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KRETING o s MoKyKLo s-DAnZrr,ro,,i,ttr,UTit, DIREKToRrus

ISAKYMAS
DEL KRE TING o s M oKyKLo s-nanZELIo,,i,tauTito. DIREKToRTAUS

2019 M. NUCT.TUdIO 30 D. ISAKYMO NR. YI_'},,DEL KRETINGOS MOKYKLOS.
nanZnr,ro ,,ZrBUTit:20tg-2020 IR 2020-2021MoKSLo METU uGDyMo pLANo

PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2020 m. rugpj[dio 3l d. Nr. Vl-59
Kretinga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjudio
4 d. isakymu Nr. V-l 152 ,,Del 2019 m. balandZio 15 d. isakymo Nr. V-413 ,,Del 20191020 ir 2020-
2021 mokslo metq pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo" pakeitimo'.,
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. isakymu Nr. V-1006
,,Del mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bDdu kriterijq apraSo patvirtinimoo', Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes
operacijq vadovo sprendimais del ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, neformaliojo ugdymo ir
Svietimo pagalbos organizavimo bltinqjq s?lygq pakeitimq, atsiZvelgdama i Mokyklos tarybos 2020 m.
rugpjfldio 27 d. posedZio protokolo Nr. (1.4.)-Y2-5 nutarim4:

1. P ake i d i uKretingos mokyklos-darZelio ,,Zibute"2}lg--2020ir20202021 mokslo metq
ugdymo plano:

1.1. buvusio 3.13 papunkdio numeracrja i 3.15 ir ji i5destau taip:
3.15. kitais pradini, ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4 bei neformalqji vaikq Svietim4

(toliau - NVS) reglamentuojandiais dokumentais (Svietimo siebesenos, nacionalinlq ir tarptautiniq
mokiniq' pasiekimq tyrimq duomenimis ir rekomendacijomis, mokiniq pasiekimq ir paZangos
rekomendacijomis, 2018 ir 2019 metais vykdytq standartizuotq testq rezultatais, mokiniq pasiekimq ir
paZangos vertinimo procese informacija, Mokyklos veiklos kokybes isivertinimo (toliau - VKI) ir 2013
metais vykusio Mokyklos veiklos kokybes i5ores vertinimo duomenimis, kitais teises aktais ir
susitarimais Mokyklos mokytojq taryboje.

1.2.3.13 papunkti ir ji i5destau taip:
3.13. Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo biidu kriterijq apraSu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2020 m.liepos 2 d. isakymu Nr. V-I006;
1.3. papildau 3.14 papunkdiu:
3.14. Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovu, parengtu Nacionalines Svietimo agentDros

2020 m. rugpjtidio 20 d.;
1.4. 7 .2.2. papunkti ir ji i5destau taip:
7.2.2. Mokykloje rengiami bendrajam ir specialiajam ugdymui skirti planai/programos,

atsiZvelgiant ! grupinio, pavienio, kasdieninio ir nuotolinio darbo organizavimo form4. Bendrojo
ugdymo planai rengiami ne trumpesniam kaip vieneriq metq laikotarpiui, specialiqjq poreikiq mokiniq
ugdymui (ei nera kitq paskirtq, nurodymq, rekomendacijq) planai sudaromi taip pat vieneriems mokslo
metams arba ne trumpesniam kaip puses metq laikotarpiui, pagal bendru susitarimu
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ikimokykliniam/prieSmokykliniam, pradiniam ar specialiajam ugdymui priimt4 vieningq plano
strukt[r4, form4. Planai, esant poreikiui, gali b[ti koreguojami per mokslo metus;

1.5. 7 .2.4.6. papunkdio lentelg nauja eilute ir j4 i5destau taip:

Planas/
Droqrama

Rengia Analizuoja,
pritaria

Derina Tvirtina Pastabos

Nuotolinio
ugdymo planas
(klases/grupes
ar dalyko)

Klases/grupes ar
dalyko
mokytojas

Metodine
grupe

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Netvirtinama Pateikiama
elektronine
plano
versija

1.6.7.6.2. papunkti ir j! i5destau taip:
7.6.2. 14 klasems ugdymo valandq skaidius per metus numatomas vadovaujantis 20191020 ir

