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I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno r. rJlliedL\q mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau- centro) ugdymo planas

parengtas 202l-2022 mokslo metq ugdymo plano ktrimo darbo grupds' sudarytos centro

direktoriau s2O2l m. rugsejo 2 d. isakymu Nr. V-2-3, vadovaujantis:

1.1. prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir

moksro ministro 2or3 m.lapkridio 21 d. isakymuNr. v-l106 (Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2016 m.liepos 22 d. isakymu Nr. y -67 4 redakcija);

1.2. Centro Priesmokyklinio ugdym o organizavimo tvarkos aprasu, patvirtintu Kauno r'

UZliedZiq mokyklos daugiafunkcio centro laikinai atliekandio direktoriaus funkcijas 2021 m' rugsejo 1

d. isakymu Nr. V- 2-3.

1.3 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metq pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programrl bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2021 m. geguZes 3 d. isakymu Nr. V-688 ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministro 2o2l m. birZelio 22 dlsakymu Nr. V-l175 ,,Del Svietimo, mokslo ir sporto ministro

2021

m. geguZes 3 d. isakymo Nr. V-688 ,,Ddl2O2I-2022 ir 20222023 mokslo metq pradinio, pagrindinio

ir vidurinio ugdymo ploglamq bendrqiq ugdymo planq patvirtinimo'o pakeitimo"'

2. Mokyklos ugdymo planu siekiama organizuoti ugdymo(si) veiklas, orientuotas ikiekvieno

mokinio mokymosi paZangq,laiku pastebeti ugdymo(si) problemas, teikti pagalb4 siekiant kiekvieno

mokinio individualios paZangos; siekti geresniq ugdymo(si) rezultatq. Ugdymo planas parengtas

vieneriems mokslo metams.

II SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

1 SKIRSNIS

MOKSLO METU TRUKME

3. U gdymo organizavim as 2021-2022 mokslo metais :

3.2.Centrasdirba7.00-18.00penkiasdarbodienaspersavaitE.

3.3. Pamokq laikas:
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1 pamoka 8.00-8.45 Pertrauka 10 min.

2 pamoka 8.55-9.40 Pertrauka 20 min.

3 pamoka 10.00-10.45 Pertrauka 30 m n.

4 pamoka 1 1 .15-12.00 Pertrauka 10 m n.

5 pamoka t2.10-12.55 Pertrauka 10 min.

6 pamoka 13.05-13.50 Pertrauka 10 min.

Klas6 Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukm6 dienomis

t4 2022-06-09 t7s

3.4. Mokslo metq pradLia, ugdymo ploceso pradLia - rugsejo 1 diena' Ugdymo procesas

baigiamas:

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio (ekstremali temperatlra'

gaisras, potvynis, plga ir kt.), keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau

- ypatingos aplinkybes) ar esant aplinkybems Centre, del kuriq ugdymo procesas negali bfiti

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo b[du, ugdymo procesas gali bflti

koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu, hibridiniu mokymo

proceso organizavimo budu.

4.1. Ekstremali temperat[ra - centre ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:

4. 2. minus 20 "C ar Zemesne - 14 klasiq mokiniams;

Mokyklos vadovas, nesant valstybes, savivaldybes lygio sprendimq del ugdymo prooeso

organizavimo esant ypatingoms aplinkybems ar esant aplinkybems Centre' del kuriq ugdymo

procesas negali bflti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso budu, gali priimti sprendimus:

a. laikinai koreguoti ugdymo proceso igyvendinim4;

b. laikinai stabdyti ugdymo proces4;

c. ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu/ hibridiniu mokymo b[du.

4.

5.

