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2019–2020 MOKSLO METŲ  

KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS   

UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

            

1. 2019–2020 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau – Mokyklos) ugdymo 

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

programos ją pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir neformaliojo vaikų 

švietimo programų įgyvendinimą mokykloje. 

2. Ugdymo planas apibrėžia Pradinio ugdymo programos įgyvendinimo nuostatas, kuriomis 

vadovaudamasi mokykla savarankiškai bei tikslingai, atsižvelgdama į bendruomenės poreikius, 

planuoja ir organizuoja pradinį ugdymą.    

3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:              

3.1. Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas, vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu.  

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

3.3. Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. 

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

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 

minučių. 

3.5. Ugdymo proceso intensyvinimas – dalyko bendrojoje programoje numatytus pasiekimus 

pasiekti per trumpesnį laikotarpį, nei numatyta Bendruosiuose ugdymo planuose. 

3.6. Kūrybinės dirbtuvės - mokymosi procesas, kuomet teorinių ir praktinių žinių kompleksas 

yra orientuotas į mokinių kultūrinių, komunikacinių, meninių, kūrybinių, technologinių ir verslumo 

kompetencijų ugdymą ir jų pritaikymą praktiškai. 

3.7. 4I: 

3.7.1. Integruotas ugdymas – ugdymo/mokymo metodas, pagrįstas mokomųjų dalykų jungimu 

pagal temas, reiškinių tyrimu ir aptarimu (teminiu integravimu). Integruotas ugdymas leidžia 

sudaryti vientisą pasaulio vaizdą, susieti dalykinius gebėjimus (apimamos visos pradinio ugdymo 

disciplinos) ir bendruosius gebėjimus – vaiko saviraišką, bendravimo įgūdžius, mokėjimą mokytis, 

kūrybiškumą ir kt. 

3.7.2. Inžinerinis ugdymas - apibrėžia inžinerinio ugdymo turinį ir yra skirta nuosekliai, 

sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių inžinerinės kompetencijos pradmenis, suteikiant jiems 

reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusių su 

inžinerinėmis profesijomis ir inžinerine kūryba. 

3.7.3. Informatinis ugdymas – procesas, kai formuojamas gebėjimas atpažinti ir formuluoti 

įvairias aplinkos problemas (uždavinius), logiškai organizuoti ir analizuoti duomenis, pavaizduojant 

juos modeliais, įvertinti problemos išsprendžiamumą ir automatizuoti jos sprendimą naudojant 

šiuolaikines technologijas. 

3.7.4. Intelektualioji savikūra - procesas, kai pedagogai leidžia vaikui pačiam būti atsakingam 

už savo mokymosi planavimą, organizavimą ir pasiekimus pamokoje, t. y. leidžia būti savivaldžiai 

besimokančia asmenybe, kuri geba mokytis, suvokti savo, kaip besimokančiojo, unikalumą, 

pasirinkti šį unikalumą atitinkančias mokymosi strategijas, kelti mokymosi tikslus ir vertinti jų 

pasiekimo lygmenį – mokytis gyvenimui. 

3.8. Projektinė veikla - mokymosi metodas, kuris skatina mokinius mokymąsi sieti su tikrove, 

ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratintis dirbti grupėje kartu su kitais, sprendžiant vieną 

visiems aktualią problemą. Šiuo metodu galima mokytis vieno dalyko, bet dažniausiai jis peržengia 

vieno dalyko ribas, ypač tada, kai sprendžiamos realios problemos. 

3.9. Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  
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II SKYRIUS  

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

4. Mokyklos 2019–2020 mokslo metų pradinio ugdymo planas parengtas vadovaujantis 

Bendruoju ugdymo planu, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl 

2019-2020 ir 2020-2021mokslo metų Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 

patvirtinimo“, 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, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais ir mokyklos strateginiu planu. 

5. Mokykla, rengdama ugdymo planą, rėmėsi švietimo stebėsenos, nacionalinių ir tarptautinių 

mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo informacija, mokyklos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenimis.   

6. Rengiant mokyklos pradinio ugdymo planą, mokyklos vadovo įsakymu buvo sudaryta darbo 

grupė, į kurią bendradarbiavimo pagrindais įtraukti mokytojai, mokyklos administracijos, mokyklos 

Vaiko gerovės komisijos atstovai, tėvai.  

