
 
 

VILKAVIŠKIO RAJONO PILVIŠKIŲ ,,SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 2019-2020 IR 2020-2021 

MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANO PAKEITIMO 

 

2020 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-85 

Pilviškiai 

 

P a k e i č i u  Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo 

metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planą, patvirtintą Vilkaviškio r. 

Pilviškių „Santakos“ gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-95: 

1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„2.1. Ugdymo organizavimas 2020–2021 mokslo metais pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas 

atitinkamai: 

Klasė Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė dienomis 

1–4 2021–06–01 175 

5–8, I–III gimn. 2021–06–15 185 

 IV gimn. 2021–05–21 163 

 

2. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„2.3. Ugdymosi procesas 1–8 klasėse, I–IV gimnazijos klasėse skirstomas pusmečiais. 

Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

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

2.3.2. antras pusmetis: sausio 25 d. – birželio 1 d. (1–4 klasėms), sausio 25 d. – birželio 15 d. 

(5–8, I–III gimn. klasėms), sausio 25 d. – gegužės 21 d. (IV gimn. klasėms).“ 

3. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„2.4. Mokinių atostogos numatomos: 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2020–10–26 2020–10–30 

Žiemos (Kalėdų) 2020–12–23 2021–01–05 

Žiemos 2021–02–15 2021–02–19 

Pavasario (Velykų) 2021–04–06 2021–04–09 

Vasaros: 1–4 kl. 

5–8, I–III gimn. kl. 

IV gimn. kl. 

2021–06–02 

2021–06–16 

2021–05–24 

2021–08–31 

2021–08–31 

2021–08–31 

 

4. Pripažįstu netekusiu galios 3 punktą. 

5. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip: 

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

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

aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta 

remonto darbai gimnazijoje ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 



organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų 

aplinkybių ar aplinkybių gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, 

esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali 

būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, nustatoma gimnazijos 

ugdymo plano 11 priede.“ 

6. Pakeičiu I skyriaus devintojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip: 

„DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS“ 

7. Papildau 27
1
 punktu: 

„27
1
. Mokinys gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio 

ugdymo programą. Gimnazija padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą 

(ugdymąsi) šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi 

šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“ 

8. Papildau I skyrių dvyliktuoju skirsniu: 

„DVYLIKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 
 

35
1
. Mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, dalis ugdymo 

proceso gali būti įgyvendinama nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotoliniu 

būdu) (1–8 klasių mokiniams iki 10 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus, I–

IV gimn. klasių mokiniams – iki 30 procentų): 

35.1
1
. įgyvendinant gimnazijos vykdomus projektus, kuriems numatytas finansavimas ir kurių 

metu dauguma gimnazijos pedagogų turi dalyvauti numatytuose projektuose kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, visų klasių mokiniams pamokos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu; 

35.2
1
. karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei 

laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (gimnazija yra dalykų 

brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.), visų klasių mokiniams 

pamokos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu. 

35
2
. Ugdymą nuotoliniu būdu gimnazija organizuoja virtualioje mokymo(si) aplinkoje 

Moodle (https://pilviskiai.vma.lm.lt/). 

35
3
. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu būdu, vadovaujasi Mokymo 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“. 

35
4
. Gimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu būdu, jei reikia, aprūpina 

mokinius mokymosi priemonėmis, reikalingomis dalyvauti nuotolinio mokymosi procese, sprendžia 

ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali mokytis nuotoliniu būdu. Pastebėjus, kad mokinio 

namuose nėra sąlygų mokytis, jei įmanoma pagal situaciją, sudaromos sąlygos mokytis gimnazijoje. 

35
5
. Įgyvendinant ugdymo programas nuotoliniu būdu skiriama: 

35.1
5
. pradiniam ugdymui: ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko 

sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau 50 procentų asinchroniniam ugdymui (per savaitę ir (ar) 

mėnesį); 

35.2
5
. pagrindiniam ir viduriniam ugdymui: sinchroniniam ugdymui ne mažiau kaip 60 

procentų ugdymo proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per 

savaitę, mėnesį, mokslo metus). 