20201021 mokslo metq BUP 27 punkte ir Sio Mokyklos UP 18.2 ir 18.3 punktuose nurodytam
valandq skaidiui per savaitg ir metus: 2020-2021 mokslo metais 4 pradinio ugdymo klasems po 2
valandas (viso 8 savaitines valandos), i5 jq iki 40 % skiriama - meninei veiklai, likg 60 Yo - kitai
veiklai. Visos NVS valandos panaudotos pagal paskirt!;

1.7.7.6.3. papunkti ir ji i5destau taip:
7.6.3. Mokiniq NVS poreikiai ir NVS valandq efektyvumas, atsiZvelgiant ! laikmedio, mokiniq

sveikatos ir saugumo uZtikrinimo aspektus patikslinami 20201021 mokslo metq pradZioje, ir
atsiZvelgiant !juos pakoreguojama si[lomq rinktis NVS programq ir joms skiriamq valandq skaidius;

1.8.7.6.12 papunkti ir ji i5destau taip:
7 .6.12.20202021mokslo metams Mokyklos NVS skirtos veiklos kryptys ir valandq skaidius:

Eil.
Nr.

Neformaliojo Svietimo veiklos
pavadinimas

Veiklos
kryptis

(eebeiimu usdymas)

Valandq
skaidius

I MaZuiu smalsudiu klubas STEAM 1

2 Jaunuiu tyreiu laboratoriia STEAM I
J Sporto akademiia Sporto (fizinis lavin mas) I
4 'Augu sveikas ir saugus Sporto ir sveikatin mo 1

5 Vokalo studiia Menine 2

6 Draugystes kalba UZsienio kalbq (anglq) 1

7 Jaunuiu informatiku klubas Informaciniu technologii u I
I5 viso 8

1.9.7.6.13 papunkti ir ji i5destau taip:
7.6.13.20202021mokslo metq Mokyklos NSV programos parengiamos, aptariamos, derinamos

7 .2.4.6 papunktyje nurodytais terminais;
1.10. 7.7 punkt1 ir ji iSdestau taip:
7.7 . pamokq, skirtq mokinio ugdymosi poreikiams ir Svietimo pagalbai teikti, panaudojimo:
7 .7 .1. pamokos, skirtos mokinio ugdymosi poreikiams ir Svietimo pagalbai teikti, 2020-2021

mokslo metams panaudoj amos:
7.7.1.1. i5 uZsienio griZusiq mokiniq lietuviq kalbos ugdymui - I pamoka;
1.11. 7.10.4.1punkt4 ir j! isdestau taip:
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7.10.4.1. mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rfipinasi ir mokinio geroves uZtikrinimo
klausimus sprendZia Mokyklos vaiko geroves komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko geroves
komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpj0dio 3 d. isakymo Nr. Y-1129 redakcija, ir Kretingos
mokyklos-darZelio ,,Libute" vaiko geroves komisijos sudarymo ir jos darbo oryaiizavimo tvarkos
apra5u.

1.12. 7 .11. l. papunkti ir j i i5destau taip:
7.ll.l. vadoveliais ir mokymo priemonemis aprDpinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro 2019 m. birZelio 26 d. lsakymu Nr. Y-755,,DeI Bendrojo ugdymo dalykq
vadoveliq ir mokymo priemoniq atitikties teises aktams ivertinimo ir apriipinimo jais tvarkos apra5o
patvirtinimo". Vadoveliq, mokymosi priemoniq isigijimas ir naudojimas vykdomas vadovaujantis
galiojandiu VieSqiq pirkimq istatymu, Supaprastintq vie5qjq pirkimq taisyklemis ir Mokyklos
pasirengta Vadoveliq ir kitq mokymosi priemoniq pasirinkimo ir naudojimosijomis tvarka:

1.13.7.11.1. papunktipapildau 7.11.1.5 papunkdiu ir ji i5destau taip:
7.11.1.5. Nuotoliniam mokymui naudojamos mokymo priemones, irankiai ir aplinkos

vadovaujantis Skaitmeniniq priemoniq nuotoliniam mokymui(si) sqra5u
(https://www.nsa.smm.ltlugdymo-turinio-departamentas/mokymo-priemones/skaitmenines-mokymo-
priemones/);

1,14. 9 punkt4. ir j! i5destau taip:
9. Mokyklos UP atnaujinimo projekt4 2020-2021mokslo metams, suderint4 su Mokyklos taryba

(Mokyklos tarybos 2020 m. rugpj[dio 27 d. posedZio protokolas Nr. (1.4.)-V3-3) ir Kretingos rajono
savivaldybes lgaliotu asmeniu, il<t 2020 m. rugpj[dio 31 d. tvirtina Mokyklos direktorius.

