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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS 2016-2017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kėdainių kalbų mokyklos ugdymo planas reglamentuoja formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą švietimo įstaigoje. 

2. Kalbų mokykloje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis: 

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

2.2. Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų 

kriterijų aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214; 

2.3. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 

29 d. įsakymu Nr. V-554; 

2.4. Lietuvos higienos norma HN20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 

m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599; 

2.5. Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo programų vykdymo, priėmimo mokytis 

pagal neformaliojo švietimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-276; 

2.6. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. TS-362 „Dėl 

savaitinių pedagoginio darbo valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) maksimalaus skaičiaus patvirtinimo“; 

2.7. Kalbų mokyklos nuostatais, patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 

balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-146. 

3. Pagrindinės ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

3.1. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, kurios paskirtis – pagal ilgalaikę programą 

sistemingai plėsti tam tikros srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti asmeniui papildomų 

dalykinių ir bendrųjų kompetencijų. 

3.2. Neformaliojo švietimo programa, kurios paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdyti įgūdžius, asmenines, socialines 

ir kitas bendrąsias kompetencijas. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama 

kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka. 

3.3. Mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo arba 

neformaliojo švietimo programas. 

3.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

3.5. Mokomasis dalykas – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal programą. 

3.6. Pasirenkamasis dalykas – mokyklos siūlomas ir mokinio laisvai pasirenkamas dalykas. 

3.7. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių. 

3.8. Teminis dalyko planas – dalyko ugdymo ir turinio gairės, mokytojo parengtos pagal numatytas 

programas ir atsižvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus. 

3.9. Projektas – mokymo/si metodas, įtraukiantis mokinius į aktyvų problemos sprendimą ir 

padedantis pasiekti programoje numatytų mokymosi rezultatų. 

3.10. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų programų įgyvendinimo aprašas, parengtas 

vadovaujantis neformalųjį švietimą reglamentuojančiais teisės aktais. 

3.11. Mokymo programa – tai mokymo/si planas, skirtas mokyklos suplanuotoms priemonėms 

įgyvendinti, kad būtų pasiekti jos iškelti švietimo tikslai. 

4. Kalbų mokyklos ugdymo planu siekiama: 

4.1. Ugdyti ir plėtoti asmenų kalbines ir socialines kompetencijas; 

4.2. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį; 
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4.3. Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; 

4.4. Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, kūrybiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, 

įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę.  

5. Kalbų mokyklos ugdymo planą parengė darbo grupė, patvirtinta direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. 

įsakymu Nr. 1V-29 „Dėl Kėdainių kalbų mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupės sudarymo“. 

6. Kalbų mokyklos ugdymo planui pritaria Kalbų mokyklos taryba, suderina Kėdainių rajono 

savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo. 

7. Mokyklos taryba aptaria: 

7.1. programų pasiūlą; 

7.2. pasirenkamųjų dalykų pasiūlą; 

7.3. Mokytojų tarybos pasirinktą mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimą.  

8. Mokytojų taryba priima nutarimus dėl: 

8.1. ugdymo turinio planavimo laikotarpių;  

8.2. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie 

mokymosi sėkmingumą būdų ir laikotarpių; 

8.3. mokinių savarankiško mokymosi ir neišmoktų temų atsiskaitymo tvarkos. 

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

9. Kalbų mokykla veiklą planuoja pusmečiais. 2016–2017 mokslo metų ugdymo planą tvirtina 

mokyklos direktorius įsakymu. 

10. Neformalusis švietimas remiasi šiais principais: savanoriškumo, prieinamumo, 

individualizavimo, aktualumo, demokratiškumo, patirties, ugdymosi grupėje, pozityvumo.  

11. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo programos vykdomos penkias 

dienas per savaitę. Pamokos vyksta pagal Kalbų mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį.  

12. 2016–2017 mokslo metų pirmasis (rudens) pusmetis prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d. 

(ketvirtadienį), baigiasi 2017 m. sausio 20 d. (penktadienį) – 18 savaičių. 2016–2017 mokslo metų antrasis 

(pavasario) pusmetis prasideda 2017 m. sausio 23 d. (pirmadienį), baigiasi 2017 m. birželio 2 d. 

(penktadienį) – 17 savaičių. 

