
 
 

AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL  AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 

3 D. ĮSAKYMO NR. V-42 „DĖL AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS 2019-2020 

IR 2020-2021 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO 

PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. gegužės 19 d. V-31 

Venta 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.V-349 „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. kovo 16 d. įsakymu 

Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, 

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“ ir 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“ ir Akmenės rajono Ventos gimnazijos tarybos 

posėdžio 2020 m. gegužės 18 d. protokolo Nr. 2  pritarimu: 

1. p a k e i č i u  Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano, patvirtinto Akmenės rajono Ventos 

gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Akmenės rajono Ventos 

gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo planų 

patvirtinimo“  

1.1. I skyriaus pirmojo skirsnio 6 punkto 6.1.3 papunktį ir  išdėstau jį taip: 

 „Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

 

 

 
 

1.2. I skyriaus pirmojo skirsnio 6 punkto 6.1.2. papunktį ir išdėstau jį taip: 

„Ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasių mokiniams – 177 ugdymo dienos, 

IV gimnazijos klasės mokiniams – 158 ugdymo dienos.“ 

1.3. I skyriaus pirmojo skirsnio 7 punktą ir išdėstau jį taip: 

Rudens atostogos  2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.  

Žiemos (Kalėdų) atostogos  2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.  

Žiemos atostogos  2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.  

Pavasario (Velykų) atostogos  2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d. “ 



„Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiant į kiekvienos klasės 

vykdytas kultūrines ir pažintines veiklas bei patyrimines dienas (fiksuojama klasės kalendoriuje, 

direktoriaus įsakyme). Vasaros atostogų pabaiga yra einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 

2019–2020 mokslo metais IV gimnazijos klasės mokiniams pasibaigus ugdymo procesui, 

skiriamas pasirengimo brandos egzaminams laikas, trunkantis iki švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatytos pagrindinės brandos egzaminų sesijos pradžios. Mokiniams pasirengimo 

brandos egzaminams laiku, atsižvelgiant į jų mokymosi poreikius, organizuojamos individualios ir / 

ar grupinės konsultacijos. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.  

2020–2021 mokslo metais vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos 

pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.“ 

2. p a p i l d a u Akmenės rajono Ventos gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano, patvirtinto Akmenės rajono Ventos 

gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Akmenės rajono Ventos 

gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo planų 

patvirtinimo“ I skyriaus 2 skirsnio 13 punktą 13.1.-13.9. papunkčiais: 

13.1. dėl ugdymo turinio planavimo ir jo įgyvendinimo, integruojamųjų ir prevencinių 

programų įgyvendinimo; 

13.2. dėl ugdymosi proceso organizavimo (trukmės, organizavimo formų ir kt.); 

13.3. dėl nuotolinio mokymo(si) būdų ir formų; 

13.4. dėl mokymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo; 

13.5. dėl priemonių, padėsiančių mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos bei švietimo pagalbos teikimo; 

13.6. dėl švietimo pagalbos teikimo; 

13.7. dėl neformaliojo vaikų švietimo pasiūlos ir organizavimo, pažintinės, kultūrinės 

veiklos organizavimo; 

13.8. dėl pamokų, skirtų mokinio ugdymosi poreikiams ir švietimo pagalbai teikti, 

panaudojimo; 

13.9. dėl kitų mokiniams ir gimnazijai ugdymo turiniui įgyvendinti aktualių klausimų.“ 

 

 

Direktorė     Daiva Gricienė 

 

 

 