Ll5. 11.2. punkta. irji isdestau taip:
1 1.2. ugdymo proceso trukme 2020-2021 mokslo metais

Klase/grupe
Ugdymo procesas

2020-2021 mokslo metais
PradLia Pabaiea Trukme

l-4 klases

2020-09-01

2021-06-09
175

dienos

PrieSrnokyklinio
ugdymo
grupe(-s)

2021-05-31
Ne maliau
160 dienq
(640 valandu)

Ikimokyklinio
ugdymo grupes

Vadovauj anti s Kretin gos raj ono
savivaldybes administracij os direktoriaus

sprendimu del rajono ikimokykliniq ugdymo
istaigu darbo vasaros laikotarpiu

1.16. 11.3. punkt4. ir ji i5destau taip:
I 1.3. del mokslo metq skirstymo pusmediais ir jq laiko nustatymo 2020-2021 mokslo metams:

Pusmetis 2020-2021 mokslo metai s

plrmas 2020 m. rugseio 1 d. - 2021 m. sausio 3 I d.
antras 2021 m. vasario I d. -2021m. birZelio 9 d.

1.17. I1.4. punkt4. ir ji i5destau taip:
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11.4. Mokiniams (pradiniq klasiq, prie5mokykliniq ir ikimokykliniq grupiq) 2020-2021mokslo
metais numatomq atostogq, jq datq, trukmes:

Eil.
Nr.

Atostogq pavadinimas 2020-2021
mokslo metais

Trukme
(ugdymo dienomis)

prasideda baisiasi
I Rudens 2020-10-26 2020-10-30 5

2 Ziemos (Kaledu) 2020-12-23 2021-01-05 7
J Ziemos 2021-02-1s 202r-02-19 4
4 Pavasario (Velvku) 202t-04-06 202r-04-09 4

I5 viso: x x 20
5 Vasaros 2021-06-10 202r-08-31 57

1.18. 12 punkt4 ir ji iSdestau taip:
12. Ugdymas esant ypatingoms aplinkybems Salyje ar Mokykloje, kai ugdymo procesas negali

b[ti organizuojamas istaigoje kasdieniu mokymo proceso organizavimo bfldu del keliamo pavojaus
Mokiniq saugumui, sveikatai ar gyvybei, gali buti arba koreguo.iamas, arba laikinai stabdomas, arba
organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo b[du, atsiZvelgiant ! tq ypatingq aplinkybiq
trukmE; pobudi ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvark4, esant Sioms aplinkybems, veiklos
organizavimo formas reglamentuoja valstybes ar savivaldybes lygio ekstremaliq situacijq valdymo
operacijq vadovq sprendimai, Kretingos mokyklos-darLelio ,,Libute" nuotolinio mokymo(si) taisykles,
patvirtintos direktoriaus2020 m. kovo 30 d. isakymu Nr. Vl-30 ir Sio UP 6 priedas.

1.19. 14.5.3. papunkti ir ji i5destau taip:
14.5.3. 20202021 mokslo metais Siai veiklos rD5iai organizuoti numatomos Sios tradicines ir

naujos veiklos kryptys:

1.20.18.2. papunkti ir j! i5destau taip:
18.2. 2020-202 1 mokslo metams:

Eil.
Nr.

Data Dienq
skaidius

Tema Pastabos

1 2020 m. rugsejis 1 Mokslo metq pradZios Svente,,Sveika
mokykla"

Data
tikslinama
pagal

Mokyklos
m6nesio
renginiq
plan4

2 2020 m. spalis I Mokiniq savivaldos ir ugdymo karjerai
diena,,Mokau ir mokausi"

aJ 2020 m. spalis 1 Proj ekto,,Vaikq rankos dLiugina Lem{'
vykdymas

4 2020 m.lapkritis 1 STEAM ugdymo diena
5 2020 m. gruodis I STEAM ugdymas:

Ziemos pramogos, stebuklai ir atradimai
6 2021 m. sausis I ,,Zibutes" vardynu diena
7 2021m. birZelis 1 Vaikq gynimo diena. Sporto ir

sveikatingumo Svente

8 2021m. birZelis I Kelioniq diena:

,,Keliauju, tyrinej u, paZistuoo

9 2021m.birLel S 1 STEAM eksperimentu ir bandymu muge
l0 2021m. birZelis I Atsisveikinimo su mokykla diena: ,,Lik

sveika, mokykla!'o



8il.
Nr.

