
 

 

 

PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 

30 D. ĮSAKYMO NR. (1.3)V1-141 ,,DĖL 2019–2020 M. M. UGDYMO PLANO 

TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. gegužės 22 d. Nr. (1.3)V1-76 

Pakuonis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 

8 d. įsakymu Nr. 681 ,Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo 

Nr.417 ,,Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

Bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 689 ,,Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. 

balandžio 15 d. įsakymo Nr. 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-694 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo 

proceso organizavimo 2019–2020 mokslo metų birželio mėnesį patvirtinimo“ patvirtintomis 

Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 mokslo metų birželio mėnesį ir 

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. 

informacinį raštą Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019–2020 mokslo metais“:    

P a k e i č i u Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2019–2020 m. m. ugdymo planą 

patvirtintą 2019-08-30 Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. (1.3) V1-

140: 

1. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip: 

„19. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai: 

Klasė 
Ugdymo proceso Ugdymo proceso 

trukmė Pradžia Pabaiga 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė, 1–4 
2019-09-02 2020-06-05 167 dienos 

5–10 2019-09-02 2020-06-19 177 dienos 

 



2. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip: 

„24. Ugdymo procesas skirstomas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė: 

Trimestras Trukmė 

I 2019 m. rugsėjo 2 d. – lapkričio 30 d. 

II 2019 m. gruodžio 1 d. – 2020 m. vasario 29 d 

III 

2020 m. kovo 1 d. – birželio 5 d. (priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–

4 kl.), 

2020 m. kovo 1 d. – birželio 19 d. (5–10 kl.). 

 

3. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip: 

„26. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 

26.1. 2020 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d. (priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–4 kl.), 

26.2. 2020 m. birželio 22 d. – rugpjūčio 31 d. (5–10 kl.).“ 

 

4. Papildau 29 punktą šiais susitarimais: 

„29. Susitarimai dėl mokyklos ugdymo turinio įgyvendinimo: 

Susitarimas Sprendimai 

Dėl ugdymo proceso 

organizavimo formų, 

būdų ir erdvių 

 Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. 

 Mokykloje yra taikomos šios mokymosi formos: grupinio 

mokymosi forma (kasdienio mokymo proceso organizavimo 

būdu), pavienio mokymosi forma (individualiu mokymo 

proceso organizavimo būdu), mokymosi forma. 

 Ugdymo procesas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu. 

 Ugdymo procesas gali būti organizuojamas kitomis ugdymo 

organizavimo formomis (pvz., integruotos veiklos, kūrybinių 

dirbtuvių, projekto ir kt.). 

 Sudaromos mokymosi sąlygos mokiniams mokytis ne tik 

klasėje, bet ir įvairiose edukacinėse aplinkose (gamtoje, 

muziejuose, bibliotekoje, miestelyje ir pan.) ar namuose pagal 

galimybes pasinaudojant ir pažintinėms išvykoms skirtomis 

mokinio krepšelio bei kultūros paso lėšomis. 

Dėl ugdymo proceso 

organizavimo 

nuotoliniu būdu 

2020 m. kovo 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. (7.1)V1-58 

patvirtintas „Prienų rajono Pakuonio pagrindinės mokyklos 

ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašas“ 

Dėl švietimo pagalbos 

teikimo 
 2018 m. kovo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)V-43 

patvirtintas „Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 

švietimo pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas“ 

 2020 m. kovo 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. (7.1)V1-58 

patvirtintas „Prienų rajono Pakuonio pagrindinės mokyklos 

ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašas“. 

Dėl socialinės – 

pilietinės veiklos 
 2017 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr.(1.3)V-135 

„Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokyklos mokinių socialinės 

– pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas“ 



 2020 m. kovo 31  d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro  įsakymas Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–

2020 mokslo metais“ 

Dėl ugdymo proceso 

organizavimo jungtinei 

priešmokyklinio 

ugdymo  grupei nuo 

2020 m. gegužės 25 d. 

 Jungtinė priešmokyklinio ugdymo  grupė dirbs mišriu 

nuotoliniu ir kontaktiniu būdu. Vaikų tėvai gali pasirinkti 

mokyti nuotoliniu būdu arba lankant mokyklą. 

Dėl ugdymo proceso 

organizavimo 1-4 kl. 

nuo 2020 m. gegužės 25 

d.  

 Nuo 2020 m. gegužės 25 d. iki gegužės 29 d. tęsia mokymąsi 

nuotoliniu būdu. 