35
6
. Gimnazija, pradėdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, pertvarko pamokų 

tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui organizuoti (jis skelbiamas 

gimnazijos svetainėje). Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – iki 2 val. Pamokos struktūrą 

mokytojai pritaiko asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į dalyko 

programos ypatumus, ir mokinių amžių. Nustatoma pertraukų trukmė, iš kurių viena – ilgesnės 

trukmės, skirta pietų pertraukai.“ 

9. Pakeičiu 37.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„37.1. 2020–2021 m.m. 5 ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos kultūrinei (taip 

pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai. Šiomis dienomis 

ugdymas vykdomas integruotai: pradinių klasių mokytojos pildo veiklos planą (rašomas nustatytos 

formos renginio planas), suderintą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu pradinį 

ugdymą. Veikla žymima elektroninio dieninio grupėje „Klasės vadovo veikla“, pastabose nurodant 

„Kultūrinė, pažintinė veikla“, taip pat užpildant atitinkamų dalykų pamokas, kurių veiklos 

numatytos renginio plane ir kurių turinys siejasi su Bendrųjų ugdymo programų turiniu. 2 ugdymo 

dienos skiriamos pažintinėms ekskursijoms, kurių vykimo laiką sprendžia klasės vadovas, suderinęs 

su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu pradinį ugdymą. Ugdymo procesas, 

organizuojamas ekskursijose, perskaičiuojamas į atitinkamų dalykų pamokas. Į ugdymosi procesą 

įskaitomos gimnazijos organizuojamos veiklos ne pamokų metu (Geriausiai besimokančių mokinių 

ir jų tėvų pagerbimo šventė, Orientacinis žaidimas Vilkaviškio rajono pradinių klasių mokiniams), 

kurių turinys siejasi su bendrųjų ugdymo programų turiniu, išvyka į gamtą stebėti gamtos reiškinių, 

atlikti tyrimų. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių, o astronominės vykdomos 

veiklos valandos perskaičiuojamos į pamokų laiką: 

 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Numatomas veiklos 

laikas 

Trukmė 

valandomis 

Trukmė 

pamokomis 

1. Mokslo ir žinių diena 2020 m. rugsėjo mėn. 4,5 val. 6 

2. Karjeros diena 2020 m. lapkričio mėn. 4,5 val. 6 

3. Eksperimentų diena 2021 m. vasario mėn. 4,5 val. 6 

4. Sveikatingumo ir sporto diena 2021 m. balandžio 

mėn. 

4,5 val. 6 

5. Mokslo metų užbaigimo diena 2021 m. birželio 1 d. 4,5 val. 6 

6. Ekskursija (numatomos 2) Rugsėjo – gegužės 

mėn. 

12 val. 16 

7. Geriausiai besimokančių mokinių ir jų 

tėvų pagerbimo šventė 

2021 m. gegužės mėn. 3 val. 4 

8.  Orientacinis žaidimas 2020 m. spalio mėn. 5,25 val. 7 

9. Išvyka į gamtą Rugsėjo-gegužės mėn. 1,5 val. 2 

 

10. Pakeičiu 39.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„39.2.2. 2a, 2b klasėse I pusmetį skirti po 1 pamoką per savaitę individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir gabiems mokiniams, II pusmetį – 

informacinėms technologijoms (programavimui).“ 

11. Pakeičiu 39.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„39.2.4. 4a, 4b klasėse I pusmetį skirti po 1 pamoką per savaitę individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir gabiems mokiniams, II pusmetį – 

informacinėms technologijoms (programavimui).“ 

12. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip: 

„64. Ugdymo procese kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, 

prevencinė ir kita pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinkta veikla organizuojama viso 

ugdomojo proceso metu. Šiomis dienomis ugdymas vykdomas integruotai: veikla žymima 

elektroninio dieninio grupėje „Klasės vadovo veikla“, pastabose nurodant „Kultūrinė, pažintinė 

veikla“, taip pat užpildant atitinkamų dalykų pamokas, kurių veiklos numatytos renginio plane ir 



kurių turinys siejasi su Bendrųjų ugdymo programų turiniu. 2 ugdymo dienos skiriamos 

pažintinėms ekskursijoms, kurių vykimo laiką sprendžia klasės vadovas, suderinęs su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui. Ugdymo procesas, organizuojamas ekskursijose, perskaičiuojamas į 

atitinkamų dalykų pamokas. Į ugdymosi procesą įskaitomos gimnazijos organizuojamos veiklos ne 

pamokų metu, kurių turinys siejasi su bendrųjų ugdymo programų turiniu. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių, o astronominės vykdomos veiklos valandos 

perskaičiuojamos į pamokų laiką: 

 

