
      
 

KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO 

CENTRO DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V1-47 

„DĖL KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO 

CENTRO  2019-2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO  

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2020 m. rugpjūčio 25 d. Nr. V1-25 

Kartena 

 

Vadovaudamasi 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Pradinio ugdymo programos 

bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 (toliau – Bendrasis ugdymo planas)  ir 2019-2020 ir 

2020-2021 mokslo  metų  Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. 

įsakymu Nr. V-417 (toliau - Bendrieji ugdymo planai),   Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. V-1152 „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“, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V-1159 „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. 

rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. 

įsakymo Nr. V-1106 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“,  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 

„Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-

1128 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 ,,Dėl mokymosi 

pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir 

mokymo organizavimo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir kitais teisės aktais P a k e i č i u  

Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V1- 47 patvirtintą Kretingos rajono Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 2019-

2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planą 2020-2021 mokslo metams: 

1. Pakeičiu 8.2.2. papunktį ir jį išdėstau taip: 

,,8.2.2. Ugdymo procesas 2020-2021 m. m. pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:  

 

Klasės/ 

grupės 

2020 -2021 m. m. 

Ugdymo 

 proceso pabaiga 

Ugdymo proceso trukmė dienomis (savaitėmis) 

Pu 2021-05-31 168 (33,6) 

1–4 2021-06-09 175  (35) 

5–10 2021-06-23 185  (37) 



“. 

2. Pakeičiu 8.2.4. papunktį ir jį išdėstau taip: 

,,8.2.4. Ugdymo procesas 2020-2021  m. m. pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas 

Mokyklos-daugiafunkcio centro sprendimu skirstomas pusmečiais: 

 

Pusmetis Klasės 2020-2021 m. m. 

Pusmečio laikotarpis Trukmė ugdymo dienomis 

1 pusmetis 1–10 2020-09-01 – 2021-01-22 88 

2 pusmetis 1–4 2021-01-25 – 2021-06-09 87 

5–10 2021-01-25 – 2021-06-23 97 

“. 

3. Pakeičiu10 punktą ir jį išdėstau taip: 

,,10. Vasaros atostogos Pu, 1–4 ir 5–10 klasių mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo 

procesui ir trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.: 

 

Vasaros 

atostogos 

 

Klasė 

2020-2021 m. m. 

Prasideda Baigiasi 

Pu 2021-06-01 2021-08-31 

1–4 2021-06-10 2021-08-31 

5–10 2021-06-25 2021-08-31 

“. 

4. Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą. 

5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip: 

 „13. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, 

laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykloje 

vyksta remonto darbai ir kt.), gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių 

mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Mokyklos-daugiafunkcio centro vadovas, nesant valstybės, 

savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar 

esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti sprendimus dėl tolesnio mokymo organizavimo, 

suderinęs su mokyklos taryba ir su Kretingos rajono savivaldybės administracija. Mokykla-

daugiafunkcis centras, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

vadovaujasi pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 6 priedu ir pagrindinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų 7 priedu, bei Mokymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, 

patvirtintu Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2020 m. liepos 10  d. įsakymu Nr. V1-22  

“.  

6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip: 

,,17. Mokykla-daugiafunkcis centras skiria minimalų laiką pradinio ugdymo ir pagrindinio 

ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti organizuojant ugdymo procesą grupinio mokymosi 

forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu nurodytą bendrojo ugdymo 

plano 27 punkte ir Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte, pamokų skaičiumi per dvejus mokslo metus. 

Pamokos trukmė – 45 min. Minimalus laikas, numatytas ugdymo programoms įgyvendinti, esant 

ypatingoms aplinkybėms negali būti mažinamas“.      

7. Pakeičiu 19.1 papunktį jį išdėstau taip: 

,,|Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, siūloma rinktis pasirenkamąjį dalyką: informacinės 

technologijos 8 klasei (1 priedas)“.   



8. Pakeičiu 20.1. papunktį, jo priedą  ir išdėstau taip: 

,,20.1. Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti 2020-2021 mokslo metams skiriama 19 

valandų, atsižvelgus į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. Valandos nustatytos kiekvienai 

ugdymo programai (4 priedas)“. 

9. Pakeičiu 26.2. papunktį, jo priedą ir išdėstau taip: 

,,26.2. Pažintinei kutūrinei veiklai įgyvendinti 2020-2021 mokslo metais organizuojamos 

netradicinio  ugdymo dienos – 15 dienų per mokslo metus, didžiąją jų dalį koncentruojant birželio 

mėnesį. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių, numatomos klasių vadovų veiklos 

programose,  apskaita ir veikla fiksuojama elektroniniame dienyne (5 priedas)“. 