3.5. Ugdymo procesas 14 klasese vykstapusmediais:

Klas6 I pusmetis II pusmetis

14 2021-09-012022-01-3r 2022 -02 -0 t -2022 -0 6 -09

3.6. Mokiniq atostogos 1-4 klasems:

Atostogos Prasideda Baigiasi

2021-11-03 2021-rl-05
Rudens

2021-12-27 2022-0r-07Tiemos (Kaledq)
2022-02-14 2022-02-18Iiemos

Pavasario 2022-04-19 2022-04-22

Vasaros 2022-06-r0 2022-08-3r



Centro vadovas sprendim4 ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu mokymo bfldu priima

Mokymosi pagalformaliojo Svietimo programas (i5skyrus auk5tojo mokslo studijq programas) formq

ir mokymo organizavimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2012m.biraelio28d. isakymuNr. v-1049 ,,Del Mokymosi pagal formaliojo Svietimo

programas (isskyrus aukstojo mokslo studijq programas) formq ir mokymo organizavimo tvarkos

apraSo patvirtinimo", nustatyta tvarka bei vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso

organizavimo budu kriterijq aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministro 2020 m.liepos 3 d. isakymu Nr. v-1006 ,,Del Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso

organizavimo bfldu kriterij q apra5o patvirtinimo"'

2 SKIRSNIS

MOKYKLOS.DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYMO TURINIO

IGYVENDINIMO PLANAVIMAS

6. Ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai. centre ugdymo turinio planavimas

organizuojamas pagal planq rengimo tvark4 (3 priedas)'

7. programq integravimas i ugdymo turini. Ilgalaikiuose planuose laikantis nurodoma, i kuri

dalyk4, kurioje klaseje, kuri programa integruojama'

7.1. ,,sveikatos ir lytiSkumo ugdymo bei rengimo Seimai bendroji programa'., patvirtinta

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr' Y-941,

integruojam a 14 klasese i visus mokomuosius dalykus. (4 priedas)

7.1.1 ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos

programa,,, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d' isakymu

Nr. [SAK-494, integruojama i 1-4 klasiq dorinio ugdymo, pasaulio paZinimo mokomuosius dalykus

(5 priedas);

7.l.2.,,Ugdymo karjerai programa", patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro Z0l4m.sausio 15 d. isakymuNr. V-72, integruojamail4klasiq dorinio ugdymo,pasaulio

paZinimo dalykq ugdymo turini (5 priedas);

7.l.3.,,Zmogaus saugos bendroji programa", patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2Ol2 m.liepos 18 d. isakymu Nr' V-1159, integruojamai 14 klasese ivisus

mokomuosius dalYkus.

8.Pravestosintegruotospamokosira5omosTamodienyne.

g. Informaciniq technologijq gebejimq ugdymas integruojamas i ugdymo proces4'

siekiant ivairinti ir modernizuoti ugdymo proces4'

10. Ugdymo proceso organizavimo formos'

10.1. UgdYmas kitose aPlinkose:

10.1.1. dalyko mokytojas, organizuojantis ugdym4 ne klaseje, o uz centro ribq, apie tai

praneSa administracijai ir tos dienos dalykq mokytojams pries savaitg. Ugdym4 kitose aplinkose
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mokytojai planuoja i5 anksto ir tai fiksuoja ilgalaikiuose planuose;

lO.l.2.i$vykstantis mokytojas suderina budejim4 ir savo pamokas' uZpildydamas pamokq

uZimtumo laPeli;

11.2. Kulturind PaZintind veikla:

lO.2.l. kultfirines paZintines dienos:

10.2.2. kiekvieno dalyko mokytojas ilgalaikiuose planuose paLymi kultflrinei paZintinei

veiklai skirtq dienq skaidiq;

10.2.3. organizuodami kultflring paZintinE veikl4, mokytojai pries 2 savaites parengia

program4, kuri4 suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir tvirtina centro direktorius isakymu

(6 priedas);

10.3. Savaranki5ko mokymosi dienos:

10.3.1. 1-4 kl. pradiniq klasiq mokytojos, t4 dien4 dirbantys mokytojai (anglq kalbos,

dorinio ugdymo, muzikos mokytojai) formuoja komandas ir koordinuoja veikr4 (pasirenka tem4,

susikuria taisykles, numato veiklas, vertinimo kriterijus, veikla trunka 4-5 pamokas'

l;.3.Z.savaranki5ko mokymosi dienos planas parengiamas pagal kulturines paZintines

veiklos form4. pranas parengiamas pries savaitE; kuri suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui

ir tvirtina Centro direktorius isakymu'

