SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO
UGDYMO PROGRAMŲ BENDROJO UGDYMO PLANO PAKEITIMO
2020 m. rugpjūčio 28 d.
Skuodas

Nr. 1V-58

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2020 m.
rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15
įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“
p a k e i č i u ir p a p i l d a u Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2019–2020 ir
2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planą,
patvirtintą Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu
Nr. 1V-59 „Dėl Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“:
1.p a k e i č i u 7.5 punktą ir jį išdėstau taip:
„7.5. Ugdymo procesas trumpėja, jei mokiniai gimnazijos direktoriaus įsakymu
mokslo metų eigoje vykdė pažintinę, kultūrinę, meninę, kūrybinę veiklą po pamokų, šeštadieniais,
mokinių atostogų metu.“
2.p a k e i č i u 7.6 punktą ir jį išdėstau taip:
„7.6. Kiekvienų mokinių atostogų metu, viena diena skiriama nuotoliniam ugdymui,
mokslo metai trumpėja 4 dienas.“
3.p a k e i č i u 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio,
keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant
aplinkybėms mokykloje, 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, numatyta ,,Nuotolinio mokymo (si) tvarkoje, patvirtintoje Skuodo Pranciškaus
Žadeikio gimnazijos 2020 m. rugpjūčio 26 d. Nr. direktoriaus įsakymu 1V-57 .
4.p a k e i č i u 11 punktą, 11.1., 11,1.2, 11.1.3., 11.1.4 papunkčius ir juos išdėstau taip:
11. Gimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai
ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo:
11.1. laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą:
11.1.1. keisti nustatytą pamokų trukmę;
11.1.2. keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką;
11.1.3. ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas;
11.1.4. priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus,
mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei.“

5.p a k e i č i u 12 punktą, papunkčius 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12,5, 12.6, 12.7, 12.8, ir
12.9. 12.10, 12.11, 12.12, 12.12.1, 12.12.2, 12.12.3 papunkčius ir į išdėstau taip:
„12. Valstybės, savivaldybės lygiu ar gimnazijos vadovo sprendimu ugdymo procesą
organizuojant nuotoliniu mokymo būdu gimnazija:
12.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti,
atsižvelgdama į gimnazijos ugdymo plane numatytas nuostatas;
12.2. 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“;
12.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo
būdu. Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis
gimnazijoje, sudarant sąlygas, kurios nekeltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai;
12.4. stebi mokinių emocinę sveikatą ir informuoja klasės vadovą dalyko mokytojai;
12.5. mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dalyvauja pamokoje kartu su
bendraamžiais, esant poreikiui pagalbą teikia mokytojo padėjėjas;
12.6. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo
procesui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui, ir ne daugiau
kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 2
val.;
12.7. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti
nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam
ugdymui skiriamas pamokas;
12.8. mokymosi pagalba mokiniui teikiama pamokų ir konsultacinių valandų metu,
mokiniai supažindinami su konsultacinių valandų tvarkaraščiu;
12.9. skiriant užduotis nurodomas konkretus atsiskaitymo laikas, mokiniai
supažindinami su vertinimo kriterijais;
12.10. užduočių, skiriamų atlikti namuose, apimtis: neturi viršyti 1 pamokos laiko;
12.11. mokinių mokymosi krūvį stebi klasės vadovas, esant problemoms informuoja
gimnazijos administraciją;
12.12. mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdai:
12.12.1. žinutė e. dienyne;
12.12.2. skambutis telefonu;
12.12.3. informacijos pateikimas socialiniuose tinkluose, gimnazijos puslapyje.“
6.p a k e i č i u 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Gimnazija ugdymo proceso metu gali koreguoti ugdymo planą arba mokinio
individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas, bet išlaikydama minimalų pamokų
skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. Minimalus laikas, numatytas ugdymo
programoms įgyvendinti, esant ypatingoms aplinkybėms nemažinamas.“
7.p a k e i č i u 32 punktą ir jį išdėstau taip:
„32. Pusmečio pradžioje mokiniai pasirašytinai supažindinami su Mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo tvarka, patvirtinta gimnazijos
direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1V-40 bei Lankomumo tvarka, patvirtinta
gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1V-78.“
8.p a k e i č i u 38 punktą ir jį išdėstau taip:
„38. Kontrolinių darbų atlikimo laiką derina klasėje dirbantys mokytojai. Kontrolinių
darbų planavimo, skyrimo, derinimo, fiksavimo, rezultatų analizės tvarką reglamentuoja Skuodo
Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas,
patvirtintas direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1V-40.
9.p a k e i č i u 85 punktą ir jį išdėstau taip:

„85. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi
forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo
metus ir per savaitę:
Klasė
I klasė
Ugdymo sritys
ir dalykai

