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1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:  

„10. Mokyklos ugdymo turinys įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – UP aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2008 m. rugpjūčio 

26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio UP), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros 

mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Geros mokyklos koncepcija), BUP, Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus 

aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), Vilniaus karaliaus Mindaugo 

mokyklos Nuotolinio mokymo(si) organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašu, patvirtintu 

direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-131 ir kt.“ 

 

2. Pakeičiu 11.1.2.  punktą ir jį išdėstau taip:  

„11.1.2. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 167 ugdymo dienos, 5-8 klasių  

mokiniams – 177 ugdymo dienos. 

 

3. Pakeičiu 11.1.3.  punktą ir jį išdėstau taip:  

„11.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16  d. – kovo 27 d.    

Vasaros atostogos:  

1-4 klasės 

5-8 klasės 

 

2020 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d. 

2020 m. birželio 22  d. – rugpjūčio 31 d. 

 

4. Pakeičiu 12  punktą ir jį išdėstau taip:  
„12. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. 

1-asis: 2019–2020 m. m. 

1-asis: 2020–2021 m. m. 

 rugsėjo 2 d.– sausio 24 d.  

 rugsėjo 1 d.– sausio 22 d. 

2-asis: 2019–2020 m. m.  sausio 25 d.– birželio 5 d. (1-4 klasėms),  

 sausio 25 d.– birželio 19 d. (5-8 klasėms) 

2-asis: 2020–2021 m. m.  sausio 23 d.– birželio 8 d. (1-4 klasėms), 

 sausio 23 d.– birželio 22 d. (5-8 klasėms) 

Klasės Ugdymo proceso laikotarpis Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis 1-4 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. birželio 5 d. 34 

5-8 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. birželio 19 d. 36 

 



 

5. Pakeičiu 41  punktą ir jį išdėstau taip:  

„41. Pažintinei veiklai 2019–2020 m. m. skiriama 4 ugdymo proceso dienos, 2020–2021 m. 

m. skiriama 10 ugdymo proceso dienų.“  

 

6. Pakeičiu 41.1.  punktą ir jį išdėstau taip:  

„41.1.  2019 - 2020 m. m. 

Eil. 

Nr. 

 

Pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos 

Mokslo metų 

mėnuo* 

1. Karaliaus Mindaugo vardo diena – Mokyklos diena. 

Muziejų lankymo, edukacinių pamokų, užsiėmimų, išvykų susietų su 

Lietuvos istorija, pilietiškumu. 

 

       spalis 

2. Adventinis rytmetys gruodis 

3. Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

paminėjimo 

         kovas 

4. Atradimų diena: ekskursijos, išvykos, susitikimai.  birželis 
 *Tiksli data įrašoma į mokyklos mėnesio veiklos planą. 
 

7. Pakeičiu 41.2.  punktą ir jį išdėstau taip:  

„41.2. 2020 - 2021 m. m.  

Eil. 

Nr. 

 
Pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos 

Mokslo metų 

mėnuo* 

1. Karaliaus Mindaugo vardo diena – Mokyklos diena. 

Muziejų lankymo, edukacinių pamokų, užsiėmimų, išvykų susietų su 

Lietuvos istorija, pilietiškumu. 

 
spalis 

2. Adventinis rytmetys gruodis 

3. Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

paminėjimo 

kovas 

4. Atradimų diena: ekskursijos, išvykos (pvz. į Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centro laboratoriją ir pan.) 

gegužė-birželis 

5. Sveikatinimo ir sporto diena. gegužė 

6. Būrelių diena birželio mėn. 

proceso savaitė 7. Klasių projektų savaitė paskutinė ugdymo 

proceso savaitė 

*Tiksli data įrašoma į mokyklos mėnesio veiklos planą. 

 

8. Pakeičiu 43  punktą ir jį išdėstau taip:  

„43. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio UP, yra privaloma. 

Jai skiriama 10 valandų per mokslo metus. Tai siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos 

bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis ir 

pan. Mokyklos rekomenduojama  socialinė-pilietinė  veikla:  pagalba ruošiantis renginiams, 

pagalba bibliotekoje, skaitykloje, bendradarbiavimas su asociacijomis, veiklos mieste ir kt. 

Mokinys  gali pasirinkti ir atlikti socialinę-pilietinę veiklą savarankiškai arba grupelėmis ir 

glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos institucijomis ir kt. Vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu               Nr. 