7. Parengtame vienerių metų ugdymo plane mokykla nustatė pradinio ugdymo programos 

įgyvendinimo nuostatas, atspindinčias pradinio ugdymo organizavimo specifiką mokykloje, dėl 

kurių susitarta mokyklos bendruomenėje, savivaldos institucijose.   

     

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ    
  

8. 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso 

trukmė – 175 ugdymo dienos. Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena ugdymo proceso 

pradžia mokyklos sprendimu nukelta į rugsėjo 2 d. 

9. Mokslo metai skirstomi trimestrais:  

I trimestras 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2019 m. lapkričio  30 d. (iš viso 60 mokymosi dienų) 

II trimestras 2019 m. gruodžio 1 d. – 2020 m. kovo 15 d. (iš viso 60 mokymosi dienų) 

III trimestras 2020 m. kovo 16 d. – 2020 m. birželio 5 d. (iš viso 63 mokymosi dienos)  

10. Mokiniams skiriamos atostogos:  

Rudens  2019-10-28–2019-10-31     

Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23–2020-01-03     

Žiemos 2020-02-17–2020-02-21 

Pavasario (Velykų) 2020-04-14–2020-04-17      

 

11. Vasaros atostogų pradžią nuo birželio 8 d. nustatė mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos 

taryba ir Kauno m. savivaldybės švietimo skyriumi. III trimestrą 2 dienas intensyvinamas ugdymo 

procesas tam panaudojant ugdymui skirtą bendrojo ugdymo plane numatytą laiką birželio 8 d. ir 

birželio 9 d. 

12. Mokykla, rengdama ugdymo planą, nusprendė organizuoti motyvuojantį, patrauklų ir 

prasmingą ugdymo procesą ir susitarė dėl 2019–2020 mokslo metų 10 ugdymo dienų organizavimo 

ir vykdymo:  
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12.1. Mokykla organizuoja mokyklos bendruomenės renginius, trunkančius visą darbo dieną. Ši 

veikla skirti burti mokyklos bendruomenę, kartu pasidžiaugti bendros veiklos procesu bei rezultatais. 

 

2019-09-02 Mokslo metų pradžios šventė. 

2019-12-20 Mokyklos bendruomenės Kalėdų šventė. 

2020-01-24 Mokyklos šokio festivalis. 

2020-02-14 Pagarbos akcija Vasario 16-osios signatarams. 

2020-03-10 Festivalis „Dainuojanti klasė“. 

2020-05-22 Mokyklos bendruomenės sveikatingumo ir sporto šventė. 

2020-06-05 Mokslo metų pabaigos šventė. 

 

12.2. Mokytojos savo veiklos programose ir teminiuose planuose suplanuoja 3 ugdymo proceso 

dienas, kurios skiriamos kultūrinei, pažintinei, socialinei veiklai iš Kultūros paso programos. Ši 

veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų. 

 

2019 m. spalio mėn. Kultūros paso edukacijos. 

2020 m. balandžio mėn. Kultūros paso edukacijos. 

2020 m. gegužės mėn. Kultūros paso edukacijos. 

 

13. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios 

dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams 

vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus Lietuvos higienos 

normos HN 21:2017 reikalavimus, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis „Dėl 

ugdymo proceso koregavimo šiltuoju metų laiku“.  

14. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Sprendimus dėl ugdymo 

proceso koregavimo, įskaičiavimo / neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių derina su mokyklos 

taryba ir Kauno m. savivaldybės švietimo skyriumi. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

15. Mokykloje pradinių klasių mokytojoms suteikta galimybė Bendrosios programos tikslų siekti, 

ugdymo turinį formuojant pagal dalykus ir/arba integravus atskirų ar visų ugdymo dalykų 

programas. 

15.1. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį, susitarė: 

15.1.1. mokytoja ekspertė Giedrė Šliumpienė (2c) organizuoja integruotą ugdymą visus 2019-

2020 mokslo metus naudodamasi „Vaivorykštės“ vadovėliais ir kitomis šio komplekto priemonėmis, 

planuodama ugdymo laiką, išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas ugdymo valandas. 

