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I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.2022'2023 mokslo metq Kauno r. UZliedZiq mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau- Centro)

ugdymo planas reglamentuoja pradinio ugdymo programq, pradinio ugdymo programq

mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq ir neformaliojo Svietimo programq

igyvendinimq Centre.

2. Ugdymo plane vartojamos s4vokos:

2.1. Ugdymo planas - mokykloje vykdomq ugdymo programq igyvendinimo apra5as, parengtas,

vadovaujantis bendruoju ugdymo planu.

2.2.Pamol<a- pagrindine nustatytos trukmes nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

2.3. Laikinoji grup6 - mokiniq grupe dalykui pagal moduli mokytis, diferencijuotai mokytis

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.
,,1 

2.4. Specialiosios pratybos - Svietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiqjq

ugdymosi poreikiq, padedanti iveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.

2.5. Ugdymo proceso intensyvinimas - dalyko bendrojoje programoje numatytus pasiekimus

pasiekti per trumpesni laikotarpi, nei numatyta bendruosiuose ugdymo planuose.

2.6. Projektind veikla - mokymosi metodas, kuris skatina mokinius mokymqsi sieti su tikrove,

sprendZiant aktualias problemas.

2.8. Kitos ugdymo plane vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir
kituose Svietim4 reglamentuoj andiuose teises aktuose vartoj amas s4vokas.

II SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

l SKIRSNIS

MOKSLO METU TRUKME

3. Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais:

3.2. Centras dirba 7.00-18.00 val. penkias darbo dienas per savaitg.

3.3. Pamokq laikas: pamokos trukmd I klaseje - 35 min., 2- 4 klasese 45 min.

I pamoka 8.00-8.45 Pertrauka 10 min"
2 pamoka 8.55-9 ,40 Pertrauka 10 min.
3 pamoka 9.50-l 0,3 5 Pertrauka 20 min.
4 pamoka 10.55-l 1.40 Pertrauka}} min.
5 pamoka -12.00-12.45 Pertrauka 10 min.
6 pamoka 12.55-1 3.40
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3.4. Mokslo metq pradhia, ugdymo proceso pradZia - rugsejo 1 diena. Ugdymo procesas

baigiamas:

KIase Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukme dienomis
l-4 2023-06-08 175

3.5. Ugdymo procesas 11 klasese vyksta pusmediais:

Klase I pusmetis I[ pusmetis

t4 2022-09-0 t-2023 -0 1 -3 I 2023 -02-0 t -2023 - 06 - 0 8

3,6. Mokiniq atostogos l-4 klasems:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-1 0-3 1 2022-1 1-04
Ziemos (Kaledq) 2022-12-27 2023-01-06
Ziemos 2023-02-13 2023-02-17
Pavasario (Velykq) 2023-04- I 1 2023-04-t4

2 SKIRSNIS
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYMO PLANO RENGIMAS

4. Centro ugdymo planq parenge direktoriaus2022-06-25 isakymu Nr.Vl-82 sudaryta darbo grupe.

5. Centro 2022-2023 mokslo metq ugdymo planas parengtas vadovaujantis bendraisiais ugdymo

planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2021 m. geguZes 3 d. isakymu
Nr. V-688 ,,Del20211022 ir 20221023 mokslo metq Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo

plano patvirtinimoo', pradinio ugdymo programq apra5u, patvirtintu LR Svietimo ir mokslo ministro

20ts

m. gruodZio 21 d. isakymu Nr. V-1309, pradinio, pagrindinio ugdymo bendryjq programq, pawirtintq

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjudio 26 d. isakymu Nr. ISAK-2433

,,Del Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrqirl programq patvirtinimo'., Geros mokyklos koncepcija,

patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. isalcymu Nr. V-

1308 ,,Del Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimooo, pradiniugdym4, neformalqjivaikq Svietim4 ir
mokyklos veikl4 reglamentuojandiais teises aktais ir mokyklos strateginiu planu.

6. Ugdymo planas parengtas vieneriems mokslo metams.

7. Centras, atsiradus bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, ugdymo proceso

metu gali koreguoti ugdymo plano igyvendinim4priklausomai nuo mokymo le5q, i5laikydamas mokslo

metams skirtq ugdymo valandq skaidiq.

8. Centre (2022-08-30 mokytojq tarybos posedyje, protokolo Nr.4) priimti sprendimai del:

8.1. konkredios klases mokomqjq dalykq irjiems skiriamq pamokq skaidiaus,

8.2. ugdymo proceso organizavimo formq,

8.3. Svietimo pagalbos teikimo,

8.4. IT naudojimo, skaitmeninio turinio k0rimo, informatinio mqstymo ugdymo pradinese klasese,
4



8.5. neformaliojo vaikq Svietimo programq pasi[los ir organizavimo,

8.6. pamokq, skirtq mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo,

8.7. priemoniq del mokiniq mokymosi praradimq, patirtq COVID-l9 pandemijos metu,

8.8. programq igyvendinimo 1-4 klasese:

8.8.1. Zmogaus saugos bendrosios progftrmos (LR Svietimo ir mokslo ministro isakymas 2012 m.

liepos 18 d, isakymas Nr.V-l159;

8.8.2. Sveikatos ir lyti5kumo ugdymo bei rengimo Seimai bendrosios programos (LR Svietimo ir
mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. isakymas Nr. V-941);

8'8.3. Ugdymo karjerai programos (LR Svietimo ir mokslo ministro 2A14 m. sausio 15 d. isakymas
Nr.V-72);

8.8.4. Prevenciniq programq (LR Svietimo ir mokslo ministro isakymu 2017 m.kovo 22 d. isakymas
Nr. V-190);

/\ 
8.8.5. Etnine kultiira ( Etnines kulturos pletros Svietimo istaigose strategija, kuri4

2009 m. lapkridio 19 dienos isakymu (Nr. ISAK-2365) patvirtino Svietimo ir mokslo ministras.

lgyvendinant 5i4 strategij4 Lietuviq etnines kult[ros draugija (LEKD) ir Ugdymo pletotes

centras (UPC) 2011 metais parenge etnines kult0ros ugdymo metodines rekomendacijas

ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams)

3 SKIRSNIS
UGDYMO VEIKLU IGYVENDINIMAS

9. Ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai. Centre ugdymo turinio planavimas

organizuojamas pagal planq rengimo tvark4 (1 priedas).

