
 
 

ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019-08-30 

ĮSAKYMO NR. 1V-62 „DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2019–

2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO TVIRTINIMO“ DALINIO 

PAKEITIMO 

 
2020 m. gegužės 18 d. Nr. 1V-32 

Elektrėnai 

 

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 

įsakymu Nr. V-689 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 

V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo 

plano patvirtinimo“ pakeitimo“, 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-694 „Dėl Rekomendacijų dėl 

ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 mokslo metų birželio mėnesį patvirtinimo“: 

          1. P a k e i č i u Elektrėnų pradinės mokyklos 2019–2020 mokslo metų ugdymo plano, 

patvirtinto Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2019-08-30 įsakymu Nr. 1V-62, 11, 12, 

17.13.1, 26.2 punktus ir juos išdėstau taip: 

1.1. „11. 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., 

baigiasi 2020 m. birželio 5 d. Ugdymo proceso trukmė – 167 ugdymo dienos:  

         11.1. mokykloje mokomasi 5 dienas per savaitę;  

         11.2. mokslo metai skirstomi pusmečiais: 

         11.2.1. I pusmetis prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. sausio 17 d.; 

         11.2.2. II pusmetis prasideda 2020 m. sausio 20 d., baigiasi 2020 m. birželio 5 d.: 

I pusmetis II pusmetis 

Mėnuo Ugdymo dienų skaičius Mėnuo Ugdymo dienų skaičius 

Rugsėjis 21 Sausis (20–31 d.) 10 

Spalis 19 Vasaris 15 

Lapkritis 20 Kovas 11 

Gruodis 15 Balandis 21 

Sausis (1–17 d.) 10 Gegužė 20 

  Birželis 5 

Iš viso: 85 Iš viso: 82“ 

 

           1.2. „12. Mokiniams skiriamos atostogos:  

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Vasaros 2020-06-08 2020-08-31“ 

 

 1.3. „17.13.1. mokinių pažintinei, kultūrinei (taip pat etninei), meninei, kūrybinei, sportinei, 

praktinei veiklai (toliau – pažintinė veikla), atsižvelgiant į Bendrojoje programoje numatytą turinį, 

mokinių mokymosi poreikius, per mokslo metus skiriama 8 ugdymo dienų, t. y. nuo 32 iki 40 

pamokų per mokslo metus. Pažintinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. 

Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: pavyzdžiui, muziejuose, atviros 

prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir kt.: 



Pažintinė veikla Data 

Mokslo ir žinių dienos šventė 2019 m. rugsėjo 2 d.  

Kūrybinė rudens šventė „Rudens kraitė“ 2019 m. rugsėjo mėn. 

Europos kalbų diena 2019 m. rugsėjo 26 d.        

Sveikatingumo diena (1 diena) 2019 m. rugsėjo–spalio mėn.  

Kaziuko mugė  2020 m. kovo 6 d. 

Užgavėnės 2020 m. vasario 25d.  

Pažintinės edukacinės dienos (1 diena) Kiekviena klasė renkasi individualiai 

Projektinė diena (skirta klasių grupių veiklai) Kiekviena klasių grupė renkasi individualiai“ 

 

1.4. „26. Ugdymo turinio planavimas: 

26.2. mokytojas ugdymo turinį planuoja mokyklos UP 11 punkte nurodytam ugdymo dienų 

skaičiui bei vadovaudamasis mokyklos UP 19 punkte nurodytu dalyko programai skiriamų pamokų 

skaičiumi“. 

2. P a p i l d a u: 

2.1. 17.4 papunktį („ugdymo procesas gali būti organizuojamas pamoka ir kitomis mokymosi 

organizavimo formomis:“) 17.4.3 dalimi: 

„17.4.3. ugdymo procesas 2019–2020 mokslo metų birželio mėnesį organizuojamas 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus dėl karantino režimo. 

2020 m. birželio 1–5 d. organizuojamas mišrus ugdymo būdas: 

         - klasių grupės įgyvendina baigiamąjį (integruojant mokomuosius dalykus) projektinį darbą 

nuotoliniu būdu pagal susitartą temą; 

         - pagal poreikį specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, mokiniams, kuriems teko 

mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje aplinkoje namuose, turintiems socialinių-

emocinių sunkumų, mokiniams, kurie patyrė mokymosi sunkumų mokantis nuotoliniu būdu 

vykdomos individualios ar grupinės (iki 10 mokinių) konsultacijos mokykloje pagal iš anksto 

suderintą grafiką laikantis sveikatos saugos ir higienos reikalavimų; 

          Šiuo laikotarpiu, laikantis sveikatos saugos ir higienos reikalavimų, mokiniai ar jų tėvai 

(globėjai) turės grąžinti vadovėlius, pasiimti iš mokyklos asmeninius daiktus.“; 

2.2. 63 punktą („Švietimo pagalbos teikimo galimybės ir būdai“) 63.4 papunkčiu: 

„63.4. 2019–2020 mokslo metų gegužės 25–birželio 5 d. švietimo pagalbos specialistai 

mokykloje teikia individualias konsultacijas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir 

/ ar mokiniams, kuriems teko mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje aplinkoje 

namuose, turintiems socialinių-emocinių sunkumų, su tėvais (globėjais) pagal iš anksto suderintą 

laiką užtikrinant sveikatos saugos ir higienos reikalavimus.“; 

2.3. 67 punktą ir išdėstau taip: 

„67. Gilučių skyriuje 2019–2020 m. m. veikia jungtinė ikimokyklinio ugdymo grupė. Grupės 

ugdomosios veiklos trukmė 9 val. per dieną. Ugdymo procesą baigia 2020 m. birželio 5 d. 

nuotoliniu būdu“. 

 

 

Direktorė     Virginija Stanislovaitienė 

 

 

SUDERINTA   SUDERINTA 

Elektrėnų pradinės mokyklos tarybos  Elektrėnų savivaldybės administracijos 

2020 m. gegužės 14 d.   Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 

protokolo Nr.13MT-3 nutarimu  2020 m. gegužės 18 d.  

 

 

Ingrida Mačionytė 