5

1-4 klasiq kultiirinE paiintin€ veikla

Data Klase Atsakingas
Eil. Nr. \/eilrlnq navadinimas

ZOZL 
^.rugsejo 

1 d. t4 Darbo grupe
1 Rugsejo l-osios

Svente t4 ftasiq mokYtojai
2. Edukacines keliones 2021m. rugsejo,

spalio, lapkridio mOn.,

2022m. balandZio,

geguZes, birZelio
men

t4 Administacija,
pradiniq klasiq
metodines gruPes
pirmininke

Kaledq Svente 2021m. gruodZio men.

tOll m. hirZelio men t4 Darbo grupe
4. Sporto Svente t4 Klasiq mokYtojai
5. Mokslo metq Pabaigos

Svente (pagal atskirus
klasiu vadovq Planus)

2022m. birZelio men.

1-4 klasiq savaranki5ko mokymosi dienos

Veiklos pavadinimas

2021-12mdn.ilavaranki5komokymosidiena
2021-03 mdn.SavarailE[o mokYmosi dienq

Pradiniq klasiq mok
Savarailisto mokYmosi diena



10.3.3. pirmos pamokos metu mokiniai supaZindinami su tema, veiklomis (uZdaviniu),

vertinimo kriterijais. 3 pamokas mokiniai savaranki5kai atlieka uZduotis ir per 4-5 pamok4 pristato

darbus, kurie vertinami pagal pateiktus vertinimo kiterijus.

3 SKIRSNIS

MOKINIV MOKYMOSI KRUVIO REGULIAVIMAS

1 1. Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja veikl4, susijusi4 su mokiniq

mokymosi krflviq reguliavimu:

1 1 . 1 . organ iztsojamokytoj q bendradarbiavim4 sprendZiant mokiniq mokymosi

motyvacijos ir mokymosi kruvio optimizavimo klausimus.

11.2. organizvojair vykdo mokiniq mokymosi kruvio bei mokiniams skiriamq namq darbq

stebejim4 ir kontrolg 1-2 kartus per pusmeti.

12.14 klasiq mokiniams per savaitg turi briti ne daugiau kaip 3 pa(si)tikrinimo darbai.

13. Dorinio ir fizinio ugdymo pamokose namq darbai neskiriami.

14. Namq darbq uZduotys turi atitikti mokinio galias, turi bfiti tikslingos ir naudingos

tolesniam mokinio mokymuisi padeti siekti numatytq mokymosi tikslq.

14.1. Namq darbai neturi bfrti skiriami atostogoms'

4 SKIRSNIS

MOKINIU MOKYMOSI PASIEKIMU IR PAZANGOS VERTINIMAS

15. Mokiniq pasiekimai ir paLanga vertinami vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir

vidurinio ugdymo programq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2015 m. gruodZio 2l d. isakymu Nr. V-1309, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo

programas tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m.

balandZio 5 d. isakymu Nr. {SAK-556 (2012 m. geguZes 8 d. isakymu Nr. V-766 redakcija,20lT m.

liepos 4 d. isakymo Nr. V-554).

16. Pradinio ugdymo klasiq mokiniq pasiekimai vertinami vadovaujantis Kauno t.Ui:liedi:i1+

mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo tvarkos apraSu, patvirtintu

Kauno r.tJZliedLiq mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus202l m. rugsejo 1 d. isakymuNr.

Y- z-4,Ilgalaikiuose planuose mokytojai fiksuoja diagnostini mokiniq pasiekimq vertinim4.
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5 SKIRSNIS

Svmllnno PAGALBoS TEIKIMo MoKINIUI GALIMYBES IR SUUA.T

17 . Gimnazijoje Svietimo pagalb4 mokiniams teikia logopedas, mokytojo padejOjai. Gimnazijos vaiko

geroves komisijos sprendimu kiekvienam specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiam mokiniui

sudaromas individualus Svietimo pagalbos planas (7 priedas), kuris yra individualaus ugdymo plano

sudetine dalis.

Pagalbamokiniamsteikiamavadovaujantis Kauno r. UZliedZiqmokyklos-daugiafunkcio centro Vaiko

geroves komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu gimnazijos

direktoriaus202l m. rugsejo d. isakymuNr. V-2-1.

