
Priedas Nr. 3

DALYKŲ IR PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS

1. Dalykų ir programų integravimas aptartas Mokytojų tarybos posėdyje (2017-08-30, protokolo Nr. 7). 
1.1. Į pradinio ugdymo dalykų programų turinį integruojama:

1.1.1. Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  patvirtintų  integruojamųjų
Mokėjimo  mokytis,  Komunikavimo,  Darnaus  vystymosi,  Kultūrinio  sąmoningumo,  informacinių
komunikacinių technologijų ugdymo programų pagrindai;

1.1.2. Žmogaus  saugos bendroji  programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir
mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (pakeista  2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-
655) į kūno kultūros pamokas 1–4 klasėse 5 pamokos per metus (priedas Nr.19);

1.1.3.
1.1.4. Sveikatos  ir  lytiškumo  ugdymo  bei  rengimo  šeimai  (SLUP)  bendroji programa

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-10-25 įsakymu Nr. V-941 į pasaulio
pažinimo, kūno kultūros pamokas 1–4 klasėse 1 pamoką per mėnesį (priedas Nr.19);

1.1.5. Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichika  veikiančių  medžiagų vartojimo  prevencijos
programa (ATPP), patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d.
įsakymu Nr. ISAK-494 į  dailės-technologijų  pamokas  1–4 klasėse  1  pamoka  per  mėnesį  (priedas
Nr.19);

1.1.6. Pradinio  ugdymo  etninės  kultūros programa, rekomenduota  ikimokyklinio  ,
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, aprobuota Pradinio ugdymo mokytojų MG 2014 -06
-18  Prot.  Nr.  6  į  lietuvių  kalbos  pamokas  1–4  klasėse  1  pamoka  per  mėnesį  ir  etninės  kultūros
integravimo į mokomuosius dalykus dieną (priedas Nr.22);

1.1.7. Dailė ir technologijos 1–4 klasėse integruotas kursas 2 sav. pamokos;
1.1.8. Integruojamųjų dalykų ir programų turinys numatomas dalyko mokytojų rengiamuose

dalykų planuose ir fiksuojamas elektroniniame dienyne skyriuje „Klasės veiklos”.
1.1.9. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio daugai” į socialinės pedagogės

veiklą 1 klasėje 24 kontaktiniai užsiėmimai per mokslo metus;
1.1.10. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“ į psichologės veiklą

2  ir 3 klasėje po 24 kontaktinius užsiėmimus per mokslo metus ;
1.1.11. Ankstyvosios prevencijos programa „Įveikiame kartu“ į socialinės pedagogės veiklą 4

klasėje 24 kontaktiniai užsiėmimai per mokslo metus;
1.1.12. Prevencinių  programų  užsiėmimai  planuojami  atskiromis  programomis,  fiksuojami

socialinės pedagogės ir psichologės veiklos dokumentuose;
1.1.13. Ugdymo karjerai programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 11 temų (1-4 klasėse) į pradinio ugdymo dalykus:
gimtąją kalbą (6 pam.), pasaulio pažinimą (3 pam.), dorinį ugdymą (2 pam.).

1.2. Į pagrindinio ugdymo dalykų programų turinį integruojama:
1.2.1. Ugdymo  karjerai programa,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 5–10 klasėse po 2 val. per pusmetį į klasės vadovo
veiklą,  derinamą su konsultanto ugdymo karjerai  veikla,  6 temos į dorinį ugdymą 5–8 klasėse ir 4
temos 9–10 klasėse, į IT pamokas po vieną temą 5–8 ir 9–10 klasėse, į ekonomiką 3 temos 9 klasėje, į
technologijas po vieną temą 5–8 ir 9–10 klasėse;
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1.2.2. Alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichika  veikiančių  medžiagų vartojimo  prevencijos
programa (ATPP), patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d.
įsakymu Nr. ISAK-494 į mokomuosius dalykus 5–10 kl. bent po 1 val. (su nuoroda ilgalaikiame plane
pastabose arba plano gale) ir į klasės vadovo veiklą, derinamą su socialinės pedagogės veikla 3 val. per
pusmetį (priedas Nr.20);

1.2.3. Antikorupcijos programa (AP) į pilietiškumo pagrindų ir etikos pamokas 9–10 klasėje
po 4 pam. per mokslo metus su nuoroda ilgalaikiame plane pastabose arba plano pabaigoje);

1.2.4. Sveikatos  ir  lytiškumo  ugdymo  bei  rengimo  šeimai  (SLUP)  bendroji  programa
patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-10-25 įsakymu Nr. V-941 į visų
dalykų pamokas 5-10 klasėje bent po 1 valandą, į klasės vadovo veiklą 5-10 klasėje po 1 užsiėmimą per
mokslo metus (su nuoroda klasės vadovo plane) ir į Sveikatos dieną.

1.2.5. Verslumo ugdymo programą (VUP) į ekonomikos pamokas 9 klasėje po 4 pam. per
mokslo metus (su nuoroda ilgalaikiame plane pastabose arba plano pabaigoje);

1.2.6. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa (EKBP), patvirtinta Lietuvos
Respublikos  švietimo ir  mokslo ministro  2012 m.  balandžio 12 d.  įsakymu Nr. V-651 į  gimtosios
kalbos pamokas 5–10 klasėje po 2 pam. per mokslo metus (su nuoroda ilgalaikiame plane pastabose
arba plano pabaigoje) ir etninės kultūros integravimo į mokomuosius dalykus dieną;

1.2.7. Bendravimo įgūdžių ugdymo  programa į socialinės pedagogės veiklą 5 ir 8 klasėse –
po 10 kontaktinių užsiėmimų per mokslo metus;

1.2.8. Asociacijos  „Mentor  Lietuva“  programa  „Gyvai“ į  socialinės  pedagogės veiklą  7
klasėje – 12 kontaktinių užsiėmimų per mokslo metus;

1.2.9. Prevencinė programa „Renkuosi pats“ programa į psichologės veiklą 6,9,10 klasėse
po 10 kontaktinių užsiėmimų per mokslo metus;

1.2.10. Prevencinių  programų  užsiėmimai  planuojami  atskiromis  programomis,  fiksuojami
socialinės pedagogės ir psichologės veiklos dokumentuose.

2. Integruojamųjų dalykų ir programų turinys numatomas rengiamuose dalykų planuose.
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