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2021–2022 ir 2022-2023 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS 

UGDYMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021–2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas 

(toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo 

individualizuotos programos,  pradinio ugdymo programos ją pritaikius mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. 

2. Ugdymo plano paskirtis – apibrėžti Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo 

nuostatas, kuriomis vadovaudamasis Kauno r. Batniavos mokykla-daugiafunkcis centras (toliau – 

Mokykla) savarankiškai ir tikslingai, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės poreikius, planuoti 

ir organizuoti pradinį ugdymą, sudarydama lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti 

asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  

3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

3.1. Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau 

kaip 30 minučių. 

3.2. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytos 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

3.3. Mokyklos ugdymo planas – centre vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu. 

3.4. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

3.5.Ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu; 

4. Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. KAUNO R. BATNIAVOS MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

5. Mokyklos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas parengtas remiantis 

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 03 d. 

įsakymu Nr. V-688, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl 

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 1 priedo „Pradinio ugdymo 

bendroji programa“ (toliau – Bendroji programa) nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir 

mokymosi pasiekimų, Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46, pradinį ugdymą, 

neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. bei mokyklos 

strateginiu planu. 



6. Ugdymo planą parengė mokyklos sudaryta darbo grupė remiantis švietimo stebėsenos 

duomenimis ir rekomendacijomis: nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų, Kauno r. Batniavos 

mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu 1-4 kl, 

patvirtintu direktoriaus įsakymu 2019 m. birželio 18 d. Nr. V-75 . 

7. Ugdymo planas patvirtintas mokyklos direktoriaus 2021-08-31 įsakymu Nr.V-41 

8. Mokyklos ugdymo planas suderintas su Mokytojų taryba (2021-06-08, protokolas Nr. 

P2-3), Mokyklos taryba (2021-08-26, protokolas Nr. P1-2) ir Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi. 

9. Vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu, Bendrosiomis programomis bei kitais 

norminiais teisės aktais, Mokyklos tikslais, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius bei 

turimas lėšas Ugdymo plane įteisinti mokyklos susitarimai dėl: 

 

Mokyklos priimti sprendimai Priimtos nuostatos 

9.1. Prioritetiniai ugdymo 

tikslai ir uždaviniai 

Ugdymo tikslas - apibrėžti bendruosius ugdymo programų 

vykdymo reikalavimus ir pateikti susitarimus ugdymo turiniui 

formuoti, ugdymo procesui organizuoti, kad kiekvienas mokinys 

pasiektų asmeninės pažangos, geresnių ugdymo(si) rezultatų ir 

įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų. 

Ugdymo plano uždaviniai: 

 nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo programai 

įgyvendinti; 

 užtikrinti, kad visi mokiniai ugdytųsi saugioje ugdymosi 

aplinkoje; 

 skatinti, kad mokiniai sėkmingai mokytųsi tyrinėdami 

artimiausią aplinką, spręsdami nesudėtingas kasdienio 

gyvenimo problemas; 

 pritaikyti ugdymo procesą mokinių mokymosi poreikiams, 

asmeninei pažangai; 

9.2. Ugdymo proceso 

organizavimo laikotarpiai. 

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais nurodytais 14 

punkte. 

9.3. Ugdymo turinio 

formavimo, mokymosi 

organizavimo formos. 

Ugdymo turinys formuojamas pagal mokomuosius dalykus 

sudarant galimybę į mokomųjų dalykų turinį integruoti pasirinktas 

vykdyti prevencines programas ir projektinę veiklą. Pagrindinė 

mokymosi organizavimo forma yra pamoka. Numatytos kitos 

mokymosi organizavimo formos (projektai, išvykos, ekskursijos, 

kūrybinės dirbtuvės ir kt.).  

9.4. Ugdymo turinio 

planavimo laikotarpiai, 

struktūra ir kiti su ugdymo 

turinio planavimu susiję 

aspektai. 

Rengiami dalykų ilgalaikiai planai metams. 

Klasių auklėtojų planai–pusmečiams. 

Valandų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti planavimas 

pusmečiams. 



9.5. Edukacinių erdvių 

kūrimas, panaudojimas ir 

pritaikymas, atsižvelgiant į 

mokinių ugdymosi poreikius, 

keliamus ugdymo tikslus. 

Mokyklos edukacinės erdvės, biblioteka, mokyklos natūrali 

gamtinė aplinka bei kita ugdymuisi palanki aplinka naudojama 

įvairiems mokinių gebėjimams ugdyti, pamokoms kitose 

aplinkose vesti. 

9.6. Bendrosios programos 

pritaikymas mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

Nėra. 

9.7. Švietimo pagalbos 

mokiniui ir mokytojui teikimas. 

Švietimo pagalbą mokiniui ir mokytojui teikia logopedas ir vaiko 

gerovės komisija.  

