
PLUNGĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 
 

DĖL 2019-2020 ir 2020-2021 MOKSLO  METŲ PLUNGĖS ,,RYTO“ PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANO PAKEITIMO IR 

PAPILDYMO  

 

2020 m. rugpjūčio 31d. Nr. VĮ-46 

Plungė 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. V-1152 „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“, atsižvelgdamas į Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1-157 patvirtintą „2020-2021 mokslo metų kiekvienos 

klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose pagal vykdomas programas Plungės rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ ir į Plungės „Ryto“ pagrindinės Mokyklos tarybos 2020 

m. gegužės 20 d. nutarimą (protokolas Nr.3), 

p a k e i č i u ir p a p i l d a u 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Plungės „Ryto“ 

pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo programos ugdymo planą, patvirtintą Plungės ,,Ryto“ 

pagrindinės mokyklos direktoriaus  2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VĮ-73 „Dėl 2019–2020 ir 

2020–2021 mokslo metų Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo programos 

ugdymo plano tvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio 

ugdymo programos ugdymo planas (toliau –Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo 

programos, pradinio ugdymo individualizuotų programų, pradinio ugdymo programos ją pritaikius 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir su šiomis programomis susijusių 

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje ir 

Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos Stalgėnų skyriuje.“  

2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:  

„13. Pusmečių trukmė:  

2019-2020 m. m. pusmečių trukmė:  

pirmas pusmetis: rugsėjo 2 d. –  sausio 24 d.  

antras pusmetis: sausio 27 d. – birželio 9 d.   

2020-2021 m. m. pusmečių trukmė: 

pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. –  sausio 22 d. 

antras pusmetis: sausio 25 d. – birželio 9 d. “ 

3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:  

„14. Mokinių atostogos: 

Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) 

atostogos, kurių bendra trukmė 2019–2020 mokslo metais – 19, o 2020–2021 mokslo metais – 20 

ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių ir poilsio dienos.  

Atostogos 

 
2019-2020 mokslo metai 2020-2021 mokslo metai 

Rudens   

 

2019-10-28–2019-10-31     2020-10-26–2020-10-30     

Žiemos (Kalėdų)  

 

2019-12-23–2020-01-03     2020-12-23–2021-01-05     



Žiemos 

 

2020-02-17–2020-02-21 2021-02-15–2021-02-19 

Pavasario ( Velykų)  

 

2020-04-14–2020-04-17      2021-04-06–2021-04-09      

Vasaros  

 

2019-06-10–2020-08-31 2021-06-10 – 2021-08-31 

Vasaros atostogų pradžią nustato mokyklos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba ir 

rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.“ 

4. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:  

„15. Pamokų laikas:  

1 klasių mokiniams:    2-4 klasių mokiniams: Stalgėnų skyriaus mokiniams: 

1.     8.00 –   8.35     1.     8.00 –   8.45 1. 8.00 –   8.45 

2.     8.45 –   9.20     2.     8.55 –   9.40 2. 8.55 –   9.40 

3.     9.30 – 10.05     3.     9.50 – 10.35   3. 10.00 - 10.45 

4.    10.35 – 11.10     4.    11.05 – 11.50          4. 11.05 - 11.50 

5.    11.20 – 11.55     5.    12.00 – 12.45  5. 12.00 - 12.45   

      6.    12.55 -  13.40 6. 12.55 - 13.40“ 

5. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:  

„18. Ugdymas esant ypatingoms aplinkybėms - karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio 

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

negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų 

brandos egzaminų centras, mokykloje vyksta remonto darbai ir kt.)  gali būti koreguojamas arba 

laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis“.  

6. Papildau 18 punktą 18.1, 18.2  papunkčiais: 

„18.1 esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (dalykų brandos egzaminų metu, vykstant remonto 

darbams mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti organizuojamas pagal tvarką, nustatytą 

Bendrųjų ugdymo planų 6 priede ir vadovaujantis Mokyklos ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu ekstremalių situacijų atvejais tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus  

įsakymu 2020 m. balandžio 22 d.  Nr. VĮ-30.“ 

 „18.2 Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje minus 20 °C ar 

žemesnė arba 30 °C ar aukštesnė.“ 

7. Pakeičiu 19 punktą ir išdėstau jį taip:  

„19. Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti 

sprendimus:  laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą, keisti nustatytą pamokų trukmę, 

keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką, ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas,  priimti 

kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / šalinančius pavojų 

mokinių sveikatai ir gyvybei, laikinai stabdyti ugdymo procesą.“ 

8. Papildau 26 punktą 26.3 papunkčiu: 

„ 26.3 2020-2021 mokslo metais organizuojamos 6 ugdymo dienos:  