 Nuo 2020 m. birželio 1 d. iki birželio 5 d. vyksta netradicinės 

ugdymo veiklos mišriu būdu (virtualios ir / ar kontaktinės 

konsultacijos, neformalusis švietimas, švietimo pagalbos 

teikimas). 

Dėl ugdymo proceso 

organizavimo 5-10 kl. 

nuo 2020 m. birželio 1 

d. 

 Nuo 2020 m. birželio1 d. iki birželio 12 d. tęsia mokymąsi 

nuotoliniu būdu. 

 Nuo 2020 birželio 15 d. iki birželio 19 d. vyksta netradicinės 

ugdymo veiklos mišriu būdu (virtualios ir / ar kontaktinės 

konsultacijos, neformalusis švietimas, švietimo pagalbos 

teikimas). 

Dėl neformalaus 

ugdymo organizavimo 
 Neformalus ugdymas nuo gegužės 25 d. organizuojamas 

nuotoliniu būdu. 

 

29.1. ikimokyklinio ugdymo  grupei ugdymas vykdomas mišriu nuotoliniu ir kontaktiniu 

būdu. 

5. Papildau 36 punktą ir jį išdėstau taip: 

„36. Ugdymo procese pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei ir kitai pagal mokinių 

besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą ir mokyklos poreikius pa(si)rinktai veiklai per 

mokslo metus skiriama 11 mokymosi dienų, 1-4 klasėse ir 9 mokymosi dienos 5-10 klasėse (priedas 

Nr. 2). Ji organizuojama mokyklos pasirinktu laiku mokykloje ir už jos ribų. Mokykla sudaro 

galimybes mokiniams lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Šiai 

veiklai skirtos dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių (organizavimo planas aptartas 

Mokytojų tarybos posėdyje, 2019 m. birželio 19 d., protokolo Nr.(1.6)V3-10)“. 

6. Keičiu 2 priedo pirmos lentelės 7, 9-12 punktus ir juos išdėstau taip: 

7. 
Refleksijų 

diena 
2020-06-01 

D. Bunevičienė, G. Kavaliauskienė, R. 

Pačėsienė 

9. Sporto diena 2020-06-02 

D. Bunevičienė, G. Kavaliauskienė, R. 

Pačėsienė, M. Labalaukis, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių 

metodinė grupė 

10. Menų diena 2020-06-03 
G. Kavaliauskienė,  D. Bunevičienė, R. 

Pačėsienė, R. Žibienė, ikimokyklinio, 



priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių 

metodinė grupė 

11. 
Sveiko maisto 

diena 
2020-06-04 

R. Pačėsienė, D. Bunevičienė, G. 

Kavaliauskienė,  

K. Motiejūnaitė, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių 

metodinė grupė 

12. 
Mokslo metų 

pabaigimas 
2020-06-05 

D. Bunevičienė, G. Kavaliauskienė, R. 

Pačėsienė, R. Eidukevičienė, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių 

metodinė grupė 

7. Naikinu 2 priedo pirmos lentelės 8 punktą bei 2 priedo antros lentelės 5 - 7 punktus. 

8. Keičiu 2 priedo antros lentelės 8-12 punktus ir juos išdėstau taip: 

8. 
Individualių 

konsultacijų diena 
2020-06-15 

K. Motiejūnaitė, S. Valčiukienė, R. 

Bingelienė, klasių vadovai 

9. Turizmo diena 2020-06-16 
D. Juodsnukis, klasių vadovai, Mokinių 

tarybos narys 

10. Ugdymas karjerai 2020-06-17 
S. Valčiukienė, R. Bingelienė, klasių vadovai 

Mokinių tarybos narys 

11. 
Kūrybinės 

dirbtuvės 
2020-06-18 

K. Grigonis, A. Gudauskas, G. Grigonis, R. 

Stonkuvienė, R. Žibienė, Mokinių tarybos 

narys 

12. 

Projektų diena 

„Žinios mus 

vienija“ 

Mokslo metų 

užbaigimas 

2020-06-19 

D. Juodsnukis, M. Kleizienė, 

G. Grigonis, R. Žibienė,  klasių vadovai 

K. Motiejūnaitė 

 

9. N u r o d a u raštvedei Ievai Aglinskaitei elektroniniu paštu su šiuo įsakymu supažindinti 

mokytojus ir pedagoginius darbuotojus. 

 

Direktorė                                                                                 Audronė Vaicekauskienė 

 

 

PRITARTA 

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos  

Mokyklos tarybos 2020-05-20 susirinkimo  

protokolo Nr. (1.5)V2-3 nutarimu 

 

 

 

 


