JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL JURBARKO R. SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO
CENTRO 2019-2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANŲ PAKEITIMO
2020 m. geguţės 28 d. Nr. V-29
Seredţius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.
V-349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandţio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020
ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano parvirtinimo“ pakeitimo“,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2019 m. balandţio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų parvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. geguţės 8 d. įsakymu Nr. V-676 „Dėl švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2019 m. geguţės 15 d. įsakymu 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. geguţės 8 d. įsakymu Nr. V-677 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. balandţio 15 d. įsakymo Nr. V-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. geguţės 8 d. įsakymu Nr. V-681 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. balandţio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. geguţės 8 d. įsakymu Nr. V-689 „Dėl švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandţio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo
metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano parvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. geguţės 8 d. įsakymu Nr. V-694 „Dėl Rekomendacijų dėl
ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 mokslo metų birţelio mėnesį patvirtinimo“, 2020 geguţės 11 d.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Aplinkraščiu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo
organizavimo 2019-2020 mokslo metais“, 2020 geguţės 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos Aplinkraščiu Nr. SR-2343 „Dėl ugdymo organizavimo mokyklose ir švietimo pagalbos
teikimo nuo 05-25“,
pritarus Mokyklos tarybai (2020 m. geguţės 20 d. posėdţio prot. Nr. 3) ir suderinus su Jurbarko
rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi (2020 m. geguţės 28 d. įsakymu Nr.
ŠS6-107 „Dėl Jurbarko r. Seredţiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2019-2020 ir 2020-2021
mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų pakeitimo suderinimo“)
t v i r t i n u:
1. 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų Jurbarko r. Seredţiaus Stasio Šimkaus mokyklosdaugiafunkcio centro pradinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimus 2019-2020 m. m.
2. 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų Jurbarko r. Seredţiaus Stasio Šimkaus mokyklosdaugiafunkcio centro pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimus 2019-2020 m. m.
PRIDEDAMA: Ugdymo planų pakeitimai, 2 priedai, 4 lapai.

Direktorius

Petras Baršauskas

Priedas Nr. 1
PATVIRTINTA
Jurbarko r. Seredţiaus Stasio Šimkausmokyklos daugiafunkcio centro direktoriaus
2020 m. geguţės 28 d. įsakymu Nr. V-29

2019–2020 ir 2020–2021 MOKSLO METŲ SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PLANO PAKEITIMAI 2019–2020 M. M.
1. 11.2. papunktį pakeičiu ir išdėstau taip:
„11.2. ugdymo procesą organizuoti pusmečiais:
2019–2020 mokslo metais:
1-as pusmetis 2019-09-02 – 2020-01-24,
2-as pusmetis 2020-01-27 – 2020-06-04“
2. 11.14.1. papunktį pakeičiu ir išdėstau taip:
„11.14.1. 8 ugdymo dienos 2019–2020 mokslo metais skiriamos kultūrinei (taip pat etninei),
meninei, paţintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai:
1. Mokslo metų pradţios šventei (2019-09-02);
2. Integruoto ugdymo dienai „Rudenėlio spalvos“ (2019-09-27);
3. Etninės kultūros dienai (2019-10-25);
4. Tėvų dienai (2019-11-29);
5. Kalėdinė kelionei (2019-12-18);
6. Kalėdinės eglutės šventei (2019-12-20);
7. Pilietiškumo dienai (2020-02-14);
8. Mokslo metų pabaigos šventei (2020-06-04)“
3. 14 puntą pakeičiu ir išdėstau:
„14. 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m.
birţelio 4 d. Ugdymo proceso trukmė – 167 ugdymo dienos“.
4. 16.1. papuntį pakeičiu ir išdėstau:
„16.1. 2019–2020 mokslo metais mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens
2019-10-28–2019-10-31
Ţiemos (Kalėdų)
2019-12-23–2020-01-03
Ţiemos
2020-02-17–2020-02-21
Pavasario
2020-03-16–2020-03-27
(2020 m. kovo 13 d. Mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-14)
5. 16.2. papunktį pakeičiu ir išdėstau:
„16.2. Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, ţiemos (Kalėdų), ţiemos, pavasario
atostogos, kurių bendra trukmė – 25 ugdymo dienos“.
6. 19 puntą pakeičiu ir išdėstau:
„19. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Vasaros atostogų pradţia 2019–
2020 mokslo metais nuo 2020-06-05, nustatyta mokyklos vadovo, suderinus su mokyklos taryba ir
savivaldybės vykdomąja institucija. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio
31 d. 2019-2020 metais ugdymo procesas, atsiţvelgiant į tai, kad buvo paskelbtas karantinas,
numatomas baigti 2020 metų birţelio 4 d. Birţelio 1-4 dienomis vyksta konsultacijos nuotoliniu
būdu mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų“
7. 21 puntą pakeičiu ir išdėstau:

