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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m.
balandZio 15 d. isakymo Nr. Y-417 ,,D01 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programq bendryjq ugdymo planq patvirtinimo" 7.l.2. papunkdio, 8 ir 9 punktq
aktualia redakcija, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandZio 15

.

d. isakymo Nr. V-413 ,,Del2019-2020 ir 20701021 mokslo metq pradinio ugdymo programos
bendrojo ugdymo plano patvirtinimo" 12,17 ir l8 punkq aktualia redakcija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 ,,Del karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo a}$ualia redakcija, Rekomendacijomis del ugdymo proceso organizavimo
2019-2020 mokslo metq birZelio menesi, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro 2020 m. geguZes 8 d. isakymu Nr. V-694 ,,Del Rekomendacijq del ugdymo proceso
organizavimo 2019-2020 mokslo metq birZelio menesi patvirtinimo", Siauliq r. Kur5enq Stasio
Anglickio progimnazijos nuostatq, patvirtintq Siauliq rajono savivaldybes tarybos 2Ol9 m.lapkridio
12 d. sprendimu Nr. T-354,,De1 Siauliq rajono savivaldybes Svietimo istaigq nuostatq patvirtinimo"
27.3 papunkdiu,

l.

Pakeidiu Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio progimnazijos direktoriaus 20t9 m.
rugpjfldio 30 d. isakymo Nr. V-169(1.5) ,,Del 2019-2020 m. m. ugdymo plano tvirtinimo" 12.2,
12.4 ir 13 punktus ir i5destau juos taip:
,,12.2. Ugdymo proceso trukme 1-4 klasiq mokiniams - 167 ugdymo dienos, 5-8 klasiq
mokiniams - 177 ugdymo dienos;
l2.4.II pusmetis: 2020 m. vasario 3 d. - birZelio 5 d. (1-4 klases), 2020 m. vasario 3 d. birZelio 19 d. (5-8 klases).
13. 14 klasiq mokiniams vasaros atostogq pradZia 2020 m. birZelio 8 d., 5-8 klasiq
mokiniams vasaros atostogq pradZia2020 m. birZelio 22 d.Yasaros atostogos trunka iki 2020 m.
rugpjiidio 3l d."

2.Nurodau:
2.1. 1-8 klasiq mokiniams ugdymo proces4 organizuoti nuotoliniu budu iki Siame plane
nurodyto ugdymo proceso organizavimo pabaigos

2.2.

14

klasiq mokiniams nuo 2020 m. geguZes 25 d. mokytojq ir pagalbos mokiniui
specialistq nuoZiura bei jq pasirinktu btdu teikti konsultacijas tiems mokiniams, kurie neturejo
tinkamq sqlygq mokytis, pakankamai igudZiq mokyis nuotoliniu biidu, nepasieke patenkinamo
lygio, turi mokymosi spragq.

2.3. 5-8 klasiq mokiniams nuo 2020 m. birZelio I d. mokytojo nuoZiiira bei mogtojo
pasirinktu b0du teikti konsultacijas tiems mokiniams, kurie neturejo tinkamq sqlygq mokytis,
pakankamai igudZiq mokytis nuotoliniu budu, nepasieke patenkinamo lygio, turi mokymosi spragq.
3. I p a r e i g o j u mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus organizuojant konsultacij4
mokiniams progimnazijos patalpose vadovautis Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes
operacijq vadovo sprendimais.
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