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ĮSAKYMAS 

DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS 2019–2020 MOKSLO METAIS 

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. V-100 

Vilnius 

 

 

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

gegužės 11 d. raštu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020 mokslo metais“ ir 2020 m. 

gegužės 6 d. Vilniaus miesto mero raštu Nr. A54-193/20 (3.3.13.1E-AD24) „Dėl ugdymo proceso 

pabaigos 2019−2020 mokslo metais“, gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Pradinio 

ugdymo programos plano 23 punktu, gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo plano 11 punktu: 

1. K e i č i u: 

1.1. gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Pradinio ugdymo programos 

plano 15 punktą; 

1.2. gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo plano 7.1 punktą. 

2. N u s t a t a u: 

2.1. 1-4 klasėse ugdymo proceso trukmę 167 dienų, mokslo metų pabaigą birželio 4 d. 

2.2. 5-8 ir I-III gimnazijos klasėse ugdymo proceso trukmę 177 dienų, mokslo metų 

pabaigą birželio 18 d. 

2.3. IV gimnazijos klasėse ugdymo proceso trukmę 158 dienų, mokslo metų pabaigą 

gegužės 22 d. 

3. Į s a k a u  pamokas nuotoliniu būdu vykdyti iki: 

3.1. 1-4 klasėse iki gegužės 29 d.; 

3.2. 5-8 ir I-III gimnazijos klasėse iki birželio 12 d.; 

3.3. IV gimnazijos klasėse iki gegužės 22 d.; 

3.4. ugdymo procesą 1-4 klasėse nuo gegužės 29 d. iki birželio 4 d; 5-8 ir I-III 

gimnazijos klasėse nuo birželio 12 d. iki birželio 18 d., IV gimnazijos klasių mokiniams iki 



egzaminų sesijos pradžios – birželio 22 d. organizuoti kitomis nei pamoka formomis: organizuoti 

projektines veiklas, individualias ir grupines konsultacijas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, 

sunkiau besimokantiems, turintiems ugdymosi spragų, abiturientams pagal sudarytus tvarkaraščius. 

4. S k i r i u  atsakingais už veiklos kooordinavimą: 

4.1. Direktoriaus pavaduotoją Danutę Verseckienę – už I-IV gimnazijos klases; 

4.2. Direktoriaus pavaduotoją Audronę Galvanauskienę – už 5-8 klases; 

4.3. Direktoriaus pavaduotoją Rasą Dikevičienę – už 1-4 klases. 

5. Įsakymo vykdymo kontrolę  p a s i l i e k u  sau. 

 

 

Direktorė Asta Turskienė 

 