13. Visos vykdomos programos įgyvendinamos pamokų forma:  

13.1. pamokos trukmė – 35 minutės,  

13.2. pertraukos trukmė – 5–10 minučių. 

13.3. Pamokos mokykloje prasideda 13.10 val., baigiasi – 19.40 val. Pamokų laikas darželiuose 

derinamas pagal ten organizuojamo vaikų užimtumo tvarkaraštį.  

14. Mokyklos vadovas, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 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. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją – rajono savivaldybę. 

15. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, 

esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į 

mokymosi dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, elektroniniame 

dienyne www.tamo.lt žymimos datos ir parašoma: ,,Pamokos nevyko dėl...“ 

16. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, vykdomos 2016–2017 mokslo metais: 

Programos 

kodas 

Programos pavadinimas Pradžia Pabaiga Trukmė 

savaitėmis 

121400167 Formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

kalbų mokymo programa (I-IV kursas) 
2016-09-01 2017-06-01 35 

17. Neformaliojo švietimo programų, vykdomų 2016–2017 mokslo metais, sąrašas: 

Eil. 

Nr. 

Programos 

kodas 
Programos pavadinimas Pradžia Pabaiga 

Valandų 

skaičius 

1 121400169 
Neformaliojo vaikų švietimo programa 

,,Žingsnelis“ 
2016-10-01 2017-05-30 60 

2 121400134 
Neformaliojo vaikų švietimo programa 

,,Pirmieji žingsniai“  
2016-09-12 2017-05-30 60 

http://www.tamo.lt/
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3 121400046 
Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Aš 

kalbų pasaulyje“ 1-4 kl. mokiniams 
2016-09-12 2017-05-30 60 

4 122000341 

Integruota neformaliojo vaikų švietimo 

programa ,,Anglų kalba kitaip“ 1-4 kl. 

mokiniams 

2016-09-12 2017-05-30 60 

5 121400007 

Integruota neformaliojo vaikų švietimo 

programa 2-4 kl. mokiniams ,,Išmaniųjų 

mokyklėlė“ 

2016-09-05 2017-05-30 120 

6 121400138 
Neformaliojo vaikų švietimo programa 

,,Kalbų šalyje“ 5-7 kl. mokiniams 
2016-09-01 2017-05-30 70 

7 121400135 

Integruota neformaliojo vaikų švietimo kalbų 

mokymo programa ,,Moki žodį...“ 5 kl. 

mokiniams 

2016-09-01 2017-05-30 70 

8 121400136 

Integruota neformaliojo vaikų švietimo kalbų 

mokymo programa ,,Moki žodį...“ 6 kl. 

mokiniams 

2016-09-01 2017-05-30 70 

9 121400137 

Integruota neformaliojo vaikų švietimo kalbų 

mokymo programa ,,Moki žodį...“ 7 kl. 

mokiniams 

2016-09-01 2017-05-30 70 

10 121400139 

Neformaliojo švietimo  programa ,,Anglų 

kalba B1.1.-B1.2. lygis (IELTS)“ 8-9 kl. 