,.. 10. Programq integravimas i ugdymo turini. Ilgalaikiuose planuose nurodoma, i kuri dalyk4,

kurioje klaseje, kuri programa integruojama. (2 priedas)

10.1.,,Sveikatos ir lyti5kumo ugdymo bei rengimo Seimai bendroji programa", patvirtintaLietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. isakymu Nr. V-941, integruojama 14
klasese i visus mokomuosius dalykus.

10.1.1 ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos programa",

patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo l7 d. isalsymu Nr. fSAK-
494,integruojama i l-4 klasig dorinio ugdymo, pasaulio paZinimo mokomuosius dalykus.

I0.l.2.,,Ugdymo karjerai programa", patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2014 m. sausio 1 5 d. isakymu Nr. Y -72, integruoj am a i 14 klasiq dorinio ugdymo, pasaulio paZinimo

dalykq ugdymo turini.

10.1.3. ,,Zmogaus saugos bendroji programa", patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo mokslo

ministro 2012 m.liepos l8 d. isakymu Nr. V-1159, integruojamai 14 klasese i visus mokomuosius

dalykus.



I 1. Etnines kultfrros ugdymas: pradinio ugdymo programoje etnines kultiiros ugdymas integruojamas

1-4 klasese ivisus mokomuosius dalykus.

12. Informaciniq technologijq gebejimq ugdymas integruojamas i ugdymo proces4, siekiant

informatinio m4stymo ugdymo, ivairinti ir modernizuoti ugdymo proces4.

13. Nacionalinis saugumas integruojamas i mokomuosius dalykus ne maZiau 2 temos per mokslo

metus.

14. Finansinis ra5tingumas integruojamas i mokomuosius dalykus atliekant projekting veikl4 ne

maliau2 projektai per mokslo metus.

15. Antikorupcinis ugdymas integruojamas i mokomuosius dalykus atliekant projekting veikl4, ne

maZiau 2 projektai per mokslo metus.

16. Pravestos integruotos pamokos ira5omos Tamo dienyne.

17. Ugdymo proceso organizavimo formos.

'\ 17.1. Ugdymas kitose aplinkose:

17.1.1. dalyko mokytojas, organizuojantis ugdymq ne klaseje, o uZ Centro ribq, apie tai pranesa

administracijai ir tos dienos dalykq mokytojams prie5 savaitg. Ugdym4 kitose aplinkose mokytojai

planuoja i5 anksto ir tai fiksuoja pitdydami integruotos dienos pamokq plan4 ( 3 priedas )

17.2. Kult[rin6 - paiintinO veikla:

17.2.1. kultiirines - paZintines dienos:

L-4 klasiq kulttirinO - pailintinO veikla

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Data KIase Atsakingas
1 Rugsejo l-osios

Svente
2022 m. rugsejo 1 d. 14 Darbo grupe

2. Edukacines keliones 2022 m. rugsejo,
spalio, lapkridio men.,
2023 m. balandilo,
geguZes, birZelio,
mdn.

t1 Klasiq mokytojai

1J. Kaledq Svente 2023 m. gruodZio mdn. l4 Administacija,
pradiniq klasiq
metodines grupes
pirmininke

4. Sporto Svente 2023 m. birZelio men. 1,4 Darbo grupe
5. Mokslo metq pabaigos

Svente
2023 m. birZelio mer1. l1 Klasiq mokytojai

17.2.2. kiekvieno dalyko mokytojas ilgalaikiuose planuose pa}ymikultarinei - paZintinei veiklai skirtq

dienq skaidiq;

17.2.3. organizuodami kultDring - paZinting veiklq, mokytojai prie5 2 savaites parengia programg,

kuri4 suderina su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir tvirtina Centro direktorius isakymu.



17 .3. Savaranki5ko mokymosi dienos:

l*4 klasiq savarankiSko mokymosi dienos

Veiklos pavadinimas Data Klase Atsakingi

1 Savaranki5ko mokymosi diena 2022-12 men. l-4 Pradiniq klasir+ mokytoj os
2, Savaranki5ko mokymosi diena 2023-03 men. t-4 !E4i"iq klasiq mokytoj os
a
J. Savaranki5ko mokymosi diena 2023-06 m0n. t-4 Pradiniq klasiq mokytoj os

17.3.1. 1-4 kl. klasiq mokytojos, t4 dien4 dirbantys mokytojai (anglq kalbos, dorinio ugdymo, muzikos

mokytojai) formuoja komandas ir koordinuoja veikl4 (pasirenka tem4, susikuria taisykles, numato

veiklas, vertinimo kriterijus, veikla trunka 4-5 pamokas).

17.3.2.savarankiSko mokymosi dienos planas parengiamas pagal kultiirines-paZintinesveiklos

plano form4. Planas parengiamas prieS savaitg, kuris suderinamas su direktoriaus pavaduotoju

ugdymui ir tvirtinamas Centro direktoriaus.

r,1 17.3.3. 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 kiterij us.

18. Ugdymo proceso organizavimo formos:

18.1. Kasdienis;

18.2. Esant ekstremaliai situacijai arba esant ypatingoms aplinkybems, vadovaujantis vyriausybes ir
steigejo sprendimais, mokymas gali b[ti:

1 8.2. 1 . Nuotolinis (sinchroniniu ir asinchroniniu b[du);

18.2.2. Mi5rus;

18.2.3. Hibridinis. Vadovaujamasi UZliedZiq mokyklos-daugiafunkcio centro nuotolinio mokymo

organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu direktoriaus isakymu 2021-09-O2Nr. V-3-4.

A
4 SKIRSNIS

MOKINIU MOKYMOSI PASIEKIMU IR PAZANCOS VERTINIMAS

19. Mokiniqpasiekimai irpaZangavertinami vadovaujantis Pradinio, pagrindinio irvidurinio ugdymo

programq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21

d. isakymu Nr. V-1309, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apra5u,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandZio 5 d. isakymu Nr.

ISAK-556 (2012 m. geguZes 8 d. isakymu Nr. V-766 redakcija ,2017 m.liepos 4 d. isakymo Nr. V-

ss4).

20. Mokytojas planuoja mokiniq ugdymosi pasiekimus ir vertinim4 vadovaudamasis Centre priimtais

susitarimais del ugdymo turinio planavimo ir pasiekimq vertinimo, atsiZvelgdamas i klases mokinirtr

mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. Planuodamas I klases mokiniq pasiekimus

ir vertinim4, mokytojas susipaZista su prie5mokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis

rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus. 
7



21. Vertinant l-4 klasiq mokiniq pasiekimus k paiangq, taikomas formuojamasis, diagnostinis,

apibendrinamasis vertinimas :

21.1. Formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui

informacij4 (daZniausiai ilodiiu,o prireikus ir raStu, t. y. paralant komentar4) apie jo mokymosi eigq,

esamus pasiekimus ar nesekmes.