9.8. Klasių jungimo, jungtinei 

klasei skiriamų valandų 

skaičiaus, jungtinės klasės 

organizavimo. 

Jungtinė 2 ir 4 klasė. 

Jungtinėms klasėms skiriama po 30 valandų. 

Anglų kalbos dalykui jungiama 2 ir 4 klasės. 

Dalykams skiriamų ugdymo valandų per savaitę išdėstymas 

nurodytas 21 punkte. 

9.9. Klasių dalijimo į grupes, 

mažiausio mokinių skaičiaus 

jose nustatymo, laikinųjų 

grupių sudarymo. 

Klasių dalijimo į grupes nėra. 

Laikinoji grupė sudaryta tikybos dalykui, nurodyta 24.1.2. punkte 

ir anglų k. dalykui, nurodyta 24.2.3. punkte. 

9.10. Mokinių mokymosi 

krūvio reguliavimo priemonės. 

Didžiausias formalaus ugdymo valandų skaičius per dieną 5 val. – 

1 klasėje ir 6 val. – 2-4 klasėse. Didžiausias formalaus ugdymo 

valandų skaičius per savaitę nurodytas 19 punkte. 

Patikrinamieji darbai (kontroliniai, diagnostiniai testai ir kt.) 

rašomi ne daugiau nei 1 kartą per dieną. Namų darbai neskiriami 

mokinių atostogų metu ir pirmą dieną prieš/po švenčių. 

9.11. Mokinių ugdymosi 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo metodika ir tvarka. 

Mokinių ugdymosi pasiekimai ir pažanga vertinami remiantis 

Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu 1-4 kl, patvirtintu 

direktoriaus įsakymu 2019 m. birželio 18 d. Nr. V-75. 

9.12. Vadovėlių ir kitų 

mokymo(si) priemonių 

pasirinkimas, naudojimosi 

jomis principai ir tvarka. 

Mokiniai mokomi naudojant LR Švietimo ministerijos patvirtintus 

ir aprobuotus „Šok“ serijos vadovėlius: „Pupa“-lietuvių k., 

„Riešutas“ – matematika, „Gilė“ – pasaulio paž., „Vieversys“ – 

muzika. Anglų k. mokomasi pagal „Family and friends“ 2-4 

klasėms. Mokytojai savarankiškai parenka ugdymo priemones ir 

metodinę medžiagą pritaikytą individualiems mokinių 

gebėjimams, padedančias mokiniams pasiekti aukštesnių 

mokymosi pasiekimų ir pažangos.  

9.13. Susitarimas dėl 2021–

2022 mokslo metais 12 ugdymo 

dienų, pažintinės, kultūrinės 

veiklos organizavimo. 

Susitarta organizuoti 12 dienų pažintinės ir kultūrinės veiklos. Žr. 

16 punktą, Mokytojų tarybos 2021-06-08 posėdžio protokolą Nr. 

P2-3. 



9.14. Neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

pasirinkimas ir jų 

įgyvendinimas. 

Susitarta, dėl neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo, 

jų įgyvendinimo, skiriamų ugdymo valandų, mokinių skaičiaus 

grupėse. Žr. 34 punktą, Mokyklos tarybos 2021-08-26 posėdžio 

protokolą Nr. P1-2. 

9.15. Prevencinių ir kitų 

ugdymo programų pasirinkimas 

bei jų įgyvendinimas. 

Integruojamos, prevencinės ir kitos ugdymo programos  nurodytos 

24.7 punkte. Šios programos integruojamos į mokomuosius 

dalykus po 5 val. Mokytojų tarybos 2018-08-28 posėdžio 

protokolas Nr. P2-5. 

9.16. Bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais) 

tikslai ir formos. 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) tikslai ir formos 

nustatyti 43-48 punktuose. 

10. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi poreikius ir atsiradus ugdymo plane 

nenumatytiems atvejams Mokykla gali koreguoti ugdymo procesą, išlaikydama minimalų pamokų 

skaičių, bet neviršydama maksimalaus pamokų skaičiaus mokiniui, bei priimti Bendrajame 

ugdymo plane nenumatytus sprendimus, jei Mokyklai pakanka mokymo lėšų ir tiems sprendimams 

pritaria mokyklos taryba bei savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo. 

 

III. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 

 

11. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 

31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. 

Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. 

Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. 

12.  Ugdymo organizavimas 2021-2022 mokslo metais: 

 

12. 1. skiriamas atostogos: 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d.-lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d.-2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d.-vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d.-balandžio 22 d. 

Vasaros atostogos 2022 m. birželio 09 d.-rugpjūčio 31 d. 

 

13. Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais: 

13.1. skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d.-lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d.-2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d.-vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d.-balandžio14 d. 