5–8 klasių mokiniams (2020–2021 m.m.): 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Numatomas veiklos 

laikas 

Trukmė 

valandomis 

Trukmė 

pamokomis 

1. Mokslo ir žinių diena 2020 m. rugsėjo mėn. 4,5 val. 6 

2. Savivaldos diena 2020 m. spalio mėn. – 7 

3. Kalėdinė diena 2020 m. gruodžio mėn. – 7 

4. Vasario 16-osios šventė 2021 m. vasario mėn. 1,5 3 

5. Ugdymo karjeros diena 2021 m. kovo mėn. – 7 

6. Geriausiai besimokančių mokinių ir jų 

tėvų pagerbimo šventė 

2021 m. kovo mėn. 3 4 

7. Motinos diena 2021 m. gegužės mėn. 1,5 3 

8.  Sporto, turizmo ir sveikatingumo 

diena 

2021 m. gegužės mėn. – 7 

9. Paskutinio skambučio šventė 2021 m. gegužės mėn. 3 4 

10. Mokslo metų užbaigimo diena 2021 m. birželio mėn. 5,25 val. 7 

11. Ekskursija (numatomos 2) Rugsėjo – gegužės mėn. 12 val. 16 

12. Savanorių dienos „Mes – jums“ 2020 m. spalio mėn. 

2021 m. balandžio mėn. 

8 val. 11 

 

I–II gimn. klasių mokiniams (2020–2021 m.m.): 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Numatomas veiklos 

laikas 

Trukmė 

valandomis 

Trukmė 

pamokomis 

1. Mokslo ir žinių diena 2020 m. rugsėjo mėn. 4,5 val. 7 

2. Savivaldos diena 2020 m. spalio mėn. – 7 

3. Kalėdinė diena 2020 m. gruodžio mėn. – 8 

4. Vasario 16-osios šventė 2021 m. vasario mėn. 1,5 3 

5. Ugdymo karjeros diena 2021 m. kovo mėn. – 8 

6. Geriausiai besimokančių mokinių ir jų 

tėvų pagerbimo šventė 

2021 m. kovo mėn. 3 4 

7. Motinos diena 2021 m. gegužės mėn. 1,5 3 

8.  Sporto, turizmo ir sveikatingumo 

diena 

2021 m. gegužės mėn. – 7 

9. Paskutinio skambučio šventė 2021 m. gegužės mėn. 3 4 

10. Mokslo metų užbaigimo diena 2021 m. birželio mėn. 5,25 val. 7 

11. Ekskursija (numatomos 2) Rugsėjo – gegužės mėn. 12 val. 16 

12. Savanorių dienos „Mes – jums“ 2020 m. spalio mėn. 

2021 m. balandžio mėn. 

12 val. 16 

 

13. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip: 

„Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių ir per savaitę skirtų pamokų skaičius 

dvejiems metams: 



 
Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies vykdymo plano lentelė 2019–2021 m. 

Dalyko 

pavadinimas 
Klasė 

2019–2020 2020–2021 2019–2020 2020–2021 2019–2020 2020–2021 2019–2020 2020–2021 

5a 5b 6a 6b 6a 6b 7a 7b 7a 7b 8a 8b 8a 8b 5a 5b 

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

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 

Užsienio kalba (I-

oji) 

111 +37 

(3+1*) 

111 +37 

(3+1*) 
111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 +37 

(3+1*) 

111 +37 

(3+1*) 

Užsienio kalba (II-oji) – – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) – – 

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

Gamta ir žmogus 74 (2) 274 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) – – – – – – – – 74 (2) 74 (2) 

Biologija – – – – – – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) – – 

Fizika – – – – – – 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) – – 

Chemija – – – – – – – – – – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) – – 

Informacinės techn.  37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 19 (0,5) 19 (0,5) 19 (0,5) 19 
(0,5) 

19 (0,5) 19 (0,5) 19 
(0,5) 

19 (0,5) 37 (1) 37 (1) 

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

Geografija – – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) – – 

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

Technologijos 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 74 (2) 74 (2) 

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

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

Panaudotos 

pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti 
  

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 

konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

val. 

matemati

kos ilg. 

konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 

konsultac

ijoms 

19 (0,5) 

val. 

matemati

kos ilg. 

konsultac

ijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 

konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

val. 

matemati

kos ilg. 

konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 

konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

val. 

matemati

kos ilg. 

konsulta

cijoms 

19 

(0,5) 
(liet.k. ir 

matemati

kos ilg. 

konsulta

cijoms) 

19 

(0,5) 
(liet.k. ir 

matemati

kos ilg. 

konsulta

cijoms) 

19 

(0,5) 
(liet.k. ir 

matemati

kos ilg. 

konsulta

cijoms) 

19 

(0,5) 
(liet.k. ir 

matemat

ikos ilg. 

konsulta

cijoms) 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 

konsultac

ijoms 

19 (0,5) 

val. 

matemati

kos ilg. 

konsultac

ijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 

konsultac

ijoms 

19 (0,5) 

val. 