10. Pakeičiu 47 punktą, jo priedus  ir išdėstau taip: 

,,47. 2020-2021 mokslo metais Mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymo turiniui įgyvendinti 

klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

47.1. doriniam ugdymui: 6 ir 9 klasėse sudaromos laikinosios grupės (tos pačios klasės 

mokiniai yra pasirinkę tikybą ir etiką) (2 priedas); 

47.2. technologijoms: 6, 7, 8 klasės dalijamos į grupes (3 priedas); 

47.3. mokymosi, švietimo pagalbai teikti, pasirenkamiesiems dalykams mokyti, jeigu 

Mokyklai-daugiafunkciam centrui  pakanka mokymo lėšų, panaudojant mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas pamokas (1 priedas)“. 

11. Pakeičiu 57 punktą ir išdėstau jį taip: 

,,Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis „Priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 

d. įsakymu Nr. V-1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. 

įsakymo Nr. V-674 redakcija), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 

d. įsakymu Nr.V-100 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 

„Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, kuris nustato bendruosius 

priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo organizavimą (nuo 2020 m. 

rugpjūčio 11 d. nauja redakcija pagal LRŠMSM 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. V-1193). 

2020-2021 mokslo metais Mokykloje-daugiafunkciame centre organizuojama jungtinė 

priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Bitės Ritės mokyklėlė“ (3–6 metų vaikams) 9 val. trukmės“. 

12. Pakeičiu 61 punktą ir išdėstau jį taip: 

,,61. 2020-2021 mokslo metais pradinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų 

skaičius per metus ir per savaitę (pridedama 1 lentelė)“.     

13. Pakeičiu 70 punktą ir išdėstau jį taip: 

,,61. 2020-2021 mokslo metais pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per metus ir per savaitę (pridedama 2 lentelė)“.     

14. Papildau  871 punktu: 

,,Mokyklos vaiko gerovės komisijai priėmus sprendimą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo, mokykla kiekvienam mokiniui sudaro 

individualų pagalbos planą, kuris gali būti individualaus ugdymo plano dalis, paskiria pagalbos 

plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis asmuo kartu su vaiku, jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimą, 

periodiškai aptaria pasiektus rezultatus“. 

15. Papildau V skyrių penktuoju skirsniu: 

„PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ ĮVAIRIAPUSIŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, UGDYMO 

ORGANIZAVIMAS 

100. Mokykla-daugiafunkcis centras, organizuodama mokinių, turinčių įvairiapusių raidos 

sutrikimų, ugdymą: 

100.1. parengia individualų pagalbos vaikui planą, kuriame numato mokinio tolesnio 

mokymosi perspektyvą ir socialinio elgesio pasiekimus, aptaria švietimo pagalbos teikimo formas ir 



būdus, elgesio prevencijos ir intervencijos būdus, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas. Periodiškai 

(ne rečiau kaip kartą per mėnesį) arba užfiksavusi mokinio pažangą, ar nustačiusi, kad ugdymo 

procese pažanga nedaroma, peržiūri ir koreguoja individualų pagalbos vaikui planą; 

100.2. paskiria pagalbos vaikui plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį, kuris kartu su 

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo 

žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti; 

100.3. parengia pritaikytą mokiniui nuolatinę mokymosi vietą, prireikus naudoja sieneles/ 

širmas, skirtas dėmesiui koncentruoti ugdymo proceso metu, triukšmui mažinti. Įrengia kiek 

įmanoma labiau nuo triukšmo izoliuotą erdvę klasėje ar už klasės ribų, kurioje įvairiapusių raidos 

sutrikimų turinčiam mokiniui būtų sudaromos galimybės pertraukai veiklos metu ar esant emocinio 

nestabilumo būklei; 

100.4. užtikrina, kad mokytojai, bendradarbiaudami su švietimo pagalbos specialistais, 

taikytų  elgesio vertinimo instrumentus netinkamo elgesio priežastims nustatyti bei reikalingų 

įgūdžių ugdymo strategijoms parinkti; 

100.5. užtikrina, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas atsižvelgiant į individualius mokinio 

gebėjimus ir raidos sutrikimo specifiką (mokymo medžiagą pateikti įvairiais būdais (vaizdiniu, 

garsiniu ir kt.); 

100.6. sudaro sąlygas ugdomosios veiklos metu daryti fizinio aktyvumo pertraukas, jų metu 

pagal galimybes panaudojant specialias priemones.“ 

 

 

       

Direktorė Laima Mačernienė 

  



 

 

 

 

LENTELĖS 

 

 

 

 
 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



1 lentelė 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 
 

2020 - 2021 M.M. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO LENTELĖ. 