V – 480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės pilietinės veiklos  2019-2020 

mokslo metais“, 5–8 klasės mokinys ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra 

atleidžiamas nuo jos.“ 

 

9. Pakeičiu 129  punktą ir jį išdėstau taip:  

„129. Bendrosios programos ugdymo dalykams skiriant ugdymo valandas per metus 

(savaitę): 

2019-2020 ir mokslo metai: 
 
 
 
 

Dalykai 

 
 
 
 

1 klasė 

 
 
 
 

2 klasė 

 
 
 
 

3 klasė 

 
 
 
 

4 klasė 

Iš viso skiriama 

pamokų 

Pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 

 

34 (1) 
 

34 (1) 
 

34 (1) 
 

34 (1) 
 

136 (4) 



 

Lietuvių kalba 272 (8) 238 (7) 238 (7) 238 (7) 986 (29) 

Užsienio kalba (anglų, 

prancūzų ar vokiečių) 

 

34* (1*) 
 

68 (2**) 
 

68 (2**) 
 

68 (2**) 
 

238 (7) 

Matematika 136 (4) 170 (5) 170 (5) 136 (4) 612 (18 ) 

Pasaulio pažinimas 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 272 (8) 

Dailė ir technologijos 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 272 (8) 

Muzika 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 272 (8) 

Fizinis ugdymas 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 272 (8) 

Šokis 34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 136 (4) 

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius metams 

 

782 (23) 
 

816 (24) 
 

816 (24) 
 

782 (23) 
 

3196 (94) 

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti 

 
34 (1) 

 
34 (1) 

 
68 (2) 

 
34 (1) 

 
170(5) 

Neformalusis švietimas 136 (4) 136 (4) 272 (8) 

Pastaba: valandų, skiriamų mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti: 

*integruotas meninis ugdymas anglų kalba. 

**anglų kalbos mokymui (papildomai 1 val.), kai klasė nedalijama į grupes, tačiau esant daugiau nei 15 mokinių. 

 

10. Pakeičiu 130  punktą ir jį išdėstau taip:  

„130.  Bendrosios  programos ugdymo dalykams skiriamų ugdymo valandų per metus 

(savaitę) specialiajai (įvairiapusis raidos sutrikimas be intelekto sutrikimo) klasei: 

130.1. 2019-2020 mokslo metai: 
 

 
Dalykai 

 

 
1 klasė 

 

 
2 klasė 

 

 
3 klasė 

 

 
4 klasė 

Iš viso skiriama 

pamokų Pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 
34 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 136 (4) 

Lietuvių kalba  272 (8) 238 (7) 238 (7) 238 (7) 986 (29) 

Užsienio kalba (anglų, 

prancūzų ar vokiečių) 
 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 (6) 

Matematika 136 (4) 170 (5) 170 (5) 136 (4) 612 (18 ) 

Pasaulio pažinimas 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 272 (8) 

Dailė ir technologijos 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 272 (8) 

Muzika 68 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 272 (8) 

Kūno kultūra 102 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 408 (12) 

Iš visoprivalomų pamokų 

skaičius metams 
728 (22) 816 (24) 816 (24) 782 (23) 3162 (93) 

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti 

34 (1) 34 (1) 68 (2) 34 (1) 170(5) 

Neformalusis švietimas 136 (4) 136 (4) 272 (8) 

 

130.2. 2020-2021 mokslo metai: 
 

 
Dalykai 

 

 
1 klasė 

 

 
2 klasė 

 

 
3 klasė 

 

 
4 klasė 

Iš viso skiriama 

pamokų Pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba 

arba etika) 
35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4) 

Lietuvių kalba  280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29) 

Užsienio kalba (anglų, 

prancūzų ar vokiečių) 
 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 175 (5) 140 (4) 630 (18 ) 



 

Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8) 

Fizinis ugdymas 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 420 (12) 

Iš visoprivalomų pamokų 

skaičius metams 
770 (22) 840 (24) 840 (24) 805 (23) 3255 (93) 

Pamokos, skiriamos mokinių 

ugdymosi poreikiams 

tenkinti 

35 (1) 35 (1) 70 (2) 35 (1) 175(5) 

Neformalusis švietimas 140 (4) 140 (4) 280 (8) 

 