matemati

kos ilg. 

konsultac

ijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 

konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

val. 

matemat

ikos ilg. 

konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 

konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

val. 

matemati

kos ilg. 

konsulta

cijoms 

  

Pamokų skaičius 

mokiniui per 

savaitę 

999 

(27) 

999 

(27) 

1110 

(30) 

1110 

(30) 

1110 

(30) 

1110 

(30) 

1147 

(31) 

1147 

(31) 

1110 

(30) 

1110 

(30) 

1129 

(30,5) 

1129 

(30,5) 

1129 

(30,5) 

1129 

(30,5) 

999 

(27) 

999 

(27) 

Neformalusis 

švietimas 
37 (1) 37 (1) 

74 

(1,5) 

74 

(1,5) 

74 (2) 74 (2) 74 

(1,5) 

74 

(1,5) 

74 (2) 74 (2) 74 

(1,5) 

74 

(1,5) 

74 (2) 74 (2) 37 

(1,5) 

37 

(1,5) 
* – pamoka apmokama iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 



14. Pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip: 

„87. Ugdymo procese kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, 

prevencinė ir kita pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinkta veikla organizuojama viso 

ugdomojo proceso metu. Šiomis dienomis ugdymas vykdomas integruotai: veikla žymima 

elektroninio dieninio grupėje „Klasės vadovo veikla“, pastabose nurodant „Kultūrinė, pažintinė 

veikla“, taip pat užpildant atitinkamų dalykų pamokas, kurių veiklos numatytos renginio plane ir 

kurių turinys siejasi su Bendrųjų ugdymo programų turiniu. 2 ugdymo dienos skiriamos 

pažintinėms ekskursijoms, kurių vykimo laiką sprendžia klasės vadovas, suderinęs su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui. Ugdymo procesas, organizuojamas ekskursijose, perskaičiuojamas į 

atitinkamų dalykų pamokas. Į ugdymosi procesą įskaitomos gimnazijos organizuojamos veiklos ne 

pamokų metu, kurių turinys siejasi su bendrųjų ugdymo programų turiniu. Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių, o astronominės vykdomos veiklos valandos 

perskaičiuojamos į pamokų laiką: 

 

III gimn. klasių mokiniams (2020–2021 m.m.): 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Numatomas veiklos 

laikas 

Trukmė 

valandomis 

Trukmė 

pamokomis 

1. Mokslo ir žinių diena 2020 m. rugsėjo mėn. 4,5 val. 7 

2. Savivaldos diena 2020 m. spalio mėn. – 7 

3. Kalėdinė diena 2020 m. gruodžio mėn. – 8 

4. Vasario 16-osios šventė 2021 m. vasario mėn. 1,5 3 

5. Ugdymo karjeros diena 2021 m. kovo mėn. – 8 

6. Geriausiai besimokančių mokinių ir jų 

tėvų pagerbimo šventė 

2021 m. kovo mėn. 3 4 

7. Motinos diena 2021 m. gegužės mėn. 1,5 3 

8.  Sporto, turizmo ir sveikatingumo 

diena 

2021 m. gegužės mėn. – 7 

9. Paskutinio skambučio šventė 2021 m. gegužės mėn. 3 4 

10. Mokslo metų užbaigimo diena 2021 m. birželio mėn. 5,25 val. 7 

11. Ekskursija (numatomos 2) Rugsėjo – gegužės mėn. 12 val. 16 

12. Savanorių dienos „Mes – jums“ 2020 m. spalio mėn. 

2021 m. balandžio mėn. 

12 val. 16 

 

IV gimn. klasių mokiniams (2020–2021 m.m.): 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Numatomas veiklos 

laikas 

Trukmė 

valandomis 

Trukmė 

pamokomis 

1. Mokslo ir žinių diena 2020 m. rugsėjo mėn. 4,5 val. 7 

2. Savivaldos diena 2020 m. spalio mėn. – 7 

3. Kalėdinė diena 2020 m. gruodžio mėn. – 7 

4. Ugdymo karjeros diena 2021 m. kovo mėn. – 7 

5. Paskutinio skambučio šventė 2021 m. gegužės mėn. 4,5 7 

6. Ekskursija (numatomos 2) Rugsėjo – gegužės mėn. 12 val. 16 

 

15. Papildau 104
1
 punktu: 

„104
1
. Individualūs ugdymo planai rengiami: 

104.1
1
. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (10 priedas);  

104.2
1
. atvykusiems iš užsienio mokiniams, baigusiems užsienio valstybės, tarptautinės 

organizacijos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos dalį (9 priedas); 

104.3
1
. individualaus mokymosi namuose laikotarpiu (9 priedas); 

104.4
1
. mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų (10 priedas). 