Dalykai I kt. 2ld.
la
Id.

3kL 4r(L

v
Id

Pamokq
skaiiius
14kt.

per
sav.

per
m. m.

per
sav.

per
m. m.

per
sav.

per
m. m.

per
sav.

per
m. m.

per
sav.

per
m. m.

I Dorinis ugdymas:
Ll Tikvba I 35 I 35 70 I 35 I 35 70 4 140
1.2 Etika I I 35
2 Kalbinis ugdvmas

2.1 Lietuviq
kalba

8 280 7 245 525 7 24s 7 245 490 29 1015

2.2 UZsienio
kalba (l- oji
- anslu k.)

2 70 70 2 70 2 70 140 6 210

J Matematinis ugdymas
3.1 Matematika 4 140 5 175 31s 4 140 5 175 3r5 18 630
4 Socialinis, gamtamokslinis ugdvmas

4.1 Pasaulio
paZinimas

2 70 2 70 140 2 70 2 70 140 8 280

5 Meninis ugdvmas
5.1 Daile ir

technologiios
2 70 2 70 140 2 70 ') 70 140 8 280

5.2 Muzika 2 70 2 70 140 2 70 2 70 r40 8 280
6. Fizinis usdymas

6.1 Fizinis
ugdymas

2 70 2 70 140 2 70 2 70 140 8 280

6.2 Sokis 1 35 I 35 70 1 35 I 35 70 4 140
IS VISO:
(Minimalus
pamokq
skaidius
klasei)

22 770 24 840 1610 23 805 24 840 1645 93 3255

7 Valandos, skiftos mokiniu ugdymosi poreikiams
7.1 Lietuviq

kalba
mokinio,
griZusio i5

uZsienio;
individualia
m mokymui

I 35 35 I 3s

8 IS VISO
(Maksimalus
pamokq
skaidius
klasei

't) 770 24 840 1610 24* 840 24 840 1680 94 3290

9 Valandos, skiftos klasiq dalijimui i grupes uisienio kalbos mokymui
9.1 Anglq kalba 2 70 70 2 70 2 70 140 6 210
10 Laikinos grup6s 1-4 klas6ms, i5 jq:

10.1 etikos
mokymui

I I 35

t2 Neformalus
vaikq
Svietimas
ATVS)

8 8 280

VNO (formalioio ir neformalioio ugdymo valandu**): 109 381s
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* Sipamokq skaidiq sudaro minimalus visai klasei skirtas ugdymo valandq (23 pamokos) ir i5 uZsienio
griZusiq mokiniq ugdymosi poreikiams tenkinti ugdymo valandq (l pamoka) skaidiaus suma.
**l maksimalq pamokq skaidiq neieina pamokos skirtos konsultacijoms ir klases valandelei.

1.21. 20 punkt4 irji i5destautaip:
20. Pamokos mokiniq ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, ivertinus mokiniq poreikius,

atsiZvelgiant i Mokyklos i5keltus ugdymo prioritetus, sprgstinas ugdymo problemas, turimas lesas
ugdymo planui igyvendinti:2020-2021 mokslo metams skiriama I pamoka 3 klaseje (mokiniq, griZusiq
i5 uZsienio, lietuviq kalbos mokymo, nedidinant bendro visai klasei sutarto valandq (23 pam.)
skaidiaus.

1.22. 3 skirsnio pavadinim4 ir ji i5destau taip:
3 SKIRSNIS. MOKINIU UGDYMO NAMIE IR UGDYMOSI SEIMOJE ORGANIZAVIMAS
1.23. 21 punktq irji i5destautaip:
21. Mokiniq, del ligos ar patologines bukles negalindiq mokytis Mokykloje, mokymas namie

organizuojamas pagal Mokiniq mokymo stacionarineje asmens sveikatos prieZi[ros istaigoje ir
namuose organizavimo tvarkos apraS4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
2012m. rugsejo 26 d. lsakymu Nr. V-1405 (2020 m. liepos 24 d.isakymo Nr. V-I102 ,,Del Svietimo ir
mokslo ministro 2012 m. rugsejo 26 d. isakymo Nr. V-1405 ,,Del mokiniq mokymo stacionarineje
asmens, sveikatos prieZiDros istaigoje ir namuose organizavimo tvarkos apra5o patviftinimo"
pakeitimo" redakcija). Ugdymo turinys Siems Mokiniams, esant poreikiui, bus formuojamas parenkant
ugdymo sritis, pritaikant dalykq programas pagal Siq Mokiniq amZiq, gebejimus, ugdymosi poreikius
bei atsiZvelgiant ! gydytojq rekomendacijas, vadovaujantis 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq BUP
37 punkto nurodymais ir rekomendacijomis.