Vasaros atostogos 2023 m. birželio 09 d.-rugpjūčio 31 d. 

 

  

 



14. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas pusmečiais: 

I pusmetis – iki sausio 31 d.; 

II pusmetis – iki birželio 09 d.; 

15. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas mokykloje 

organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė 1 kl. – 35 min, 2- 4 kl. – 45 min. 

Pamokų laikas 2– 4 kl.: Pamokų laikas 1 kl.: 

1 pamoka 8.00 – 8.45 1 pamoka 8.00 – 8.35 

2 pamoka 8.55 – 9.40 2 pamoka 8.55 – 9.30 

3 pamoka  9.50 – 10.35 3 pamoka  9.50 – 10.25 

4 pamoka 11.05 – 11.50 4 pamoka 11.05 – 11.40 

5 pamoka 12.00 – 12.45 5 pamoka 12.00 – 12.35 

6 pamoka 12.55 – 13.40 6 pamoka 12.55 – 13.30 

16. 12 ugdymo proceso dienų (60 pamokų) per mokslo metus skiriamos kultūrinei 

veiklai (taip pat etninei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, 

prevencinei veiklai). 12 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skirstomos į: 

- 10 dienų (50 pamokų) – kultūrinei-pažintinei veiklai;  

- 10 pamokų (2 dienos) po 1-2 valandų trukmės kultūrinę veiklą. 

Kultūrinė veikla yra privaloma sudedamoji ugdymo proceso dalis, ja siekiama 

Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų 

skaičių. Ši veikla turi būti organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose (muziejuose, 

parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir t. t.). Mokykla priima sprendimą dėl šios veiklos 

organizavimo mokyklai tinkamu būdu. Veikla gali būti koreguojama. 

Eil. 

Nr. 

Tema Atsakingas 

mokytojas 

Data Klasė 

1. Mokslo ir žinių dienos šventė. 1-4 

klasių 

vadovai 

 

Rugsėjo 1d. 1–4  

2. Ekskursija ‚, Rudenėlio takeliu “ Rugsėjis 1–4  

3. Sveikatingumo diena Rugsėjis 1-4 

4.  Mokytojo diena „ Mokomės iš tėvelių ”. Spalio 5 d. 1–4  

5. Advento popietė. Gruodis 1–4  

6. Akcija skirta Vasario 16-ajai paminėti. Vasaris 1–4  

7. Užgavėnės. Kovo 1d./vasario 

21 d. 

1–4  

8. Kovo 11-osios minėjimas. Kovo 11d. 1–4  

9. Vaikų Velykėlės Balandis 1–4  

10. Ekskursija „ Pažinkime Lietuvą “ Gegužė 1–4  

11. Mokslo metų pabaigos šventė „ Sudie, 

mokyklėle, sveika, vasarėle“ 

Birželio 8 d. 1–4 

12. 10 kultūrinės pažintinės veiklos valandų (2 

dienos) per mokslo metus bus skiriama 

spektaklių stebėjimui ir aptarimui, 

susitikimams su įvairiais žmonėmis, 

akcijoms, projektinei veiklai. 

2021-2022m. m. 

2022-2023 m. m. 

1–4 



 

17. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, 

nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo 

viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 

20 laipsnių šalčio ar žemesnei ir 30 laipsnių šilumos ar aukštesnei ugdymas koreguojamas 

vadovaujantis PU BUP 6 priedu. Jeigu esant ekstremaliai temperatūrai mokiniai į mokyklą 

nevyksta, jiems vykdomas ugdymo procesas nuotoliniu būdu. 

 

BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

18. Bendroji programa įgyvendinama, vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio 

kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų vertinimo, 

aplinkos kūrimo nuostatomis. 

19. Mokykla, formuodama ugdymo turinį ir rengdama ugdymo planą, atsižvelgė į 

švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, 

standartizuotų testų rezultatus, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenis. 

20. Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriamos ugdymo valandos per savaitę: 

 

Dalykai 

Klasė 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso 

skiriama 

pamokų 

pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 4 

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 7 7 29 

Užsienio kalba (anglų)  2 2 2 6 

Matematika  4 5 4 5 18 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Meninis ugdymas(dailė ir 

technologijos, muzika, šokis, 

teatras)  

5 5 5 5 20 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 12 

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius per metus/per 

savaitę 

805/23 875/25 840/24 875/25 97/3395 

Pamokos, skiriamos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti 

         70 (2) 105(3) 175 (5) 

Neformalusis švietimas 140 (4) 140 (4) 280) 

 

 



21.Dalykams skiriamų ugdymo valandų per savaitę išdėstymas Mokykloje: 

 

Dalykai Dalyko savaitinių pamokų skaičius 

1 klasė 3 klasė 2 klasė 2 ir 4 

jungtinė 

klasė 

4 klasė 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1  1  

Lietuvių kalba (gimtoji) 8 7 2 5 2 

Užsienio kalba (anglų)  2 1 1* 1 

Matematika  4 4 1 4 1 

Pasaulio pažinimas 2 2  2  

Meninis ugdymas(dailė ir 

technologijos, muzika, šokis)  

5 5  5  

Fizinis ugdymas 3 3  3  

Pamokos skiriamos mokinių 

ugdymosi poreikiams 

tenkinti 

 1  1 
 

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius per m./sav. 