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti 

 

Eil. 

nr. 

Dalykai Klasė (mokinių skaičius) Pamokų 

skaičius  

1 – 4 

 klasėse 
(64 mokiniai) 

1  

(13) 

2 

(18) 

3 

(16) 

4 

(17) 

1. Dorinis ugdymas (tikyba) 

 

1 1 1 1 4 

2. Lietuvių kalba  

 
8 7 7 7 29 

3. Užsienio kalba (anglų k.) 

 
- 2 2 2 6 

4. Matematika 

 
4 5 4 5 18 

5. Pasaulio pažinimas 

 
2 2 2 2 8 

6. Dailė ir technologijos 

 
2 2 2 2 8 

7. Muzika 

 
2 2 2 2 8 

8. Fizinis ugdymas 

 
2 2 2 2 8 

9. Šokis 

 
1 1 1 1 4 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

 
22 24 23 24 93 

Valandos, skiriamos mokinių  

ugdymo(si) poreikiams  tenkinti:* 
- - - - - 

Neformalusis švietimas 

 
2 2 2 2 8 

Iš viso 

 
24 26 25 26 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 lentelė 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 
2020-2021 M.M. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO LENTELĖ. 

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę 
Dalykai 5  

(10) 

6 

(14) 

7 

(14) 

8 

(13) 

9 

(10) 

10 

(8) 

Pamokų 

skaičius 

 5-10 klasėse 

(69 mokiniai) 

Dorinis ugdymas: 

Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 1 - 5 

Dorinis ugdymas (etika) - 1 - - 1 1 3 

Kalbos: 

Lietuvių kalba ir literatūra 5 5 5 5 4 5 29 

Užsienio kalba ( 1-oji) (anglų) 3 3 3 3 3 3 18 

Užsienio kalba (2-oji) (rusų)  2 2 2 2 2 10 

Matematika ir informacinės technologijos: 

Matematika 4 4 4 4 3 4 23 

Informacinės technologijos 1 1 1 - 1 1 5 

Gamtamokslinis ugdymas: 

Gamta ir žmogus 2 2 - - - - 4 

Biologija - - 2 1 2 1 6 

Chemija - - - 2 2 2 6 

Fizika - - 1 2 2 2 7 

Socialinis ugdymas: 

Istorija 2 2 2 2 2 2 12 

Pilietiškumo pagrindai - - - - 1 1 2 

Socialinė-pilietinė veikla** 10** 10** 10** 10** 10** 10** 60** 

Geografija - 2 2 2 1 2 9 

Ekonomika ir verslumas - - - - 1 - 1 

Meninis ugdymas: 

Dailė 1 1 1 1 1 1 6 

Muzika 1 1 1 1 1 1 6 

Technologijos, kūno kultūra, žmogaus sauga: 

Technologijos 2 2 1 2 1,5 1 9,5 

Fizinis ugdymas 3 3 3 2 2 2 15 

Žmogaus sauga 1 - 1 - 0,5 - 2,5 

Minimalus privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 

26 29 30 30 31 31 179 

Pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti*: 

   1*   1* 

Informacinės technologijos    1*   1* 

Pažintinė ir kultūrinė veikla Integruojama į ugdymo turinį 

Neformalusis švietimas 1 1 2 2 2 3 11 

Pamokų skaičius mokiniui iš viso 27 30 32 33 33 34 191 

 

** Valandų (pamokų skaičius per metus) 

 

 



 

 

 

PRIEDAI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



1 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 

 

PAMOKŲ, SKIRTŲ MOKINIO UGDYMO POREIKIAMS TENKINTI, PANAUDOJIMAS 

2020-2021 M.M. 

 

Klasė Dalykas Pamokų skaičius Iš viso skirta pamokų 

klasei 

8 Informacinės technologijos 

 

1* 1* 

Iš viso  1* 1* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 

 

KLASIŲ DALIJIMAS Į GRUPES  IR PARALELIŲ BEI GRETIMŲ KLASIŲ JUNGIMAS 

2020-2021 M.M. 
 

