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   58. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis 

ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis 

ugdymas. 

   59. Pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą, patvirtintą 

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

„Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo”, išskyrus lietuvių k. 

(gimtosios) dalyką 1 ir 3 klasėse, kurio programa įgyvendinama pagal atnaujintą  lietuvių kalbos 

bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 

d. įsakymu Nr. V- 46 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo” . 

60. Dorinio ugdymo organizavimas: 

60.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką 

arba tikybą; 

60.2. doriniam ugdymui, klasė dalijama į grupes, jei tėvai tos pačios klasės mokiniams 

parinko tikybą ir etiką; 

60.3. laikinoji grupė sudaroma doriniam ugdymui mokyti iš gretimų 1 ir 2, 3 ir 4 klasių 

mokinių, kai  jose tą patį dalyką renkasi mažiau nei 8 mokiniai; 

60.4. dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 2 d., jo tėvams 

(globėjams, rūpintojams) parašius prašymą. 

61. Kalbinis ugdymas: 

61.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus, 

skaitymo, kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos įgyvendinant ir kitas (ne lietuvių kalbos) 

Bendrosios programos ugdymo dalykų programas: panaudojant mokomąsias užduotis kalbai ir 



mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir rašto darbus, laikantis Vieningų sąsiuvinių 

priežiūros, vadovėlių tvarkymo, raštingumo reikalavimų, patvirtintų Kaišiadorių r. Žaslių 

pagrindinės mokyklos 2017 m. birželio 30 d. direktoriaus  įsakymu Nr. V1-118 „Dėl Vieningų 

sąsiuvinių priežiūros, vadovėlių tvarkymo, raštingumo reikalavimų patvirtinimo“;               

61.2. užsienio kalbos mokymo organizavimas: 

61.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais; 

61.2.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) 2 kl. mokiniams parinko anglų k. iš mokyklos siūlomų 

užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbų; 

61.2.3. 2–4 klasėse užsienio kalbai skiriama po 2 valandas per savaitę. 

62. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 

62.1. Gamtamokslinio ugdymo patyriminei veiklai skiriamos 34 pamokos; 

62.1.1. organizuojamos patirtinio ugdymo dienos natūralioje gamtinėje aplinkoje; 

62.2. socialiniams gebėjimams ugdyti 38 pamokos skiriamos veiklai netradicinėse aplinkose 

(miestelio bibliotekoje, Žaslių kultūros ir amatų centre, bažnyčioje, muziejuose, išvykose); 

63. Matematinis ugdymas. Organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik 

Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių ir tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų TIMSS rezultatais ir rekomendacijomis, naudojamos IKT, skaitmeninės 

mokomosios priemonės.  

64. Fizinio ugdymo organizavimas: 

62.1. 1–4 klasėje  fiziniam ugdymui skiriamos 3 pamokos per savaitę, mokiniams; 

64.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

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

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

65.1. Šokio arba teatro ugdymo sritį pasirenka pradinio ugdymo mokytojas. Šiai programai 

įgyvendinti skiriamos 35 pamokos per metus (1 valanda per savaitę); 

65.2. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dailės dalykui ir technologijų 

dalykui skiriamo laiko, t. y. ne mažiau kaip 24 val. (mityba, tekstilė, konstrukcinės medžiagos, 

elektronika (tik 4 kl.)). 

66. informacinės komunikacinės technologijos integruojamos į mokomuosius dalykus 1, 2 ir 

3 klasėse, o 4 klasėje skiriama 1 val. iš pamokų, skirtų mokinio poreikiams tenkinti;            

67. Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojamos programos, 

nurodytos MUP 13 punkte.   

68. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai (grupine 

mokymosi forma kasdieniu mokymosi proceso organizavimo būdu, kai ugdymo valandos trukmė 1 

klasėje – 35 min., 2–4 klasėje – 45 min.: 

 

            Klasės (mokinių  skaičius) 

 

 

Dalykai 

 

1 

(16) 

 

2 

       (17) 

 

3 

       (11) 

 

4 

(15) 

 

Dorinis ugdymas  

(etika) 

1 

 

1 

 

(tikyba) 1 1 1 1 

 Lietuvių kalba  8 7 7  7  

Užsienio kalba (anglų k.)  2  2  2  

Matematika 4 5 4 5 

Pasaulio pažinimas 2 2 2 2 

Dailė ir technologijos 2 2 2 2 

Muzika 2 2 2 2 



Šokis 1 1 1 1 

Fizinis ugdymas 3 3 3 3 

Privalomų ugdymo valandų 

skaičius mokiniui pagal BUP 

23 25 24 25 

Valandos, mokinių ugdymo(si)  

poreikiams tenkinti: 

Skaitymo gebėjimų ugdymas 

 

1* 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Teksto suvokimo ugdymas  1*   

Matematinio mąstymo ugdymas   1*  

Informatinio mąstymo ugdymas    1* 

Neformaliojo švietimo valandos: 
Gitaros studija 

 

1* 

 

 

 

Mano draugas kompiuteris 1* 

 

 

 

Judrieji žaidimai 1* 

 

Mano pasaulis 1* 

 

Dainorėliai 1* 

 

Pastaba. * valandos skirtos NŠ ir mokinių poreikiams tenkinti. 

 

_________________________ 


