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DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ PABAIGOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS
MOKINIAMS
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad pradinių klasių mokinių ugdymas,
vadovaujantis Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano
patvirtinimo“, 13 punktu, trunka 175 dienas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1364 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 1.7 papunkčiu nusprendė, kad mokiniams,
besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14
d. iki 2021 m. sausio 3 d. Vadovaudamasis šiuo nutarimu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministras 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1932 „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“ pakeitė Pradinio
ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 16 punktą dėl atostogų datų, tačiau bendra ugdymo
proceso trukmė nebuvo sutrumpinta – liko 175 ugdymo dienos.
Atsižvelgdamos į tai, kas išdėstyta, mokyklos turėjo pakeisti savo ugdymo planuose
numatytą atostogų laiką ir, kadangi atostogos neįskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių,
perskaičiuoti mokslo metų pabaigos datą, kad ugdymo dienų skaičius nebūtų sutrumpintas.
Vadovaujantis ugdymo plano 18 punktu, vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo
procesui, t. y. 175 ugdymo dienoms. Jų pradžią nustato mokyklos vadovas.
Mokymosi laikas šiuo sudėtingu laikotarpiu yra svarbus veiksnys mokymosi sėkmei patirti
ir mokymosi praradimams kompensuoti. Kviečiame išnaudoti birželio mėnesį tikslingam
mokymosi procesui organizuoti.
Departamento direktorė
Sandra Valavičiūtė, tel. (8 5) 219 1257, el. p. Sandra.Valaviciute@smm.lt
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