11. Pakeičiu 140  punktą ir jį išdėstau taip:  

„140.  Pagrindinio  ugdymo  programai  įgyvendinti  pamokų  skaičius  grupine  

mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

140.1. 2019 – 2020 mokslo metai: 

 

Klasė 

Ugdymo sritys  

ir dalykai  

5 6 7 8 

Pagrindinio ugdymo 

programos 

I dalyje  

(5–8 klasė) 

Dorinis ugdymas       

Dorinis ugdymas (etika) 

Dorinis ugdymas (tikyba)  
36 (1) 36 (1) 36 (1) 36 (1) 144 

Kalbos       

Lietuvių kalba ir literatūra  180(5) 180(5) 180(5) 180(5) 720 

Užsienio kalba (1-oji) 108 (3) 108 (3) 108I (3I)  
108I 

(3I) 
486 

Užsienio kalba (2-oji)  72 (2) 72 (2) 72 (2) 216 

Matematika ir 

informacinės technologijos  
     

Matematika 144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 576 

Informacinės technologijos 36 (1) 36 (1) 36 (1) –II 126 

Gamtamokslinis ugdymas       

Gamta ir žmogus 
72+36VI 

(2+1 VI) 

72+36VI 

(2+1 VI) 
– – 216  

Biologija – – 
72 (2)  

 
36 (1) 108 

Chemija – – – 72 (2) 72 

Fizika –  36 (1) 
72+36V  

(2+1V) 
144 

Socialinis ugdymas       

Istorija 72 (2) 72 (2) 72I (2I)  
72I/II 

(2I/II) 
360  

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 10 10 40 

Geografija – 72 (2) 72 (2) 72 (2) 216 

Meninis ugdymas       

Dailė 36 (1) 36 (1) 36 (1) 36 (1) 144 

Muzika 36 (1) 36 (1) 36 (1) 36 (1) 144 

Technologijos, kūno 

kultūra, žmogaus sauga 
     

Technologijos (...) 72(2) 72(2) 36 (1) 72(2) 252  

Fizinis ugdymas 108 (3) 108 (3) 72(2) 72(2) 
360 

 

Žmogaus sauga 36 (1)  36 (1)  72 

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę  
27 30 30 32  



 

Minimalus privalomas 

pamokų skaičius mokiniui 

per 2019–2020 mokslo 

metus 

972 1080 1080 1152  

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti, 

skaičius per mokslo metus 

108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 432 

Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų skaičius 

per mokslo metus) 

72 (2) 72 (2) 72 (2) 36 (1) 252 

I integruotam istorijos - anglų kalbos mokymui: 7 klasėse skiriama papildomai 36 val. per metus (1 val. per savaitę),  8 

klasėse 18 val. per metus programa; 
II integruotam istorijos – informacinių technologijų mokymui 8 klasėje skiriama 18 val. programa  
V fizikos eksperimentinei ir praktinei veiklai  
VI  integraliam gamtamoksliniam ugdymui 

 

140.2. 2020-2021 mokslo metai: 

 

Klasė 

Ugdymo sritys  

ir dalykai  

5 6 7 8 

Pagrindinio ugdymo 

programos 

I dalyje  

(5–8 klasė) 

Dorinis ugdymas       

Dorinis ugdymas (etika) 

Dorinis ugdymas (tikyba)  
37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 

Kalbos       

Lietuvių kalba ir literatūra  185(5) 185(5) 185(5) 185(5) 740 

Užsienio kalba (1-oji) 111 (3) 111 (3)  111 (3) 
111I 

(3I) 
462 

Užsienio kalba (2-oji)  74 (2) 74 (2) 74 (2) 222 

Matematika ir 

informacinės technologijos  
     

Matematika 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 592 

Informacinės technologijos 37 (1) 37 (1) 37 (1) –II 129 

Gamtamokslinis ugdymas       

Gamta ir žmogus 
74+37VI 

(2+1 VI) 