6 SKIRSNIS

MOKINIU PASIEKIMU GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

18. Mokykloje-daugiafunkciame centre mokytojai stebi, fiksuoja mokiniq individualiqpaZangqit

teikia p agalb q pamokoj e ;

18.1. klasiq mokytojai kiekvien4 menesi su mokiniais individualiai aptaria mokiniq

pasiekimus;

18.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui su pagalbos mokiniui specialistais Vaiko geroves

komi sij oj e teikia pagalbq mokiniui ;

18.3. mokiniq pasiekimai ir lankomumas analizuojamas signaliniq ir pusmedio rezultatq

aptarimo Mokytojq tarybos posedZiuose.

1 8.3. 1. mokiniai lankosi konsultacijose;

18.3.2. siekia likviduoti mokymosi spragas;

1 8.3.3. pagerinti mokymosi rezultatus;

7 SKIRSNIS

NEFORMALIoJo vAIKU Svmrwto ORGANIZAvIMAS GIMNA ZTJoJE

19 Neformaliajam vaikq Svietimui igyvendinti skirtos valandos (2 priedas).

20. Neformaliojo Svietimo uZsiemimai vyksta po pamokq pagal atskir4 tvarkara5ti.

2 1 . Neformalioj o Svietimo grupes mokiniq skaidius yra ne maZesnis kaip 1 0 mokiniq.

22. Neformalioio Svietimo uZsiemimai mokiniq atostogq metu nevykdomi.

23. Sudarytos galimybes mokiniams dalyvauti neformaliojo vaikq Svietimo programose:

23.1. VIP Sokiq mokykla, gatves Sokiai

23.2.lcreplinis, judriej i Laidimai, VS{ ,,Tornado" krep5inio mokykla;

23.3 . dainavimo studija;

23.4. ukuleliq studija;

23.5. keramika.



III SKYRIUS

PRIESMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

24. Priesmokyklinis ugdymas organizuojamas gimnazijoje pagal Bendr4sias

prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymosi programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2ol4 m. rugsejo 2 d. isakym4 Nr. 779, Priesmokyklinio

ugdymo organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2016 m.liepos 22 d. isakymu Nr. V-674, Svietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. rugpjfdio 10 d. isakymu Nr. v- 1193 ,,Del Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2013 m.lapkridio 2l d. isakymo Nr. V-1106 ,,Del Priesmokyklinio

ugdymo tvarkos apraSo patvirtinimo pakeitimo"'

IV SKYRIUS

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

25. Pradinio ugdymo dalykq programoms igyvendinri 2021;2022 m' m' skirtos ugdymo valandos

per savaitg (2 priedas).

26. pirmoji uZsienio kalba - anglq, mokom4(si) antraisiais-ketvirtaisiais pradiniougdymo metais'

27. Ne maLiaukaip l2informaciniq technologijq valandq integruoj amai visus mokomuosius

dalykus, taipaLymintilgataikiq planq pastabose ir el. dienyne TAMO.

28. Fizinis ugdYmas:

2g.1. 1-4 klasiq mokiniams organizuojamos judriosios pertraukos ,,Sviesos skvere" sudaromos

galimybes prie5 pamokas Zaisti judriuosius Zaidimus;

2g.2. 14 klasiq mokiniams sudaromos s4lygos lankyti aktyvaus judejimo pratybas neformaliojo

svietimo uZsiemimuose (udriqjq Zaidimq ir maZojo futbolo blreliuose), vykdomas projektas

,,Mokausi plaukti".

29. Meninis ugdymas. 1-4 klasese pasirinkta meninio ugdymo sritis - teatras'



1 priedas

Klasiq komplekta cija 2021-2022 m. m.

Klases
Mokiniq
skaidius

Mokiniq
skaidius
komplekte

Klasiq
komplektai

Mokiniq skaidiaus
ugdymo pakopoje /

vidurkis

PrieSmokyklinio
ugdymo grupe

20 20 1 20

1a klase t9
a-)t 2

t02

1b klase 18

2a klase t6

28 22b klase t2

3 klase 2l 2l

I
4 klase 16 t6 1

I5 viso 122 122 7 t22
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2 priedas