mokiniams 

2016-09-01 2017-05-30 140 

11 121400140 
Neformaliojo švietimo  programa ,,Anglų 

kalba B2-C1 lygis“ 11-12 kl. mokiniams 
2016-09-01 2017-05-30 70 

12 121400159 

Integruota neformaliojo švietimo programa 

,,Anglų kalbos skaitymas ir rašymas“ 11-12 

kl. mokiniams 

2016-09-01 2017-05-30 70 

13 121400160 
Neformaliojo švietimo programa ,,Anglų 

kalba (A1-A2 lygis) 
2016-09-01 2017-05-30 70 

14 121400161 
Neformaliojo švietimo programa ,,Prancūzų 

kalba (A1-A2 lygis) 
2016-09-01 2017-05-30 70 

15 121400141 
Neformaliojo švietimo programa ,,Vokiečių 

kalba (A1-A2 lygis) 
2016-09-01 2017-05-30 70 

16 121400142 
Neformaliojo švietimo programa ,,Rusų kalba 

(A1-A2 lygis) 
2016-09-01 2017-05-30 70 

17 121400162 
Neformaliojo švietimo programa ,,Ispanų 

kalbos pagrindai“ 
2016-09-01 2017-05-30 70 

18 121400163 
Neformaliojo švietimo programa ,,Ispanų 

kalba A2 lygis“ 
2016-09-01 2017-05-30 70 

19 121400164 
Neformaliojo švietimo programa ,,Šnekamoji 

anglų kalba“ 
2016-09-01 2017-05-30 70  

20 121400168 
Neformaliojo švietimo programa ,,Lietuvių 

kalba“ 
2016-09-01 2017-05-30 70  

21  
Neformaliojo švietimo programa ,,Anglų 

kalba (B1-B2 lygis) 
2016-09-01 2017-05-30 70 

18. Mokykla turi teisę papildyti programų sąrašą naujomis neformaliojo švietimo programomis, 

atsižvelgdama į visuomenės poreikius. 

III. MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS 

UGDYMO PLANAS 

19. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo kalbų mokymo programų mokinių grupės formuojamos 

vadovaujantis 2012 m. balandžio 3 d. Mokytojų tarybos protokolo Nr. 7V-3 nutarimu (12-16 mokinių 

grupėje). Neformaliojo švietimo programas lankančių mokinių skaičius grupėje 8-12. Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programų klausytojų grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 4 klausytojai.  

20. Pusmečio ir metiniai pažymiai išvedami paskutinę pusmečio pamoką. 

21. Iki 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, 

pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, 

ja siekiama programose numatytų ugdymo tikslų: 

22. Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai: minima Mokslo ir žinių šventė (Rugsėjo 1-oji), 

Europos kalbų diena, Mokytojų diena, Pyragų diena, Kalėdinė akcija ,,Dalijamės gerumu“, 
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Nepriklausomybės atkūrimo diena, Krikštynos, Europos diena, Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų 

įteikimo šventė. 

23. 2017 m. birželio 2 d. (penktadienį) mokykloje organizuojama neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimų įteikimo šventė Formalųjį švietimą papildančio ugdymo kalbų mokymo programą baigusiems 

absolventams. Tą dieną pamokos mokykloje nevyksta. 

24. Mokykloje vykdoma projektinė veikla: Šiaurės Ministrų tarybos 80 proc. finansuojamas 

Nordplus Junior mokinių projektas „Veiklus jaunimas priima iššūkius“, kuriame dalyvauja mokiniai iš 

Latvijos, Grenlandijos, Švedijos ir Lietuvos. 

25. Mokykla gali perskirstyti iki 10 procentų skiriamo pamokų skaičiaus ir dalykų turinio: iki 10 

procentų dalykui skirtų pamokų organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar kitokia mokiniams patrauklia 

veikla ir ne mokyklos aplinkoje bei įgyvendinti dalį ugdymo turinio per pažintinę ir kultūrinę veiklą. 

26. Mokykla, siekdama geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų poreikių mokiniams ir padėti jiems 

pasiekti geresnių rezultatų, gali iš paralelių grupių sudaryti panašių poreikių mokinių grupę.  

27. Pirmąjį mėnesį mokytojas diagnozuoja grupės lygį ir pritaiko grupės mokinių lygį atitinkančią 

mokymo (anglų kalbos praktikos ir anglų kalbos gramatikos) programą.  

28. Taikant motyvuojančius, mokinių poreikius atitinkančius mokymo(si) metodus ir užduotis, 

padedama siekti aukštesnio pasiekimų lygio. 

29. Gavęs pirmakursių grupę, anglų kalbos mokytojas ją veda iki programos pabaigos.  

30. Mokykla priima sprendimą atsisakyti organizuoti pasirenkamųjų dalykų pamokas, jei pamokas 

lanko nepakankamas Kalbų mokyklos dokumentais nustatytas ir patvirtintas mokinių skaičius. 

31. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo kalbų mokymo programos mokiniams skiriamos 

atostogos 2016–2017 mokslo metais: 

Atostogos Pradžia Pabaiga 

Rudens 10-31 11-04 

Žiemos 
12-27 

02-17 

01-06 

- 

Pavasario (Velykų) 04-10 04-14 

Vasaros 06-02 08-31 

PASTABA. Atostogos numatytos pagal 2015–2017 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendruosius ugdymo planus.  