1.24. 2l punkt4papildau 2l.l papunkdiu irji i5destau taip:
2l.l Esant poreikiui, mokinys gales bUti ugdomas (gales ugdytis) Seimoje pagal pradinio

ugdymo programA, vadovaujantis Ugdymosi Seimoje igyvendinimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2020 m. geguZes 20 d. nutarimu Nr. 504 ,,Del ugdymosi Seimoje

igyvendinimo tvarkos apraSo patvirtinimoo'. Mokyklq (kuriq nuostatuose (istatuose) iteisintas pavienio
mokymosi forma ugdymosi Seimoje mokymo proceso organizavimo budas), kurioms suteikta teise
priZi[reti ir padeti tevams (globejams, riipintojams) organizuoti vaikq ugdym4 (ugdym4si) Seimoje
s4ra5q tvirtina Kretin gos raj ono savivaldybe.

l.?5. 25.1.2 papunkti ir ji i5destau taip:
25.1.1. 2020-2021 mokslo metais sudaroma laikinosios grupes: etikos mokymui 1-4 klases

mokiniams.
1.26. 25.2.4.2. papunkti irji iSdestautaip:
25.2,4.2. tevai (globejai, rDpintojai) gali parinkti mokiniui vienq i5 Mokyklos sitilomq Europos

kalbq 2020-2021mokslo metais. 2 klaseje pirmqja uZsienio kalba pasirinkta anglq kalba;
1.27. 26 punkt4 ir ji i5destau taip:
26. Prie5mokyklinis ugdymas Mokykloje organizuojamas vadovaujantis Prie5mokyklinio

ugdymo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2013 m.
lapkridio 2l d. isakymu Nr. V-1106,,DeI priesmokyklinio ugdymo tvarkos apra5o patvirtinimo,o' ir jo
2016 m.liepos 22 d. isakymo Nr. Y-674 ,,Del Svietimo ir mokslo ministro 2013 m.lapkridio 21 d.

isakymo Nr. V- 1 106 ,,Del prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apra5o patvirtinimoo' pakeitim o" ir 2020 m.
rugpj[dio l0 d. isakymo Nr. V-1193 ,,Del Svietimo ir mokslo ministro 2013 m.lapkridio 21 d. isakymo
Nr. V-1106 ,,Del prie5mokyklinio ugdymo tvarkos apra5o patvirtinimo" pakeitimais ir redakcija,
Prie5mokyklinio ugdymo bendrqja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2014 m. rugsejo 2 d. isakymu Nr. V-779, kitais teises aktais, rekomendacijomis:

1.28, 26.3 papunkti ir ji iSdestau taip:
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26.3.2020-2021 mokslo metais mokykloje sudaroma viena priesmokyklinio ugdymo grupe 6 m.
ugdytiniams ir viena jungtine prie5mokyklinio ugdymo grupe 5-6 m. ugdytiniams;

1.29. 26 punkt4 papildau 26.10 ir 26,11 papunkdiais ir juos i5destau taip:
26.10. vaiko ugdymas Seimoje pagal prie5mokyklinio ugdymo program?, esant poreikiui, bus

vykdomas, pagal Kretingos rajono savivaldybes sprendim4 del mokyklq, kurioms suteikta teise
priZiDreti ir padeti tevams (globejams, r[pintojams) organizuoti vaikq ugdym4 (ugdym4si) Seimoje
s4ra54;

26.11. prie5mokyklinio ugdymo organizavimas Mokykloje karantino, ekstremalios situacijos,
ekstremalaus ivykio ar ivykio, keliandio pavojq mokiniq sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu arba esant
aplinkybems Mokykloje, del kuriq ugdymo procesas negali buti organizuojamas kasdieniu mokymo
proceso organizavimo biidu pateikiamas 6 priede.

