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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS 2018–2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kėdainių kalbų mokyklos ugdymo planas reglamentuoja neformaliojo švietimo ir
formalųjį švietimą papildančios kalbų mokymo programų įgyvendinimą įstaigoje.
2. Kėdainių kalbų mokykloje ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Bendrųjų iš valstybės ir
savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. ISAK-1214;
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d.
įsakymu Nr. V-554, Lietuvos higienos norma HN20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696, Kėdainių rajono savivaldybės
neformaliojo vaikų 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, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr.
TS-7 „Dėl savaitinių pedagoginio darbo valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičiaus
nustatymo“, Kėdainių kalbų mokyklos nuostatais, patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-146, Kėdainių kalbų mokyklos 2018 m. metiniu
veiklos metu.
3. Pagrindinės Kalbų mokyklos ugdymo plane vartojamos sąvokos:
3.1. Formalųjį švietimą papildanti kalbų mokymo programa (toliau – FŠPP) – pagal
ilgalaikę programą sistemingai plėsti kalbų žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti
asmeniui papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų.
3.2. Neformaliojo vaikų švietimo programa (toliau – NVŠP) – tenkinti mokinių pažinimo,
lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdyti įgūdžius,
asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas.
3.3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa (toliau – NŠSP) – asmens ir visuomenės
interesus atliepiantis mokymasis ar lavinimasis, kurį baigusiajam išduodamas Kėdainių kalbų
mokyklos atitinkamos programos baigimo pažymėjimas.
3.4. Neformaliojo švietimo mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formalųjį
švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo švietimo programas.
3.5. Programos mokinys – vaikas iki 18 metų (Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo nuostata).
3.6. Programos dalyvis – asmuo nuo 18 metų, pasirinkęs neformaliojo švietimo programą.
3.7. Pamoka – nustatytos trukmės mokymosi organizavimo forma.
3.8. Mokomasis dalykas – dalykas, kurį asmuo privalo mokytis pagal programą.
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3.9. Mokomojo dalyko planas – dalyko ugdymo ir turinio gairės, mokytojo parengtos
pagal programą ir atsižvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus.
3.10. Projektas – mokymo/si metodas, įtraukiantis mokinius į aktyvų problemos sprendimą
ir padedantis pasiekti programoje numatytų mokymosi rezultatų.
4.
Kėdainių kalbų mokyklos ugdymo planu siekiama:
4.1. Ugdyti ir plėtoti asmenų kalbines ir socialines kompetencijas.
4.2. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį.
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. Kėdainių kalbų mokyklos ugdymo planui pritaria Kėdainių kalbų mokyklos taryba.
6. Kėdainių kalbų mokyklos taryba aptaria:
6.1. Programų pasiūlą.
6.2. Mokytojų tarybos pasirinktą mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimą.
7. Kėdainių kalbų mokyklos mokytojų taryba priima nutarimus dėl:
7.1. Ugdymo turinio planavimo laikotarpių.
7.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie
mokymosi sėkmingumą būdų ir laikotarpių.
7.3. Mokinių savarankiško mokymosi ir neišmoktų temų atsiskaitymo tvarkos.
II SKYRIUS
PROGRAMŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS
8. Kėdainių kalbų mokykla veiklą planuoja pusmečiais. Ugdymo planą tvirtina Mokyklos
direktorius įsakymu.
9. Neformalusis švietimas remiasi šiais principais: savanoriškumo, prieinamumo,
individualizavimo, aktualumo, demokratiškumo, patirties, ugdymosi grupėje, pozityvumo.
10. Formalųjį švietimą papildanti kalbų mokymo ir neformaliojo švietimo programos
vykdomos penkias dienas per savaitę.
11. 2018–2019 mokslo metų pirmasis pusmetis prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi
2019 m. sausio 31 d. – 19 savaičių, antrasis pusmetis prasideda 2019 m. vasario 1 d. baigiasi 2019
m. gegužės 31 d. – 16 savaičių.
12. FŠPP ir NVŠ programos įgyvendinamos pamokų forma:
12.1. pamokos trukmė – 35 minutės;
12.2. pertraukos trukmė – 5–10 minučių.
13. NSŠ programos įgyvendinamos pamokų forma:
13.1. pamokos trukmė – 45 minutės,
13.2. pertraukos trukmė – 5 minutės.
14. FŠPP, NVŠ ir NSŠ programų pamokos vyksta pagal Kėdainių kalbų mokyklos
direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį.
15. Mokyklos vadovas, iškilus situacijai, keliančiai pavojų programose dalyvaujančių
mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją, priima sprendimus dėl programų
vykdymo 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 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atsakingą atstovą.
16. Formalųjį švietimą papildanti kalbų mokymo programa:
ID kodas
103180