32. Neformaliojo vaikų švietimo programų mokiniams (1-5 kl.) skiriamos atostogos 2016-2017 

mokslo metais: 

Atostogos Pradžia Pabaiga 

Rudens 10-31 11-04 

Žiemos 
12-27 

02-17 

01-06 

- 

Pavasario (Velykų) 04-10 04-14 

Vasaros 05-31 08-31 

PASTABA. Atostogos numatytos pagal 2015–2017 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendruosius ugdymo planus. 

33. Papildomų atostogų laikas 1-5 kl. mokiniams (10 ugdymosi dienų) derinamas su kitomis rajono 

ugdymo įstaigomis. 

34. Mokiniams, baigusiems Formalųjį švietimą papildančio ugdymo kalbų mokymo programą, 

išduodamas neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas švietimo ir mokslo ministro bei Kėdainių kalbų 

mokyklos nuostatų nustatyta tvarka. 

IV. FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO KALBŲ MOKYMO PROGRAMA 

35. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo kalbų mokymo programa  (toliau – programa) teikia 

galimybę ugdytis kalbinę komunikacinę ir kultūrinę kompetencijas, būtinas asmens visaverčiam gyvenimui, 

atskleidžia gabumus, formuoja praktinius įgūdžius. 

36. Programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius 2016–2017 m. m. pirmąjį pusmetį (ruduo): 

http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/docs/BUP%20%20projektas%2005-21.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/docs/BUP%20%20projektas%2005-21.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/docs/BUP%20%20projektas%2005-21.pdf
http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/docs/BUP%20%20projektas%2005-21.pdf
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Mokomasis dalykas 
Kursas 

I II  III IV 

Privalomieji dalykai: Val. sk./sav. Val. sk./sav. Val. sk./sav. Val. sk./sav. 

Anglų kalbos praktika 2 2 3 2 

Anglų kalbos gramatika 2 2 3 2 

Gimtosios kalbos kultūra   2  

Anglų kalbos kūrybinis rašymas     

Klausymo įgūdžių formavimas    2 

II užsienio kalba (vokiečių, prancūzų, rusų)***  4 4  2** 

Minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę 8 8 8 8 

Pasirenkamieji dalykai:  2-4 2-4 2-4 2-4 

Anglų kalbos fonetika 2    

Lietuvių kalbos skyryba  2   

Lietuvių kalbos rašyba 2    

Trečioji užsienio kalba (ispanų, suomių, lenkų, rusų, 

vokiečių, prancūzų)*** 
 2 2 2 

Anglų kalba B2-C1 (IELTS)   2 2 

Dramos studija  2   

Kūrybinis rašymas (anglų kalba)    2 

Gyvoji anglų kalba  2   

Britanijos pažinimas   2 2 

Lotynų kalba   2  

Maksimalus pamokų skaičius per savaitę 12 12 12 12 

PASTABA. *Pasirenkamieji dalykai baigiami įskaita. **Kursas baigiamas pažymiu vertinama įskaita. 

37. Programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius 2016–2017 m. m. antrąjį pusmetį 

(pavasaris): 

Mokomasis dalykas 
Kursas 

I  II  III IV 

Privalomieji dalykai: 
Val. sk./sav. Val. sk./sav. Val. sk./sav. Val. sk./sav. 

Anglų kalbos praktika 2 2 3 2** 

Anglų kalbos gramatika 2 2 3 2** 

Gimtosios kalbos kultūra   2**  

Anglų kalbos kūrybinis rašymas     

Klausymo įgūdžių formavimas    2** 

II užsienio kalba (vokiečių, prancūzų, rusų)*** 4 4**   

Minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę 8 8 8 11 

Pasirenkamieji dalykai:  2-4 2-4 2-4 2-4 

Anglų kalbos fonetika 2*    

Lietuvių kalbos skyryba  2*   

Lietuvių kalbos rašyba 2*    

Trečioji užsienio kalba (ispanų, suomių, lenkų, rusų, 

vokiečių, prancūzų)*** 

 2* 2* 2* 

Anglų kalba B2-C1 (IELTS)   2* 2* 

Dramos studija (anglų kalba)  2*   

Gyvoji anglų kalba (kinas)  2*   

Kūrybinis rašymas (anglų kalba)    2* 
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Lotynų kalba   2*  

Britanijos pažinimas   2* 2* 

Maksimalus pamokų skaičius per savaitę 12 12 12 12 

PASTABA. *Pasirenkamieji dalykai baigiami įskaita. **Kursas baigiamas pažymiu vertinama įskaita. 