15.1.2. formuodama 2c klasės integralų  klasės ugdymo turinį, mokytoja numato dienos ugdymo 

proceso pradžią ir pabaigą, preliminarų ugdymo veiklų laiką.   

15.2. Kitos pradinių klasių ir dalykų mokytojos, formuoja/kuria integralų ugdymo turinį 

(nesuskaidytą į atskirus dalykus) 1 kartą per mėnesį: 

15.2.1. teminiuose planuose numato dalykų programų ir integruoto ugdymo turinio įgyvendinimą 

- integruoto ugdymo laikotarpius (pvz., integruotai ugdoma dieną, savaitę ar kitą laikotarpį), ugdymo 

sričiai ar dalykui skiriant proporcingą ugdymo valandų skaičių; 

15.2.2. dirba taikydamos integralaus ugdymo turinio elementus ir integravimo būdus atsižvelgiant 

į poreikius ir mokinių pageidavimus (numatyti ugdymo(si) pasiekimai, kompetencijos, aktualios 

temos, problemos, iškelti ugdymo tikslai ir kt.); 
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15.2.3. planuodamos ugdymo laiką, išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas ugdymo 

valandas ar numato ugdymo laiką minutėmis per savaitę. 

16. Kai pradinių klasių ir dalykų mokytojos neorganizuoja integralaus ugdymo, ugdymo procesas 

organizuojamas pamokos forma arba kitomis ugdymo organizavimo formomis: 

16.1. ugdymo procesą organizuojant pamoka ugdymo valandos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2–4 

klasėse – 45 min. Jis numatytas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai “ patvirtinimo“; 

16.2. procesas bent kartą per mėnesį organizuojamas kita organizavimo forma ne mokykloje, bet 

už jos ribų (pvz., muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.). Tai atsispindi 

mokytojų veiklos ir teminiuose planuose, tėvai informuojami iš anksto.  

17. Ugdymo programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti 2019–2020 mokslo 

metais skiriamos ugdymo valandos: 

 

Dalykai 
1–4 klasėms skiriamos  

ugdymo valandos 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 140 

Lietuvių kalba (gimtoji) 1015 

Užsienio kalba  210 

Matematika 630 

Pasaulio pažinimas 280 

Dailė ir technologijos 280 

Muzika 280 

Fizinis ugdymas 420 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti  175 

Iš viso Bendrajai programai įgyvendinti 3430 

Neformaliojo švietimo valandos    280 

 

18. Atsižvelgiant į iškeltus ugdymo tikslus, mokyklos ar atskiros (-ų) klasės (-ių) mokinių 

mokymosi pasiekimus, mokinių ugdymosi poreikius, mokykla pasirinko:  

18.1. 2019–2020 mokslo metais paskirti ugdymo dalykams klasei vieneriems metams ugdymo 

valandų skaičių: 

 

Dalykai  1 klasė  2 klasė  1–2 klasė  3 klasė  4 klasė  3–4 

klasė  

Iš viso 

skiriama 

ugdymo 

valandų  

Dorinis ugdymas 

(tikyba arba etika)  

35  35  70 35  35  70  140 

Lietuvių kalba (gimtoji)  280  245  525 245  245  490  1015 

Užsienio kalba - 70  70  70 70  140  210 

Matematika  140 175 315 140 175  315  630 

Pasaulio pažinimas  70  70  140  70  70  140  280 

Dailė ir technologijos  70  70  140  70  70  140  280 

Muzika  70  70  140  70  70  140  280 

Fizinis ugdymas 105  105 210 105  105  210  420 

Neformaliojo švietimo 

valandos  

70  70  140 70  70  140 280 
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18.2. Bendrosios programos ugdymo dalykams skirti ugdymo valandas per savaitę kiekvienam 

klasių komplektui: 

 

19. Ugdymo valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų skaičius 

visiems klasės mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, 

neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, dalyko, kuriam mokyti 

klasė dalijama į grupes, ugdymo valandos. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skirta mokinių 

asmeninėms, socialinėms, edukacinėms kompetencijoms ugdyti per pasirinktą  meninę, sportinę ir 

kitą veiklą. 

