
Priedas Nr.2 
Ilgalaikio plano pavyzdys 

 

Klasės apibūdinimas (kiek mokinių yra klasėje, kas būdinga tos klasės mokiniams, ar yra specialiųjų poreikių mokinių, kokios mokymosi aplinkos reikės 

ir pan. Užrašoma tai, kas svarbiausia, ko gali prireikti pačiam, ar paaiškinant, pagrindžiant planą kitiems) 

.……………………………………………………………………………………………………................................................ 
Tikslas……………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………............................ 
Uždaviniai....................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

Mokymo(si) priemonės (programa, vadovėliai, pratybos, kompiuterinės programos, interneto svetainės, papildoma literatūra ir kt.) 

......................................................................................................................................................................................................... 

Vertinimo sistema 

Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Mokinių ugdymo pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo 

organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos direktoriaus 2017-01-27 įsakymu Nr. V-55. 
Šį sakinį įrašo visi mokytojai, o turintys savitą  vertinimo sistemą, pvz. kaupiamąjį vertinimą ar panašiai, ir ją aprašo. 

 

Integruotos programos  (tik išvardinti) 

...................................................................................................................................................................................................... 

Integracija su kitais mokomaisiais dalykais  (tik išvardinti) 

......................................................................................................................................................................................................... 
Detaliau integruotas programas ir tarpdalykinę integraciją nurodome priede, jei ilgalaikio plano struktūroje nėra stulpelio „Integracija“. 

 

Po ilgalaikio plano lentele turi būti – 

Planas sudarytas remiantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.ISAK-2433; Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ir Pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo pakeitimais, patvirtintais 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-325; 

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2005 

m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 ir Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo 

redakcija, patvirtinta 2012m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766; Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos ugdymo planu, patvirtintu 

direktoriaus 2017m. rugpjūčio 30 d. įsakymu U1- 143. 

 

Lietuvių kalbos mokytojai  rengdami lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikius planus remiasi ir Lietuvių kalbos ir literatūros 

pagrindinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. V-46.  



 

Pradinių klasių mokytojai rengdami lietuvių kalbos ilgalaikius planus remiasi ir Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąja 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46. 

 

 

SUDERINTA 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
..................................................... 

2017-08-... 