21.2. Diagnostinis vertinimas pagal i5 anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus paprastai

atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradZioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esam4 padeti:

nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytq pailangq, numatyti tolesnio mokymosi galimybes.

AtsiZvelgiant i tai, kq norima ivertinti (vertinimo tikslq), gali buti taikomi ivairiis diagnostinio

vertinimo bfldai: projektiniai, patikrinamieji darbai, testai. Per dien4 susitarta neorganizuoti daugiau

nei vien4 diagnostinio vertinimo darb4;

21.3. Apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo programos

pabaigoje. Pusmedio mokiniq pasiekimai apibendrinami, vertinant mokinio per pusmeti padaryt4

pfrang%, orientuojantis i Bendrojoje programoje apra5ytus mokiniq pasiekimq lygiq pozymius ir

ira5omi pradinio ugdymo elektroniniame dienyne. Mokiniq mokymosi pasiekimq apskaitos

suvestines atitinkamose skiltyse ira5omas ugdymo dalykq apibendrintas mokinio pasiekimq lygis

(nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, auk5tesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo

pasiekimq lygio, ira5oma ,,nepatenkinamas". Dorinio ugdymo pasiekimai ira5omi atitinkamoje

Dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadarytapaiange: ,,p.p." arba,or.p.".

22.Informacija apie mokymosi pasiekimus (patikrinamqjq darbq, testq ir kitq uZduodiq atlikim4)

mokiniams ir tevams (globejams) teikiama trumpais komentarais. Tevai (globejai) kviediami i tevq

susirinkimus, susitikimus su klasiq ir dalykq mokytojais, individualius pokalbius. Kiekvienq mokslo

metq pabaigoje mokinio asmenine paLanga aptariama individualiq pokalbiq su mokiniu ir jo tevais

metu,

23. Centre susitarta, jog vertinimo informacija kaupiama mokinio darbq aplanke, fiksuojama

vertinimo apra5e (baigiant pradinio ugdymo programfl.

24. Pradinio ugdymo klasiq mokiniq pasiekimai vertinami vadovaujantis Kauno r. UZliedZiq

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

Kauno r. UZliedliq mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2021m. rugsejo I d. isakymu Nr.

Y'2'4, ilgalaikiuose planuose mokytojai fiksuoja diagnostini mokiniq pasiekimq vertinim4.

5 SKIRSNIS

MOKINIU MOKYMOSI KRUVIO REGULIAVIMAS

25. Mokiniui mokymosi kr[vis per savaitg skirstomas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN

l:20l7,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

26. Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja veikl4, susijusi4 su mokiniq mokymosi

krflviq reguliavimu:



26.1. organizuoja mokytojq bendradarbiavim4 sprendZiant mokiniq mokymosi motyvacijos ir
mokymosi kiivio optimizavimo klausimus.

26.2. oryanizuoja ir vykdo mokiniq mokymosi krfivio bei mokiniams skiriamq namq darbq stebejim4

ir kontrolg l-2 kartus per pusmeti.

27. Mokykloje susitarta, kad mokiniams per dien4 nebotq skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis

darbas. Mokytojai apie kontrolini darb4 mokinius informuoja ne veliau kaip prie5 savaitg. Kontroliniai

darbai po atostogq ar Sventiniq dienq nera5omi.

28. Pedagogai isipareigoja uZtilainti, kad namuose atlikti skiriamos uZduotys atitiktq mokinio galias,

b[tq tikslingos ir naudingos tolesniam mokymuisi.

29. Dorinio ir fizinio ugdymo pamokose rurmq darbai neskiriami.

30. Namq darbai rekomenduojama neskirti mokiniq atostogq metu.

31. Centre igyvendinamas Visos dienos mokyklos modelis.

n 32. Mokiniams, kurie negali tinkamai ivykdyti uZduodiq, skirtq atlikti namuose, nusprgsta sudaryti

s4lygas jas atlikti Centre po pamokq (Visos dienos grupeje),

3 3 . Vadovauj antis Centre patvirtintais susitarimais :

33'1. mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varZybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas,

savaitgalio ar Svendiq dienomis, tos dienos iskaitomos i mokinio ugdymosi dienq skaidiq.

33.2. mokiniui, kuris dalyvauja Salies ir tarptautinese olimpiadose, varZybose, gali bffi suteikiamas

laikas joms pasiruo5ti. Sis laikas iskaitomas i ugdymosi dienq skaidiq.

6 SKIRSNIS
MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS

34. Mokymosi pagalba ugdymo procese teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga:

n 34.1. Del ligos ar kitq prieZasdiq praleidusiam dalipamokq.

34.2. Gavusiam nepatenkinam4 atsiskaitomqiq ar kitq uZduodiq ivertinim4.

34.3. Gavusiam kelis i5 eiles nepatenkinamus kurio nors dalyko ivertinimus.

34.4. Jei pasiekimq lygis (vieno ar keliq dalykq) Zemesnis, nei numatyta Pradinio ugdymo bendrosiose

programose, ir mokinys nedaro paZangos.

35. Centre mokytojai stebi, fiksuoja mokiniq individualiqpaiangqir teikia pagalb4 pamokoje:

35.1. klasiq mokytojai kiekvien4 menesi su mokiniais individualiai aptaria mokiniq pasiekimus;

35.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui su pagalbos mokiniui specialistais Vaiko geroves komisijoje

teikia pagalb4 mokiniui;

35.3. mokiniq pasiekimai, lankomumas, signaliniq ir pusmedio rcniltatai aptariami ir analizuojami

Mokytoj q tarybos posedZiuose.

35.3. 1. mokiniai lanko konsultacijas;

35.3.2. siekia likviduoti mokymosi spragas, pagerinti mokymosi rezultatus.
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36. Mokymosi pagalba integruojama i mokymo(si) proces4 irlar teikiama po pamokq. Mokymosi

pagalbq mokiniui pirmiausia suteikia ji mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si)

uZduotis, metodikas ir kt. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus ir galimas jq prieZastis informuojami

Centro Svietimo pagalbos specialistai, mokinio tevai (globejai), kartu su jais sprendZiamos Zemq

mokymosi pasiekimq problemos.

37. Mokytojai, pastebejg gabius mokinius, kuria jiems individualizuotas uZduotis, dirba papildomai su

jais po pamokq (gavus tevq, globejq sutikimus).