20. Valandos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti paskirtos, įvertinus mokinių ugdymosi 

poreikius, atsižvelgus į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas. 

Siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės mokyklos bendruomenėje susitarta valandas naudoti: 

20.1.  programai „Kūrybinės dirbtuvės 4I“ įgyvendinti skiriant 1-2 klasių mokiniams po 1 

ugdymo valandą per savaitę (priedas Nr. 1, 2). 4I programa apima integruotą, informatinį, inžinerinį 

ugdymą ir individualią mokinio savikūrą (priedas Nr. 3). Programai „Kūrybinės dirbtuvės 4I“   

įgalina mokytojus tikslingai ir veiksmingai taikyti inovatyvius mokymo(si) metodus ir IKT 1-2 

klasėse bei sudaryti prielaidas kūrybiškam ir rezultatyviam mokinių mokymuisi klasėje; 

20.2.  rašymo įgūdžiams gerinti atsižvelgiant į 2 kl. NMPP rezultatus, papildomai skiriant 3 klasių 

mokiniams 1 ugdymo valandą per savaitę; 

20.3. kalbai mokyti, papildomai skiriant 4 klasių mokiniams 3-iąją ugdymo valandą per savaitę. 

21. Mokykla mokslo metų pabaigoje nustačiusi praėjusių mokslo metų neformaliojo vaikų 

švietimo veiklos kokybę ir įvertinusi ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo 

poreikius, numatomus ugdymo prioritetus dėl mokinių pasiekimų gerinimo ir bendrųjų kompetencijų 

ugdymo, siūlo mokiniams rinktis iš 7 neformaliojo švietimo programų. Viena iš jų – trečiokams ir 

ketvirtokams skirta programa „Kūrybinės dirbtuvės 4I“ pažengusiems - parengta derinant 

Bendrosios programos dalykų programų ir neformaliojo švietimo turinį bei siekiant pagerinti 

mokinių pasiekimus. Taip siekiama neformaliojo švietimo veiklose išlaikyti ne mažesnį mokinių 

užimtumą nei ankstesniais mokslo metais. 

Dalykai Dalyko savaitinių valandų skaičius klasėse 

1 abc 2 abc 3 abc 4 abc 

Dorinis ugdymas (tikyba ir/ar etika)  1 1 1 1 

Lietuvių kalba  8 7 7 7 

Anglų kalba  - 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 

Fizinis ugdymas 2 2 2 2 

Šokis 1 1 1 1 

Ugdymo valandų skaičius iš viso 22  24  23  24 

Valandos, skiriamos mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti 
1 1 1 

1*/6 

Anglų k. 

Iš viso: 23 25 24 25 
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22. 2019–2020 mokslo metais neformaliajam švietimui dvylikai 1–4 klasių skiriama 24 ugdymo 

valandos per savaitę: 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Valandų skaičius 

per savaitę 

Klasių grupės 

1. Sportinių žaidimų klubas „Olimpinė karta“ 4 1 – 4 

2. Meninės išraiškos studija „Nuojauta“ 4 1 – 4 

3. Šachmatų klubas 3 1 

4 Žurnalistų klubas „Panemuniukas“ 2 1 – 4 

5. „Kūrybinės dirbtuvės 4I“ pažengusiems  6 3 - 4 

6. Mažųjų išminčių mokyklėlė 3 1 – 2 

7. Bendravimo valanda „Aš tikiu“ 2 3 - 4 

Iš viso 24 

 

23. 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 2011 m. liepos 5 d. įsakymu V-1214 „Dėl 

Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų 

kriterijų aprašo patvirtinimo pakeitimo“.  

24. Neformalųjį vaikų švietimą susitarta organizuoti ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų, planuose 

numatyti veiklų intensyvumą, periodiškumą, trukmę.  

25. Mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba, nustatė, kad mokinių skaičius neformaliojo 

švietimo grupėje turi būti ne mažiau kaip 12 mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo programose 

dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre. 