805/23 875/25 140/4 770/22 140/4 

Neformalusis švietimas 1 1  1  

Viso valandų: 2835 840/24  910/26 140 805/23 140 

 

*Anglų k. 1 pamoka jungtinė 2 ir 4 klasė. 

 

22. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: visiems mokiniams privalomų 

ugdymo valandų skaičius, valandos, skirtos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti, 

ir valandos, skirtos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti. 

23. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose 

(muziejuose, edukaciniuose objektuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje, ūkininko sodyboje, 

mokyklos kieme, mokyklos edukacinėse aplinkose ir kt.). 

 

IV. BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

24. Ugdymo sričių  ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

 

24.1. Dorinis ugdymas: 

24.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tikybą. 2021-2022 m. m. mokiniai mokomi tikybos dalyko; 

dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą. 

24.2. Kalbinis ugdymas: 



24.2.1 1, 3 ir 2-4 jungtinėje klasėje lietuvių kalbos mokoma pagal 20 p. išdėstytas 

valandas; 

24.2.2 pirmosios užsienio (anglų k.) kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais 

pradinio ugdymo programos metais;  

24.3. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

24.3.1 gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo 

dalykui skirto ugdymo laiko. Dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko turėtų būti skiriama 

organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., 

parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) aplinkoje; 

24.3.2 socialiniams gebėjimams ugdytis skiriama dalis (1/4) pasaulio pažinimo 

dalyko laiko, ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos 

pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, 

bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.); 

24.3.3 pasaulio pažinimui mokyti sudaromos jungtinės grupės iš 1 – 3 klasių, 2 – 4 

klasių mokinių. 

24.4. Matematinis ugdymas: 

24.4.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rekomendacijomis, atsižvelgiama į standartizuotų testų rezultatus; 

24.4.2. pagal galimybes naudojama informacinės komunikacinės technologijos, 

skaitmeninės mokomosios priemonės; 

24.4.3. jungtinėse 1 – 3 klasėse, 2 – 4 klasėse matematikos mokoma pagal 20 p. 

išdėstytas valandas. 

24.5. Fizinis ugdymas: 

24.5.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose 

su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas; 

24.5.2. jungtinėse 1 – 3 ir 2 – 4 klasėse fizinio ugdymo mokoma pagal 20 p. išdėstytas 

valandas. 

24.5.3. 2 klasės mokiniai dalyvauja Kauno rajono Vaikų mokymo plaukti bendrojo 

lavinimo mokyklose programoje ir 18 savaičių per mokslo metus vyksta į baseiną mokytis plaukti.  

24.6. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis): 

24.6.1. technologiniam ugdymui skiriama 1/3 dailės ir technologijų dalykui skiriamo 

laiko. 

24.6.2. Šokiui skiriama viena pamoka. 

24.7. Į ugdymo dalykų programų turinį integruojama (žr. 1 priedą):  

24.7.1. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa 5 val.;  

24.7.2. Žmogaus saugos bendroji programa 5 val.; 

24.7.3. Ugdymo karjerai programa 5 val.; 

24.7.4. Etninės kultūros ugdymas 5 val.; 

24.7.5. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas 5 val. – 1 klasėje, 24 val. 3 klasėje,, 

Įveikiame kartu“, 24 val. 2 – 4 klasėse „Obuolio draugai“; 

24.7.6. Informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. 



V. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

25. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrojo ugdymo 

programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo rezultatų 

panaudojimą ir Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašu 1-4 kl, patvirtintu direktoriaus įsakymu 2019 m. birželio 18 d. Nr. V-75.  

26. Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, vadovaudamasis 

mokykloje priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, 

atsižvelgdamas į klasės mokinių mokymosi rezultatus, ugdymosi poreikius ir galimybes. 

Planuodamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus. 

27. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas: 

27.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant 

mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o prireikus ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo 

mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes; 

27.2. diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus 

paprastai atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą 

padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes: 

27.2.1. atsižvelgiant į tai, ką norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs 

diagnostinio vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai darbai, testai ir kt. Per dieną neturėtų būti 

atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas; 

27.2.2. informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių 

atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip 

pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai ir pan.); 

27.3. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo 

programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami, vertinant mokinio padarytą 

pažangą, orientuojantis į Bendrojoje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius, ir 

įrašomi: 

27.3.1. elektroniniame dienyne (toliau Dienyne): 

27.3.1.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse 

įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, 

aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

27.3.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje Dienyno skiltyje, nurodoma 

padaryta arba nepadaryta pažanga: „p. p.“ arba „n. p.“; 

27.3.2. baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas Pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, žr. 2 priedą.   

 

VI. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 



28. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta mokinių asmeninėms, socialinėms, 

edukacinėms kompetencijoms ugdyti per pasirinktą meninę, sportinę, techninės kūrybos ar kitą 

veiklą.  

29. Neformaliajam vaikų švietimui skiriama: 1 kl.-1 val., 3 kl.-1 val.ir  jungtinė 2 – 4 

klasė 1 valandas (iš viso 3 valandos).  

30. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių 

neformaliojo švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus dėl mokinių pasiekimų gerinimo 

ir bendrųjų kompetencijų ugdymo, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir siūlo 

mokiniams rinktis neformaliojo švietimo programas. 

31. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į Bendrųjų iš 

valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 

ISAK-991 „Dėl Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo 

švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“.  

32. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų.  

33. Mokinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 5. Mokinių 

skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį nustato 

mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba. 

34. Neformaliojo vaikų švietimo valandų panaudojimas: 

Eil. Nr. Būrelio pavadinimas Klasė Valandų skaičius 

1. Choro studija 1 1 

2. Jaunieji tyrėjai STEAM 2–4 1 

3. Matematika linksmai (STEAM 

metodika) 

3 1 

Iš viso 3 

35. Neformaliojo vaikų švietimo veikla vykdoma pagal neformaliojo vaikų švietimo 

užsiėmimų tvarkaraštį. 

36. Neformaliojo vaikų švietimo veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 

 

VII. UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

37. Jungtiniam 2 – 4 klasės komplektui skiriama po 30 ugdymo valandų per savaitę.  

 

VIII. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

38. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 5 

pamokos per dieną – 1 klasėje ir 6 pamokos 2-4 klasėse. 

39. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, pamokos prasideda ne 

anksčiau 8.00 val. ir ne vėliau 9.00 val. 

40. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę paskirstytas proporcingai.  

41. Tausojant mokinio sveikatą, optimizuojant mokymosi krūvius mokykloje, vykdoma 

mokinių mokymosi krūvio ir skiriamų namų darbų stebėsena: 



41.1. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą, sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus;  

41.2. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.  

41.3. kontroliniai ar kiti atsiskaitomieji darbai paskutinę pusmečio savaitę, paskutinę 

dieną prieš atostogas, pirmą dieną po atostogų ar šventinių dienų bei po ligos nerašomi. 

 

IX. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

42. Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų) bendradarbiavimo formos: 

42.1. individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais), susitikimai;  

42.2. klasės tėvų susirinkimai; 

42.3. tėvų (globėjų) dalyvavimas projektuose ir vaikų šventėse;  

42.4. tėvų (globėjų) švietimas (paskaitos);  

42.5. informacijos sklaida (informavimas raštu, žodžiu, SMS žinutėmis, elektroniniais 

laiškais, elektroninio dienyno priemonėmis, atvirų durų dienų organizavimas);  

42.6. konsultacijos tėvams (globėjams) įvairiais klausimais; 

42.7.  bendros vaikų ir tėvų  (globėjų) išvykos.  

42.8. Tėvams informacija apie mokinių pasiekimus teikiama: 

42.8.1.žodžiu (konsultacijų dienos, tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai, 

bendravimas telefonu); 

42.8.2.raštu (komentarai sąsiuviniuose, e-dienyne, diagnostinių darbų įvertinimas, 

elektroniniai laiškai, nuotraukos); 

42.8.3.pagal klasės mokytojo ir tėvų susitarimą.  

43. Pasibaigus mokslo metams mokinys gauna metinio įvertinimo ataskaitą (išrašas iš 

elektroniniame dienyno „Mokinio pažangumo trimestro/pusmečio lentelė“) su kuriuo pasirašytinai 

yra supažindinami tėvai. Metinių pažangos ir pasiekimų įvertinimų ataskaitos saugomos mokinio 

asmens byloje.  

44. Du kartus per mokslo metus organizuojami klasės mokinių tėvų susirinkimai: 

mokslo metų pradžioje yra organizuojamas tėvų susirinkimas, kuriame supažindinama su 

vertinimo sistema, o kitas tėvų susirinkimas organizuojamas mokytojo nuožiūra. 

Rekomenduojamas pasibaigus I pusmečiui.   

