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UGDYMO PROGRAMĄ
1. Mokykla, atvykus asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos
pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą (toliau –
tarptautinė bendrojo ugdymo programa), informuoja atsakingą instituciją ir numato atvykusio
mokytis asmens tolesnio mokymosi perspektyvą, vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi tvarkos
aprašu.
2. Bendradarbiaujant su atvykusių mokinių tėvais (globėjais) ar teisėtais atstovais, sudaro
mokiniui galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą:
2.1. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais,
švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos;
2.2. aptaria mokyklos teikiamos pagalbos formas ir būdus bei mokyklos, mokinio ir tėvų
įsipareigojimus;
2.3. parengia atvykusiam mokiniui individualų ugdymo planą pagal mokyklos susitartą
formą;
2.4. atsižvelgus į individualius mokinio gebėjimus, numato adaptacinio laikotarpio trukmę,
kuri gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius;
2.5. pasitelkia mokinius savanorius, galinčius padėti atvykusiam mokiniui sklandžiai įsitraukti
į mokyklos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis;
2.6. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir jo tėvais (globėjais);
2.7. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų skirtumams
likviduoti;
2.8. numato atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimą per adaptacinį laikotarpį;
2.9. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis;
2.10. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių kalbos
mokymąsi intensyviu būdu, atsižvelgiant į mokyklos lėšas.
MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS IŠLYGINAMOSIOSE KLASĖSE
1. Išlyginamąją klasę lanko mokiniai užsieniečiai, laikinai gyvenantys Ruklos pabėgėlių
priėmimo centre bei pasirašę sutartis su mokykla.
2. Mokykla, bendradarbiaudama su mokinių tėvais (globėjais) ir Pabėgėlių priėmimo centro
darbuotojais, nuolat teikia informaciją apie šių mokinių daromą pažangą, lankomumą, kitus
pasiekimus.
3. Priimti mokyklos sprendimai, rengiant išlyginamosios klasės mokinių ugdymo planą ir
pamokų tvarkaraštį:
3.1. mokiniai išlyginamojoje klasėje mokosi lietuvių k. 20 val. per savaitę;
3.2. integruotai mokiniams vyksta dailės ir technologijų, muzikos, kūno kultūros, keramikos
ir vytelių pynimo užsiėmimai;
3.3. numatoma socialinio pedagogo ir psichologo pagalba.
4. Lietuvių kalbos mokoma vadovaujantis Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų
grupių lietuvių kalbos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006
m. birželio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1216 „Dėl Išlyginamųjų klasių ir išlyginamųjų mobiliųjų grupių
lietuvių kalbos programos patvirtinimo“.
Mokinių užsieniečių ugdymą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata
Paliukienė, el.p. s.paliukien@gmail.com, tel. Nr. +370 65595546

