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PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS 

UGDYMO PLANO PAKEITIMAI 

 

4. 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo 

proceso trukmė – 177 ugdymo dienos. Mokslo metai baigiasi 2020 m. birželio 19 d. (nuotoliniu 

būdu) 

6. Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario 

(Velykų) atostogos. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos. 

7. 2019–2020 mokslo metų atostogų laikas: 

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

 

9. Progimnazijoje ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais.   

9.1. 2019–2020  mokslo metais I pusmetis prasideda 2019 m. rugsėjo 2 dieną ir baigiasi  

2020 m. sausio 24 dieną. II pusmetis prasideda 2020 m. sausio 27 d. ir baigiasi 2020 m. birželio 19 

dieną.   

 

31. Progimnazijoje socialinei-pilietinei veiklai skiriama 10 valandų 5 – 8  klasėse. 

Socialinė pilietinė veikla fiksuojama dienyne (TAMO).    

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

V-480 dėl „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir socialinės pilietinės veiklos 2019-2020 

m. m.“ 6 punktas - Pagrindinio ugdymo programos 5–10, I ir II gimnazijos klasės mokinys, 2019–

2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas 

nuo jos atlikimo. 

 

 

 

 

 

76.9. Fizinis ugdymas:  

76.9.1. Fiziniam ugdymui skiriamos 3 valandos per savaitę, 216 val. per metus                               

2019 – 2020 m. m. 5-ų ir 6-ų klasių mokiniams, 7-ų ir 8-ų – 2 valandos per savaitę, 144 val. per 

metus.  

78. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 2019–2020 m. m. skiriamas pamokų 

skaičius per savaitę ir mokslo metus: 



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)  

1;1 (72) 1;1 (72) 4 (144) 

Kalbos   

Lietuvių kalba ir 

literatūra  
5;5 (360) 5;5 (360) 20 (720) 

Užsienio kalba (1-oji) 3;3 (216) 3;3 (216) 12 (432) 

Užsienio kalba (2-oji) 0;2 (72) 2;2 (144) 6 (216) 

Matematika ir 

informacinės 

technologijos  

 

Matematika 4;4 (288) 4;4 (288) 16 (576) 

Informacinės 

technologijos 
1;1 (72) 1;0 (36) 3 (108) 

Gamtamokslinis 

ugdymas  

 

Gamta ir žmogus 2;2 (144) – 4 (144) 

Biologija – 2;1 (108) 3 (108) 

Chemija – 0;2 (72) 2 (72) 

Fizika - 1;2 (108) 3 (108) 

Socialinis ugdymas   

Istorija 2;2 (144) 2;2 (144) 8 (288) 

Pilietiškumo pagrindai  – – – 

Socialinė-pilietinė 

veikla** 
10;10** 10;10** 

40 

atleidžiami 

Geografija 0;2 (72) 2;2 (144) 6 (216) 

Ekonomika ir 

verslumas 
– – – 

Meninis ugdymas   

Dailė 1;1 (72) 1;1 (72) 4 (144) 

Muzika 1;1 (72) 1;1 (72) 4 (144) 

Technologijos, fizinis 

ugdymas, žmogaus 

sauga 

 

Technologijos (...) 2;2 (144) 2;1  (108) 7 (252) 

Fizinis ugdymas 3;3 (216) 2;2 (144)  



9 (360) 

 

Žmogaus sauga 1;0 (36) 0;1 (36) 2 (72) 

Minimalus pamokų 

skaičius mokiniui per 

savaitę 

26 29  29 31 

 

114 

 

Pažintinė ir kultūrinė 

veikla  

 

Integruojama į ugdymo turinį 

Pamokų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius 

per savaitę 

12 (432) 

 

12 (432) 

 

Neformalusis vaikų 

švietimas (valandų 

skaičius per savaitę) 

8 (288) 8 (288) 

** valandų (pamokų) skaičius per metus. 

 