45. Tėvams informacija yra teikiama individualiose konsultacijose, kurių metu kartu su 

tėvais yra aptariami mokinio pasiekimai, daroma pažanga, socialiniai gebėjimai ir savęs 

įsivertinimas.  

46. Klasių vadovai konsultuoja ir skatina tėvus (globėjus): 

46.1. sudaryti tinkamas sąlygas vaikams ruošti namų darbus (atskiras kampelis ar 

kambarys, geras apšvietimas, patogūs baldai, dienotvarkė);  

46.2. domėtis, kaip vaikui sekasi, kokie sunkumai iškyla ruošiant pamokas;  

46.3. paaiškinti, tačiau neturėtų atlikti užduočių už vaiką;  

46.4. pasitarti su mokytoju, jei pastebėjo, kad vaikui sunkiai sekasi atlikti namų 

darbus; 

46.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veiklose; 



46.6. išsakyti mokyklos tobulinimo lūkesčius. 

 

X. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

47. Mokykla, rengdama mokyklos ugdymo planą, atsižvelgia į mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo 

pagalbos tarnybos, mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi Mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šio 

skyriaus nuostatomis ir kitomis, mokyklai aktualiomis, Bendrojo ugdymo plano nuostatomis; 

48. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, 

mokykla atsižvelgia į:  

48.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir 

labai dideli);  

48.2. mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje;  

48.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;  

48.4. ugdymo programą (Bendrąją programą ar pradinio ugdymo individualizuotą 

programą);  

48.5. turimas mokymo lėšas;  

48.6. mokymosi ir švietimo pagalbos reikmes;  

48.7. ugdymosi erdves. 

49. Mokykla, sudarydama ugdymo planą specialiųjų poreikių mokiniams, vadovaujasi: 

49.1. Bendrajame ugdymo plane pradinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų ugdymo valandų skaičiumi; 

49.2. išlaiko mokiniui Bendrajame ugdymo plane nurodytą privalomų pamokų skaičių 

pradinio ugdymo programai įgyvendinti; 

49.3. taiko pagalbos mokiniui specialistų (logopedo) pagalbą; 

49.4. per mokslo metus Vaiko gerovės komisijai ar pedagoginei psichologinei tarnybai 

įvertinus ir rekomendavus gali keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų 

valandų (pamokų) skaičių; 

49.5. intensyvindama pagalbą, vadovaudamasi Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijomis, nustatytam laikotarpiui gali skirti papildomų logopedo 

užsiėmimų; 

49.6. atsižvelgdama į mokinio sveikatos sutrikimus ir mokyklos Vaiko gerovės komisijos 

rekomendacijas, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams gali trumpinti pamokų 

trukmę 5 min., o sutaupytą laiką skirti mokinių veiklai keisti, pertraukoms organizuoti. 

50. Vaiko gerovės komisijos siūlymu, tėvų (globėjų) pritarimu mokiniai, ugdomi pagal 

individualizuotą pradinio ugdymo programą: 



50.1. pradeda vėliau mokytis arba nesimoko užsienio kalbos, jei nustatytas didelis 

specialiųjų ugdymosi poreikių lygis, žymus kalbos neišsivystymas, bendrieji mokymosi sutrikimai 

ir sutrikęs intelektas; 

50.2. logopedo individualias pratybas teikia pamokų metu; 

50.3. bendrojo ugdymo klasėje besimokantiems mokiniams visi Bendrojo ugdymo plano 

keitimai, susiję su atleidimu nuo dalykų mokymosi, įforminami mokyklos direktoriaus įsakymu. 

51. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ugdyti dalykų bendrąją programą 

pritaiko (individualizuoja ar pritaiko) klasės ar dalyko mokytojas atsižvelgdamas į mokinių 

ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas, rekomendacijas bei specialiojo 

pedagogo rekomendacijas. 

52. Pritaikant ar individualizuojant bendrąsias programas mokytojus konsultuoja bei 

teikia pagalbą logopedas. Esant poreikiui pagalbą teikia Kauno rajono švietimo centro Pedagoginės 

psichologinės tarnybos specialistai. 

53. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, ugdomi pagal pritaikytas programas, 

mokosi užsienio (anglų k.) kalbos. Anglų kalbos mokytoja šių mokinių ugdymą organizuoja 

atsižvelgdama į mokinių ugdymosi poreikius, sutrikimus, mokyklos Vaiko gerovės komisijos ar 

pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas bei rekomendacijas. 



                                                                                                                                        1 PRIEDAS 

Į UGDYMO DALYKŲ PROGRAMŲ TURINĮ INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS 

2021-2022 m. m. 

1 klasei:  

Programa Temos Integracija  

Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji 

programa 

1. Norėti būti sveikam ir stipriam, sveikai gyventi. 

2. Siekti daug judėti, patirti judėjimo džiaugsmą. 

3. Vertinti maistą kaip augimo, sveikatos ir 

energijos šaltinį. 

