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 Užsienyje mokęsis mokinys, pageidaujantis
mokytis Ežerėlio pagrindinėje mokykloje,
priimamas bendra tvarka, pateikęs užsienio
mokykloje įgytus pasiekimus patvirtinančius
dokumentus. 

 Mokykla pagal turimą informaciją (pateiktus
asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius
dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius
su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais),
jei iš užsienio grįžęs mokinys yra
nepilnametis, priima jį mokytis į klasę, kurioje
mokosi jo bendraamžiai arba (ir) į išlyginamąją
klasę (grupę). 

 Jei iš užsienio grįžusio mokinio pateiktų
mokymosi pasiekimus įteisinančių
dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų
paaiškėja, kad jo pasiekimai aukštesni
(žemesni), nei numatyti ugdymo programoje,
pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, mokinys
turi teisę mokytis aukštesnėje klasėje (klase
žemiau). Jei mokinys nepilnametis, mokykla
sprendimą suderina su jo tėvais (globėjais,
rūpintojais).

 Priimant iš užsienio atvykusį mokinį arba
mokinį, Lietuvoje baigusį užsienio valstybės
arba tarptautinės organizacijos pradinio
ugdymo programos ar tam tikrą jos dalį 
 mokykla sudaro jo individualaus ugdymo
planą, parenka mokymosi formą, susitariama
dėl pasiekimų vertinimo, užtikrina mokiniui
reikiamą švietimo arba mokymosi pagalbą.

 Priimant mokinį į mokyklą, žinių ir gebėjimų
patikrinimas (egzaminas, testas ar kt. forma)
nevykdomas.

 2022 m. rugsėjo 1 dieną, mokykloje mokėsi 15
mokinių iš Ukrainos. 

SėkmingoSėkmingo
Starto mūsųStarto mūsų
mokykloje!mokykloje!

  

KONTAKTAI:

Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla,
Kauno gatvė, Nr.19, Ežerėlis, Kauno

rajonas, LT-53387
Tel. (8 37) 53 42 80

El. paštas:  
 ezereliomokykla@gmail.com  

Mokyklos naujienos virtualioje erdvėje:

 Pamokų laikas:
Pirmadieniais - penktadieniais
1 pamoka:  8:00 – 8:45
2 pamoka:  8:55 – 9:40
3 pamoka:  9:50 – 10:35
4 pamoka: 10:55 – 11:40
5 pamoka: 12:00 – 12:45
6 pamoka: 12:55 – 13:40
7 pamoka: 13:50 – 14:35

https://ezereliomokykla.lt/
https://ezereliomokykla.lt/
https://sites.google.com/view/epm-susipazink/kur-kas-randasi?authuser=0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006152714931
https://epmuniforma.lt/


Veikia visos dienos mokykla 1-2 klasių
mokiniams. Organizuojamas mokinių
pavežėjimas mokykliniu autobusu.
Renovuota sporto salė, stadionas, įrengta
gamtamokslinė laboratorija, užsienio
kalbų laboratorija „Robotel",  sensorinis
kambarys.

Pamokos vyksta lietuvių kalba,
sudaromos galimybės dayvauti pamokose
nuotoliniu būdu. 

Mokinių pasiekimai vertinami
dešimtbalėje sistemoje, jie  fiksuojami
elektroniniame dienyne “TAMO”.

 Ežerėlio mokykla įkurta 1933 metų lapkričio
1 dieną. Pagrindinės veiklos rūšys –
bendrasis pradinis ir pagrindinis ugdymas.

 2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, mokykloje
mokosi 179 mokiniai. Yra 10 klasių
komplektų. Dirba 24 mokytojai (10
metodininkų, 7 vyresneji mokytojai, 4
mokytojai su mokytojo kategorija), socialinė
pedagogė, logopedė, psichologė,
bibliotekininkė, 3 mokytojo padėjėjai, 14
techninio personalo darbuotojų,
administraciją sudaro 4 darbuotojai.

 Nuo 2014 rugsėjo 1 dienos mokykloje veikia
Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis
gimnazijos Ežerėlio vidurinio ugdymo
skyrius, kuriame mokosi III ir IV gimnazijos
klasės mokiniai.

Bendros žinios apie
mokyklą

 
 
 

Popchoras 1-4 kl.

Vokalo studija "VIVO"  

Liaudiškų šokių kolektyvo "Sūkurėlis" jaunučių

grupė 2-4 kl.

Dailės būrelis 1-2 kl.

Tapybos būrelis 3-4 kl.

Dailės-dizaino būrelis 5-10 kl.

Rankdarbių būrelis 1-4 kl.

Mažųjų informatikų būrelis 2-3 kl.

Programavimo būrelis 2-4 kl.

Modernaus šokio būrelis 7 kl.

Jaunųjų geografų būrelis 6-10 kl.