7 SKIRSNIS
ASMENV, BAIGUSIV UZSIENIO VALSTYBES AR TARPTAUTINES oRGANIzACIJos

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS DALI AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMA,
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

38. Mokiniq, griZusiq i5 uZsienio, ugdymo organizavimo ypatumus reglamentuoja,,Mokiniq, griZusiq

i5 uZsienio ugdymo organizavimo tvarkos apraSas", patvirtintas 2021-09-2l direktoriaus isakymu Nr.

v-I6-1.

39. Vaiko geroves komisija pagal turimq informacij4 (pateikus asmens patirti ir pasiekimus) i5analizuoja

mokinio mokymosi galimybes.

40. Jei mokinys atvyksta mokytis pasibaigus ugdymo procesui (mokslo metams), jis priimamas mokytis

i aukStesng klasg, nei mokesi uZsienio Salies mokykloje, jei atvyksta mokytis mokslo metq eigoje * tgsia

mokslus analogiSkoj e klasej e,

41. Jei i5 pateiktq asmens mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq, pokalbiq ir kitq duomenq

paai5keja, kad asmens pasiekimai auk5tesni arba Zemesni, nei numatyti ugdymo programoje, pagal kuri4

mokosi jo bendraamZiai, asmuo turi teisg mokytis auk5tesneje klaseje arba klase Zemiau. Sprendimas

suderinamas su tevais (globejais).

42. Mokinio akademiniai pasiekimai testuojami, esant poreikiui. Centro vadovo isakymu sudaroma

komisija mokinio Zinioms ivertinti. Gavus ivertinim4, toliau Vaiko geroves komisijos nariai priima

sprendim4 del mokinio mokymosi tgstinumo.

43. Vaiko geroves komisijos nariai nusprendZia del reikiamos Svietimo /mokymosi pagalbos teikimo.

44. Jei nustatoma, kad mokiniui reikalinga tiksline pagalba programq skirtumams likviduoti, mokiniui

sudaromas individualus ugdymo planas.

45. Jei atvykgs mokinys visai nemoka ar nepakankamai moka lietuviq kalb4, bet pageidauja einamaisiais

metais mokytis pagal Bendrqj4 programQ, Centras sudaro s4lygas tobulinti lietuviq kalbos gebejimus,

lietuviq kalbos mokymui skirdamas papildomas valandas i5 mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti

skiriamq valandq.

46. Jei Centras nustato, kad reikalinga tiksline pagalba programq skirtumams pa5alinti, mokiniui

sudaromas individualus ugdymo planas, kuriame nurodoma, kokia pagalba ir kaip bus teikiama.

Individualus ugdymo planas, mokymosi galimybes aptariami su mokinio tevais (globejais).
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8 SKIRSNIS
LAIKINUJU MOKYMOSI GRUPIU SUDARYMAS

47. Centras, igyvendindamas pradinio ugdymo programq, nustato laikinosios mokymosi grupes dydi

pagal skinas Mokymo le5as. Mokiniq skaidius laikinojoje grupeje negali bfti didesnis nei teises aktais

nustatytas didZiausias mokiniq skaidius klaseje.

48. Centro ugdymo turiniui igyvendinti klaseje sudaromos laikinosios grupes:

48.1. doriniam ugdymui, jeigu tos padios klases mokiniai yra pasirinkg ir tikyb4, ir etikq;

49. Vadovau.iantis Lietuvos Respublikos Svietimo. rnokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 25 d.

isakymu Nr. V-444 ,,Del Svietimo. mokslo ir sporto ministro 2021 m. geguZes 3 cl. isakymo Nr. V-688

,.Del 2021-2A22 ir 2022*2023 mokslo metq pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq

bendrqiq ugdymo planq patvirtinimo" pakeitimo" 44.7.3 punktu. kuriame teigiama. kad ,_.su

i5 lJkrainos perkeltu mokiniu papildomai aptariamos ukrainiediq kalbos rnokymosi galimybes ir
nLlmatonli mokymosi b[dai.

49.1 . I5 lJkrainos atvykg 1-4 klasiq mokiniai, ukrainiedir4 kalbos mokomi nuotoliniu budu, skiriamos 5

pamokos per savaitE.

50. Vadovaujanlis Lietuvos Respublikos Svietimo, rnokslo ministerijos 2022 m. birZelio 30 d. raStu

Nr. SR-2534 ."Del ukrainie0iq vaikq ugdymo 2022-2023 m. m.", UZliedZiq mokykloje-

daugiafunkciame centre I5 Ukrainos atvykusiq mokiniq lietuviq kalbos mokymas organizuojamas

vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir pradinio ugdymo bendrosiomis programomis

iSlyginamoj oj e mobilioj oj e grupej e.

9 SKIRSNIS
MOKINTU MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS

51. Mokiniq mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokiniq mokymo stacionarineje

asmens sveikatos prieZifiros istaigoje ir namuose organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsejo 26 d. isakymu Nr. V-1405

,,Del Mokiniq mokymo stacionarineje asmens sveikatos prieZi[ros istaigoje ir namuose

organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo", ir Mokymosi formq ir mokymo organizavimo

tvarkos apraSu.

52. Namie mokomiems mokiniams Svietimo pagalba teikiama, atsiZvelgiant i mokiniq individualius

ugdymosi poreikius, taip pat atsiZvelgiant ipedagogines psichologines tarnybos arba Svietimo pagalbos

tarnybos, vaiko gerovds komisijos rekomendacijas ir medicinines paZymas.

53. Centras, suderings su mokinio tevais (globejais) ir atsiZvelgus i mokinio ligos pobUdi bei gydytojo

rekomendacijas, rengia individualq mokinio ugdymo plan4.

54. Namuose mokomam mokiniui 1-3 klasese skiriama 9 savaitines pamokos, 4 klaseje - 11 pamokq

per savaitg.
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10 SKIRSNIS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS,

EKSTREMALAUS IVYKIO AR IVYKIo, KELIANdTo PAvoJU MoKINIIJ

SVEIKATAI IR GYVYBEI,

LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBEMS MOKYKLOJEO DEL KURIU UGDYMO

PROCESAS NEGALI BUTT ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MoKYMo PRoCEso

ORGANIZAVIMO NUUU

55. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio ar ivykio (ekstremali temperatEra, gaisras,

potvynis, piiga ir kt.), keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei (vyksta remonto darbai Centre ir
kt.), ugdymo procesas gali b0ti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu

mokymo proceso organizavimo bfrdu (toliau - nuotolinis mokymo b[das).