Programos
kodas
121400175

Programos pavadinimas
Formalųjį švietimą papildanti kalbų mokymo programa
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17.
Eil.
Nr.

ID
kodas

Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos:
Programos
kodas

Valandų
skaičius per
metus

Programos pavadinimas

1

102239 121400134

Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Pirmieji žingsniai"

60 val.

2

102238 121400135

Integruota neformaliojo vaikų švietimo kalbų mokymo
programa ,,Moki žodį...“ 5 kl. mokiniams

70 val. *2

3

3102237 121400136

Integruota neformaliojo vaikų švietimo kalbų mokymo
programa ,,Moki žodį..."6 kl. mokiniams

70 val. *2

4

1402236 121400137

5

1052235 121400138

6

1026233 121400139

Neformaliojo švietimo programa ,,Anglų kalba B1.1-B1.2
lygis“ (IELTS)

70 val.

7

1022734 121400140

Neformaliojo švietimo programa „Anglų kalba B2-C1 lygis
(IELTS)“

70 val.

8

1022382 121400141

Neformaliojo švietimo programa ,,Vokiečių kalba (A1-A2
lygis)

70 val.

9

1022319 121400142

Neformaliojo švietimo programa ,,Rusų kalba (A1-A2
lygis)"

70 val.

10

102622 121400159

Integruota neformaliojo švietimo programa ,,Anglų kalbos
skaitymas ir rašymas"

70 val.

11

102623 121400160

Neformaliojo švietimo programa „Anglų kalba" (A1lygis)

70 val.

12

102624 121400161

Neformaliojo švietimo programa ,,Prancūzų kalba" (A1-A2
lygis)

70 val.

13

102625 121400162

Neformaliojo švietimo programa „Ispanų kalba A1 lygis"

70 val.

14

102626 121400163

Neformaliojo švietimo programa ,,Ispanų kalba" A2 lygis

70 val.

15

102627 121400164

70 val.

16

103196 121400168

Neformaliojo švietimo programa „Anglų kalba (B1+ lygis)
Neformaliojo švietimo programa ,,Lietuvių kalba 5-7 kl.
mokiniams"

17

103246 121400169

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Žingsnelis“

60 val.

18

107498 121400230

Integruota neformaliojo vaikų švietimo programa 1-4 kl.
mokiniams ,,Išmaniųjų mokyklėlė“

105 val.

19

107505 121400231

Neformaliojo vaikų švietimo
pasaulyje“ 1-4 kl. mokiniams

70 val.

20

135954 121400357

Anglų kalba angliškai kalbantiems (AKAK)

70 val.

21

181570 121400402

Neformaliojo švietimo programa ,,Norvegų kalba A1 lygis

70 val.

22

204512 121400469

Neformaliojo švietimo programa
matematika su IT" 5 kl. mokiniams

23

219660 221000462

Neformaliojo švietimo programa „ Anglų kalba" (B1 lygis)

70 val.

24

219661 221000463

Neformaliojo švietimo programa „Anglų kalba" (A2 lygis)

70 val.

Neformaliojo švietimo programa ,,Lietuvių kalbos rašyba“

70 val.

Neformaliojo švietimo programa ,,Anglų kalbos fonetika“

70 val.

Integruota neformaliojo vaikų švietimo kalbų mokymo
programa ,,Moki žodį..." 7 kl. mokiniams
Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,Kalbų šalyje" 5-7
kl. mokiniams

programa

,,Aš

„Užsienio

kalbų

k.

ir

70 val. *2
70 val.

70 val.

105 val.