Eil.Nr. Ugdymo turinys Data 

1. Mokslo žinių diena Rugsėjo 1 d. 

2. Kalėdiniai  renginiai Gruodžio mėn. 

3. Metų knygos rinkimai  Kovo mėn. 

4. Olimpinė diena Gegužės – birželio mėn. 

5. Ekskursijos, išvykos „Pažinkime savo kraštą“ Birželio mėn. 



 

9. Pakeičiu 28 punktą ir išdėstau jį taip: 

„28. Minimalus pamokų skaičius pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per metus 

(savaitę):  

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) 0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6) 

Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 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 viso privalomų 

pamokų skaičius 

metams  

770 (22) 

840 (24) 

 

 

840  (24) 805 (23)  
3255 (93) 

  

Pamokos, skiriamos 

mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti  

70 (2) 105 (3) 175 (5) 

Neformalusis 

švietimas 
140 (4) 140 (4) 280 (8) 

 

10. Pakeičiu 29 punktą ir išdėstau jį taip:  

„29. Ryto pagrindinės mokyklos ugdymo plano kontaktinių valandų, skiriamų Pradinio 

ugdymo programos dalykų, mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamų valandų skaičius - 

1priedas, Stalgėnų skyriaus -  4 priedas.“ 

 

11. Pakeičiu 30 punktą ir išdėstau jį taip:  

„30. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių ugdymosi 

poreikius, atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas 

konsultacijoms mokymosi pagalbai teikti  (itin gabiems mokiniams,  mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi pasiekimams) „Ryto“ mokykloje 1-3 klasių 

mokiniams – po 1 val., 4-ių klasių mokiniams – 0,5 val. per savaitę; 4-ose klasėse, užsienio kalbai 

(anglų)  mokyti, skirstant mokinius į grupes  4a, 4b, 4c klasėse.“ 

 

12. Pakeičiu 34 punktą ir išdėstau jį taip:  

„34. Mokiniams siūloma dalyvauti šiose neformaliojo švietimo veiklose: Jaunučių choras, 

Pop choras „Abėcėlė“, būreliuose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, kvadrato, „Dainuojame ir žaidžiame 

angliškai", IKT, „Įdomieji eksperimentai“, „Emocijų labirintai“, „Iš tautosakos lobių skrynelės", 

„Pradinukų žinios", „Profesijų traukinys“, „Kūrybinių dirbtuvių“, "Išmok, kurk, tobulėk", „Aš ir 

kiti“. Neformaliajam vaikų švietimui skiriamų valandų  skaičius (2, 5 priedai). 

6. Mokslo metų užbaigimo šventė „Aš gebu ir galiu“ Birželio mėn. 



 

13. Pakeičiu 35 punktą ir išdėstau jį taip: 

„35. Klasės dalijamos į grupes doriniam ugdymui 1a, 1b, 1c, 2a, 2c, 4a, 4d klasėse,  mokinių 

tėvams (globėjams) mokiniams parinkus tikybą ir etiką.“ 

14. Pakeičiu 36.2 punktą ir išdėstau jį taip:  

„36.2 klasėje nesusidarius mokinių grupei, sudaromos laikinosios grupės iš paralelių klasių 

mokinių doriniam ugdymui:  tikybai – 1cd, 4ad,  etikai – 1cd, 2ac mokytis. 

15. Pakeičiu 51 punktą ir išdėstau jį taip:  

 „51. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi Pradinio, pagrindinio ir 

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

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu  Nr. V- 1308, Bendrąja 

programa, Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo 

programą,  pasiekimų ir pažangos vertinimo  tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos direktoriaus 

2020 m. balandžio17 d. įsakymu Nr. VĮ-27, Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos,  mokinių 

besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, individualios pažangos stebėjimo ir  fiksavimo  

tvarkos aprašu“,  patvirtintu mokyklos direktoriaus 2020 m. balandžio17 d. įsakymu nr. VĮ-26. 

16. Pakeičiu 63 punktą ir išdėstau jį taip:  

 „63. Mokykla mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaro individualų 

pagalbos planą, kuris yra individualaus ugdymo plano dalis, paskiria pagalbos plano įgyvendinimą 

koordinuojantį asmenį.“ 

 

 

Direktorius    Stanislovas Ivanauskas 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

_______________ 

Stepanija Petkuvienė 

2020-08-28 


