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PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO” PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 M.
RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO NR. VĮ-55 „DĖL 2021-2022 IR 2022-2023 MOKSLO METŲ
UGDYMO PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. spalio 26 Nr. VĮ-166
Panevėžys
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21
d. įsakymu Nr. V-1924 bei 2021 m. spalio 11 d. įsakymu Nr.V-1860 pakeistais 2021-2022 ir 20222023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo
planais ir atsižvelgdamas į Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos Mokyklos tarybos 2021 m.
spalio 26 d. posėdžio protokolo Nr.04 nutarimą,
P a k e i č i u Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų
ugdymo planą, patvirtintą Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27
d. įsakymu Nr.VĮ-55 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“:
1. Pakeičiu 7.3 punktą ir jį išdėstau taip:
„7.3. ugdymo procesas skirstomas į pusmečius. Pirmojo pusmečio trukmė: 2021 m. rugsėjo
1 d. – 2022 m. sausio 28 d. Antrojo pusmečio trukmė: 2022 m. sausio 31 d. - 2022 m.
birželio 13 d. (1-4 klasių mokiniams); 2022 m. birželio 28 d. (5-8 klasių mokinimas).“
2. pakeičiu 7.4 punktą ir jį išdėstau taip:
„7.4. skiriamos atostogos:
Rudens atostogos
2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos
2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros atostogos (1-4 klasių mokiniams)
2022 m. birželio 14 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos (5-8 klasių mokiniams)
2022 m. birželio 29 d. – rugpjūčio 31 d.“
3.papildau 9.3 punktą ir jį išdėstau taip:
„9.3.Esant ekstremaliai situacijai ar karantinui, valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos
vadovo sprendimu ugdymo procesą organizuojant nuotoliniu mokymo būdu mokykla įgyvendinama
ugdymo programas, ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir
(ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20 procentų – asinchroniniam
ugdymui. Vykdant ugdymo procesą nuotoliniu būdu asinchroninis ugdymas negali būti mokinių
savarankiškas mokymasis, t.y. asinchroniniam mokymui numatytu laiku organizuojamos
konsultacijos ar teikiama kita mokymosi pagalba.
Mokiniui, kuris mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi
forma, konsultacijoms, kurios gali būti individualios ir/ar grupinės, skiriama iki 15 procentų
Bendrųjų ugdymo planų pradinio ugdymo programai nustatytų metinių arba savaitinių pamokų. “
Direktorius
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