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KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRO 

2020-2021 M. M. 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMAI 

 

Pakeičiami Kauno Prano Daunio ugdymo centro 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano, patvirtinto Kauno Prano Daunio ugdymo centro 

direktoriaus  2019 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T1-19 įsakymu 9.2., 9.2., 11.; 12.1., 20.1., 28., 43., 43.1., 45. 

53., 63. punktai ir įtraukiami 11.1., 11.2. punktai, IV skyriaus septintasis skirsnis. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ 

 

7.2. 2020-2021 mokslo metai. 

7.2.1. Mokslo metų pradžia ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.  

7.2.2. pradinio ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos (35 savaitės), pagrindinio ugdymo 

proceso trukmė – 185 ugdymo dienos (185 savaitės).  

7.2.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos (20 dienų): 

 

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d. 

Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. 

 

9.2. 2020-2021 m. m. pusmečių trukmė: 

 

I pusmetis 2020 m. rugsėjo 1 d.  2021 m. sausio 29 d. 

II pusmetis 2021 m. vasario 1 d.  2021 m. birželio 9 d. 1- 4 klasėms 

  2021 m. birželio 23 d. 5-10 klasėms 

11. Centro  direktorius, esant karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso organizavimo būdu priima 

sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo, ugdymo organizavimą vadovaujantis 

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 6 priedu 

„Ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu“ ir 2019–2020 ir 

2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 7 priedu 



„Pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms 

mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu“ ir Centro parengtu tvarkos aprašu.  

11.1. nesant galimybėms ugdymo procesą organizuoti kasdieniu mokymo proceso  

organizavimu būdu Centre mokymas vykdomas nuotoliniu būdu, mišrų ugdymą derinant su kasdieniu. 

Ugdymo procesas organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintus reikalavimus. 

11.2. Vykdant nuotolinį mokymą vadovautis Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo 

būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

CENTRO UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

12.1. Kauno Prano Daunio ugdymo centro ugdymo plano 2020-2021 m. m. pakeitimas parengtas 

vykdant Kauno Prano Daunio ugdymo centro direktoriaus 2020-05-04 įsakymą Nr. T1-15 „Dėl 2020-

2020 m. m.  ugdymo plano projekto parengimo“. Pakeitimai aptarti pedagogų tarybos posėdyje 2020 

birželio 19 d. (protokolas 2020-06-19 Nr. S1-3) ir suderinti su Centro taryba (CT 2020-08-31, 

protokolas Nr. S1-3) 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

CENTRO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

20.1. per 2020-2021 mokslo metus skiriamos  ugdymo dienos ir organizuojamos nuosekliai per 

visus mokslo metus. (žr. 1 priedas). 

28. 2020-2021 mokslo metais skiriamos neformaliojo švietimo valandos (2 priedas). 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE 

 

43. 2020-2021 m. m. Centre yra jungiamos 2 klasės: 8b-9a klasė ir 9c-10a lavinamoji klasė; 

43.1. 8b-9a jungtinei klasei skiriamos 32 pamokos, 9c-10a lavinamajai klasei – 22 valandos. 

44. Pamokos jungtinėse klasėse organizuojamos vienu metu.  

45. Įgyvendinant Pagrindinio ugdymo programą 8b-9a jungtinei klasei skiriamos 3, 9c-10a 

lavinamajai klasei 2 neformaliojo švietimo pamokos. 

 

III SKYRIUS  

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

 

53. 2020-2021 mokslo metais pradinio ugdymo programai (ugdymo dalykams) skiriamos 

valandos pagal 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo 

plano (PUPBUP) 27, 65 punktus (dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per metus (savaitę). 3 

priedas. 

63. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (per savaitę). 

4 priedas. 

 

 

 



 

IV SKYRIUS  

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,  

UGDYMAS NUOTOLINIU BŪDU 

 

64. Esant ekstremaliai situacijai, Centre pradinio ir pagrindinio ugdymo programos vykdymas  

organizuojamas mišria nuotolinio mokymo(-si) forma naudojantis elektroniniu dienynu „MANO 

DIENYNAS“ (toliau - el. dienynas) ir pasirinktomis vaizdo konferencijų programomis „Zoom“, 

„Google Hangouts“, Facebook Messengers.   

65. įvertinama mokinių mokymosi sąlygos namuose, aprūpinimas mokymosi priemonėmis, 

reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese bei šalinamos priežastys, dėl kurių mokiniai 

negali mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra 

sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis Centre. 

66. Pradėjus ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu:  

66.1. pertvarkomas pamokų tvarkaraštis, pritaikant jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

organizuoti; 

66.2. nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai. 

66.3.  sudaromas  vaizdo pamokų tvarkaraštis, atsižvelgiant į mokinių poreikius. 