104
2
. Individualus ugdymo planas (10 priedas) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, sudaromas kiekvienam pusmečiui, peržiūrimas kartą per pusmetį: 

104.1
2
. asmeninė mokinio pažanga fiksuojama kiekvieną mėnesį pagal elektroninio dienyno 

duomenis; 

104.2
2
. fiksuojami pasiekimai, sunkumai ir iškilusios problemos, remiantis mokytojų 

parengtomis pritaikytomis ir (arba) individualizuotomis programomis. 

104
3
. Mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymas organizuojamas:  

104.1
3
. paskiriant pagalbos vaikui plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį, kuris kartu su 

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo 

žingsniu, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti; 

104.2
3
. atsižvelgiant į individualias mokinio galimybes ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, 

įvairiapusių raidos sutrikimų turintys mokiniai gali būti ugdomi bendroje klasėje, skiriant mokytojo 

padėjėją; 

104.3
3
. gimnazija, organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymą: 

104.3.1
3
. parengia individualų pagalbos vaikui planą (10 priedas); 

104.3.2
3
. pagal galimybes pritaiko mokiniui mokymosi vietą; 

104.3.3
3
. užtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais, 

taikytų elgesio vertinimo priemones netinkamo elgesio priežastims nustatyti ir reikalingų įgūdžių 

ugdymo strategijoms parinkti. 

104
4
. Individualų ugdymo planą parengia už pagalbos vaikui plano įgyvendinimą 

koordinuojantis asmuo. 

16. Papildau 11 priedu (pridedama). 

 

 

 

Direktorė      Danutė Valiūnienė  



 PATVIRTINTA 

 Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

 direktoriaus 2020 m.  

 įsakymu Nr. V- 

 11 priedas 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI 

IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS GIMNAZIJOJE, DĖL KURIŲ 

UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO 

PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU 

 

1. Ugdymo proceso metu gimnazijoje įvykus nenumatytam įvykiui (elektros gedimams, 

vandentiekio, šilumos trasos gedimams ir pan.), dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gimnazijos vadovas gali: 

1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę; 

1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; 

1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas; 

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

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei. 

2. Ugdymo proceso metu įvykus nenumatytam įvykiui (ekstremali temperatūra (gimnazijos ir 

(ar) gyvenamojoje teritorijoje minus 20
o
C ar žemesnė arba 30

o
C ar aukštesnė), gaisras, potvynis, 

pūga ir kt.) gimnazijos vadovas gali: 

2.1. laikinai stabdyti ugdymo procesą (1–2 darbo dienas). Jeigu numatoma, kad įvykis tęsis 

ilgiau nei 2 darbo dienos, ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu (toliau – nuotoliniu būdu); 

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

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei. 

3. Karantino, ekstremalios situacijos laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 

(gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir kt.), gimnazijos vadovas 

gali: 

3.1. ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu; 

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

šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei. 

4. Gimnazijos vadovas sprendimą ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu priima 

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. 

5. Gimnazijos vadovui priėmus sprendimą ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu, gimnazija: 

5.1. vadovaujasi 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 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo 

patvirtinimo“; 

5.2. vadovaujasi Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu 

taisyklėmis; 

5.3. ugdymą nuotoliniu būdu organizuoja virtualioje mokymo(si) aplinkoje Moodle 

(https://pilviskiai.vma.lm.lt/); 

5.4. išsiaiškinus poreikį aprūpina mokinius mokymosi priemonėmis, reikalingomis dalyvauti 

nuotolinio mokymosi procese, sprendžia ir šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali mokytis 



nuotoliniu būdu. Pastebėjus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, jei įmanoma pagal 

situaciją, sudaromos sąlygos mokytis gimnazijoje, jeigu gimnazijoje nėra aplinkybių, kurios keltų 

pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti gimnazijoje, 

ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas; 

5.5. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui 

organizuoti (jis skelbiamas gimnazijos svetainėje). Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 

iki 2 val. 

6. Pasibaigus ypatingoms aplinkybėms: 

6.1. numatomos konsultacijos mokiniams, kurie patyrė mokymosi sunkumus; 

6.2. teikiama papildoma švietimo pagalba mokiniams, kuriems ji numatoma VGK pagal 

pedagogų siūlymus; 

6.3. metodinėse grupėse aptariamas nuotolinis mokymas, peržvelgiami mokytojų ilgalaikiai 

dalykų planai, jeigu reikia, jie koreguojami; dalinamasi gerąja darbo patirtimi. 

 

 

 

 