26. Neformaliojo vaikų švietimo programos per mokinių atostogas nevykdomos.  

27. Atsižvelgdama į pradinio ugdymo bendrojoje programoje numatytą turinį ir mokinių poreikius 

bei amžių, mokykla priėmė sprendimą dėl pamokų, skirtų mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, 

kūrybinei veiklai, skaičiaus: 

 

Klasės Pamokų skaičius Veikla 

  I klasėje 10 Edukacinė veikla Kauno m. muziejuose. 

10 Gamtos stebėjimai mokyklos kieme, Panemunės šile. 

5 Mokymasis virtualiose mokymosi aplinkose. 

10 Kūrybinių projektų įgyvendinimas. 

 II klasėje 10 Edukacinė veikla Lietuvos muziejuose. 

10 Gamtamokslinė veikla mokyklos kieme, šiltnamyje. 

10 Mokymasis virtualiose mokymosi aplinkose. 

10 Kūrybinių projektų įgyvendinimas. 

III klasėje 15 Kultūrinė - pažintinė veikla. 

10 Gamtamoksliniai tyrinėjimai mokyklos laboratorijoje. 

10 Mokymasis virtualiose mokymosi aplinkose. 

10 Kūrybinių projektų įgyvendinimas. 

IV klasėje 15 Kultūrinė - pažintinė veikla. 

10 Gamtamoksliniai tyrinėjimai mokyklos laboratorijoje. 

10 Mokymasis virtualiose mokymosi aplinkose. 

15 Kūrybinių projektų įgyvendinimas. 

 

28. Ugdymo procesas bent kartą per mėnesį organizuojamas ne mokykloje, bet už jos ribų. 

Mokykla, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, sudaro galimybes mokiniams lankytis 

muziejų, bibliotekų, aplinkotyros centrų organizuojamose programose ir renginiuose. Tai atsispindi 

mokytojų veiklos ir teminiuose planuose, tėvai informuojami iš anksto. 
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29. Mokiniui, kuris mokosi  pagal pradinio ugdymo programą, pažintinė, kultūrinė, meninė, 

kūrybinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso dalis. 

30. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio 

stebėsena. Remiantis turimais duomenimis, jeigu reikia, koreguojamas ugdymo procesas. Sudarant 

pamokų tvarkaraščius siekiama, kad 1-4 klasių mokinių mokymosi krūvis per savaitę būtų optimalus 

ir paskirstytas proporcingai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuoja ir vykdo mokinių 

mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną, kontroliuoja, kad mokiniams per 

dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Mokytojai apie kontrolinį darbą 

mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų 

nerašomi. 

31. Mokyklos tarybos ir Mokytojų tarybos bendru sutarimu mokiniams skiriamos užduotys į 

namus. Pedagogai įsipareigojo užtikrinti, kad užduotys: 

31.1. atitiktų mokinio galias; 

31.2. būtų naudingos tolesniam mokymuisi; 

31.3. nebūtų užduodamos savaitgaliams; 

31.4. nebūtų užduodamos atostogoms. 

32. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose, nuspręsta 

sudaryti sąlygas jas atlikti mokykloje po pamokų. 

33. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir pasiekti kuo 

aukštesnių pasiekimų. Mokykla užtikrina sisteminę švietimo pagalbą, kuri apima:  

33.1 žemų pasiekimų prevenciją (iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis 

jų išvengti); 

33.2  intervenciją (sprendžiant iškilusias problemas, kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių 

praleido dalį pamokų; kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai ir 

mokinys nedaro pažangos); 

33.3 žemų pasiekimų kompensacines priemones (suteikiant tai, ko mokiniai negali gauti 

namuose).  

34. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo(si) procesą ir/ar teikiama po pamokų. Mokymosi 

pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) 

užduotis, metodikas ir kt. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus ir galimas jų priežastis 

informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu su 

jais sprendžiamos žemų mokymosi pasiekimų  problemos. 