66.4. pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, 

atsižvelgiant į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių.  

67. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

užtikrinamas visų mokymui būtinų mokymosi išteklių organizavimas, struktūra. Centro mokytojai ir 

pagalbos mokiniui specialistai glaudžiai bendradarbiauja, gali dalytis veiklomis, kūrybinių užduočių, 

švietimo pagalbos mokiniams, prevencinės veiklos vykdymo idėjomis. Susitaria, kokia medžiaga 

talpinama e-dienyne „Mano dienynas“. 

68. Centras suderinęs su steigėju ir įteisinęs nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdą 

Centro nuostatuose priima sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu: 

5–8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus, o 9–10 

klasių mokiniams – iki 30 procentų.  

 

Rengė:  

darbo grupės ugdymo plano sudarymui Centro direktoriaus  

2020-05-04 įsakymas Nr. T1-15  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                         Lolita Andriuškevičienė 

 

___________________________________ 

 

SUDERINTA: 

Kauno Prano Daunio ugdymo centro  

Centro tarybos 2020-08-31, protokolas Nr. S1-3 

Centro tarybos pirmininkas    

                                                                                                                                       Lina Vitkuvienė 

SUDERINTA: 

______________ 

 

2020 m. .............................................. d.  



1 priedas 

 

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS 

 

2020-2021 m. m. ugdymo dienų mokinių ugdomoji veikla 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė/veikla Laikas 

Klasės ar jų 

grupės 
Vykdytojai 

1. Spalio 15-oji – tarptautinė Baltosios 

lazdelės diena. 

2020 m. 

spalio 15 d. 

 

Centro 

bendruomenė 

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Neformaliojo švietimo skyriaus 

vedėja, pedagogai. 

2. Kalėdinių renginių diena „Angelų pasakos“. 2020 m.  

gruodžio 22 d. 

Centro 

bendruomenė 

Metodinių grupių pirmininkai, klasių 

vadovai, pedagogai. 

3. Pasaulinė Autizmo supratimo diena. 2021 m. 

balandžio 2 d. 

Centro 

bendruomenė 

Direktorius, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Neformaliojo švietimo skyriaus 

vedėja, pedagogai. 

4.  Projektinė veikla „Mano sveiko gyvenimo 

būdo kelias“. 

2021 m. 

birželio 7-9 d. 

birželio  21-23 d.  

 

1-4 kl. 

5-10 kl. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas, 

metodinių grupių pirmininkai, klasių 

vadovai, pedagogai. 
 

 

  



1 priedas 

 

 

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS 

 

2020-2021 m. m. mokinių pažintinės veiklos, finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, programa 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Laikas Klasės ar jų grupės Vykdytojai 

Edukacinės programos, muziejų lankymas 

1. Kalėdinių renginių diena (edukacinės programos 
muziejuose, teatruose). 

2020 m.  

gruodžio 22 d.  

 (iš ugdymo dienų) 

1-10 kl. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Neformaliojo 

švietimo skyriaus vedėjas, 

pedagogai 

Išvykos, ekskursijos 

1. Projektinė veikla „Mano sveiko gyvenimo būdo kelias“. 

 

2021 m.  

birželio 7-11 d. 

birželio  21-25 d. 

(iš ugdymo dienų) 

1-10 kl. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, fizinio ugdymo 

mokytojai, klasių vadovai. 

 

  



2 priedas 

 

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS 

 

Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas 2020-2021 m. m. veiklos programų vykdymui 

 

Eil. nr. Būrelio pavadinimas 
Paskirtis pagal ugdomas 

kompetencijas 

Valandų 

skaičius per 

savaitę 

Klasių grupės 

Moksleivių 

skaičius/grupių 

skaičius 

Meninė saviraiška 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5.   

Muzikos studija „Adlibitum – 

pasirinktinai, pagal savo norą“  

Muzikos terapija  

 

Būgnų terapija 

 

Molio studija 

 

Dailės terapija 

Ugdomos asmeninė, edukacinė ir 

socialinė kompetencijos 

35 (2); 37 (2) 

 

35 (2); 37 (2) 

 

37 (1)  

 

35 (4); 37 (4) 

 

37 (1) 

 

1-4, 5-10 klasės 

 

1-4, 5-10 klasės 

 

5-10 klasės 

 

1-4, 5-10 klasės 

 

5-10 klasės 

24 mokiniai  

4 grupės 

24 mokiniai  

4 grupės 

6 mokiniai 

1 grupė 

48 mokiniai 

8 grupės 

6 mokiniai 

1 grupė 

Techninė kūryba, informacinės technologijos 

6. 

 

7.  

 

8. 

 

9. 