Kauno r. UiliedZiq gimnazija

Dalykai ir jiems skiriamq pamokq skaiiius per savaitg pradinio ugdymo programai

igyvendinti

2021 -2022 mokslo metais

Eil. Nr. Dalykas / Klasd la 1b 2a 2b 3 4
I5 viso

1 Dorinis ugdymas:

tikyba 1 1 1 1 4

etika 1 1 2

2 Lietuviu kalba 8 8 7 7 7 7 44
aJ UZsienio kalba

anglq kalba 1 gr. 2 2 2 2 8

4 Matematika 4 4 5 5 4 5 27

5 Pasaulio paZinimas 2 2 2 2 2 2 12

6 Dail0 ir technologijos 2 2 2 2 2 2 12

7 Muzika 2 2 2 2 2 2 12

8 Teatras 1 1 1 1 1 1 6

9 Fizinis ugdymas
a
J

a
J

1J
a
J

1J J 18

Skirtas privalomq pamokq
skaiiius

23 23 25 )< 24 25 145

Valandos, skiriamos mokiniq
ugdymo(si) poreikiams tenkinti:

Lietuviq kalbos ir
matematikos
konsultacijos gabiems ir
turintiems mokymosi
sunkumu mokiniams

0 0 0 0 1+1 0 2

I5 viso val. ugdymo poreikiams 0 0 0 0 2 0 2

BUP numatylaval ugd. Poreikiams 2 2 2 2 2 2 t2

Nei5naudo ta v al. ugdymo
poreikiams

2 2 2 2 0 2
10

Neformaliojo Svietimo valandos
(*NVS)

7a 1b 2a 2b a
J 4 I5 viso

1 Dainavimo studija 1 1 1 1 4

J. Groiimas ukulele 1 1 2

Skirta Neformalioj o Svietimo
val.

1 1 1 1 1 1 6

BUP numatyta neformaliojo
Sviet.val.

2 2 2 2 2 2 t2

10



3 priedas

KAUNO R. UZLIE Ii,Iq MOKYKLA.DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

PLANU RENGIMO TVARKA

Eil.
Nr.

Pavadinimas Laikotarpis

Suderinimo tvarka

Strukttra

Aptariama:
metodineje

grupeje
(MG),
Vaiko

geroves
komisijoje
ffGK)

iuderinama

su dir.
pavad.

+

Tvirtina
mokyklos
lirektorius

1. Klases
planas

vadovq Pusmediui MG + + 1. Klase, mokslo metai, Pusmetis. 
I

2. Klases socialinis Pasas. 
I

3. Klases situacijos analize. 
I

4. Informacija aPie mokiniql
dalyvavim4
Svietime.

neformaliajamel

5. Tikslai, uZdaviniai. 
I

6. Veiklos turinYs (men. sav.,

prevencine ir socialine veikla,

fenginiai, bendradarbiavimas su

hevais, bendradarbiavimas su

[pedagogais ar kitais socialiniais

[partneriais).
I z. Laukiamas rezultatas.

I 8. Klur.t vadovo vardas ir pavarde.t-parasas.

lgalaikiai
nokomqjq
lalykq planai

vlokslo
netams

MG + 1 Bendrosios nuostatos.

2. Integruojamos temos.

3. Mokymo ir mokYmosi

Pagrindiniai mokslo
mokymosi ir
uZdaviniai.

turinys.
metu

mokymosi

4. Turinys: dalYkas, skYriai

pasiekimai, integruojamos
temos, pastabos.

Dieniniai planai Dienos Pamokos tema, uZdaviniai

oriemones.

4. tndividualizuota,l
pritaikyta 

I

programa

Mokslo
metams

VGK + + Mokinio vardas, pavarde' klase.

Dalyko mokytojo vardas, Pavarde,
rara5as.
individualfis ugdymo tikslai /
;Zdaviniai.
Vadoveliai, pratybq sqsiuviniai,
papildoma literatfra, naudoj ama

mokinio ugdymui.
Ugdymo(si) sunkumus
s4lygoj andios prieZastYs (Pildo

specialistai).
Taikomi ugdymo b[dai ir metodai
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Pritaikytos / individualizuotos
programos temos pasiekimai,
iSvados.

Pagalbos

mokiniui
teikimo
individualus
planas

\uo
savaites iki
2 menesiq

VGK + .vadas: mokslo metai, laikotarPis,

lalykas, klase, mokinio vardas,

tav ar de, mokandio mokytoj o

t ardas, pavarde.

