
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  

Vilniaus Užupio gimnazijos 2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ ugdymo plano pakeitimai: 

1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip: „10. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – 

ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos 

egzaminų centras, vyksta remonto darbai 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, nustatoma pagal Bendrųjų 

ugdymo planų 7 priedą.“ 

2. Papildoma  17.3 papunkčiu: 

17.3.„ Gimnazijos ekstremalių situacijų grupė numato ugdymo organizavimo gaires dėl ugdymo 

organizavimo ypatingų aplinkybių laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, remiantis 

Bendrųjų ugdymo planų 7 priedu. Gimnazijoje parengiamas to laikotarpio ugdymo organizavimo 

planas.“ 

 3. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip: „15. Minimalus laikas pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrosioms programoms įgyvendinti organizuojant ugdymo procesą grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu nurodytas ugdymo plano  125 ir 152 

punktuose bei pamokų skaičiumi per dvejus mokslo metus.  Minimalus laikas, numatytas ugdymo 

programoms įgyvendinti, esant ypatingoms aplinkybėms nemažinamas.“ 

4. Pakeisti 125 punktą ir jį išdėstyti taip: „125. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo 

programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

įgyvendinti per dvejus mokslo metus ir per savaitę: 

5. Papildyti 153.5 papunkčiu: „153.5 . Gimnazijos vaiko gerovės komisijai priėmus sprendimą dėl 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo, socialinis 

pedagogas, bendradarbiaudamas su klasės auklėtoju ir mokinį ugdančiais mokytojais, kiekvienam 

mokiniui sudaro individualų pagalbos planą. Kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) 

numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, periodiškai aptaria 

pasiektus rezultatus.“ 

Pritarta Užupio gimnazijos Tarybos posėdyje 2020-08-27, protokolo Nr.4 

 



 

 

 

 

  