„21. Mokyklos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei,
priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. 2020 m. kovo 23 d. įsakymu
Nr. V-17, paskelbus Lietuvoje karantiną, patvirtintas ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu
būdų tvarkos aprašas. Nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 2020 m. birţelio 4 d. 1-4 klasėms vykdomas
nuotolinis mokymas“.
8. 33.2.3. papunktį pakeičiu ir išdėstau:
„33.2.3. mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą paţintinė, kultūrinė, meninė,
kūrybinė veikla (toliau – paţintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso
veiklos dalis. Šiai veiklai 2019–2020 mokslo metais skiriama 8 ugdymo dienos, o 2020–2021
mokslo metais skiriama 12 ugdymo dienų, atsiţvelgiant į pradinio ugdymo bendrojoje programoje
numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amţių. Veikla siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais,
bet ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose
aplinkose: muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose.
9. 35 puntą pakeičiu ir išdėstau:
„35. ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir uţ jos ribų (pvz., muziejuose,
parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.) arba nuotoliniu būdu. Nuo kovo 30 d. iki
birţelio 4 d. pradinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Rekomenduojama ugdymo procesą
organizuoti kitomis nei pamoka ugdymo formomis, t. y., organizuoti individualias ir / ar grupines
konsultacijas“.
10. 40 puntą pakeičiu ir išdėstau:
„40. Mokykla uţtikrina sisteminę švietimo pagalbą, kuri apima: ţemų pasiekimų prevenciją,
intervenciją ir ţemų pasiekimų kompensacines priemones. Nuo kovo 16 d. iki birţelio 3 d.
ypatingas dėmesys atkreipiamas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, mokinius,
kuriems teko mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje aplinkoje namuose, kompensuojant
pastebėtus mokymosi praradimus, maţinant karantino metu patirto streso padarinius, stiprinant
socialines emocines kompetencijas, padėti siekti geresnių mokymosi rezultatų, ugdymą orientuoti į
bendrųjų kompetencijų ugdymą. Nuo geguţės 25 d. uţtikrinama, kad mokiniai būtų informuoti apie
mokykloje prieinamą pagalbos mokiniui specialistų pagalbą, kokiais atvejais pas kokį pagalbos
mokiniui specialistą jie gali kreiptis, kokiais būdais teikiama švietimo pagalba (kur kreiptis, kaip
organizuojamas švietimo pagalbos teikimas – kontaktinėmis konsultacijomis ir/ar nuotoliniu būdu).
Teikiant švietimo, mokymosi pagalbą prioritetas skiriamas vaikams, kurie karantino metu
praleidinėjo pratybas, neatlikdavo uţduočių, patyrė sunkumų suvokdami uţduotis, negavo tėvų
(globėjų, rūpintojų) pagalbos ar/ir į ugdymo procesą neįsitraukė (nepakankamai dalyvavo),
nesimokė karantino metu dėl ligos ir/ar kitų prieţasčių“.

PRITARTA
Mokyklos tarybos posėdyje
2020 m. geguţės 20 d. prot. Nr. 3

Priedas Nr. 2
PATVIRTINTA
Jurbarko r. Seredţiaus Stasio Šimkausmokyklos daugiafunkcio centro direktoriaus
2020 m. geguţės 28 d. įsakymu Nr. V-29

2019–2020 ir 2020–2021 MOKSLO METŲ SEREDŽIAUS STASIO ŠIMKAUS
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS
UGDYMO PLANO PAKEITIMAI 2019–2020 M. M.