35. Mokykla organizuojant gabių mokinių ugdymą: 

35.1. mokykla bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba, atpažįstant gabius vaikus; 

35.2. mokytojai pastebėję gabius mokinius, kuria jiems individualizuotas užduotis, dirba 

papildomai su jais po pamokų (gavus tėvų, globėjų sutikimus); 

35.3. gabūs mokiniai nukreipiami į mokykloje veikiančią Mažųjų išminčių mokyklėlę, kurioje 

lavina gebėjimus atlikdami specialiųjų modulių užduotis, skirtas didelį mokymosi potencialą 

turintiems mokiniams. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

36. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ir Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433; 

37. 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. Planuodamos 1 klasės mokinių 

pasiekimus ir vertinimą, mokytojos susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis 

rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma.    
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38. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, 

apibendrinamasis vertinimas:  

38.1. 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; 

38.2. 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:  

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

diagnostinio vertinimo būdai: projektiniai, kontroliniai darbai, testai. Per dieną susitarta 

neorganizuoti daugiau nei vieną diagnostinį darbą; 

38.2.2. informacija apie mokymosi pasiekimus (kontrolinių darbų, testų ir kitų užduočių atlikimą) 

mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, bet lygiai nenurodomi. Tėvai 

(globėjai) kviečiami į atvirų durų dienas, susitikimus su klasių ir dalykų mokytojais, individualius 

pokalbius; 

38.2.3. mokytojai susitarė, jog vertinimo informacija kaupiama mokinio darbų aplanke, 

fiksuojama vertinimo apraše (baigiant pradinio ugdymo programą).   

38.3. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo programos 

pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami, vertinant mokinio per pusmetį padarytą 

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

įrašomi:  

38.3.1. pradinio ugdymo elektroniniame dienyne: 

38.3.1.1. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas 

ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). 

Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“; 

38.3.1.2. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje Dienyno skiltyje, nurodoma padaryta 

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

38.4. baigus pradinio ugdymo programą, ketvirtųjų klasių mokiniams rengiama Pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo pažyma. Vadovaujantis nuo 2018 m. gegužės 

25 d. pradėtu taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679, Pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo pažyma atiduodama mokinio tėvams. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ 

PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

39. Ugdymo sričių programų įgyvendinimas:    

39.1. Dorinis ugdymas:   

39.1.1. 2019-2020 mokslo metais 1 – 4 klasių mokiniams dėstomas vienas iš dorinio ugdymo 

dalykų - tikyba; 

39.2. Kalbinis ugdymas: 

39.2.1.  siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimus susitarta ugdyti ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas 

(naudojant mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui ugdyti, kreipiant dėmesį į 

kalbinę raišką ir rašto darbus). Mokytojams ir mokiniams siekti Bendrojoje programoje numatytų 

ugdymo(si) pasiekimų, kompetencijų, ieškoti aktualių temų, problemų sprendimo būdų padeda ir 

mokyklos biblioteka (priedas Nr. 4). 

39.2.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

39.2.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos 

metais; 

39.2.2.2. tėvai (globėjai) parinko mokiniui vieną (anglų) iš pasiūlytų dviejų Europos kalbų – anglų 

ir vokiečių kalbų.  
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39.2.2.3. anglų kalbai mokyti 2-4 klasės dalijamos į grupes, nes visose klasėse yra ne mažiau nei 

20 mokinių ir mokykla turi pakankamai mokymo lėšų.    

39.3. Įgyvendinant socialinį ir gamtamokslinį ugdymą, Mokytojų taryboje susitarta ir mokytojos 

teminiuose planuose suplanavo:  

39.3.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skirti 1/2 pasaulio pažinimo dalykui numatyto 

ugdymo laiko, t.y. 35 pamokas. Iš jų 17 pamokų bus panaudota ugdytis praktinius gamtamokslinius 

gebėjimus. Numatyta organizuoti praktinį ugdymą atliekant tyrimus naujoje mokyklos laboratorijoje, 

lauko klasėse, darže, už mokyklos ribų (parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.); 

39.3.2. socialiniams gebėjimams ugdytis skirti 1/4 pasaulio pažinimo dalyko laiko, t.y. 17 

pamokų, ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 

aplinkoje (lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.). 

39.4. Matematinis ugdymas:   

39.4.1. organizuojant matematinį ugdymą susitarta vadovautis ne tik Bendrosios programos 

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

rekomendacijomis, bent 1 kartą per savaitę naudoti informacines komunikacines technologijas, 

skaitmenines mokomąsias priemones.  