4. Nepervargti, o pavargus pailsėti. 

5. Būti švariam ir tvarkingam. 

Pasaulio 

pažinimas 

 

 

Žmogaus saugos 

bendroji programa 

1. Rūpintis savo saugumu ir sveikata. 

2. Būti budriam lauke, kieme. 

3. Jausti pagarbą kitiems eismo dalyviams. 

4. Pasitikėti civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos 

pajėgomis. 

5. Norėti padėti sau ir kitiems. 

Fizinis ugdymas 

 

 

 

 

Ugdymo karjerai 

programa 

1. Pripažinti savo savitumą ir kaitą. 

2. Siekti pažinti savo artimiausią socialinę aplinką. 

3. Domėtis profesijomis ir žmonių karjeromis. 

4. Siekti sėkmingai adaptuotis ir veikti mokykloje. 

5. Pripažinti prisistatymo kitiems žmonėms svarbą. 

Lietuvių kalba, 

matematika. 

 

Etninės kultūros 

ugdymas 

Dailė ir technologijos, muzika                     5 val. 

Socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymas, 

Korupcijos prevencija 

Klasės valandėlės                                         5 val. 

 

                                                                      3 val. 

Informacinių 

komunikacinių 

technologijų ugdymas 

Integracija į mokomuosius dalykus              5 val. 

 

2 klasei: 

Programa Temos Integracija 

Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji 

programa 

1. Aš – mergaitė, aš – berniukas. 

Mano geriausi draugai. Kuo mane praturtina 

bendravimas su berniukais ir su mergaitėmis. 

2. Asmens higiena. 

3. Lytinis brendimas. 

4. Fiziologiniai ir psichiniai pokyčiai. 

5. Mano gyvenimo būdas. 

Pasaulio 

pažinimas 

 

Žmogaus saugos 

bendroji programa 

1. Saugi elgsena ekstremaliosiose situacijose. Pasaulio 

pažinimas 



2. Pirmoji pagalba. Į ką reikia kreiptis pagalbos 

ištikus nelaimei mokykloje, namie, kai nėra 

suaugusiųjų.  

3. Kaip sutvarkyti įdrėskimą, nubrozdinimą, 

sustabdyti kraujavimą iš nosies. 

4. Gaisrų priežastys. 

5. Eismo dalyvių elgesys ir atsakomybė, saugaus 

eismo taisyklės, kelio ženklai. 

Ugdymo karjerai 

programa 

1. Amatai. Muzikos instrumentų dirbtuvė. 

2. Kuo būsiu? Lentpjūvėje. 

3. Kas yra verslininkas? 

4. Kam atveria vartus jūrų uostas? 

5. Cukrainė 

Muzika 

Matematika 

Pasaulio paž. 

Pasaulio paž. 

Lietuvių k. 

Etninės kultūros 

ugdymas 

Lietuvių k., dailė ir technologijos, muzika                     5 val. 

Socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymas 
Obuolio draugai. Klasės valandėlės - 24 val. 

Informacinių 

komunikacinių 

technologijų ugdymas 

Lietuvių k., matematika,  muzika, pasaulio paž., dailė ir technologijos  

5 val. 

 

3 klasei: 

Programa Temos Integracija  

Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji 

programa 

1. Norėti pažinti save, atrasti savo gerąsias savybes. 

2. Stengtis susikaupti, ramiai mąstyti. 

3. Pasitikėti savimi ir jaustis saugiai artimoje 

aplinkoje. 

4. Būti draugiškam, atjaučiančiam, nusiteikusiam 

padėti. 

5. Būti budriam ir atspariam rizikingose situacijose. 

Pasaulio 

pažinimas 

 

 

 

 

 

 

Žmogaus saugos 

bendroji programa 

1. Rūpintis savo ir kitų saugumu. 

2. Gerbti kitus eismo dalyvius.  Jausti pareigą rūpintis 

savo ir aplinkinių saugumu eismo aplinkoje. 

3. Pasitikėti, kad pagalba bus suteikta. 

4. Pasitikėti savo gebėjimais tinkamai pasielgti. 

5. Padėti sau ir kitiems ištikus nelaimei. 

Fizinis ugdymas 

 

 

 

 

Ugdymo karjerai 

programa 

1. Siekti tyrinėti veiklų įvairovę. 

2. Jausti poreikį išmokti mokytis. 

3. Domėtis profesijomis ir žmonių karjeromis. 

4. Siekti veikti tikslingai. 

Lietuvių kalba, 

matematika. 



5. Siekti sąmoningai, savarankiškai ir atsakingai 

apsispręsti kasdienėse situacijose. 

