio mokyklos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo

plano III skyriaus pirmojo skirsniaus 14 punktą:

14. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau — ypatingos aplinkybės) ar esant

aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu

mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta

remonto darbai mokykloje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba

organizuojamas , nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų

aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas

kasdieniumokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis.

2. Pakeičiu III skyriaus pirmojo skirsniaus 15 punktą:

15. Esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymas

organizuojamas vadovaujantis Vilniaus Liepkalnio mokyklos pradinio ugdymo organizavimo

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių

sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas



negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu gairėmis,

patvirtintomismokyklosdirektoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V- 95 (Priedas Nr. 1).

3. Pakeičiu III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimą:

„KETVIRTASIS SKIRSNIS
MOKINIU UDYMONAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS“

4. Papildau ketvirtąjį skirsnį 25 punktu:

25. Vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pradinio ugdymo programą.

Mokyklos atnaujintuosenuostatuose (įstatuose) bus įteisintapavienio mokymosi forma ugdymosi

šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas, mokykla padės tėvams (globėjams, rūpintojams)

organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, vadovaudamasiUgdymosi šeimoje įgyvendinimo

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu

Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Papildau IV skyriaus antrojo skirsnio 34 punktą 34.4. papunkčiu:

34. Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą:

34.4. kiekvienammokiniui sudaro individualų pagalbos planą.

6. Papildau IV skyrių ketvirtuoju skirsniu:

„KETVIRTASIS SKIRSNIS
MOKINIU, TURINČIU ĮVAIRIAPUSIU RAIDOS SUTRIKIMU, UGDYMO

ORGANIZAVIMAS“
37. Atsižvelgiant į individualias mokinio galimybes ir specialiųjų poreikių lygį,

įvairiapusių raidos sutrikimų turintys mokiniai ugdomi bendroje klasėje, skiriant mokytojo

padėjėjąpagal turimus etatus.

38. Mokykla, organizuodamamokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą:

38.l. parengia individualų pagalbos vaikui planą, kuriame numato mokinio tolesnio

mokymosi perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria švietimo pagalbos teikimo

formas ir būdus, elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas.

Periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavusi mokinio pažangą ar nustačiusi, kad

ugdymo procese pažanga nedaroma, peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos vaikui planą;

38.2. paskiria pagalbos vaikui plano įgyvendinimąkoordinuojantį asmenį, kuris kartu su

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo

žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus pagalbos rezultatamsaptarti;



383. parengia pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą klasėje. Įrengia kiek

įmanoma labiau nuo triukšmo izoliuotą erdvę klasėje ar už klasės ribų, kurioje įvairiapusių raidos

sutrikimų turinčiam mokiniui būtų sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant
emocinio nestabilumobūklei;

38.4. užtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais,

taikytų elgesio vertinimo priemones netinkamo elgesio priežastimsnustatyti ir reikalingų įgūdžių

ugdymo strategijoms parinkti;

39. Mokyklaužtikrina, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas atsižvelgiant į individualius

mokinio gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medžiagą pateikti įvairiais būdais

(vaizdiniu, garsiniu ir kt.).

40. Mokykla sudaro sąlygas ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas,

jų metu pagal galimybes panaudojant specialias priemones (minkštasuolius, balansavimo,

supimosi priemones ir kt.). Taiko vizualinio struktūravimo metodus ir priemones pamokų ir

pertraukų metu (struktūruoja erdves, veiklas, pamokas, pertraukas, užduotis, naudoja vaizdinę
dienotvarkę, pasirinkimų lenteles ir kt.) bei kitą vizualinępagalbą (pvz., atgalinius laikmačius).

Direktorius %; HelenaGasperska