Matematinė terapija 

 

Finansinis raštingumas 

 

Kompiuterių pasaulis 

 

Tavo bičiulis kompiuteris 

 

Ugdomos asmeninė, edukacinė ir 

socialinė kompetencijos 

37 (1)  

 

37 (1)  

 

35 (4); 37 (4) 

 

35 (2); 37 (3) 

 

5-10 klasės 

 

5-10 klasės 

 

2-4, 5-10 klasės 

 

2-4, 5-10 klasės 

 

6 mokiniai 

1 grupė 

6 mokiniai 

1 grupė 

48 mokiniai 

8 grupės 

30 mokiniai 

5 grupės 

Sveika gyvensena, turizmas, sportas 

10. 

 

11. 

 

.  

Sveikas ir stiprus 

 

Fizinis aktyvumas ir sveikata 

 

 

Ugdomos asmeninė, edukacinė ir 

socialinė kompetencijos 

35 (5)  

 

37 (1) 

 

 

1-4 klasės 

 

5-10 klasės 

 

 

30 mokiniai 

5 grupės 

8  mokiniai 

1 grupė 

 



12. 

 

 

13. 

 

Turizmo būrelis 

„Keliauk, pažink suprask“ 

 

Žaidimų terapija 

 

37 (1) 

 

 

35 (2); 37 (2) 

5-10 klasės 

 

 

1-4, 5-10 klasės 

8  mokiniai 

1 grupė 

 

32 mokiniai 

4 grupės 

Sociokultūrinis, kalbinis ugdymas 

14. Anglų kalbos klubas 

„Linksmoji anglų kalba“ 

Ugdomos dalykinė, mokėjimo 

mokytis ir komunikavimo 

kompetencijos 

35 (1); 37 (1) 

 

1-4, 5-10 klasės 

 

12 mokinių 

2 grupės 

  



3 priedas 

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS 

 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2020-2021 M. M. 

 

1. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (regos, įvairiapusių raidos sutrikimų) ir besimokančių pagal bendrąją, pritaikytą ir 

individualizuotą programas, skiriamas pamokų skaičius oer metus bendrosios programos ugdymo dalykams. 

 

MOKOMASIS DALYKAS 

 PAMOKŲ SKAIČIUS PER METUS (SAVAITĘ) 

1a klasė 1b klasė 1c klasė 2a klasė 3a klasė 4a klasė 

Dorinis ugdymas (etika/tikyba) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

Lietuvių kalba (gimtoji)  280 (8) 210 (6)* 210 (6)* 245 (7) 245 (7) 245 (7) 

Užsienio k. 1-oji (anglų) - - - 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

Matematika  140 (4) 140 (4) 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 

Pasaulio pažinimas 70 (2) 105 (3)* 105 (3)* 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

Dailė ir technologijos 70 (2) 105 (3)* 105 (3)* 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

Muzika  70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 

Fizinis ugdymas 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

Privalomas ugdymo valandų  skaičius mokiniui 770 (22) 770 (22) 770 (22) 840 (24) 805 (23) 840 (24) 

Valandos, skirtos mokinių ugdymo(si) poreikiams 

tenkinti: 

-sensomotorinis lavinimas; 

- komunikacinių gebėjimų ugdymas, taikant 

alternatyviąją komunikaciją. 

35 (1)** 35 (1)** 35 (1)** 35 (1)** 35 (1)** 35 (1)** 

Iš viso 805 (23) 805 (23) 805 (23) 875 (25) 840 (24) 875 (25) 

Neformalusis švietimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 
* vadovaujantis PUPBUP 4 skyriumi pradinio ugdymo individualizuotai programai įgyvendinti (nežymus intelekto sutrikimas) pakeistas dalykams skiriamų 

valandų skaičius. 

**pamokos skiriamos sutrikusioms funkcijoms lavinti (sensomotorikai, socialiniams įgūdžiams lavinti, komunikacinių gebėjimų ugdymui, taikant 

alternatyviąją komunikaciją ir kt.). 

  



2. Mokiniams, turintiems kompleksinį sutrikimą, kurio derinio dalis yra intelekto sutrikimas (vidutinis, žymus ir labai žymus) skiriamas 

pamokų skaičius ugdymą organizuojant veiklos sritimis.  

 

UGDOMOSIOS VEIKLOS 

SRITIS 

PAMOKŲ SKAIČIUS PER METUS (SAVAITĘ) 

2b klasė 3b klasė 4b klasė 4c klasė 

Dorinis ugdymas (etika) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 

Komunikacinė veikla 140 (4) 140 (4) 140 (4) 140 (4) 

Pažintinė veikla 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

Orientacinė veikla 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

Meninė veikla (muzika, dailė ir 

technologijos 
140 (4) 140 (4) 140 (4) 140 (4) 

Fizinė veikla 105 (3) 105 (3) 105 (3) 105 (3) 

Valandos, skirtos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti, 

sutrikusioms funkcijoms lavinti: 

-sensomotorinis lavinimas; 

- komunikacinių gebėjimų ugdymas, 

taikant alternatyviąją komunikaciją; 

-savarankiškumo buityje ir socialinių 
įgūdžių ugdymas. 