Etninės kultūros 

ugdymas 

Dailė ir technologijos, muzika.                      5 val. 

Socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymas, 

Korupcijos prevencija 

Įveikime kartu. Klasės valandėlės                  5 val. 

 

                                                                        3 val. 

Informacinių 

komunikacinių 

technologijų ugdymas 

Integracija į mokomuosius dalykus                5 val. 

 

4 klasei: 

Programa Temos Integracija 

Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo 

šeimai bendroji 

programa 

1. Aš – mergaitė, aš – berniukas. 

Mano geriausi draugai. Kuo mane praturtina 

bendravimas su berniukais ir su mergaitėmis. 

2. Asmens higiena. 

3. Lytinis brendimas. 

4. Fiziologiniai ir psichiniai pokyčiai. 

5. Mano įvaizdis. 

Pasaulio 

pažinimas 

 

Žmogaus saugos 

bendroji programa 

1. Aplinkos veiksniai ir nelaimingi atsitikimai. 

2. Saugumo taisyklės likus vienam namuose. 

3. Kaip išvengti nelaimingų atsitikimų važinėjanti 

dviračiu? 

4. Kokius nelaimingus atsitikimus ugnis gali sukelti 

namuose. 

5. Atpažinti pavojus, kuriuos gali sukelti elektra, ir 

suteikti pirmąją pagalbą nuo jos nukentėjus. 

Pasaulio 

pažinimas 

Ugdymo karjerai 

programa 

1. Muziko profesija 

2. Paslaugos. Rengiamės spektakliui. 

3. Mokytojo lobis 

4. Medžių paslaptys. 

5. Gėlių apsupty.  

Muzika, 

matematika, 

Lietuvių k. 

Matematika 

Matematika 

Etninės kultūros 

ugdymas 

Lietuvių k.  muzika, dailė ir technologijos 5 val. 

Socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymas, 

Korupcijos prevencija 

Obuolio draugai. Klasės valandėlės - 24 val. 

                                                             3 val. 

 

Informacinių 

komunikacinių 

technologijų ugdymas 

Lietuvių k., matematika,  muzika, pasaulio paž., dailė ir technologijos  

5 val. 

Mokslo metų eigoje integruojamųjų prevencinių programų planas gali būti koreguojamas. 



Kauno r. Batniavos mokyklos-daugiafunkcio centro Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašo 1-4 kl. 2 priedas 

4 klasės mokinio (-ės) ................................................................................. 20      – 20      m. m.  

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 

1. Mokomieji dalykai 

 

Dalykas 

Pasiektas lygis 

(dorinis ugdymas: padarė pažangą, nepadarė 

pažangos; kiti dalykai: aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas, nepatenkinamas) 

 

Pastabos 

 

Tikyba   

Lietuvių k.    

Anglų kalba   

Matematika   

Pasaulio pažinimas   

Dailė ir technologijos   

Muzika   

Fizinis ugdymas   

 

2. Bendrosios kompetencijos 

 

Kompetencijos 

 

Kriterijai 

Vertinimas (pažymėti 

„+“ vieną iš dviejų) 

Ryšku 

(taiko) 

Siekia 

Komunikavimo   

kompetencija 

geba reikšti mintis, jausmus, išsakyti nuomonę, pasakoti, pasidalyti 

patirtimi 

  

moka išklausyti kalbantįjį   

geba bendrauti ir bendradarbiauti   

Mokėjimo mokytis 

kompetencija 

mokosi stropiai, jaučia atsakomybę už mokymąsi, rezultatus   

pasitiki savo jėgomis, mokosi savarankiškai (individualiai)   

Pažinimo 

kompetencija 

 

domisi naujais dalykais, aktualijomis, supančia aplinka, pasauliu, nori 

jį pažinti, stebėti, tyrinėti 

  

geba rasti ir apibendrinti informaciją   

nuosekliai, logiškai, kritiškai mąsto, analizuoja ir sprendžia problemas, 

daro pagrįstas išvadas 

  

Socialinė 

kompetencija 

klausia, prireikus prašo pagalbos, ją priima, padeda kitiems   

gerbia kitus, yra tolerantiškas   

prireikus moka spręsti konfliktines situacijas, pasiekti sutarimo    

Kūrybiškumo ir 

iniciatyvumo 

kompetencija 

mąsto originaliai, rodo iniciatyvą   

aktyviai dalyvauja veikloje   

Asmeninė 

kompetencija 

 

įvertina savo jėgas, siekia užsibrėžto tikslo, darbą atlieka iki galo   

stengiasi taisytis, keistis, tobulėti reaguodamas į kritiką, pastabas   

valdo emocijas ir jausmus   

 

Pradinių klasių mokytoja   ......................................................................................  
                                             ( Vardas, pavardė, parašas, data) 
 