56. Ekstremali temperatiira - Centro ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje minus 20 "C ar Zemesne arba 30
oC ar auk5tesne.

57. Centro vadovas, nesant valstybes, savivaldybes lygio sprendimq del ugdymo proceso organizavimo

esant ypatingoms aplinkybems ar esant aplinkybems Centre, del kuriq ugdymo procesas negali bfiti

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo biidu, gali priimti ugdymo organizavimo

sprendimus:

58. maZinandius / Salinandius pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei;

58.1. keisti nustatyt4 pamokq trukmg;

58.2. keisti nustatyt4 pamokq pradZios ir pabaigos laik4;

58.3. ugdymo procesq perkelti i kitas aplinkas;

58.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, maZinandius / Salinandius

pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei;

58.5. laikinai stabdyti ugdymo procesq, kai del susidariusiq aplinkybiq Centro aplinkoje nera galimybes

jo koreguoti ar tgsti ugdymo procesQ grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso

organizavimo btrdu. Ugdymo procesas Centro vadovo sprendimu gali b0ti laikinai stabdomas l-2 darbo

dienas. Jeigu ugdymo procesas turi biiti stabdomas ilgesni laik4, Centro vadovas sprendim4 del ugdymo

proceso stabdymo derina su Kauno r. savivaldybes administracija.

58.6. ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu mokymo b0du, kai nera galimybes tgsti ugdymo procesQ

grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo btdu. Centro vadovas sprendim4

ugdymo procesq organizuoti nuotoliniu mokymo bfldu prima Mokymosi pagal formaliojo Svietimo

programas formq ir mokymo organizavimo tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro 2012 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V-1049 ,,Del Mokymosi pagal formaliojo

Svietimo programas (iSskyrus aukitojo mokslo studijq programas) formr+ ir mokymo organizavimo

tvarkos apra5o patvirtinimooo, nustat5rta tvarka.
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59' Valstybes, savivaldybes lygiu ar Centro vadovui priemus sprendim4 ugdym4 organizuoti nuotoliniu

mokymo b[du, Centras:

59.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo budu organizuoti, atsiZvelgdamas i
Centro ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, Bendrqjq ugdymo

planq nuostatas;

59.2.vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bfldu kriterijq apra5u, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.liepos 3 d. isakymu Nr. V-1006 ,,Del

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo budu kriterijq apra5o patvirtinimo";

59.3. ivertirra, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo biidu. IssiaiSkinus,

kad mokinio namuose nera sqlygq mokytis, sudaromos s4lygos mokytis Centre, jeigu Centre nera

aplinkybiq, kurios keltq pavojq mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybiq ugdymo proceso

organizuoti Centre, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas ikitas saugias patalpas;

59.4. susitaria del mokiniq emocines sveikatos stebejimo, taip pat mokiniq, turindiq specialiqjq

ugdymosi poreikiq, ugdymo specifikos ir Svietimo pagalbos teikimo;

59.5. igyvendindamas ugdymo programas, ne maZiaukaip 50 procentq ugdymo procesui numatyto laiko

(per savaitg ir (ar) menesi) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentq -
asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukme - iki 90 min.;

59.6. pertvarko pamokq tvarkara5ti, pritaikydamas ji ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu mokymo

bfldu: konkredios klases tvarkaraStyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas

pamokas;

59.7. pritaiko pamokos struktfir4 sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsiZvelgdamas i mokiniq

anlii.4, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;

59.8. susitaria del mokymosi pagalbos mokiniui teikimo b[dq ir savalaiki5kumo, del uZduodiq, skiriamq

atlikti namuose toje padioje klaseje, apimties, pobfidZio, del mokymosi krBviq stebesenos ir jq
koregavimo, griZtamosios informacijos teikimo, del mokinio darbotvarkes nustatymo, atsiZvelgdama i
mokiniq amZiq;

59.9. numato mokiniq ir jq tevq (globejq) informavimo bfldus;

59.10. paskiria asmenis, kurie teiks bendrqjq informacij4 apie ugdymo proceso organizavimo tvark4,

Svietimo pagalbos teikim4, komunikuos kitais aktualiais Svietimo bendruomenei klausimais tol, kol

nei5nyksta ypatingos aplinkybes ar aplinkybes, del kuriq ugdymo procesas Centre negalejo bflti

organizuojamas kasdieniu b[du. Informacija apie tai skelbiama Centro tinklalapyje;

59.11. numato planq, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybems sklandi:iai griifi prie iprasto ugdymo

proceso organizavimo;

59.12. numato, kaip esant poreikiui, dali- ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo bldu ir dali

grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu.
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III SKYRIUS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS IGWENDINIMAS

l SKIRSNIS
PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS IGWENDINIMO YPATUMAI

60. Pradinio ugdymo dalykq programoms igyvendinti 2022J,023 m. m. skirtos ugdymo valandos

per savaitg (4 priedas).

61. Ugdymo valandq skaidiq klasei per savaitg sudaro: privalomq ugdymo valandq skaidius visiems

klases mokiniams; valandos, skiriamos mokiniq ugdymo(si) poreikiams tenkinti, neformaliojo vaikq

Svietimo programoms igyvendinti; dalyko, kuriam mokyti klase dalijama igrupes, ugdymo valandos.

62. Neformaliojo vaikrl Svietimo veikla skirta mokiniq asmeninems, socialinems, edukacinems

kompetencijoms ugdyti per pasirinkt4 mening, sporting ar kitq veikl4.

63. Klases dalijamos i grupes doriniam ugdymui, jei tos padios klases mokiniq tevai (glob€jai)

mokiniams yra parinkE tikyb4 ar etik4 ir anglq kalbai mokyti.

64. Laikinosios grupes i5 keliq klasiq mokiniq sudaromos specialiajai pedagoginei pagalbai teikti

(logopedo, socialinio pedagogo, psichologo).

65. Centras einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo proces4 ir turini pagal pasikeitusius

mokiniq ugdymo poreikius, iSlaikydamas mokslo metams skirtq ugdymo valandq skaidiq.

66. Ugdymo turinio igyvendinimui mokytojai rengia ilgalaikius planus, pagal 2022-08-30 Mokytojq

tarybos posedyje priimtas formas (priedas Nr. 5).

67. Mokymosi praradimams kompensuoti skiriamos bendrojo pobfldZio konsultacijos, panaudojant

pamokas, skiriamas mokiniq ugdymosi poreikiams tenkinti.