18. Kėdainių kalbų mokykla turi teisę pildyti, keisti ar koreguoti programų sąrašą, jei yra
visuomenės poreikis.
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III SKYRIUS
UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
19. Formalųjį švietimą papildančios kalbų mokymo programos mokinių grupės
formuojamos vadovaujantis Mokyklos tarybos 2015-06-04 protokolo Nr. 6V-4 nutarimu (12–16
mokinių grupėje). Neformaliojo vaikų švietimo programas lankančių mokinių skaičius grupėje 8–
12. Esant finansinėms galimybėms, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalyvių grupė gali
būti formuojama iš ne mažiau kaip 4 asmenų.
20. Iki 10 programų (išskyrus neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas) dienų per
mokslo metus (esant galimybei, per mokinių atostogas) gali būti skiriama kultūrinei (taip pat
etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai,
integruotai į programą. Ši veikla yra vykdomų programų turinio dalis, ja siekiama programose
numatytų tikslų:
20.1. vykdomi šie tradiciniai renginiai: Europos kalbų diena (rugsėjo 26 d.), Mokytojų diena
(per mokinių rudens atostogas), Pyragų diena (lapkričio mėn.), Kalėdinė akcija ,,Dalijamės gerumu“
(prieš Kalėdų atostogas), atvirų durų diena (rudenį arba pavasarį), Neformaliojo vaikų švietimo
pažymėjimų įteikimo šventė.
20.2. vykdoma tarptautinė projektinė veikla.
21. Kėdainių kalbų mokykla gali iki 10 procentų programai/ dalykui skirtų pamokų
organizuoti ne pamokų forma, o projektine ar kitokia mokiniams patrauklia veikla ir ne mokykloje
bei įgyvendinti dalį ugdymo turinio per pažintinę ir kultūrinę veiklą arba nuotoliniu būdu.
22. Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančios kalbų mokymo
programos mokiniams skiriamos atostogos 2018–2019 mokslo metais:
Atostogos
Rudens
Žiemos
Pavasario (Velykų)
Vasaros