1.30. 27.1 papunkt! ir ji i5destau taip:
27.1. Mokykloje 2020-2021 mokslo metais veikia keturios ikimokyklinio ugdymo grupes.

Ikimokyklinio ugdymo grupiq darbas bus organizuojamos pagal2 modelius: trys - 10,30 val. grupes ir
viena 12 val. grupe, kuriose ugdysis vaikai nuo 2 iki 5 metq;

1.31. 28 punkt4 ir ji i5destau taip:
28. Mokykla, rengdama 5i plan4, aptare Mokiniq, kuriems praejusiais - 2019-2020 mokslo

metais Mokyklos VGK sprendimu nutarta tgsti specialiqi4 pagalb4 ir Mokiniq, kuriuos, pirminiais
duomenimis, numatoma ltraukti i 2020-2021 mokslo metq specialiosios pagalbos gavejq s4raSus,
ugdymo organizavim4. AtsiZvelgiant i Siq Mokiniq specialiqjq ugdymo poreikiq ivairovg, jq tevq
(globejq, rupintojq) sutikim4, pageidavimus, Kretingos SC PPP skyriaus i5vadas ir rekomendacijas,
vadovaujantis specialiojo ugdymo teikim4 bendrojo lavinimo mokyklose reglamentuojandiq
dokumentq (Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymo organizavimo tvarkos apra5u,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 201I m. rugsejo 30 d. jsakymu Nr. V-
1795, Psichologines pagalbos teikimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. isakymu Nr. V-1215, Specialiosios pedagogines pagalbos teikimo
tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d.

isakymu Nr. V-1228, Socialines pedagogines pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos apra5u,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.lapkridio 2 d. isakymu Nr. V-
950, Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (iSskyrus auk5tqsias mokyklas) tvarkos apra5u,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20l l m. liepos 8 d. lsakymu Nr. V-1229)
ir Siq apla5q pakeitimais, nurodymais,2019-2020 ir 20201021 mokslo metq BUP ir Sio Mokyklos UP
skyriaus nuostatomis, Mokyklos galimybemis, nusprende del specialiqjq ugdymosi poreikiq (toliau -
SUP) turindiq Mokiniq mokymosi kruvio paskirstymo (privalomq, specialiqjq pamokq, specialiqjq
pratybq), specialiosios pedagogines, psichologines ir (ar) specialiosios pagalbos teikimo rDSiq ir b[dq,
ugdymosi aplinkos pritaikymo, aprDpinimo ugdymui specialiosiomis mokymo ir pagalbos
priemonemis.

1.32. 29.1 papunkti ir ji i5destau taip:
29.1. Mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, jq lygi Q020-2021 mokslo metais nustatyti

poreikiai - nedideli, vidutiniai ir dideli);
1.33. 3l punkt4 ir ji i5destau taip:

31. Specialiosios pagalbos teikimo klausimai, aptariami 2020 m. rugsejo men. Mokyklos VGK
posedyje, suderinus su Kretingos SC ppp skyriumi naujq mokslo metq specialiosios pagalbos gavejq
s4ra54, patikslinus jq specialiqjq ugdymo pagalbos poreiki bei lygi.

1.34. 32 punkt4 papildau 32.1 papunkdiu ir ji i5destau taip:
32.1. Mokyklos VGK priemus sprendim4 del SUP turindiq mokiniq ugdymo(si) ir Svietimo

pagalbos teikimo, Mokykla (klases/grupes mokytojas veikdamas komandoje su dalyko mokytoju (-ais)
ar Svietimo pagalbos specialistais) kiekvienam mokiniui sudaro individualq pagalbos planq, paskiria
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pagalbos plano igyvendinim4 koordinuojanti asmeni, kuris kartu su mokiniu ir jo tevais numato
tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jq igyvendinim4, periodi5kai aptaria pasiektus
rezultatus.

1.35. IV skyriq papildau 4 skirsniu ir ji i5destau taip:
4 SKIRSNIS. Mokiniq, turindiq ivairiapusiq raidos sutrikimq, ugdymo organizavimas
1.36. papildau 43 punktu ir ji i5destau taip:
43. [vairiapusiq raidos sutrikimq turindiq mokiniq ugdymas, esant poreikiui, bus organizuojamas

atsiZvelgiant i individualias mokinio galimybes ir SUP lygi, Mokyklos s4lygas ir resursus, dirbandius
specialistus, darbo organizavimo s4lygq nurodymus ar rekomendacijas, vadovaujantis 2019-2020 ir
2020-2021mokslo metq BUP 69-72 punktq nuostatomis.