68. Ugdymo dalykq programq igyvendinimas:

68.1. Dorinis ugdymas. Dorinis ugdymas tevq (globejq) praSymu parenkamas, nurodant vien4 dorinio

ugdymo dalyk4 - tikyb4 arba etik4. Dorinio ugdymo dalyk4 mokiniai gali keisti kiekvienais mokslo

metais pagal tevq (globejq) pra5ym4.

68.2. Kalbinis ugdymas. Mokiniq kalbiniai gebejimai, siekiant gerinti mokiniq vartojimo Zodhiuir ra5tu

lietuviq kalbos pasiekimus, ugdomi per visq dalykq pamokas ir neformaliojo vaikq Svietimo veiklas.

Pirmosios uZsienio kalbos (anglq kalbos) mokoma antraisiais - ketvirtaisiais pradinio ugdymo

programos metais. Anglq kalbai mokyti visose 2-4 klasese skiriamapo dvi ugdymo valandas per savaitg.

68.3. Matematinis ugdymas. Organizuojant matematini ugdym4, vadovaujamasi matematikos dalyko

programa, nacionaliniq ir tarptautiniq mokiniq pasiekimq ir nacionaliniais mokiniq pasiekimq patikros

rezultatais ir rekomendacijomis. Pagal galimybes naudojama informacines komunikacines

technologijos, skaitmenines mokymosi priemones.

68.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas. Gamtamoksliniams gebejimams ugdyti skiriama 1/2

pasaulio paZinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Pagal galimybes organizuojama mokiniq praktine

veikla tyrinejimams palankioje, nattralioje, gamtineje aplinkoje. Centre yra ,,Lauko klase", kur
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mokiniai gali atlikti ivairius eksperimentus.

68.5. Fizinis ugdymas. Fiziniam ugdymui skiriama po 3 savaitines pamokas. Siekiant skatinti mokiniq

fizini aktyvum4, pagal galimybes organizuojamos judriosios pertraukos lauke, Zaidimq aik5telese. 2 -
try klasiq mokiniai dalyvauja vaikq mokymo plaukti programoje ,,Mokausi plaukti", kuri4 finansuoja

Kauno raj. Savivaldybe.

69. Socializacijos ir prevencijos programa LIONS QUEST ,,Laikas kartu" vykdoma l-4 klasese klases

valandelirl metu.

2 SKIRSNIS

NEFORMALIOJO VAIKU SVTNTWTO ORGANIZAVIMAS CENTRE

70. Neformaliajam vaikq Svietimui igyvendinti skinos valandos.

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

72. Neformaliojo Svietimo grupes mokiniq skaidius yra ne maZesnis kaip 12 mokiniq.

73. Neformaliojo Svietimo uzsiemimai mokiniq atostogq metu nevykdomi.

74. Sudarytos galimybes mokiniams dalyvauti neformaliojo vaikq Svietimo programose:

74.1. dainavimo studija 2 val.

74.2. vkuldliq studija 2val.

74.3 dramos studija ,,i,udhiame teatr4o'(2 grupes x2) 4 val.

IV SKYRIUS
MOKINIU, TURINEIU SPECIALIVJU UGDYMOSI POREIKIU OSSKYRUS

ATSIRANDANEIU DEL ISSKIRTINIU GABUMU), UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR

Svrnrrvro PAGALBA

l SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

75. Specialiqiq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq ugdymas organizuojamas tvarkos apra5u,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. V-

1795 ,,Del Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apraSo

patvirtinimo". Svietimo pagalba (psichologine, specialioji pedagogine, socialine pedagogine) teikiama

vadovaujantis Psichologines pagalbos teikimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2011 n, liepos 5 d. isakymu Nr. Y-1215, ,,Del Psichologines pagalbos

teikimo tvarkos apra5o patvirtinimoo', Specialiosios pedagogines pagalbos teikimo tvarkos apra5u

patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. isakymu Nr. V-1228

,,Del specialiosios pedagogines pagalbos teikimo tvarkos apraSo patvirtinimo'., socialines pedagogines
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pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 2016 m. lapkridio 2 d. isakymu Nr. V-950 ,,Del Socialines pedagogines pagalbos teikimo vaikui

ir mokiniui tvarkos apra5o patvirtinimo".

76. Specialiqiq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams ugdyti, dalykq Bendrqi4 program4 pritaiko

mokytojas, atsiZvelgdamas i mokiniq ugdymosi poreikius, parenkamos mokymosi organizavimo

formos, pritaikomos ugdymosi erdves, parenkamos ugdymui skirtos pagalbos priemones ir specialiosios

priemones (6 priedas).

77. Oryanizuodamas specialiqiq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq ugdym6 Centras atsiZvelgia:

77.1. i mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, jq lygi (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai dideti);

77.2. i i5skirtinius gabumus turindiq mokiniq poreikius;

77 .3. i parinktas mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo b[dus;

77.4. i Vaiko geroves komisijos rekomendacijas,

77.5. i ugdymosi erdves.

78. Centre psichologines pagalbos, specialiosios pedagogines pagalbos, logopedo, socialines

pedagogines pagalbos teikimas organizuojamas vadovaujantis direktoriaus isakymu patvirtinto Tvarkos

apra5o nuostatomis.

2 SKIRSNIS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

79. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turindiam specialiqjq ugdymosi poreikitl,

mokiniui mokomam namuose, taip pat mokiniams, griZusiems i5 uzsienio.

80. Centras, rengdamas mokinio individualq ugdymo plan4:

80.1. pritaiko bendrqli ugdymo plan4, pagal poreikius koreguodamas dalykq progamoms igyvendinti
skiriamq savaitiniq ugdymo valandq skaidiq,

80.2. teikia mokymosi pagalb4 mokymosi sunkumams iveikti,

80.3. gali intensyvinti mokiniui teikiam4 speciali4j4 pedagoging ar mokymo pagalbq nustatyt4

laikotarpi, skiriant papildomq ugdymo valandq kiekvienam mokiniui individualiai ar mokiniq grupei,

80.4. uZtikrina specialiqiq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq ugdymo tgstinum4 ir nuoseklum4.

81. Mokiniams, turintiems kalbejimo ir kalbos sutrikim4, Centras skiria:

81 .l . specialiqjq pamokq tardiai, kalbai ir klausai lavinti,

81.2. individualioms ir grupinems pratyboms l-4 klasese po ugdymo valand4 kiekvienam mokiniui per

savaitg.

82. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuot4 progftrm4, ugdymo planas

sudaromas atsiZvelgiant i mokinio galias, mokymosi fo**, mokymo organizavimo b{id4.
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I priedas

KAUNO R. UZLIE ILITS MOKYKLA.DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
PLANU RENGIMO TVARKA

Eil.
Nr.

Pavadinimas Laikotarpis

Suderinimo fuarka

Strukttira

Metodineje
grupeje
(MG),
Vaiko

geroves

komisrjoje
(vGK)

iuderinama
su dir.

pavad,

Tvirtina
Centro

Jirektorius

1 Klases vadovo
planas

Pusmetis MG + + l. Klasd, mokslo metai, pusmetis.
2. Klases socialinis pasas.
3, Klases situacrjos analize.
4. Informacija apie mokiniq
dalyvavim4 nefo rmal iaj ame
Svietime.
5 . Tikslai, u1daviniai.
6. Veiklos turinys (men. sav.,

prevencine ir socialine veikla,
renginiai, bendradarbiavimas su
tevais, bendradarbiavimas su
pedagogais ar kitais socialiniais
partneriais).
7 . Laukiamas rezultatas.
8, Klases vadovo vardas ir

pavarde, para5as.
2, Ilgalaikiai

mokomqiq
dalykq planai

Mokslo
metai

MG + 1 Bendrosios nuostatos.
2. Integruojamos temos.
3. Mokymo ir mokymosi turinys.
Pagrindiniai mokslo metq
mokymosi ir mokymosi
lildaviniai,
4, Turinys: dalykas, skyriai,
pasiekimai, integruojamos
[emos, pastabos.

a
1 Trumpalaikiai Pamoka

(esant
poreikiui)

Pamokos tema, uhdaviniai,
priemones,

4. Indivi dualizuota,
pritaikyta
programa

Mokslo
metams

VGK + + Mokinio vardas, pavarde. klase.
Dalyko mokytojo vardas, pavardd,
para5as.

Individualfls ugdymo tikslai /
vhdaviniai.
Vadoveliai, pratybq s4siuviniai,
papildoma literatfira, naudoj ama
mokinio ugdymui"
Ugdymo(si) sunkumus
sqlygoj andios prieilastys (pildo
specialistai).
Taikomi ugdymo bfldai ir
metodai.
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Pritaikytos / individualizuotos
programos temos pasiekimai,
iSvados,

5. Pagalbos
mokiniui
teikimo
individualus
planas

Nuo savaites
iki 2
menesiq

VGK + [vadas: mokslo metai, laikotarpis,
dalykas, klasd, mokinio vardas,
pavarde, mokandio mokytoj o

vardas, pavardd.

Turinys: eil. nr,, mokinio spragq
komentaras (ivardinti uZduotis),
nustatomi atsiskaitymo etapai,
atsiskaitymo b[d ai, uLfiksuota
daroma pailangd, vaiko galimybes
atitinkantis rczultatas, Mokytoj o
refleksrja, pastabos, pasira5o
klases vadovas, mokinys, tdvai.,n
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2 priedas

INTE,GRUOJAMOS PROGRAMOS IR KITOS TtrMOS

Prggramos pavadinimas Igyvendinimas
Zmogaus ruugor. b*rd-J, pr"g**", prt"irtirt"
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2012 m, liepos 18 d. isakymu Nr. V-
I 159.

I mokom4sias l-4 kl. programas integruojamos
ne maLiau kaip 2 temos per menesi.

Ugdymo karj erai progr ama, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2014 m. sausio 15 d, isakymu Nr. V-
72

I mokom4sias l-4 kl. programas integruojamos
ne mahiaukaip 6 temos per metus.

Sveikatos ir lyti5kumo ugdymo bei rengimo
Seimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016
m. spalio 25 d. isakymu Nr, V-941.

I mokom4siasl-4 kl. programas integruojamos
ne maLiau kaip 6 temos per metus.

Alkoholio, tabako ir kitq psichika veikiandiq
medliagq vartojimo prevenctjos pro grama,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo 2006 m. kovo 17 d. Nr. ISAK-494
2017 m. kovo 22 d. V-I90.

I rnokom4sias l-4 kl. programas
integruojamos ne maLtau kaip 5 temos per
metus.

Etnine kultfira I mokom4sias l-4 kl. programas ne maLiau 6

lqqos per metus.
KITOS TEMOS
Nacionalinio saugumo [mokomuosius dalykus ne mahiau 2 temos
Informacinio ra5tingumo I mokomuosius dalykus, naudojant EDUtrl{ e-

pratybas, neformalusis Svietimas ir proj ektine
veikla. Ne maLiau 12 pamokr+ per mokslo
metus.

Finansinio raltingumo I mokomuosius dalykus atliekant projekting
veikl4, oe mailiau 2 projektai per mokslo
metus,

Antikorupcinio ugdymo I mokomuosius dalykus atliekant projektinE
veikl4, re mahiau 2 projektai per mokslo
metus,
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3 priedas

I(A.u.N.a.R,.uL-r,.tnuZ..tu.u.p..xyKI;.a:DAU.G.IAnr.u.Kgt$.gs.ty.T.R*.$

Data:
Dalykas /ugdomoji veikla:
Klase:

INTEGRUOTOS PAMOKOS/EDUKACINIO UZSTBVTTMO PAVADINIMAS

Integruotq pamokos/ edukacinio uZsiemimo ideja

Mokinir/vaikq skaidius

P amokt4l u1s i emi mq skai d ius
(Trukme)
Integruotos pamokos/
edukacinio uZsiemimo
tikslas

Integruotos pamokos/
edukacinio uZsiemimo
uZdaviniai

Mokymosi/ugdymosi
aplinkos, priemones ir (ar)
technologiios

PamokosiuZsiemimo eiga, mokymo(si)/ugdomqjrl veiklq apraSymas

Laukiami rezultatat

(ruokytojo va,rclas, pavarde, paraias )
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4 priedas

Kauno r. UZIiedZiq molrykla-daugiafunkcis centras

Dalykai ir jiems skiriamq pamokq skaiCius per savaitg pradinio ugdymo programai

igyvendinti

2022-2023 m okslo metais

Eil. Nr. Dalykas I Klas6 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4a 4b I5 viso

1 Dorinis ugdymas:

Tikyba
Etika

I 1 I 1 1 1 1 1

9I 1 1 I I 1 1

2. Lietuviq kalba B 8 8 7 7 7 7 7 7 66

a
J.