1. 7.1.2. papunktį. pakeičiu ir išdėstau taip:
„7.1.2. ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams – 177 ugdymo dienos“;
2. 7.1.3. papunktį pakeičiu ir išdėstau taip:
„7.1.3. ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
Rudens atostogos
Ţiemos (Kalėdų) atostogos
Ţiemos atostogos
Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
2019 m. gruodţio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.“

(2020 m. kovo 13 d. Mokyklos direktoriaus įsakymas Nr. V-14)
3. 7.1.4 papunktį pakeičiu ir išdėstau taip:
„7.1.4. Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius:
2019–2020 mokslo metais:
1-as pusmetis 2019-09-02 – 2020-01-24,
2-as pusmetis 2020-01-27 – 2020-06-18.“
4. 9 punktą pakeičiu ir išdėstau:
„9. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradţią 5–10 klasių
mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomąja
institucija. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 2019-2020 metais
ugdymo procesas, atsiţvelgiant į tai, kad buvo paskelbtas karantinas, numatomas baigti 2020 metų
birţelio 18 d. Birţelio 15-18 dienomis vyksta konsultacijos nuotoliniu būdu mokiniams, turintiems
mokymosi spragų.“
5. 11 punktą pakeičiu ir išdėstau:
„ 11. Mokyklos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar
gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. 2020 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. V-17, paskelbus Lietuvoje karantiną, patvirtintas ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu būdų tvarkos aprašas. Nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 2020 m. birţelio 18 d. 5-10 klasėms
vykdomas nuotolinis mokymas“.
6. 23 punktą pakeičiu ir išdėstau:
„23. Paţintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – paţintinė kultūrinė veikla) yra
privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ši veikla siejama su mokyklos ugdymo
tikslais, mokinių mokymosi poreikiais ir organizuojama mokykloje ir uţ jos ribų.
Sudaromos sąlygos mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose: mokyklos ir

krašto muziejuose, bibliotekoje, gamtoje, sporto aikštynuose, mokyklos parke ir kitose
edukacinėse erdvėse; organizuojamos paţintinės išvykos.
Ji įgyvendinama atsiţvelgiant į Pagrindinio bendrosiose programose numatytą dalykų turinį,
mokinių amţių. Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais panašiais atvejais,
trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką
(pagal pamokos (-ų) trukmę). Pavyzdţiui, 3 astronominių valandų trukmės ugdymo procesas
muziejuje gali būti įskaitytas kaip atitinkamo dalyko 4 pamokos, kurių trukmė po 45 min.
Šioms veikloms, atsiţvelgus į tai, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 2020 m. birţelio 18 d.
ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu, per 2019-2020 mokslo metus 5-10
klasėse skiriama 7 mokymosi dienos (dienų panaudojimo planas pateikiamas mokyklos
Veiklos plane. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių):
23.1. Mokslo metų pradţios šventė (2019-09-02);
23.2. Integruoto ugdymo dienos 5-10 kl. mokiniams „Paţink pasaulį“ (2019-09- 27-28);
23.3. Tėvų diena (2019-11-29);
23.4. Integruoto ugdymo diena „Kalėdų belaukiant...“ (2019-12-20);
23.5. Pilietiškumo ugdymo diena (2020-02-14);
23.6. Smurto ir patyčių prevencijos diena (2020-03-27);“
7. 36 punktą papildau 36.8. papunkčiu:
„36.8. Mokykla uţtikrina sisteminę švietimo pagalbą, kuri apima: ţemų pasiekimų
prevenciją, intervenciją ir ţemų pasiekimų kompensacines priemones. Nuo kovo 30 d. iki
birţelio 18 d. ypatingas dėmesys atkreipiamas į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius
mokinius, mokinius, kuriems tenka mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje edukacinėje
aplinkoje namuose, kompensuojant pastebėtus mokymosi praradimus, maţinant karantino
metu patirto streso padarinius, stiprinant socialines emocines kompetencijas, padėti siekti
geresnių mokymosi rezultatų, ugdymą orientuoti į bendrųjų kompetencijų ugdymą.
Uţtikrinama, kad mokiniai būtų informuoti apie mokykloje prieinamą pagalbos mokiniui
specialistų pagalbą, kokiais atvejais pas kokį pagalbos mokiniui specialistą jie gali kreiptis,
kokiais būdais teikiama švietimo pagalba (kur kreiptis, kaip organizuojamas švietimo
pagalbos teikimas – kontaktinėmis konsultacijomis ir/ar nuotoliniu būdu). Teikiant
švietimo, mokymosi pagalbą prioritetas skiriamas vaikams, kurie karantino metu
praleidinėjo pratybas, neatlikdavo uţduočių, patyrė sunkumų suvokdami uţduotis, negavo
tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalbos ar/ir į ugdymo procesą neįsitraukė (nepakankamai
dalyvavo), nesimokė karantino metu dėl ligos ir/ar kitų prieţasčių.“
PRITARTA
Mokyklos tarybos posėdyje
2020 m. geguţės 20 d. prot. Nr. 3

