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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 

d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.V-350 „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“,  Lietuvos 

Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl 

rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. 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“ 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“: 

1. P a p i l d a u ir p a k e i č i u Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

pradinio ugdymo programos 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų ugdymo plano III skyriaus 1 

skirsnio 9.1.2. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„9.1.2. ugdymo proceso trukmė 1 – 4 klasių mokiniams – 167 ugdymo dienos. Gimnazijos 

tarybos 2020 m. gegužės 21 d. protokoliniu nutarimu  (protokolo Nr. 5).“ 

Klasė Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso trukmė savaitėmis/dienomis 

1 – 4 klasės 09-02 34/167“ 

 

2. P a k e i č i u  Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos pradinio ugdymo 

programos 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų ugdymo plano III skyriaus 1skirsnio 9.1.2.1. 

papunktį ir jį išdėstau taip:  

„9.1.2.1.  ugdymo proceso pabaigą nustatau kiekvienam mokymosi srautui (klasei) atskirai, 

atsižvelgiant į vykdytos pažintinės kultūrinės veiklos dienų skaičių ir išdėstau taip: 

Eil. Nr. Veikla Klasės Data Įskaičiuotos dienos 

už veiklas 

1. Renginiai skirti Simonui Daukantui atminti. 1-4 kl. 2019-10 2020-06-05 

2. Kalėdiniai renginiai. 1-4 kl. 2019-12 2020-06-04 

3. Renginiai skirti Lietuvos nepriklausomybei. 1-4 kl. 2020-02 2020-06-03 

4. Mokinių konferencija „Profesijų šaly“. 1-4 kl. 2020-02 2020-06-02 

5. Bendruomenės diena 1-4 kl. 2020-05 2020-06-01“ 

 

 



3. P a k e i č i u Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos pradinio ugdymo 

programos 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų ugdymo plano III skyriaus 1skirsnio 9.1.3. 

papunktį ir jį išdėstau taip: 

        „9.1.3. ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos, kurių bendra trukmė 2019-2020 m.m. 

– 25 ugdymo dienos: 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio  31 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario atostogos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.“ 

 

4. P a k e i č i u Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos pradinio ugdymo 

programos 2019 – 2020 ir 2020 – 2021 mokslo metų ugdymo plano III skyriaus 1 skirsnio 9.1.4. 

papunktį ir jį išdėstau taip: 

„9.1.4. ugdymo procesas skirstomas į laiko periodus – trimestrus: 

Klasė I trimestras II trimestras III trimestras 

1 – 4 kl. 2019-09-02 – 2019-11-29 2019-12-02 – 2020-03-13 2020-03-16 – 2020-06-05“ 

 

5. P a p i l d a u Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos pradinio ugdymo 

programos 2019 – 2020 ir 2020 –2021 mokslo metų ugdymo plano III skyriaus 2 skirsnio 14 punktą 

„Gimnazija, organizuojant ugdymą, priima sprendimą  dėl nuotolinės mokymo(si) formos“. 

 

6. P r i d e d u 15.9. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„14.7. mokiniai mokomi nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d. iki  

Klasė Data 

1 – 4  klasės 2020 m. gegužės 29 d.“ 

 

                           ______________________________________________ 


