
PANEVĖŽIO BERŽŲ PROGIMNAZIJA
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PROGIMNAZIJOS PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PLANO 2019 - 2020

MOKSLO METAMS 5 IR 25.7 PUNKTŲ PAKEITIMO   

2020 m. gegužės 18 d. Nr. V-67
Panevėžys

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d.
įsakymu Nr. V-689 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-
413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo
plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.
gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-681 „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  Lietuvos  Respublikos  švietimo,
mokslo  ir  sporto  ministro  2020 m.  gegužės  8  d.  įsakymu Nr.  V-694 „Dėl  Rekomendacijų  dėl
ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 mokslo metų birželio mėnesį patvirtinimo“, Panevėžio
miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus raštu 2020-05-15 Nr. SŠ-182(22.1.14) „Dėl
ugdymo organizavimo 2019-2020 m.m. pabaigos”,

1. P a k e i č i u Panevėžio Beržų progimnazijos 2019-2020 mokslo metų pradinio ir

pagrindinio  ugdymo plano 5  punktą  „Ugdymo organizavimas  1-4  ir  5-8  progimnazijos  klasėse

2019-2020 m.m.”. ir jį išdėstau taip:

Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasėms – 167 ugdymo dienos, 5-8 klasėms – 177 ugdymo dienos.

Vasaros atostogų pradžia 1-4 klasių mokiniams birželio 5 d., 5-8 kasių mokiniams – birželio 15 d.

2. Į s k a i t a u  mokyklos organizuotas veiklas ne pamokų metu, kurių turinys siejasi

su Bendrųjų ugdymo programų turiniu:

1-4 klasių mokiniams už pasiruošimą ir  dalyvavimą Panevėžio  miesto  gimtadienio

šventinėje eisenoje kaip pažintinę kultūrinę veiklą numatytą ugdymo plano 25.7 punkte 2019 m.

rugsėjo 7 d. – „Dalyvavimas Panevėžio miesto gimtadienio šventinėje eisenoje” (1 ugdymo diena (5

val.)).

5-8  klasių  mokiniams  (atliktus  mokomųjų  dalykų  projektinius  darbus,  dalyvavimą

edukacinėse  išvykose,  ekskursijose,  progimnazijoje  organizuotose  viktorinose,  protmūšiuose,

renginiuose,konkursuose,  olimpiadose,  pasiruošimą ir  dalyvavimą Panevėžio miesto  gimtadienio

šventinėje eisenoje) kaip pažintinę kultūrinę veiklą numatytą ugdymo plano 25.7 punkte 2019 m.



rugsėjo 7 d. – „Dalyvavimas Panevėžio miesto gimtadienio šventinėje eisenoje”, 2020 m. birželio

10  d.  -  „Kultūros  diena”,  birželio  18  d.  -  „Krašto  (šalies)  pažinimo  diena”,  birželio  16  d.  -

„Kūrybinė praktinė veikla”, birželio 19 d. -  „Eksperimentų, tyrinėjimų diena” (5 ugdymo dienos

(30 val.)).

3. P a k e i č i u Panevėžio Beržų progimnazijos 2019-2020 mokslo metų pradinio ir

pagrindinio ugdymo plano 25.7 punktą „Pažintinės kultūrinės veiklos planas 2019-2020 m.m.” ir jį

išdėstau taip:

                    1-4 klasėms birželio 1-3 d. – pažintinės kultūrinės veiklos dienos - Kultūros dienos,

birželio 4 d. – pažintinės kultūrinės veiklos diena - mokslo metų baigimas.

                    5-8 klasėms 2020 m. birželio 1-5 d. – individualios ir/ar grupinės vaizdo konsultacijos

mokiniams, patyrusiems mokymosi sunkumų vykdant nuotolinį mokymą (neatsiskaitė mokymosi

ciklų,   mokinio  ir  mokytojo  netenkina  pusmečio  įvertinimas,  mokymosi  rezultatai,  mokiniui

pusmetyje  gresia  nepatenkinamas  įvertinimas)  bei  teikiama  nuotolinė  švietimo  pagalba  pagal

progimnazijos  ugdymo proceso  organizavimo nuotoliniu  būdu mokymo(si)  priemonių  plano  10

punktą. 2020 m. birželio 8-11 d. – pažintinės kultūrinės veiklos dienos - kūrybinė praktinė veikla,

birželio 12 d. – mokslo metų baigimas.

4. Iki 2019-2020 m.m. ugdymo proceso pabaigos visos veiklos vykdomos nuotoliniu

būdu.
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