2. Sis lsakymas isigalioj a nuo 2020 m. rugsejo I d.

Direktore Snieguole BruZew



Kretin go s mokyklo s -d ar1elio,,Zibttdo'
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq
ugdymo plano
6 priedas

UGDYM O (SI) ORGANIZAVIMAS KRETIN G O S MO KYKL O JE-D AR Znry tA,,i,rBU Ti!"
KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS IVYKIO AR IVYKIO,
KELIAN.IO PAVOJU MOKINIU SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKoTARPIU AR ESANT

APLINKYBEMS MOKYKLOJE, DEL KURIU UGDYMO PROCESAS NEGALI BUTI
ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BI]DU

1. Ugdymo(si) organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus lvykio Salyje ar

ivykio Mokykloje (toliau - ypatingos aplinkybes), kai ugdymo procesas negali bDti organizuojamas

istaigoje kasdieniu mokymo proceso organizavimo bDdu del keliamo pavojaus Mokiniq saugumui,
sveikatai ar gyvybei, gali buti koreguojamas, laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotoliniu
mokymo proceso organizavimo bDdu, atsiZvelgiant itq ypatingq aplinkybiq trukmg, pobUdi ir apimtis.

. 2. Ugdymo(si) organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybems, veiklos organizavimo
formoms vykdomos vadovaujantis valstybes ar savivaldybes lygio ekstremaliq situacijq valdymo
operacijq vadovo sprendimais, Mokyklos direktoriaus isakymais ir Mokyklos parengtais tvarkos
apra5ais, reikalui esant, patikslinamos taisyklemis kiekvienam konkrediam atvejui.

3. Mokyklos direktorius, nesant valstybes ar savivaldybes lygio institucijq isakymq, ekstremaliq
situacijq valdymo operacijq vadovo sprendimq ar kitq teises aktq, priims sprendimus del:

3. 1 . laikino koregavimo priemoniq ugdymo(si) proceso !gyvendinimui;
3.2. pamokq trukmes ir laiko nustatymo;
3.3. pamokq pradZios ir pabaigos laiko nustatymo;
3.4. ugdymo(si) proceso perkelimo i kitas aplinkas;
3.5. ugdymo(si) proceso vykdymo miSriu ar nuotoliniu bDdu;
3.6. pasirinktos veiklos organizavimo formos (miSraus, nuotolinio) vykdymo tvarkara5diq,

sinchroninio/asinchroninio darbo proporcijq, Svietimo pagalbos teikimo, emocinio saugumo
uZtikrinimo atvejq.

4. Ugdymo(si) procesas Mokyklos direktoriaus isakymu gali biiti laikinai stabdomas ne ilgiau
kaip 1-3 darbo dienas. Jeigu ugdymo(si) procesas turi b[ti stabdomas ilgesni 1aik4, Mokyklos
direktorius toki sprendimq del ugdymo(si) proceso stabdymo derina su steigeju ar jos igaliotu asmeniu:

4.l.laikinai stabdomo ugdymo(si) proceso atveju numatomos priemones del ugdymo(si) proceso
koregavimo ir kurso intensyvinimo, Siq dienq iskaidiavimo/neiskaidiavimo j ugdymo(si) dienq skaidiq;

4.2. Mokyklos direktorius, priemgs sprendimus del ugdymo(si) proceso stabdymo, koregavimo,
informuos Mokyklos taryb1, Kretingos rajono savivaldybes vykdomosios institucijos igaliotus asmenis,
Mokiniq tevus (elektroniniuose dienynuose, Mokyklos internetineje svetaineje).