***Mokinys renkasi vieną iš pasiūlytų užsienio kalbų. 

38. Programos minimalus pamokų skaičius per savaitę - 8, maksimalus - 12.  

39. Kalbų mokykla leidžia mokiniui pasirinkti antrąją/trečiąją užsienio kalbą iš pateikto sąrašo. 

40. Tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus, mokinys gali norimos kalbos mokytis 

savarankiškai ir siekti mokyklos mokymo programose nurodytų reikalavimų (pagal Europos kalbų mokymo, 

mokymosi ir vertinimo skalę). Tokiais atvejais jis privalo reguliariai pildyti savo Europos kalbų aplanką ir 

rinkti kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus, kuriuos reikia pateikti ugdymo etapo pabaigoje. 

Mokykla, vadovaudamasi mokinio pateiktais dokumentais (Europos kalbų aplanku, Europass kalbų pasu, 

laikytų tarptautinių kalbos egzaminų vertinimais, bendrojo ugdymo mokyklos išduotais pažymėjimais), 

įskaito mokinio pasiekimus. 

V. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS 

41. Kėdainių kalbų mokykla siūlo neformaliojo vaikų švietimo programas: ,,Žingsnelis“, ,,Pirmieji 

žingsniai“, ,,Aš kalbų pasaulyje“, ,,Anglų kalba kitaip“, ,,Išmaniųjų mokyklėlė“, ,,Kalbų šalyje“, integruotą 

kalbų mokymo programą ,,Moki žodį...“, ,,Lietuvių kalba ir kita užsienio kalba“.  

42. Neformaliojo švietimo programos: ,,Anglų kalba A1-A2“, ,,Vokiečių kalba A1-A2”, ,,Prancūzų 

kalba A1-A2”, ,,Rusų kalba A1-A2”, ,,Ispanų kalbos pagrindai”, ,,Suomių kalbos pagrindai”, ,,Lietuvių 

kalbos rašyba ir skyryba”, ,,Anglų kalba B1-B2”, ,,Anglų kalba B2-C1 (IELTS)”, ,,Anglų kalba B1.1.-B1.2 

(IELTS)“, ,,Integruota anglų kalbos skaitymo ir rašymo programa“, ,,Anglų šnekamoji kalba“.  

43. Programų paskirtis – formuoti ir lavinti kalbėjimo, rašymo, skaitymo, klausymo įgūdžius, plėsti 

ir įtvirtinti aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną gimtąja ir užsienio kalba. 

44. Į neformaliojo vaikų švietimo programas priimami vaikai nuo 5 metų ir 1-7 klasių mokiniai. 

45. Į neformaliojo švietimo programas priimami 8-12 klasių mokiniai ir suaugusieji.  

46. Minimalus neformaliojo švietimo programų pamokų skaičius per savaitę – 2, maksimalus – 4.  

47. Mokomieji neformaliojo švietimo programų dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per 

savaitę: 

Eil.

Nr. 
Mokomasis dalykas 

Valandų skaičius 

per savaitę 
Iš viso valandų per metus 

 Anglų kalba 2 70  

 Anglų kalba B1.1.-B1.2 (IELTS) 4 140 

 Anglų kalba B2-C1 (IELTS) 2 70 

 Anglų kalbos skaitymas ir rašymas 2 70 

 Ispanų kalba 2 70 

 Lietuvių kalba 2 70 

 Prancūzų kalba 2 70 

 Rusų kalba 2 70 

 Suomių kalba 2 70 

 Šnekamoji anglų kalba 2 70 

 Vokiečių kalba 2 70 

48. Neformaliojo vaikų švietimo programos ,, Žingsnelis“, ,,Pirmieji žingsniai“: 

48.1. Programų paskirtis – tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius anglų kalba. 

48.2. Priimami 5-6 metų vaikai. 

48.3. Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę programai įgyvendinti: 

Mokomasis dalykas Valandų skaičius per savaitę 

Anglų kalba 2 

Iš viso per mokslo metus 60 val. 

49. Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Aš kalbų pasaulyje“ (1–4 kl. mokiniams): 

49.1. Programos paskirtis – ugdyti vaikų užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją, suteikiančią 

galimybę vartoti kalbą numatytomis temomis (išmokyti vaikus angliškai pasisveikinti, paklausti ir pasakyti 

savo vardą, amžių, reikšti emocijas, skaičiuoti, atpažinti spalvas, gyvūnus, metų laikus, mėnesius, kūno 

dalis), taip pat ugdyti toleranciją ir kūrybingumą. 

49.2. Priimami bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 kl. mokiniai. 
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49.3. Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę programai įgyvendinti: 

Mokomasis dalykas Programos pavadinimas Valandų skaičius per savaitę/per 

mokslo metus 

Anglų kalba Aš kalbų pasaulyje. Žingsnis pirmyn 1 2/60 

Anglų kalba Aš kalbų pasaulyje. Žingsnis pirmyn 2 2/60 

Anglų kalba Aš kalbų pasaulyje. Žingsnis pirmyn 3  2/60 

Anglų kalba Aš kalbų pasaulyje. Žingsnis pirmyn 4 2/60 

49.4. Vertinimas grindžiamas idiografiniu (individualios pažangos) principu. 

50. Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Išmaniųjų mokyklėlė“: 

51. Programos paskirtis – suteikti galimybę tobulėti siekiantiems daugiau antrokams ir trečiokams, 

kuriems įprastinio mokymo (si)/ ugdymos (si) bendrojo lavinimo mokykloje per maža.  

52. Priimami 8-10 metų mokiniai, kurių visų mokomųjų dalykų pusmečio/metinis pasiekimų lygis 

yra pagrindinis ir aukštesnysis.  

53. Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę programai įgyvendinti: 

Mokomasis dalykas Valandų skaičius per savaitę/per mokslo metus 

Lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas 1/33 

Matematika ir pasaulio pažinimas 1/33 

Anglų kalba 1/33 

Iš viso valandų: 3/99 

54. Integruota neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Anglų kalba kitaip“: 

54.1. Programos paskirtis – lavinti mokinių kalbines kompetencijas ir kinestetinį intelektą.  

54.2. Priimami bendrojo ugdymo mokyklų1-4 kl. mokiniai. 

54.3. Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę programai įgyvendinti:  

Mokomasis dalykas Valandų skaičius per savaitę/per mokslo metus Programos trukmė 

Anglų kalba 2/60 4 metai 

Modernus šokis 2/60 4 metai 

54.4. Vertinimas grindžiamas idiografiniu (individualios pažangos) principu. 

55. Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Kalbų šalyje 5-7 kl. mokiniams“: 

55.1. Programos paskirtis - lavinti mokinių kalbines kompetencijas ir formuoti užsienio kalbos 

(anglų) rašymo, skaitymo, kalbėjimo ir klausymo įgūdžius, plėsti ir įtvirtinti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną. 

55.2. Priimami bendrojo ugdymo mokyklų 5-7 kl. mokiniai. 

55.3. Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę programai įgyvendinti: 

Mokomasis dalykas Valandų skaičius per savaitę/per mokslo metus Programos trukmė 

Anglų kalba 2/70 3 metai 

55.4. Vertinimas grindžiamas idiografiniu (individualios pažangos) principu. 

56. Integruota neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Moki žodį...“: 

56.1. Programos paskirtis – integruotai mokyti dviejų užsienio kalbų ar užsienio ir gimtosios kalbos, 

lavinant kalbėjimo, rašymo, kūrybinius, verslumo gebėjimus.  

56.2. Priimami 5-7 kl. mokiniai. 

56.3. Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę programai įgyvendinti: 

Mokomasis dalykas 
Valandų skaičius per savaitę/per 

mokslo metus 
Programos trukmė 

Anglų kalba 2/70 3 metai 

Vokiečių kalba/ Prancūzų kalba/ 

Rusų kalba/ Lietuvių kalba 
2/70 3 metai 

56.4. Mokiniai be anglų kalbos turi teisę rinktis vieną iš pasiūlytų kalbų (lietuvių, vokiečių, 

prancūzų, rusų). 

56.5. Vertinimas grindžiamas idiografiniu (individualios pažangos) principu. 

57. Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Lietuvių kalba ir kita užsienio kalba“: 

57.1. Programos paskirtis – integruotai mokyti gimtosios ir užsienio kalbos, lavinti gimtosios kalbos 

ir užsienio kalbos skaitymo, rašymo, kūrybinius, verslumo gebėjimus. 

