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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais: 

2020 m. gegužės 19 d.  Nr. V-742 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. 

įsakymo Nr.V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo, 2020 m. rugpjūčio 5 d.  Nr. V-1159 

„Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.V-417 „Dėl 2019–

2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo 

planų patvirtinimo“ pakeitimo ir atsižvelgdamas į Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 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 Mokyklos pagrindinio ugdymo programos ugdymo planą  

2019-2020  ir 2020-2021 mokslo metams, patvirtintą  2019 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus 

įsakymu    Nr. VĮ-73, taip: 

1. Pakeičiu 6.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„6.2.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10  klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos; ugdymo 

proceso pabaiga  birželio 23 d..‘ 

2. Pakeičiu 6.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„6.2.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos:  

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. 

Vasaros atostogos 2021 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d. 

 

3. Pakeičiu 7.2 punktą ir jį išdėstau taip: 

 

„7.2. 2020-2021 mokslo metais: 1-asis pusmetis – 2020-09-01 – 2021-01-22,  

                  2-asis – 2021-01-25 – 2021-06-23.“ 

4. Pripažįstu netekusiu galios 8 punktą. 

5. Pakeičiu 9 punktą ir išdėstau jį taip: 

        „9. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) 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. 

9.1. Ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 
 



9.1.1. minus 20 °C ar žemesnė, – 5 klasių mokiniams; 

9.1.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6–10  klasių mokiniams; 

9.1.3. 30 °C ar aukštesnė – 5–10 klasių mokiniams. 

9.2. 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 būdu, gali priimti sprendimus:  
 

9.2.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:  
 

9.2.2. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

9.2.3. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

9.2.4. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

9.2.5. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / 

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;  

9.3. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje 

nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, mokyklos 

vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar 

jos įgaliotu asmeniu; 

9.4. ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo 

procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokyklos 

vadovas sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi pagal 

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

organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 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“, 

nustatyta tvarka. 

9.5. valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu mokykla: 
 

9.5.1. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. 

Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje, 

jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant 

galimybių ugdymo procesą organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai 

perkeliamas į kitas saugias patalpas;  

9.5.2. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo; 

9.5.3. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui 

numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau kaip 50 

procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2 val.. 

Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės trukmės, skirta pietų pertraukai;  

9.5.4. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu 

mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

skiriamas pamokas;  

9.5.5. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į 

mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus; 

9.5.6. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl 

užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių 

stebėsenos ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės 

nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių; 

         9.5.7. naudoja vieningą virtualią mokymo aplinką Microsoft Office 365; 



9.5.8. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;  

9.5.9. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso 

organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo 

bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo 

procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama 

mokyklos tinklalapyje.“  

6. Pakeičiu 16.2.1 papunktį ir išdėstau jį taip: 

“16.2.1. mokymosi formos: grupinis ir pavienis, mokymo proceso organizavimo būdai: 

kasdieninis, individualus, savarankiškas ir nuotolinis;” 

7. Papildau 16.2.2 papunkčiu: 

“16.2.2. iki 5 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus galima organizuoti 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 5-10 klasių mokiniams, esant aplinkybėms 

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

būdu (dalykų brandos egzaminų metu, vykstant remonto darbams mokykloje ir kt.); galima 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoti vieno dalyko ar kelių dalykų mokymą, 

derinti kasdienį mokymą su nuotoliniu, bet  ne ilgesnį laiką, nei 10 procentų ugdymo procesui 

skiriamo laiko per mokslo metu 5–8 klasių mokiniams, 30 procentų  9–10 klasių mokiniams.“ 

          8. Pakeičiu 16.3.2 papunktį ir išdėstau jį taip: 

 ,,16.3.2. vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Ugdymo programų aprašu, 

Pagrindinio ugdymo ir Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Mokyklos mokinių, besimokančių pagal 

pagrindinio ugdymo programą, pažangos ir pasiekimų tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos 

direktoriaus 2020 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. VĮ-29, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą.“  

 

 

9. Pakeičiu 16.3.3 papunktį ir išdėstau jį taip: 
 

 ,,16.3.3. individuali mokinio pažanga stebima ir fiksuojama vadovaujantis Mokyklos 

mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokykos direktoriaus 2020 m. balandžio17 d. įsakymu Nr.VĮ-

28. Individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja pats mokinys, jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai), ugdantys mokytojai ir kiti švietimo specialistai. Atsižvelgiant į vertinimo informaciją, 

koreguojamas mokinio mokymasis.“ 

10. Pakeičiu 16.12.1 papunktį ir išdėstau jį taip: 

“16.12.1. individualius ugdymo planus sudaryti mokiniams, kurie mokomi namuose, 

specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kurie mokomi pagal 

pritaikytas arba individualizuotas programas, atvykusiems ar grįžusiems iš užsienio mokiniams, 

nemokantiems ar nepakankamai  mokantiems lietuvių kalbą, mokiniui, kuris mokosi pagal 

pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir kartu pagal pirminio profesinio mokymo programos 

modulį (modulius);  mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir 

kartu pagal pirminio profesinio mokymo programą.“ 

11. Papildau 16.12.3 papunkčiu: 

“16.12.3. Mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir kartu 

pagal pirminio profesinio mokymo programos modulį (modulius), individualus ugdymo planas 

sudaromas mokyklai ir profesinio mokymo įstaigai pasirašius bendradarbiavimo sutartį, kartu 

planuojant ugdymo procesą, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų  77 punktu ir pirminio 

profesinio mokymo programos moduliui (moduliams) įgyvendinti skirtomis kontaktinėmis 

valandomis, neviršijant nustatyto mokiniui maksimalaus savaitinio pamokų skaičiaus bei Bendrųjų 

ugdymo planų  2 priedo II skyriaus nuostatomis . Mokinys gali rinktis pirminio profesinio mokymo 

programos modulį (modulius), ne mažiau kaip 5 mokymosi kreditų ir ne daugiau kaip 10 mokymosi 

kreditų apimtis dvejiems mokymosi metams. Vieno mokymosi kredito apimtis apibrėžta Profesinio 

mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 



švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-925 „Dėl Profesinio 

mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokinys gali nesimokyti 

technologijų dalyko. Žmogaus saugos dalyko turinys gali būti integruojamas į atitinkamus 

profesinio mokymo programos modulius.“ 

12. Papildau 57.2.  punktu: 

„57.2. 2020-2021 mokslo metais: 

    57.2.1. 5-8 klasių ugdymo plano lentelė 11 priedas; 

    57.2.2. 9-10 klasių ugdymo plano lentelė 21 priedas; 

    57.2.3. neformalusis švietimas ir jam skiriamų valandų skaičius 5-10 kl. 31 priedas.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius     Stanislovas Ivanauskas 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

_______________________ 

Birutė Tilvikienė 

2020-08-28 

 