 

DORINIS UGDYMAS 
 

Klasė 
Mokinių 

skaičius 

Iš jų mokysis Savaitinių pamokų skaičius Papildomų 

pamokų 

skaičius 
Tikybos Etikos Tikybai Etikai 

1 13 13 - 1 - - 

2 18 18 - 1 - - 

3 16 16 - 1 - - 

4 17 17 - 1 - - 

5 10 10 - 1 - - 

6 14 10 4 1 1 1 

7 14 14 - 1 - - 

8 13 13 - 1 - - 

9 10 6 4 1 1 1 

10 8 - 8 - 1 - 

Iš viso 133 117 16 9 3 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 
 

2020-2021 M.M. TECHNOLOGIJOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasė 
Mokinių 

skaičius 

Iš jų: Savaitinių    pamokų    skaičius    pagal 

ugdymo planą 

Papildomų 

pamokų 

skaičius 

 

 

I gr.  II gr.  Klasei I gr. II gr. 

5 10 10 - 2 2 - - 

6 14 7 7 2 2 2 2 

7 14 7 7 1 1 1 1 

8 13 6 7 2 2 2 2 

9 10 10 - 1,5 1,5 - - 

10 8 8 - 1 1 - - 

Iš viso: 69 48 21 9,5 9,5 5 5 



4 priedas 

 

 

 

KRETINGOS RAJONO KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

 

2020-2021 M.M. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMAS 

Programos ir joms skiriamų valandų skaičius per savaitę 

 

 

Eil. 

Nr. 

Neformaliojo švietimo 

programos pavadinimas 

Programai skiriamų valandų skaičius 

1-4 klasė 5-8 klasė 9-10 klasė Iš viso 

1. Skaitovų studija  1  1 

2. Jaunųjų korespondentų būrelis   1 1 

3. Jaunųjų maisto technologų būrelis  1  1 

4. Sportinių žaidimų būrelis 1  1 2 

5. Įdomieji eksperimentai   1 1 

6. Vizualiųjų menų dirbtuvėlės 1 1  2 

7. Bendraamžių klubas   1 1 

8. Dainavimo ir muzikavimo studija 2 
 

 2 

9. Populiariosios muzikos ansamblis  2  2 

10. Liaudies šokių būrelis 3   3 

11. Šiuolaikinių šokių studija  1  1 

12. Medžio technologijų būrelis   1 1 

13. Jaunųjų gamtininkų būrelis 1   1 

Iš viso 8 val. 6 val. 5 val. 19 val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5 priedas 

 

KRETINGOS RAJONO  

KARTENOS MOKYKLA – DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 
 
 

NETRADICINIO UGDYMO DIENŲ ORGANIZAVIMAS 2020–2021 M.M. 

 
 

Eil. 

Nr. 

Netradicinio ugdymo dienos veikla Data Klasės 

1. Mokslo metų pradžios šventė 2020-09-01 1–10 

2. Judėjimo, sporto ir sveikatingumo diena ,,Judumas – be 

jokios taršos“ 

2020-09 1–4 

5–10 (3 val.) 

3. Ugdymo karjerai diena 2020-11  1–10 

4. Kalėdinės eglutės šventė - karnavalas 2020-12-21 1–4 

2020-12-22 5–10 

5. Prevencinės programos ,,Olweus“ socialinė emocinė 

veikla   

1 diena per  

 m.m 

1-10 

6. Žemės diena (ekologinė – aplinkosauginė veikla) 2021-03 1–4 

7. Mokinių projektinių darbų (patyriminių, virtualių, kitoje 

aplinkoje) dienos 

2 dienos per  

 m.m 

1-10 

8. Tarptautinio Erasmus+ projekto ,,Gyvenkime darnoje su 

gamta“ integruotos mokomųjų dalykų praktinės veiklos 

lauke ,,Gamta – skaičiai – raštingumas – moksliniai 

tyrinėjimai - menai“ 

2 dienos per  

 m.m 

1–10 

9. Edukacinės – pažintinės išvykos po Lietuvą (pagal 

klasės vadovo veiklos programą) 

2 dienos per  

 m.m. 

1–10 

10. Integruotas prevencinis projektas ,,Vaikystės alėja“ 2021-06-01 1–4 

11. Etninės kultūros ugdymo diena 2021-06 1–10 

12. Turistinio žygio diena 2021-06 5–10 

13. Pilietiškumo ugdymo diena, skirta Gedulo ir Vilties 

dienos paminėjimui 

2021-06 5–10 

14. Mokinių praktinių darbų konferencija ,,Mūsų žingsniai į 

sėkmę“ 

2021-06 5-10 

(3 val.) 

15. Mokslo metų užbaigimo dienos „Mūsų sėkmės kelias 

2020-2021 m.m.“. Gabių mokinių šventė. 

2021-06-09 1–4 

2021-06-23 5–10 

Iš viso: 15 dienų 1–4 

Iš viso: 15 dienų 5–10 

 