74+37VI 

(2+1 VI) 
– – 222 

Biologija – – 
74+37 VI  

(2+1 VI) 
37 (1) 144 

Chemija – – – 74 (2) 74 

Fizika –  37 (1) 
74+37V  

(2+1V) 
148 

Socialinis ugdymas       

Istorija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 
74I/II 

(2I/II) 
 333 

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 10 10 40 

Geografija – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 222 

Meninis ugdymas      

Dailė 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 

Muzika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 148 

Technologijos, kūno 

kultūra, žmogaus sauga 
     

Technologijos (...) 74(2) 74(2) 37 (1) 74(2) 259  

Fizinis ugdymas 111 (3) 111 (3) 111 (3 )  74(2) 407 

Žmogaus sauga 37 (1)  37 (1)  74 

Minimalus pamokų skaičius 27 30  31 32  



 

mokiniui per savaitę  

Minimalus privalomas 

pamokų skaičius mokiniui 

per 2020–2021 mokslo 

metus 

999 1110 1147 1184  

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti, 

skaičius per mokslo metus 

111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 444  

Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų skaičius 

per mokslo metus) 

74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (1) 259 

I integruotam istorijos - anglų kalbos mokymui:  8 klasėse 18 val. per metus programa; 
II integruotam istorijos – informacinių technologijų mokymui  8  klasėje skiriama 19 val. programa  
V fizikos eksperimentinei ir praktinei veiklai  
VI  integraliam gamtamoksliniam ugdymui.“ 

 

12. Pakeičiu 141  punktą ir jį išdėstau taip:  

„141.  Pagrindinio ugdymo   bendrosios programos ugdymo dalykams skiriamų ugdymo 

valandų specialiajai (įvairiapusis raidos sutrikimas be intelekto sutrikimo) klasei: 

141.1. 2019 – 2020 mokslo metai: 

 

                             Klasė 

Ugdymo sritys  ir dalykai  
5 6 

Pagrindinio ugdymo 

programos  

I dalyje 

(5–6 klasė) 

Dorinis ugdymas     

Dorinis ugdymas (etika)  

Dorinis ugdymas (tikyba)  
36 (1) 36 (1) 72 

Kalbos     

Lietuvių kalba ir literatūra  180(5) 180(5) 360 

Užsienio kalba (1-oji) 108 (3) 108 (3) 216 

Užsienio kalba (2-oji)  72 (2) 72 

Matematika ir informacinės 

technologijos  
   

Matematika 144 (4) 144 (4) 288 

Informacinės technologijos 36 (1) 36 (1) 72 

Gamtamokslinis ugdymas     

Gamta ir žmogus 72 (2) 72 (2) 144  

Socialinis ugdymas     

Istorija 72 (2) 72 (2) 144  

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 20 

Geografija – 72 (2) 72 

Meninis ugdymas     

Dailė 36 (1) 36 (1) 72 

Muzika 36 (1) 36 (1) 72 

Technologijos, kūno kultūra, 

žmogaus sauga 
   

Technologijos (...) 72(2) 72(2) 144  

Fizinis ugdymas 108 (3) 108 (3) 216  

Žmogaus sauga 36 (1)  36 

Minimalus pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę  
26 29  

Minimalus privalomas pamokų skaičius 

mokiniui per 2019–2020 mokslo metus 
936 1044  

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 
108 (3) 108 (3) 216  



 

teikti, skaičius per mokslo metus 

Neformalusis vaikų švietimas (valandų 

skaičius per mokslo metus) 
72 (2) 72 (2) 144 

  

   141.2. 2020 – 2021 mokslo metai: 

 

                             Klasė 

Ugdymo sritys  ir dalykai  
5 6 

Pagrindinio ugdymo 

programos  

I dalyje 

(5–6 klasė) 

Dorinis ugdymas     

Dorinis ugdymas (etika)  

Dorinis ugdymas (tikyba)  
37 (1) 37 (1) 174 

Kalbos     

Lietuvių kalba ir literatūra  185(5) 185(5) 370 

Užsienio kalba (1-oji) 111 (3) 111 (3) 222 

Užsienio kalba (2-oji)  74 (2) 74 

Matematika ir informacinės 

technologijos  
   

Matematika 148 (4) 148 (4) 296 

Informacinės technologijos 37 (1) 37 (1) 74 

Gamtamokslinis ugdymas     

Gamta ir žmogus 74 (2) 74 (2) 148  

Socialinis ugdymas     

Istorija 74 (2) 74 (2) 148  

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 20 

Geografija – 74 (2) 74 

Meninis ugdymas     

Dailė 37 (1) 37 (1) 74 

Muzika 37 (1) 37 (1) 74 

Technologijos, kūno kultūra, 

žmogaus sauga 
   

Technologijos (...) 74(2) 74(2) 148  

Fizinis ugdymas 111 (3) 111 (3) 222  

Žmogaus sauga 37 (1)  37 

Minimalus pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę  
26 29  

Minimalus privalomas pamokų skaičius 

mokiniui per 2019–2020 mokslo metus 
962 1073  

Minimalus privalomas pamokų skaičius 

mokiniui per 2020–2021 mokslo metus 
962 1073  

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai 

teikti, skaičius per mokslo metus 

111 (3) 111 (3) 222  

Neformalusis vaikų švietimas (valandų 

skaičius per mokslo metus) 
74 (2) 74 (2) 148 

 

