
 
KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

2012-2013 M. M._______ KLASĖS________________________ 
           (dalyko pavadinimas) 

ILGALAIKIS PLANAS 

 

Mokytoja − 

Valandų skaičius per metus (pagal ugdymo planą) −                  val., pamokų skaičius per savaitę −                         val. 

Tikslas − 

Uždaviniai: 

1. 

2. 

3.  

Mokymo(si) šaltiniai:  

Vertinimas: 

Integraciniai ryšiai: 

Situacijos analizė (trumpa klasės mokinių charakteristika ar kita informacija) 

 

Mokymo ir mokymosi turinys: 

 

Mėnuo, 

 savaitė 

Pasiekimai  

(nuostatos, gebėjimai, žinios, 

supratimas) 

Skyriaus/ ciklo/ temos  

(-ų) pavadinimas (-ai) 
  Val. sk. 

Vertinimas.       

Atsiskaitymas  
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

  

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

    ......................................................    Mokytojo vardas , pavardė 
     (parašas) 

  SUDERINTA 

 



 

 

 

  

LENTELĖS PAAIŠKINIMAI: 

 

Vertinimas: PVZ.  

Taikoma bendra mokykloje parengta vertinimo sistema. Mokiniai  vertinami už įvairius darbus pamokoje ir namuose: kalbos vartojimo ir gramatikos 

užduočių atlikimą, rašinių rašymą, teksto kūrimą, teksto suvokimo užduočių atlikimą, individualų ir grupinį darbą.  Nuolat taikomas formuojamasis 

vertinimas atsižvelgus į pamokos uždavinį. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje – apibendrinamasis vertinimas. Kontroliniai 

darbai (lentelėje išspausdinti kursyvu) vertinami 10 balų sistema. 

Pvz. įskaita, taikant kaupiamojo vertinimo principą (etika) 

 

Integraciniai ryšiai:  (trumpai aprašyti) Iš Bendrųjų programų ,,Integravimo galimybės“ ir ,,Ugdymo proceso gairės“ išrinkti tai sričiai tinkamus 

pasiūlymus, atsižvelgiant į mokyklos galimybes. Nurodyti dalykus, kurių temos integruojamos, ar pačias temas iš Bendrųjų programų; integruojamas 

programas (pasirinkti tinkamas):  
1. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 

2. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 

3. Žmogaus saugos programa 

4. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa 

5. Pilietiškumo ugdymo programa 

6. Integruojamoji komunikavimo ir informacinių technologijų programa 

7. Verslumo integruojamoji programa 
8. Darnaus vystymosi integruojamoji programa 

9. Kultūrinio sąmoningumo integruojamoji programa 

10. Antikorupcinė programa 

Internetinis adresas, kur galima rasti informacijos apie tas programas: www.pedagogika.lt/puslapis/integruojamuju programu gaires.   

 
1. Orientacinis laikas  

3. Numatomas valandų intervalas, kad esant reikalui būtų galimybė padidinti ar sumažinti val. skaičių. 

4. Gebėjimus išrenkame iš BP 

5. Vertinimas: kokios žinios ir  gebėjimai bus  vertinami. Kokia forma atsiskaitoma. 

7. Pastabose galima rašyti mokytojui vertingą informaciją: diferencijavimą, išteklius,  namų darbus, pakeitimus  ir kt. 

 

 

 

 

 
 

http://www.pedagogika.lt/puslapis/

