PANEVĖŽIO „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. NR. V-85 „DĖL
PANEVĖŽIO „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO IR
PAGRINDINIO (PIRMOSIOS DALIES) UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2020 m. gegužės 22 d. Nr. V-35
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8
d. įsakymu Nr.V-681 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 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. 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“, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2020 m. gegužės
15 d. raštu Nr.SŠ-182(22.1.14) „Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020 m. m. pabaigos“,
1. P a k e i č i u direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V-85 „Dėl Panevėžio
„Aušros“ progimnazijos 2019–2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio (pirmosios) dalies ugdymo plano
pavirtinimo“ patvirtinto 2019–2020 m.m. pradinio ir pagrindinio (pirmosios dalies) ugdymo plano punktus:
1.1. 9.2. punktą ir jį išdėstau taip:
„9.2. Ugdymo proceso trukmė: 1– klasėse - 167 dienos, 5–8 klasėse - 177 dienos“.
1.2. 9.3. punktą ir jį išdėstau taip:
„9.3. Ugdymo procesas progimnazijoje organizuojamas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų
trukmė:

1-asis – 2019-09-02 iki 2019-11-29;
2-asis – 2019-12-02 iki 2020-03-13;
3-asis – 2020-03-16 iki 2020 -06-05 (1-4 klasės)
iki 2020-06-19 (5-8 klasės)“.
1.3. 9.4. punktą ir jį išdėstau:
„9.4. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
1–4 klasėse nuo 2020 m. birželio 8 d.
5–8 klasėse nuo 2020 m. birželio 22 d.

Vasaros

2. N u s t a t a u:
2.1. Nuotolinį mokymą pamokos forma 1–8 klasių mokiniams baigti gegužės 29 d.
2.2. Nuo birželio 1 d. ugdymą 1–8 klasėse organizuoti mišria ugdymosi forma:

2.2.1. 1-4 klasėse vykdyti dalykinius projektus, organizuoti individualias ir/ar grupines
konsultacijas (virtualiai).
2.2.2. 5-8 klasėse vykdyti tarpdalykinius projektus (virtualiai).
2.3. Organizuoti mokykloje grupės (iki 15 mokinių) ir/ ar individualias konsultacijas
mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar patyrusiems nesėkmių nuotolinio ugdymo metu.
2.4. Specialiajai pedagogei konsultuoti specialiųjų poreikių turinčius mokinius pirmadieniais –
penktadieniais nuo 9 val. iki 12 val. (mokykloje).
3. Darbuotojams, atvykstantiems į darbą, vadovaujantis Panevėžio „Aušros“ progimnazijos
direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-34 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
valdymo priemonių „Aušros“ progimnazijos darbo vietoms“.
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