
 
 

ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL 1-10 KLASIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO  

NUO 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 1 DIENOS IKI MOKSLO METŲ PABAIGOS 

 

2020 m. gegužės 29 d.  Nr. V-55-(1.2) 

Alytus 

 

V a d o v a u d a m a s i Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-694 rekomendacijomis „Dėl ugdymo proceso organizavimo 2019–2020 

mokslo metų birželio mėnesį“, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 

2 d. įsakymu Nr. V-83-(1.2) „Dėl Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos 2019–2020 mokslo metų 

pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano“ 8 punktu: 

1. N u s t a t a u, 

1.1. 1-4 klasių mokiniams 2019-2020 mokslo metų ugdymo procesą baigti 2020 m. birželio 

mėn. 4 d.; vasaros atostogas pradėti nuo 2020 m. birželio mėn. 5 d.; 

1.2. 5-8;10 klasių; 5-10 specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniams ugdymo procesą baigti 

2020 m. birželio mėn. 18 d.; vasaros atostogas pradėti nuo 2020 m. birželio mėn. 19 d. . (išskyrus 

klases, kurioms trupinami mokslo metai pagal Alytaus Dzūkijos mokyklos direktoriaus 2020 m. 

gegužės 26 d.  įsakymu Nr. V-52-(1.2) „Dėl 5-10 klasių mokslo metų ugdymo proceso trumpinimo“) 

2. N u r o d a u, 

2.1. 1-4 klasių mokiniams ugdymo procesą nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. birželio 4 

d. vykdyti mišriu būdu, organizuojant integruotą projektinę veiklą; organizuoti tikslines individualias 

ir/ar grupines konsultacijas mokykloje pagal poreikį; 

2.2. 5-8; 10 klasių; 5-10 specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniams ugdymo procesą nuo 

2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. birželio 5 d. vykdyti nuotoliniu būdu, pagal tvarkaraštį.  

2.3. 5-8; 10 klasių; 5-10 specialiųjų ir lavinamųjų klasių mokiniams ugdymo procesą nuo 

2020 m. birželio 8 d. iki mokslo metų pabaigos vykdyti mišriu būdu, organizuojant integruotą 

projektinę veiklą; organizuoti tikslines individualias ir/ar grupines konsultacijas mokiniams, kurie: 

2.3.1. padarė nepakankamos pažangos; 

2.3.2. neatliko visų paskirtų darbų; 

2.3.3. teko mokytis nuotoliniu būdu nepalankioje aplinkoje namuose, siekiant padėti ištaisyti 

jų mokymosi spragas; 

2.3.4. išreiškė norą aptarti individualią pažangą ir pasiekimus; 

2.3.4. neformaliojo švietimo programų veiklas pagal mokinių poreikį; 

2.3.5. kultūrinę, pažintinę, meninę, sportinę veiklą pagal poreikį. 

2.3.6. skirti laiką metinei refleksijai, kitų metų aptarimui, konsultacijoms, pakartojimui ir 

kt.; 

3. Jeigu ugdymo procesas vyksta mokykloje, privaloma laikytis asmens apsaugos nuo 

COVID-19 reikalavimų.  

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Silvai Balčiuvienei direktoriaus pavaduotojoms 

ugdymui, Jolantai Savukynienei direktoriaus pavaduotojoms ugdymui. 

 

 

Direktorė                                                    Vilija Sušinskienė 

 