Iurinys: eil. nr., mokinio spragq
r.omentaras (ivardinti uZduotis),
nustatomi atsiskaitymo etapai,
ntsiskaitymo b[dai, uZfiksuota
laroma paZanga, vaiko galimybes

atitinkantis rezultatas, Mokytojo
refleksija, pastabos, pasiraSo

klases vadovas, mokinys, tevai.

12
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4 priedas

SVEIKATOS IR LYTISKUMO UGDYMO BEI RENGIMO SEIMAI PROGRAMOS

INTEGRAVIMAS I MOKOMUOSIUS DALYKUS 1-4 kl.

Temos Mokomasis dalykas Klase Val.
sk.

1. Sveikatos, sveikos
gyvensenos ir Seimos

sampratos

Lietuviq kalba I I

Pasaulio paZinimas 1 2

Fizinis ugdymas I I

Pasaulio paZinimas 2 2

Dorinis ugdymas 2 1

Pasaulio paZinimas J 2

Fizinis ugdymas J 1

Pasaulio paZinimas 4 2

Lietuviq kalba 4 1

Dorinis ugdymas 4 3

Daile technologijos 4 I

2. Fizine sveikata Fizinis ugdymas 1 4

Pasaulio paZinimas 1 1

Lietuviq kalba 1 1

Dorinis ugdymas I I

Pasaulio paZinimas 2 9

Fizinis ugdymas 2 4

Daile ir technologijos 2 1

Dorinis ugdymas (etika) 2 1

Pasaulio paZinimas J 6

Fizinis ugdymas 3 3

Lietuviq kalba
1
J 1

Dorinis ugdymas (etika) ) 1

Pasaulio paZinimas 4 1

Fizinis ugdymas 4 6

Lietuviq kalba 4 1

Matematika 4 1

Daile ir technologijos 4 1

3. Psichikos sveikata Pasaulio paZinimas I J

Lietuviq kalba 1 I

Daile ir technologijos 1 1

Matematika 1 1

Dorinis ugdymas (etika) I 1

Muzika 1 1

Pasaulio paZinimas 2 2

Lietuviq kalba 2 4

Dorinis ugdymas (etika) 2 2

Pasaulio paZinimas J 1

Lietuviq kalba 3 4
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Dorinis ugdymas (etika) J 1

Matematika
a
J 2

Pasaulio paZinimas 4 2

Lietuviq kalba 4 4

Dorinis ugdymas (etika) 4 4

Matematika 4 2

Muzika 4 1

4. Socialine sveikata Pasaulio paZinimas 1 4

Lietuviq kalba I 1

Daile ir technologijos 1 1

Pasaulio paZinimas 2 1

Lietuviq kalba 2 3

Daile ir technologijos 2 1

Matematika 2 1

Pasaulio paZinimas J 2

Lietuviq kalba J 5

Dorinis ugdymas (etika) J 1

Lietuviq kalba 4 4

Matematika 4 1
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5 priedas

UGDYMO KARJERAI (UK) PROGRAMOS INTEGRAVIMAS

ALKOHOLTO, TABAKO rR KrrU pSrCHrKA VErKrANdry nnrozItev vARToJIMo
PREVENCINES PROGRAMOS INTEGRAVIMAS

1-4 klases

UK sritis 1-4 kl. ne maiiau 5 val.
Saves paZinimo sritis Integruoiama mokomuosius dalykus

Kari eros galimybitl paZinimo sritis Integruoiama mokomuosius dalykus

Karieros planavimo sritis Integruoiama mokomuosius dalykus

Karieros igyvendinimo sritis Integruoiama mokomuosius dalykus

Temos Dalykai
Savgs paZinimas Dorinis ugdymas, lietuviu kalba

Bendravimas ir bendradarbiavimas Dorinis ugdymas, lietuviu kalba, menai

Vaistai. Narkotines ir psichotropines
medZiaeos bei iu vartoiimas.