39.5. Fizinis ugdymas: 

39.5.1. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, Mokytojų taryboje susitarta 

ugdymo proceso metu kasdien (jei leidžia oro sąlygos) organizuoti dvi judriąsias 30 minučių 

trukmės pertraukas mokyklos kieme.  

39.5.2. nutarta 1-4 klasėse įgyvendinti šokio programą, skiriant vieną ugdymo valandą iš fizinio 

ugdymo dalykui ugdymo plano skiriamų ugdymo valandų per savaitę. 

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

39.6.1. technologiniam ugdymui susitarta skirti ne mažiau kaip 1/3 dalykui ir technologijų dalykui 

skiriamo laiko, t.y. 23 pamokas; 

40. Siekiant mažesnio mokinių mokymosi krūvio susitarta, jog mokiniai, kurie mokosi pagal 

neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (pvz., dailės, 

muzikos, sporto) derančias su Bendrųjų programų turiniu, vadovaujantis neformaliojo ugdymo 

įstaigos pažymomis direktoriaus įsakymu atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių 

pamokų (ar jų dalies) lankymo. Jei mokinys išleidžiamas iš pamokų, už vaiko saugumą atsako 

mokinio tėvai. Mokiniai, atleisti nuo dailės, muzikos ar kūno kultūros pamokų, per kiekvieną 

trimestrą privalo atlikti bent vieną su dalyko mokytoju sutartą užduotį, kuri įvertinama trimestro 

pasiekimu. 

41. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

41.1. į Bendrosios programos turinį integruota bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių 

ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, 

Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai (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“, 11 priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“); 

41.2. Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa integruojama į pasaulio pažinimo ir kūno kultūros pamokas; 

41.3. Etninės kultūros ugdymas integruojamas į šokio ir muzikos pamokas; 

41.4. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“, 

integruojama į pasaulio pažinimo pamokas; 

41.5. Mokytojų taryboje susitarta, jog mokykla 2019-2020 mokslo metais nuosekliai įgyvendins 

ilgalaikę pasirinktą prevencinę programą "Antras žingsnis", kurią integruos į etikos pamokas. Tai - 

socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Ši programa pasirinkta 

atsižvelgiant į LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 30 d. raštą Nr. SR – 3013 „Dėl 

prevencinių programų įgyvendinimo mokyklose“ ir rekomendacijas, patvirtintas LR švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“; 
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41.6. Mokykloje nuosekliai įgyvendinama Informatinio ugdymo programa. Informacinės 

komunikacinės technologijos  t.y. nešiojami ir planšetiniai kompiuteriai, išmanusisį SAMSUNG 

Smart class komplektas, interaktyvios SMART lentos, frontalinės apklausos pulteliai OptiVote, 

dokumentų kameros Lumens, atviri skaitmeniniai  ištekliai, mokymo(si) aplinkos ir edukacinės 

priemonės, ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė įvairių dalykų pamokose. 

Remiantis Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenimis  ir 

Turinio apimtis. 1–2 klasės , Turinio apimtis. 3–4 klasės  kartą per savaitę ugdomas informatinis 

mąstymas ir gebėjimas naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant įgyti skaitmeninės 

kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus. 

Informatinis mąstymas, programavimo ir algoritmavimo įgūdžiai ugdomi panaudojant mokyklos 

IKT priemonių bazę bei  priemonės: „ScratchJr“, „Scratch“, „Scootie Go!“, „LEGO robotai“, „Bebro 

kortelės“, „Informatika be kompiuterio“, „Code.org“, „CodeMonkey“ir kt. Informatinio ugdymo 

programa vykdoma Išmaniojoje klasėje naudojant klasės valdymo sistemą arba kompiuterių klasėje 

klasių mokytojoms bendradarbiaujant su IKT specialistu. 