140 (4) 

 

 

70 (2) 

70 (2) 

140 (4) 

 

 

70 (2) 

70 (2) 

140 (4) 

 

 

70 (2) 

35 (1) 

 

35 (1) 

140 (4) 

 

 

70 (2) 

35 (1) 

 

35 (1) 

Privalomas ugdymo valandų skaičius 700 (20) 700 (20) 700 (20) 700 (20) 

Iš viso 770 (22) 770 (22) 770 (22) 770 (22) 

Neformalusis švietimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 
 

  



4 priedas 

 

KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRAS 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2020-2021 M. M. 

 

1. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (regos, įvairiapusių raidos sutrikimų) ir besimokančių pagal pagrindinio ugdymo 

Bendrąsias, pritaikytas  ir individualizuotas programas, skiriamas pamokų skaičius per metus.  

 

MOKOMASIS DALYKAS 5a klasė 5b klasė 6a  klasė 7a klasė 

8b-9a 

jungtinė 

klasė 

9b klasė 

 

Dorinis ugdymas (etika/ tikyba)  37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Lietuvių kalba ir literatūra 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 148 (4) 148 (4) 

Užsienio k. 1-oji (anglų) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 

Užsienio 2-oji (rusų) - - 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

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

Informacinės technologijos 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Gamta ir žmogus 74 (2) 74 (2) 74 (2) - - - 

Biologija - - - 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Chemija  - -   74 (2) 74 (2) 

Fizika - - - 37 (1) 74 (2) 74 (2) 

Istorija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Pilietiškumo pagrindai - -   37 (1) 37 (1) 

Geografija - - 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Ekonomika ir verslumas - - - - - 37 (1) 

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

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

Technologijos 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (2) 55,5 (1,5) 

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

Žmogaus sauga 37 (1) 37 (1)  37 (1)   

Socialinė-pilietinė veikla 10 10 10 10 10 10 

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 
962 (26) 962 (26) 1073 (29) 1110 (30) 1147 (31) 1147 (31) 

Pamokos, skirtos mokinio      18,5 (0,5*) 



ugdymo poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti  

Iš viso 962 (26) 962 (26) 1073 (29) 1147 (31) 1184 (32) 1121 (33) 

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per mokslo 

metus) 

74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (3) 111 (3) 

 

*  9b  klasėje 0,5 val. –  technologijų mokymui. 

  



2. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto 

sutrikimą, veiklų įgyvendinimui skiriamas pamokų skaičius. 

 

UGDOMOSIOS VEIKLOS SRITIS 

PAMOKŲ SKAIČIUS PER METUS (SAVAITĘ) 

5c 

lavinamoji 

klasė 

6b 

lavinamoji 

klasė 

7b 

lavinamoji 

klasė 

8a 

lavinamoji 

klasė 

9c-10a 

lavinamoji 

klasė 

10b 

lavinamoji 

klasė 

Dorinis ugdymas (etika) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Komunikacinė veikla 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 

Pažintinė veikla 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 

Orientacinė veikla 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Meninė veikla (muzika; dailė ir technologijos) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 

Fizinė veikla  74 (2) 111 (3) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Pamokos mokinių specialiesiems ugdymosi 

poreikiams tenkinti: 

-sensomotorinis lavinimas; 

- savarankiškumo buityje ir socialinių įgūdžių 

ugdymas; 

- komunikacinių gebėjimų lavinimas 

148 (4) 

 

74 (2) 

74 (2) 

111 (3) 

 

 

37 (1) 

 

74 (2) 

148 (4) 

 

74 (2) 

37 (1) 

 

37 (1) 

148 (4) 

 

74 (2) 

74 (2) 

148 (4) 

 

74 (2) 

74 (2) 

148 (4) 

 

74 (2) 

74 (2) 

Specialiosios pratybos pažinimo funkcijoms 

lavinti, specialiosiomis mokymo priemonėmis 

įgūdžiams formuoti, komunikaciniams 

gebėjimams ugdyti  

(6 priedas, 11 p.) 

74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Minimalus pamokų skaičius mokiniui per 

savaitę 
740 (20) 740 (20) 740 (20) 740 (20) 740 (20) 740 (20) 

Iš viso pamokų skaičius  814 (22) 814 (22) 814 (22) 814 (22) 814 (22) 814 (22) 

Neformalusis švietimas  74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

 

 

 

________________________________________________________ 