II
klasė

Dorinis ugdymas
Etika
1
1
Tikyba
1
1
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
4
5
Užsienio kalba (1-oji, anglų k.)
3
3
Užsienio kalba (2-oji, rusų k.)
2
2
Užsienio kalba (2-oji, vokiečių k.)
2
2
Matematika ir informacinės technologijos
Matematika
3
4
Informacinės technologijos
1
1
Gamtamokslinis ugdymas
Biologija
2
1
Chemija
2
2
Fizika
2
2
Socialinis ugdymas
Istorija
2
2
Pilietiškumo pagrindai
1
1
Socialinė-pilietinė veikla
10
10
Geografija
2
1
Ekonomika ir verslumas
1
Meninis ugdymas
Dailė
1
1
Muzika
1
1
Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga
Technologijos (...)
1
1,5
Fizinis ugdymas
2
2
Žmogaus sauga
0,5
Pasirenkamieji dalykai / dalykų moduliai
Šokis
0
Lietuvių kalbos ir literatūros modulis
0,5
1
Matematikos modulis
0,5
1
Užsienio kalbos (anglų k.) modulis
0,5
Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos
modulis
Minimalus pamokų skaičius mokiniui per
31,5
31,5
savaitę
Minimalus privalomas pamokų skaičius
1 147
1 147
mokiniui per
2019–2020 mokslo metus

Pagrindinio
ugdymo
programoje
(iš viso)
74
74
333
222
148
148
259
74
111
148
148
148
74
20
111
37
74
74
92,5
148
18,5

2294
2294

Minimalus privalomas pamokų skaičius
1 147
1 147
2294
mokiniui per 2020–2021 mokslo metus
Pamokų, skirtų mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai
259
259
518
teikti, skaičius per mokslo metus
Neformalusis vaikų švietimas (valandų
92,5
92,5
185“
skaičius per mokslo metus)
10.p a k e i č i u 91 punktą ir jį išdėstau taip:
„ 91. Mokinio individualiame plane yra ne mažiau nei 8 pamokos, o minimalus
pamokų skaičius per savaitę – 28. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir kartu
pagal pirminio profesinio mokymo programos modulį (modulius), minimalus privalomų pamokų
skaičius III–IV gimnazijos klasėje – 26 pamokos per savaitę; per metus III gimnazijos klasėje – 962,
IV gimnazijos klasėje – 858 pamokos.“
11.p a k e i č i u 97 punktą ir jį išdėstau taip:
„97. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu
būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus mokslo metus:
Ugdymo sritys, dalykai
Minimalus
Bendrasis
Išplėstinis
pamokų skaičius
kursas
kursas
privalomam
turiniui
įgyvendinti
Dorinis ugdymas
70
Tikyba
70
Etika
70
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
280
280
350
Užsienio kalbos
Kursas,
Kursas,
orientuotas į
orientuotas į
B1 mokėjimo B2 mokėjimo
lygį
lygį
Užsienio kalba (anglų)
210
210
210
Užsienio kalba (rusų)
210
210
210
Užsienio kalba (vokiečių)
210
210
210
Ugdymo sritys, dalykai
Minimalus
Bendrasis
Išplėstinis
pamokų skaičius
kursas
kursas
privalomam
turiniui
įgyvendinti
Socialinis ugdymas
140
Istorija
140
210
Geografija
140
210
Matematika
210
210
315
Informacinės technologijos
70
140
Gamtamokslinis ugdymas
140
Biologija
140
210
Fizika
140
245
Chemija
140
210
Meninis ugdymas ir technologijos
140

Dailė
Muzika
Šokis
Technologijos (kryptys):
Statyba ir medžio apdirbimas
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas
Pasirinkta sporto šaka
Pasirenkamieji dalykai
Braižyba
Ekonomika
IT
Karjeros kūrimo pagrindai
Psichologija
Retorika
Vokiečių kalba pradedantiesiems
Brandos darbas
Dalykų moduliai
Anglų kalba
Biologija
Chemija
Fizika
Istorija
Lietuvių kalba ir literatūra
Matematika
Minimalus privalomų pamokų skaičius
mokiniui per savaitę / per mokslo metus
Neformalusis švietimas (valandų
skaičius) klasei
Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas

140
140
140

210
210
210

140

210

140/210
(140–210)

280

140–210 (4–6)

70/140
70
70
70

140
70
70
70

17,5–37
70/140/210
70
70
70
70
70
70/210
70/210
Po 28 pamokas III ir IV gimnazijos klasėse per
savaitę; 1036 – III gimnazijos klasėje, 924 – IV
gimnazijos klasėje.
210 valandų
840 pamokų dvejiems mokslo metams“

Danutė Kazlauskienė