41.7. Mokytojų taryboje susitarta, jog mokykla 2019-2020 mokslo metais nuosekliai įgyvendins 

Inžinerinio ugdymo programą. Inžinerinio ugdymo programa bus vykdoma kūrybinių dirbtuvių ir 

projektinės veiklos metodais. Mokykla, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteiks 

mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias, dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę 

kompetenciją, padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie 

postmodernaus pasaulio pokyčių. Ugdytis inžinerinę kompetenciją, kurios esminis gebėjimas yra 

pažinti, atpažinti, tyrinėti inžinerinio turinio (procesų, elementų, produktų sandaros ir sąveikos) 

situacijas, problemas, užduotis; gebėti atpažinti inžinerinių įgūdžių pritaikymą kasdieninėje žmogaus 

veikloje; mokytojui padedant atlikti ir pristatyti nesudėtingus tyrimus, inžinerines kūrybines užduotis   

turės galimybę visi 1-4 kl. mokiniai. Tam bus naudojamos valandos, skirtos mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti (1-2 kl.) ir neformaliojo švietimo valandos (3-4 kl.). Mokiniams 2019-2020 

mokslo metais taip pat bus tikslingai siūlomos neformaliojo švietimo programos, praplečiančios 

inžinerinę kompetenciją, tai: STEAM, šachmatai, keramika. Be to, numatyta organizuoti su 

inžineriniu ugdymu susijusias edukacines išvykas ir Kultūros paso edukacijas. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

42. Mokykla, rengdama Mokyklos ugdymo planą, atsižvelgė į mokinių, kuriems reikalinga 

pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės 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“.  

43. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė) teikiama 

vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 „Dėl Psichologinės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-

1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

https://informatika.ugdome.lt/wp-content/uploads/2018/09/Informatika.-Priešmokyklinis-ir-pradinis-ugdymas.-2018-08-20.pdf
https://informatika.ugdome.lt/wp-content/uploads/2018/09/Turinio-apimtis.-1-2-klasės.-2018-09-13.pdf
https://informatika.ugdome.lt/wp-content/uploads/2018/09/Turinio-apimtis.-3-4-klasės.-2018-09-13.pdf
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44. Organizuojant mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymą, mokykla atsižvelgė į mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, 

vidutiniai, dideli ir labai dideli). 

45. Planuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokykla atsižvelgė į:         

45.1. turimas mokymo lėšas; 

45.2. lėšas, skirta švietimo pagalbai teikti; 

45.3. ugdymosi erdves. 

46. Mokykloje nesant švietimo pagalbos specialistų, nuspręsta specialiųjų poreikių mokiniams 

organizuoti švietimo pagalbą pedagoginėje psichologinėje tarnyboje arba pirkti švietimo specialistų 

paslaugas iš kitų įstaigų pagal nustatytus įkainius, suderinus tai su Kauno m. savivaldybės švietimo 

skyriumi. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS  

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

47. Mokykla kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro individualų 

ugdymo planą, kuriame nurodomos bendrosios ir pritaikytos programos, švietimo pagalbos teikimas, 

specialiosios pratybos ir pamokos, kitų specialistų teikiama pagalba.  

48. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymosi 

pasiekimus, prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus 

tikslus ir jų siekti.  

49. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojui, mokiniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo pagalbos specialistams.  

50. Siekiant stebėti individualią mokinio pažangą ugdymo procese, sutarta individualiame 

ugdymo plane apibrėžti individualius sėkmės kriterijus, numatyti mokinio ir mokinio tėvų (globėjų, 

rūpintojų) indėlį į mokinio mokymąsi ir kt. 

51. Mokinio individualus ugdymo planas turi būti periodiškai peržiūrimas ir, jeigu reikia, 

koreguojamas. 

52. Organizuojant mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, ugdymą, teikiama logopedo 

pagalba vidutinių ir nedidelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams: 

52.1. skiriamos specialiosios pamokos tarčiai, kalbai ir klausai lavinti; 

52.2. mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, individualioms ir grupinėms 

specialiosioms logopedo pratyboms 1–4 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę. 

53. Mokyklos Vaiko geros komisija, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio ugdymosi reikmes, per 

mokslo metus gali keisti grupinių pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų pamokų skaičių,   

nustatytą laikotarpį intensyvinti teikiamą specialiąją pedagoginę ar švietimo pagalbą. 

  

SUDERINTA 

Kauno Panemunės pradinės mokyklos 

tarybos 2019 m. gegužės mėn. 14 d. 

nutarimu (prot. Nr.5) 


