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ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 

2016–2017 MOKSLO METŲ  

UGDYMO PLANO PAPILDYMAS 

 

1. Papildau ir išdėstau 21.2.3. papunkčio lentelę „Elektrėnų pradinė mokykla“ taip: 

„21.2.3. 2016–2017 m. m. ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: 

privalomų ugdymo valandų skaičius visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti, neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos valandos, dalyko, 

kuriam klasė dalijama į grupes, ugdymo valandos: 

Elektrėnų pradinė mokykla 

2016–2017 mokslo metai 

Dalykas 
Dalyko savaitinių valandų skaičius klasėse 

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Iš viso 

Dorinis ugdymas 1 1 1 1 4 

Lietuvių kalba 8 7 7 7 29 

Matematika 4 5 5 4 18 

Anglų kalba - 2 2 2 6 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 8 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 8 

Muzika 2 2 2 2 8 

Kūno kultūra 2 1 2 2 7 

Šokis 1 1 1 1 4 

Valandos skiriamos 

mokinių ugdymo(si) 

poreikiams tenkinti* 

- 1 (skaitymo 

gebėjimų ugdymui 

„Knyga mane 

augina“) 

- 1 (ugdomajai  

veiklai „Tyrinėju 

ir mąstau, sukuriu 

ir išbandau) 

2 (8-ioms 

klasėms po 1 val. 

Iš viso 8 val.) 

2 (individualiam 

lietuvių kalbos 
mokymui)*** 

 2 (individualiam 

lietuvių kalbos 
mokymui) 

 4 

Iš viso 22 24 24 24 94 

Neformaliojo švietimo 

valandos 

5 2 5 5 34 

17** 

*Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: po 5 val. - 4 komplektams (20 val.) + dar 1 klasei – 

1,25 val. iš viso gali būti panaudotos 21,25 val. Panaudota – 8 valandos. 

** Valandos skirtos jungtinėms 1-4 klasių mokinių grupėms neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti. 

*** Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: valandos skirtos individualiam lietuvių kalbos 

mokymui, mokiniams grįžusiems iš užsienio ir nepakankamai mokantiems lietuvių kalbą, pagal UP 63 punktą. 

Panaudota – 4 valandos. Iš viso panaudota valandų, skirtų  mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti – 12 val. “ 

  

2. Papildau ir išdėstau 63 punktą taip: 

„63. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, bet 

pageidaujančiam einamaisiais metais mokytis pagal Bendrąją programą, savivaldybėje nesusidarius 

nemokančių lietuvių kalbos mokinių išlyginamajai klasei ar laikinajai (mobiliajai) grupei, mokykla 

sudaro sąlygas tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus, organizuodama papildomą, individualų lietuvių 



kalbos mokymą, skiriant ugdymo valandų iš mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamų 

valandų: 

63.1. 1-os klasės dviem mokiniams, grįžusiems iš užsienio, papildomam, individualiam 

lietuvių kalbos mokymui po 1 val.; 

63.2. 3-ios klasės dviem mokiniams, grįžusiems iš užsienio, papildomam, individualiam 

lietuvių kalbos mokymui po 1 val.“ 

______________________ 
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