Dorinis ugdymas, lietuviq kalba, pasaulio
paZinimas

Sveika gyvensena Dorinis ugdymas, lietuviq kalba, pasaulio
paZinimas
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6 priedas

" IDLIIJMOKYKLOS.DAUGIAFUNKCIOCENTROKULTURINESKAUNO R. UZLI
PAZINTINES VEIKLOS PROGRAMA

1. IVADAS

Programos pavadinimas :

Programos rengejai:
Programos vykdymo trukme ir apimtis:
Veiklos vieta:
Programos dalyviai:
Data:

2. PROGRAMOS PASKIRTIS

Tikslas:
UZdaviniai:

3, PROGRAMOS TURINYS

Papildoma informacij a:

SUDERTNTA
Direktores pavaduotoj a ugdymui

Rasa Kau5pediene

Laikas Pamoka Klase/klases Veikla Atsakingas
mokytoias
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7 priedas

PATVIRTINTA
Kauno r . U LliedLit4 mokyklos-daugiafunkc io centro
laikinai atliekandio direktoriaus funkcijas
2021 m. rugsejo d. isakymu Nr. V -

KAUNO R. UzLrEDzrg VTOXVKLOS DAUGTAFUNKCTO-CENTRO VArKO GEROVES
KOMISIJA

Svrnrrvro PAGALBos PLANAs
2021-2022m.m.

ULliedLiai

Vaiko vardas, pavarde, klase
Pedagogines psichologines tarnybos i5vada apie specialiqjq ugdymosi poreikiq grupg( negali4, sutrikim4,
mokymosi sunkumus)
I5vada apie specialiqjq ugdymosi poreikiq lyg! (nedideli, vidutiniai, dideli, labai dideli)

Pedagogines psichologines tarnybos i5vada d6l specialiojo ugdymo skyrimo ( del ugdymo programq, metodq
pritaikymo, Svietimo pagalbos teikimo ir kt.)
Darbo su vaiku tikslai:
Psichologas
Logopedas
Socialinis pedagogas

Pagalbos mokiniuiteikimo grafikas (savaites dienos, pratybq laikas)
Psichologo uZsiemimai :

Logopedo uZsiemimai:
Socialinio pedagogo uZsiemirnai :

Kita
Ugdymosi pasiekimq analize (Bendrqjq ugdymo programll iveikirnas, mokyrnosi pasiekimai ,rnokymosi
sunkurnai atskirq dalykq)

Svietimo pagalbos efektyvumo analize ( rnokinio galios, sunkumai)

I pusmetis (sutrikimas lveiktas, dalinai iveiktas, nera pagerejimo)

II pusmetis (sutrikimas iveiktas, dalinai iveiktas, nera pagerejimo)

Tevq (globejq) indelis

Pagalba uZ istaigos ribq (kineziterapeuto, surdopedagogo ir kt.)

Vaiko gerovds komisijos pirmininkas
Psichologe
Logopede
Socialine pedagoge

Klases vadovd
Ugdytinio tevai (globejai)

(para5as)
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8 priedas

PATVIRTNTA
Kauno r. logopedq ir specialiqiq

pedagogq metodinio burelio

2020 m. rugsejo 30 d. protokolas Nr.

KAUNO RAJONO UGDYMO ISTAIGU
INDIVIDUALUS UGDYMO PLANO MOKINIUI, TURINdIAM SUP,

FORMA

(laikotarpis)

(sudarymo data)

MOKINIO VARDAS, PAVARDE, KLASE

SPECIALIUJV UGDYMOSI POREIKIU GRUPE

SPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU LYGIS

Ugdymo plano koregavimas ir koregavimo pagrindas (Zr. BUP)

Paiangos ir pasiekimq vertinimo principai:
Mokint pa2anga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis ugdymo istaigos specialiqjq ugdymosi

poreikiq turindiq mokiniq pasiekimq vertinimo tvarkos apralu'

Dalykq ugdymo turinio igyvendinimas. Destantys mokytojai sudaro dalykq pritaikytus ilgalaikius

planus.

Mokinio para5as

Mokinio tevq (globejry'rlpintojq) para5as

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai susipaZino (para5ai

Eil.Nr. Konsultacijos Skiriama
konsultacijq per

savaitg

1 Specialioio pedagogo

2. Logopedo
a Psichologo
4. Socialinio pedagogo

5. Mokytoio padeieio
I5 viso
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