Kvadrato būrelis 2-4 kl. 

Kvadrato būrelis 5-6 kl. 

Tinklinio-stalo teniso-smiginio būrelis  5-10 

Krepšinio būrelis 6-10 kl.

 "Jaunųjų krepšininkų treniravimas" 1-6 kl.

 "Keramikos dirbtuvės" 1-8 kl.

Mokykloje didelis dėmesys skiriamas      
 meniniam ugdymui ir sportinei veiklai.

Veikia 15 būrelių:

Neformaliojo Vaikų švietimo programos mokykloje

(NVŠ):

Sporto mokyklų programos mokykloje - 

Kauno r. Sporto mokykla "Futbolas"



 School admission policy
for children from abroad

 
 
 

The school virtual tour
The Facebook page
The school uniform

https://ezereliomokykla.lt 
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Kaunas regionKaunas region
Ežerėlis basic schoolEžerėlis basic school
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  Admission of pupils from abroad follows the
general procedure when the pupil presents the
documents confirming his/her achievements
in the foreign school. 

 The school administration analyses the
available information (documents proving the
person's experience and achievements, taking
into account his/her age, interviews with the
pupil and his/her parents/guardians), and
makes a decision to which grade to admit
them.

 If the documents, interviews and other
evidence provided by the pupil who comes
from abroad show that their performance is
higher (lower) than that of their peers, they
shall be admitted to a higher grade. If the pupil
is a junior, the school shall reach the decision
after a discussion with the pupil's
parents/guardians/careers.

 When admitting a pupil from abroad, the
school shall draw up an individual education
plan for the pupil, select the form of learning,
agree on the assessment of achievements, and
provide the pupil with the necessary
educational or learning support.

 No examination (examination, test or other
form) of knowledge and skills shall be carried
out at the time of admission to the school.

 There are 15 pupils from Ukraine (last update 1
September 2022).

Have a greatHave a great
start in ourstart in our

schoolschool!!
  

CONTACTS:
Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla,

Kauno gatvė, Nr.19, Ežerėlis, 
Kauno rajonas, LT-53387

Tel. (8 37) 53 42 80
email:   ezereliomokykla@gmail.com  

Please visit our school webpage:

Lesson time:
Mondays to Fridays:
Lesson 1:  8:00 – 8:45
Lesson 2: 8:55 – 9:40
Lesson 3: 9:50 – 10:35
Lesson 4: 10:55 – 11:40
Lesson 5: 12:00 – 12:45
Lesson 6: 12:55 – 13:40
Lesson 7: 13:50 – 14:35

https://sites.google.com/view/EPM-susipazink/?pli=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006152714931
https://ezereliomokykla.lt/epm-uniforma/
https://ezereliomokykla.lt/
https://ezereliomokykla.lt/


 Ežerelis School was founded on 1 November
1933. The School provides general primary
and basic education.

 Currently there are 179 pupils and 10 sets of
grades. There are 24 qualified school subject
teachers, a social pedagogue, a speech
therapist, a psychologist, a librarian, 3
teaching assistants, 14 technical staff, and 4
administrative staff.

 Since 1 September 2014, the school has run a
department of VDU Ugnė Karvelis
Gymnasium. The department provides
general secondary education for pupils aged
17-19  (3rd and 4th gymnasium grades).

The school offers whole-day schooling for
primary pupils (grades 1-2). Transportation
by school bus is organized for pupils living in
remote areas. The school has a renovated
sports hall, a stadium, a science laboratory, a
foreign language laboratory "Robotel", and a
sensory room.

The main language used at school is
Lithuanian, pupils can learn English and
Russian, too. Lessons are organized face-to-
face; upon need, there are possibilities to
organize distance learning. 

Pupils' achievements are formally assessed
and evaluated with marks in a ten-point
system. Information for parents and
teachers is available in the electronic record
diary "TAMO" .

Basic facts about the school
 
 

The school places great emphasis on artistic
education and sports activities

There are 15 extracurricular clubs:

Pop choir (grades 1-4 ).

Vocal studio "VIVO"  

Folk dance group "Sūkurėlis" (grades 2-4).

Art group (grades 1-2)

Painting group (grades 3-4)

Art-design club (grades 5-10)

Handicraft group (grades 1-4)

Junior IT Club (grades 2-3)

Programming club (grades 2-4)

Modern dance club (grade 7)

Young Geographers' Club (grades 6-10)

Squares Club (grades 2-4) 

Square Club (grades 5-6)

Volleyball, table tennis and soccer club (grades 5-10) 

Basketball club (grades 6-10)

Non-formal education programmes for children:

 " Young Basketball Players" (grades 1-6)

 "Ceramics Workshop" (grades 1-8)

Sport program Football" at school is organized by the

Kaunas District Sports School.

https://www.tamo.lt/