Pradžia
10-29
12-27
02-18
04-23
06-01

Pabaiga
11-02
01-02
02-22
04-26
08-31

IV SKYRIUS
FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTI KALBŲ MOKYMO PROGRAMA
23. FŠPP programa teikia galimybę ugdytis kalbinę komunikacinę ir kultūrinę
kompetencijas, būtinas asmens visaverčiam gyvenimui, atskleidžia gabumus, formuoja praktinius
įgūdžius.
24. FŠPP įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius 2018–2019 m. m. (1 priedas):
25. FŠPP minimalus pamokų skaičius per savaitę – 8, maksimalus – 12.
26. III ir IV kurso mokiniams skiriama po vieną projektinės veiklos valandą per savaitę.
Mokiniai dirba srautinėse grupėse kas antrą savaitę arba pagal poreikį.
27. Rugsėjo mėnesį programos mokomojo dalyko mokytojas diagnozuoja grupės lygį ir
pritaiko grupės mokinių lygį atitinkančią anglų ar kitos užsienio kalbos mokymo programą.
28. Neformaliojo švietimo kalbų (anglų) mokytojas, turintis FŠPP I kurso grupę, ją ugdo iki
programos pabaigos.
29. Neformaliojo švietimo mokytojas, taikydamas motyvuojančius ir mokinių poreikius
atitinkančius mokymo/si metodus bei užduotis, padeda siekti aukštesnio pasiekimų lygio.
30. Pusmečio ir metiniai pažymiai išvedami paskutinę pusmečio savaitę.
31. Paskutinę mokslo metų savaitę mokiniai laiko anglų kalbos žinių patikrinimo testą.
32. FŠPP mokiniams sudaroma galimybė mokytis savarankiškai, jei mokinys dėl objektyvių
priežasčių negali dalyvauti programoje.
33. Mokiniams, baigusiems FŠPP, išduodamas neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas
Kėdainių kalbų mokyklos nuostatų nustatyta tvarka.
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V SKYRIUS
NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS
34. Kėdainių kalbų mokyklos parengtos siūlomos neformaliojo vaikų švietimo programos
išvardytos šio plano 17 punkte įregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre
(www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr).
35. Neformaliojo švietimo programų paskirtis – formuoti ir lavinti kalbėjimo, rašymo,
skaitymo, klausymo įgūdžius, plėsti ir įtvirtinti aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną gimtąja ar užsienio
kalba, ugdant programų dalyvių gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias
kompetencijas.
36. Į neformaliojo vaikų švietimo programas priimami vaikai nuo 5 metų, bendrojo ugdymo
mokyklų 1–12 klasių mokiniai, į neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas – asmenys nuo 19
metų.
37. Minimalus neformaliojo švietimo programų pamokų skaičius per savaitę – 2,
maksimalus – 6.
38. Per mokinių atostogas neformaliojo vaikų švietimo programų veiklos vyksta kitose
edukacinėse aplinkose.
39. Mokiniams, baigusiems neformaliojo vaikų švietimo programą, išduodamas programos
baigimo pažymėjimas Kėdainių kalbų mokyklos nuostatų nustatyta tvarka.
VI SKYRIUS
UGDYMO APLINKA
40. Kalbų mokykloje sudarytos galimybės individualizuoti ugdymo procesą, naudoti
skaitmeninį turinį, šiuolaikines mokymo technologijas: internetą, kompiuterius, modernią kabinetų
įrangą.
41. Kalbų mokykloje yra sudarytos sąlygos mokytis ir leisti laisvą nuo pamokų laiką fizine,
psichologine ir socialine prasme saugioje ir sveikoje aplinkoje. Mokiniai turi galimybę mokytis,
bendrauti ir bendradarbiauti, ilsėtis įvairiose aplinkose.
42. Kalbų mokykloje siekiama sudaryti sąlygas mokiniui pailsėti nuo aktyvios protinės
veiklos, organizuojant sveikatą stiprinančius renginius mokyklos bendruomenei.
VII SKYRIUS
PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS. BENDRADARBIAVIMAS
43. FŠPP mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą
Kėdainių kalbų mokyklos mokinių, ugdomų pagal FŠPP, mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo
tvarką.
44. Neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami
pagyrimais, organizuojamos atviros pamokos, projektinė veikla, vykdoma refleksija, programa ar
programos dalis gali būti baigiama projektiniu darbu.
45. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų dalyvių pageidavimu gali būti nustatomas
jų kalbos mokėjimo lygis ir išduodama pažyma Kalbų mokyklos nustatyta tvarka.
46. Visų vykdomų programų dalyviams:
46.1. suteikiama pagalba norintiems patirti sėkmę;
46.2. sudaromos galimybės tobulėti mokiniams, kurių pasiekimai aukščiausi;
46.3. sudaromos sąlygos atlikti bendrojo ugdymo mokyklų dalykų namų darbų užduotis.
47. Siekiama aktyviai įtraukti į ugdymo procesą programų dalyvių tėvus (globėjus,
rūpintojus), ne tik sprendžiant ugdymosi problemas, bet ir teikiant įvairią mokymosi pagalbą,
organizuojant mokyklos gyvenimą.
48. Neformaliojo švietimo mokytojai ir programų dalyvių tėvai (globėjai, rūpintojai),
dalyviai informaciją apie mokymąsi, pasiekimus ir pažangą, mokymosi poreikius ir motyvaciją,
iškilusias problemas gauna elektroniniu paštu, naudojant elektroninį dienyną www.tamo.lt, telefonu,
kitu sutartu būdu.
______________________________________________
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Kėdainių kalbų mokyklos
2018–2019 m. m. ugdymo plano
1 priedas
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS
FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIOS KALBŲ MOKYMO PROGRAMOS PLANAS
2018–2019 m. m.
I kursas

Privalomi
programos dalykai

19

II kursas

III kursas

IV kursas

16

19

16

19

16

19

4
pusmetis

5
pusmetis

6
pusmetis

16

7 pusmetis

1 pusmetis

2 pusmetis

3
pusmetis

Anglų kalbos praktika
Anglų kalbos
gramatika

2

38

2

32

2

38

2

32

3

57

3

48

3

57

3

48

2

38

2

32

2

38

2

32

3

57

3

48

3

57

3

48

II užsienio kalba
Lietuvių kalbos
kultūra

4

76

4

64

4

76

4

64
2

38

2

32
2

38

2

32

2

38

2

32

Kūrybinis rašymas
Klausymo įgūdžių
formavimas
Projektinė veikla
8

152

8

128

8

152

8

128

8 pusmetis

1

19

1

16

1

19

1

16

9

171

9

144

11

209

11

176

______________________