13. Pakeičiu 142  punktą ir jį išdėstau taip:  

„142. Pagrindinio ugdymo bendrosios programos ugdymo dalykams skiriamų ugdymo 

valandų specialiajai (įvairiapusis raidos sutrikimas be intelekto sutrikimo) jungtinei klasei: 

142.1. 2019 – 2020 mokslo metai: 

 

                Klasė 

Ugdymo sritys  

ir dalykai  

7as 

Pagrindinio ugdymo 

programos I dalyje 

(7 klasė) 

Dorinis ugdymas    



 

Dorinis ugdymas (etika)  

Dorinis ugdymas (tikyba)  
36* (1*) 36 

Kalbos    

Lietuvių kalba ir literatūra  180(5) 180 

Užsienio kalba (1-oji) 108 (3) 108  

Užsienio kalba (2-oji) 72 (2) 72  

Matematika ir informacinės 

technologijos  
  

Matematika 144 (4) 144  

Informacinės technologijos 36 (1) 36  

Gamtamokslinis ugdymas    

Biologija 72 (2)  72  

Chemija – – 

Fizika 36 (1) 36 

Socialinis ugdymas    

Istorija 72 (2) 72  

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 

Geografija 72 (2) 72  

Meninis ugdymas    

Dailė 36* (1*) 36 

Muzika 36* (1*) 36 

Technologijos, kūno kultūra, 

žmogaus sauga 
  

Technologijos (...) 36 *(1*) 36 

Fizinis ugdymas 72*(2*) 72 

Žmogaus sauga 36* (1*) 36 

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę  
29 29 

Minimalus privalomas pamokų 

skaičius mokiniui per 2019–2020 

mokslo metus 

1073 1073 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius per 

mokslo metus 

108 (3) 108 

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per mokslo 

metus) 

72 (2) 72 

* įtraukiuoju būdu ugdomi kartu su 7a klasės mokiniais 

 

142.2. 2020 - 2021 mokslo metai: 

 

              Klasė 

Ugdymo sritys  

ir dalykai  

8as 

Pagrindinio ugdymo 

programos I dalyje 

(8 klasė) 

Dorinis ugdymas    

Dorinis ugdymas (etika)  

Dorinis ugdymas (tikyba)  
37** (1**) 37 

Kalbos    

Lietuvių kalba ir literatūra  185(5) 185 

Užsienio kalba (1-oji) 111 (3) 111 

Užsienio kalba (2-oji) 74 (2) 74 

Matematika ir informacinės 

technologijos  
  

Matematika 148 (4) 148 

Informacinės technologijos   



 

Gamtamokslinis ugdymas    

Biologija 37 (1) 37  

Chemija 74 (2) 74  

Fizika 74 (2) 74  

Socialinis ugdymas    

Istorija 74 (2) 74  

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 

Geografija 74 (2) 74  

Meninis ugdymas    

Dailė 37** (1**) 37 

Muzika 37 **(1**) 37  

Technologijos, kūno kultūra, 

žmogaus sauga 
  

Technologijos (...) 74**(2**) 74 

Fizinis ugdymas 74**(2**) 74 

Žmogaus sauga   

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę  
30 30 

Minimalus privalomas pamokų 

skaičius mokiniui per 2020–2021 

mokslo metus 

1110 1110 

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius per 

mokslo metus 

111 (3) 111 (3) 

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per mokslo 

metus) 

37 (1) 37 (1) 

** įtraukiuoju būdu ugdomi kartu su 8a klasės mokiniais.“ 

14. Pakeičiu 170.2. punktą ir jį išdėstau taip:  

„170.2. besimokančiam specialiojo ugdymo klasėje  – vadovaujantis MUP 132  punktu.“ 

_________________________ 

 

 

 

SUDERINTA 

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos 

taryboje 2020-05-19, 

posėdžio protokolas Nr. MT - 2 