5. Esant ypatingoms aplinkybems, kurios valstybes, savivaldybes lygmeniu ar Mokyklos
direktoriaus sprendimu numato ugdym4 organizuoti nuotoliniu mokymo bDdu, Mokykla:

5.1. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo(si) proceso organizavimo b[du kriterijq apraSu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.liepos 2 d. isakymu Nr.
V-1006 ,,Del Mokymo nuotoliniu ugdymo(si) proceso organizavimo bDdu kriterijq apraSo
patvirtinimo";

5.2. vadovaujasi Mokyklos parengtomis Kretingos mokyklos-darLelio ,,Libute" nuotolinio
mokymo(si) taisyklemis, patvirtintomis 2020 m. kovo 20 d. lsakymu Nr. V1-30 ir Kretingos mokyklos
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-darZelio ,,Libute" nuotolinio mokymo(si) tvarkos apra5u, patvirtintu direktoriaus2O2O m. rugpjudio
3l d. isakymu Nr. V1-58;

5.3. ivertina, mokiniq galimybg dalyvauti ugdymo(si) procese pasirinkta mokymo forma ir bDdu
(kad visi mokiniai biitq apsir0ping reikiamomis priemonemis, turetq priejim4 prie mokymosi i5tekliq.
Jei mokinio namuose nera s4lygq mokytis, sudaromos s4lygos mokytis Mokykloje, jeigu joje nera
aplinkybiq, kurios keltq pavojq mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant tokiq galimybiq, sprendtiama del
savaranki5ko mokymosi ir atsiskaitymo uZ j!, konsultacijq teikimo atvejai);

5.4. susitaria del galimq, ugdymo(si) eigoje iSkylandiq, Sios problemos sprendimo budq;
5.5. numato galimq veiklos formq ir budq pasirinkimo alternatyvas;
5.6. numato galimos pagalbos Saltinius, priemones, bUdus, specialistus;
5.7. susitaria del mokiniq emocines sveikatos stebejimo, taip pat mokiniq, turindiq SUP,

ugdymo(si) specifikos ir Svietimo pagalbos teikimo;
5.8. atsiZvelgiant ! mokytojq pajegum4 ir gebejimo dirbti kompiuteriniu igDdZius, numato

sinchroninio/asinchroninio ugdymo(si) trukmg (50 procentq ugdymo(si) procesui numatyto laiko
skiriama sinchroniniam ugdymui ir 50 procentq - asinchroniniam ugdymui);

5.6. pertvarko pamokq tvarkara5ti, pritaikant ji ugdymo(si) procesui organizuoti nuotoliniu
mokymo budu: konkredios klases tvarkaraStyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui
skiriamas pamokas, joms skiriam4 nepertraukiamo sinchroninio ugdymo(si) trukmg per dien4 (iki 2
val.);

5.7. susitaria su Mokyklos mokytojais del tarpdalykinio bendradarbiavimo, ugdymo(si) turinio
integracijos, kad asinchroniniu bDdu vykdomas ugdymo(si) procesas, atsiZvelgiant ! mokiniq galimybes
ir amZiaus ypatumus, bDtq ivairus ir prasmingas (tikslingas tiesioginio transliavimo internetu ar
televizijoje pamokq stebejimas, filmuotq uZduodiq atlikimas, uZduodiq atlikimas elektroninese
platformose, knygrl skaitymas, uZduodiq atlikimas i5 vadoveliq ir t. t.);

5.8. susitaria, kaip bus skiriamos mokymosi uZduotys, vertinama ir jsivertinama, kaip pateikiama
ugdymui(si) reikalinga medLiaga ar informacija, kada ir kokiu b[du mokinys gali papra5yti mokytojo
pagalbos ir paaiSkinimq, kiek mokiniai tures skirti laiko uZduotims atlikti, kaip reguliuojamas jq kr[vis,
kaip suteikiamas griZtamasis ry5ys mokiniams, jq tevams (globejams, r[pintojams) ir fiksuojami
lvertinimai ir pan.;

5.9. paskiria asmenis, kurie teiks bendrqj4 informacij4 apie Mokyklos ugdymo(si) proceso
organizavimo tvark4, Svietimo pagalbos teikim4 irlar komunikuos su tevais, suinteresuotomis
institucijomis kitais svarbiais klausimais tol, kol neiSnyks ypatingos aplinkybes Salyje ar Mokykloje,
del kuriq ugdymo(si) procesas negalejo b[ti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo
budu;

5.10. numato plan4, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybems, Mokykla sugri5 prie iprasto
ugdymo(si) proceso organizavimo.

6. Visa informacija apie ugdymo(si) organizavimo ypatumus, s4lygas ir trukmg esant ypatingoms
aplinkybems Salyje ar Mokykloje skelbiama Mokyklos internetiniame . tinklalapyje
\yly-wi,zj.b$g-ktgllngdnr.l.t, elektroniniuose dienynuose ,,TaMo" ir ,,MDsq darZelis" bei Mokyklos
Facebook puslapyje.