UZsienio kalba
anglq kalba 1 gr. l2

2 2 2 2 2 2
4. Matematika 4 4 4 5 5 4 4 5 5 40
5. Pasaulio paZinimas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

6. Dail6 ir
technologijos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

7. Muzika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

8. Teatras 1 1 I 1 I I 1 1 1 9

9. Fizinis ugdymas a
J 3

F)

J a
J

a
J 3 3

a
J 3 27

Skirtas privalomq pamokq
skaiiius 23 23 23 25 2s 24 24 25 25 217

Valandos, skiriamos mokinitt
ugdymo(si) poreikiams tenkinti:
Lietuviq kalbos ir matematikos
konsultacijos gabiems ir
turintiems mokymosi sunkumq
mokiniams

1 1 1 1 1 1 1 7

I5 viso val. ugdymo poreikiams 1 1 1 1 1 1 1 7

Neformalioj o Svietimo valandos
(*NVs) la 1b 1c 2a 2b 3a 3b 4a 4b I5 viso

1 Dainavimo studija 1 1 2
2. Grojimas ukulele 1 1 2
tl

J. Teatro studija
,,Zaidhiame teatrq"

2 2 4

Skirta Neformalioj o Svietimo
val. 8
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5 priedas

KAUN o R. UZLIE ozIIs MoKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

ILGALAIKIS PLAI\AS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. INTEGRUOJAMOSPROGRAMOS

III. MOKYMO IR MOKYMOSI TURINYS

pAGRTNDINIAT MoKSLo METV MoKyMo IR MoKyMosI uZoavrNt.ql

Dalykas

Rengejas

Klase

Savaitiniq ugdymo
valandq skaiiius

Laikotarpis

Mokymo ir mokymosi
priemonds, i5tekliai

DALYKAS,
SKYRIAI

PASIEKIMAI I1\TEGRUOJAMOS
TEMOS

PASTABOS
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6 priedas

Kauno r. UZIiedZiq mokykla-daugiafunkcis centras

Mokinio vardas, p 4v4rd6............. o..... o.. o..'... o.... o.........
Pfitaikyta.........r.....r.........o.oo..............o........ pfOgfama

2022-2023 m. m.

1. Situacijos analizb,

2. Mokinio gebojimai (dalyko mokytojo ir specialiojo pedagogo ilvados):

3. Mokytojo tikslai:

4. Taikomi ugdymo biidai ir metodai:
o SumaZinamas uZduodiq kiekis.
o Supaprastintunos, diferencijuojamos ir individualizuojamos uZduotys.
o RaSo tik dali diktanto, savarankiSko darbo.
o RaSo kas antr4 diktuojarn? sakini.
o Vadovelio uZduotys keidiamos mokytojo sudarytomis uZduotimis.
o Disgrafiniq klaidq grupe skaidiuojama kaip viena klaida (painiojamos pana5ios

grafemos, grafi niai vienetai, simboliai).
o Nereikalaujama dailaus ra5to.
o LeidZiama ra5yti spausdintinemis raidemis.
o Tekstiniai uZdaviniai atspindi gyvenimi5kas situacijas, artimas vaiko aplinkai,
o Ra5ymui pateikiami lapai pary5kintomis linijomis, Sriftu.
o Ra5ydamas taialodZius garsiai arba pa5nibZdomis.
o Schemos, grafiniai pie5iniai, Zemelapiai komentuojami Zodliu.
o Naudojamos paprastos schemos, grafiniai pie5iniai, Zemelapiai.
o Naudojamos specialiai parengtos uZduotys, kuriose aiSkiai i5destoma skaidiq

strukt[ra (de5imtys, Simtai, tflkstandiai ir t.t.).
o MaZinamos skaitymo uZduotys.
o Nereikalaujama skaityti sudetingesnes struktfrros ZodZiq, sakiniq.
o Nereikalaujama skaityti garsiai prie5 klasg.
o Tekstai mokiniui perskaitomi: visada; kartais.
o Skaitom4 tekst4 seka naudodamas pagalbines priemones (pie5tuk4, liniuotg,

eilutes trafaret4 ir pan.).
o Prie5 pateikiant uZduotis suformuluojami konkrettis klausimai.
o Nereikalaujama mokytis atmintinai.
o MaZinamos mintino mokymosi uZduodiq apimtys.
o Atsakineti leidZiama naudojantis mokytojo sudarytu planu, pagalbiniais

klausimais.
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o Ai5kinant Zodliu naudoj ama iliustruojama medZiaga.
o Nagrinejant tekst4 jis suskirstomas pastraipomis, i5skiriami esminiai dalykai.

Pamok\ metu leidiiama naudotis:
o taisykliq rinkiniais, raidynu, Zodynu;
o atliktq analogi5kq pratimq pavyzdLiws;

taisykliq, formuliq rinkiniais;
o daugybos lentele; svorio, ilgio, laiko ir kt. matq lentelemis;
o skaidiuotuvu;
o Zemelapiais,atlasais;
o analogi5kai i5sprgstq uZduodiq pavyzdliws;
o kitomis papildomomis priemonemis (iSvardinti)

NAUDOJAMOS DEMESI ORGANIZUOJANdIOS PRIEMONES:
o periodi5kai atkreipiamas demesys imokinio atliekam4 uZduoti;
o fiksuoti demesio, veiklos organizavimo pasiekimus;
o naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant uZduoti;
o naudojami mokytojo ir mokinio susitarimai, organizuojantys demesi;
o naudojamos ivairios paskatinimo priemones;
o akcentuojamos sekmes;

KONTROLINI DARB,{ Ra,SO:
o savaranki5kai;
o supagalba;
o kartu su visais klaseje;
o atskirai, kitu laiku;
o pas spec. pedagog4;
o sumaZinamas uZduodiq kiekis;
o pateikiamos atskirai paruo5tos uZduotys;
o leidZiama naudotis papildomomis priemondmis.

5. Naudojami vadoveliai:

(mokytojo vardas ir payarde) (para5as)

(tevrtr (globejq, r[pintojq) vardas ir pavarde) (paraias)

Pildoma po l-oio pusmeiio ivertinimo

Mokinio pasiekimai isisavinant program g:...............

Dalyko Ziniq spragos:
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I5kilusios ugdymo problemos:

Pildoma no Il-oio pusmeiio ivertinimo

Mokinio pasiekimai isisavinant programe:...............

Dalyko Ziniq spragos:

I5kilusios ugdymo problemos:

Pildoma po metinio ivertinimo

Mokinio pasiekimai isisavinant programg:...............

Dalyko Ziniq spragos:

I5kilusios ugdymo problemos:

(mokytojo vardas ir pavarde) (para5as)
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