57.2. Priimami bendrojo ugdymo mokyklų 5-7 kl. mokiniai. 

57.3. Mokomieji dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę programai įgyvendinti: 
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Mokomasis dalykas 
Valandų skaičius per savaitę/per mokslo 

metus 
Programos trukmė 

Lietuvių kalba 2/70 3 metai 

Vokiečių kalba/ Prancūzų kalba/ 

Rusų kalba 
2/70 3 metai 

57.4. Mokiniai be gimtosios lietuvių kalbos turi teisę rinktis vieną iš pasiūlytų užsienio kalbų 

(vokiečių, prancūzų, rusų). 

57.5. Vertinimas grindžiamas idiografiniu (individualios pažangos) principu. 

58. Mokiniams, baigusiems neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo švietimo programas ar jų 

dalį, išduodamas programos baigimo pažymėjimas Kėdainių kalbų mokyklos nuostatų nustatyta tvarka.  

VI. UGDYMO (SI) APLINKOS KŪRIMAS 

59. Kalbų mokykla ugdymo (si) aplinką kuria, vadovaudamasi ugdymo programų aprašais, higienos 

norma. 

60. Kalbų mokykloje sudarytos galimybės mokiniams ir mokytojams dirbti, individualizuojant 

ugdymo procesą, naudojant skaitmeninį dalykų turinį, šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį 

internetą, interaktyviąją lentą, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką. 

61. Mokykloje yra sudarytos sąlygos mokiniui mokytis ir leisti laisvą nuo pamokų laiką fizine, 

psichologine ir socialine prasme saugioje ir sveikoje aplinkoje. Mokiniai turi galimybę mokytis, bendrauti ir 

bendradarbiauti bei ilsėtis įvairiose aplinkose (poilsio kambarys, biblioteka, aktų salė ir kitos erdvės).  

VII. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

62. Kalbų mokyklos mokinių, ugdomų pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo kalbų mokymo 

programas, pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas Kėdainių kalbų mokyklos mokinių, ugdomų pagal 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo kalbų mokymo programas, mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarka, patvirtinta Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 2016 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1V-71. 

63. Neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo švietimo programų mokinių pažanga ir pasiekimai 

vertinami pagyrimais, organizuojamos atviros pamokos, projektinė veikla, vykdoma refleksija, kursas gali 

būti baigiamas projektiniu darbu.  

64. Mokykla analizuoja mokinių pasiekimus ir pažangą, įgyvendinant pasirinktu būdu integruotas 

programas, ir priima sprendimus dėl programų įgyvendinimo kokybės gerinimo. 

65. Mokykloje sudaryta galimybė mokiniams mokytis savarankiškai (namuose), jei mokinys dėl 

objektyvių priežasčių negali lankyti mokyklos. 

66. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus, mokykloje:  

66.1. suteikiama pagalba tiems mokiniams, kurie nori patirti sėkmę;  

66.2. sudaromos galimybės tobulėti tiems mokiniams, kurių pasiekimai aukščiausi;  

66.3. sudarytos sąlygos mokykloje atlikti namų darbų užduotis tiems mokiniams, kurie gyvena nuo 

mokyklos atitolusiose vietovėse; 

66.4. tobulinama mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka; 

66.5. sudarytos galimybės mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines ir metodines 

kompetencijas bei gebėjimus, organizuoti ugdymo procesą skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams; 

66.6. siekiama aktyviau įtraukti į vaiko ugdymo procesą mokinių tėvus (globėjus) 

VIII. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

67. Mokytojai ir mokinių tėvai (globėjai) informaciją apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir 

pažangą, mokymosi poreikius ir motyvaciją, iškilusias problemas gauna el. paštu, naudojant elektroninį 

dienyną www.tamo.lt, telefonu. 

68. Mokykla skatina tėvelius sudaryti mokiniams galimybes dalyvauti neformaliojo švietimo 

veiklose, išsakyti mokyklos tobulinimo lūkesčius; išsakyti savo požiūrį apie ugdymo organizavimą ir 

lūkesčius mokyklos veiklai ir ugdymo kokybei gerinti. 

______________________________________________ 

http://www.tamo.lt/

