
 
KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KRETINGOS MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 2019–2020 IR 2020–2021 

MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMO 

 

2021 m. balandžio 19 d. Nr. V1-41 

Kretinga 

 

 Vadovaudamasi 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 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“ pakeitimais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 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“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

bendrojo ugdymo departamento 2021 m. balandžio 16 d. raštą  Nr. SR-1552 „Dėl 2020–2021 

mokslo metų pabaigos pradinio ugdymo programos mokiniams“ bei Kretingos mokyklos-darželio 

„Žibutė“ mokyklos tarybos 2021 m. balandžio 16 d. posėdžio (protokolo Nr. (1.4.)-V2-4) nutarimą: 

1.  P a k e i č i u  Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ 2019–2020 ir 2020–2021 

mokslo metų ugdymo plano: 

1.1. 11.2. punktą ir išdėstau jį taip:  

 „11.2. ugdymo proceso trukmė 2020–2021 mokslo metais: 

 

 

Klasė/grupė 

Ugdymo procesas  

2020–2021 mokslo metais 

Pradžia Pabaiga Trukmė 

 

1–4 klasės 

 

2020-09-01 

 

 

2021-06-16 

 

 175  

dienos 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

grupė(-s) 

2021-05-31 

Ne mažiau  

160 dienų 

(640 valandų) 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupės 

 

Vadovaujantis Kretingos rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 

sprendimu dėl rajono ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų darbo vasaros 

laikotarpiu“ 

 

 

 1.2. 11.3.  punktą ir jį išdėstau taip: 

„11.3. dėl mokslo metų skirstymo pusmečiais ir jų laiko nustatymo 2020-2021 mokslo 

metams:  

 

Pusmetis 2020–2021 mokslo metais 

pirmas 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 31 d. 



 

1.3. 11.4. punktą ir išdėstau jį taip: 

„11.4. Mokiniams (pradinių klasių ir priešmokyklinių grupių) 2020–2021 mokslo metais 

numatomų atostogų, jų datų, trukmės: 

 

Atostogų pavadinimas Atostogų trukmė Trukmė 

(ugdymo dienomis) Prasideda Baigiasi 

Rudens atostogos 2020-10-26 2020-10-30 5 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020-12-09 2021-01-03 15 

Žiemos atostogos –  – – 

Pavasario (Velykų) atostogos 2021-04-02 2021-04-09 5 

Iš viso (ugdymo proceso metu) x x 25 

Vasaros atostogos:    

1-4 klasėms  2021-06-17 2021-08-31 52 

Priešmokyklinio ugdymo grupėms  2021-06-01 2021-08-31 64“ 

 

   1.4. 14.5.3. papunktį ir jį išdėstau taip: 

  „14.5.3. 2020–2021 mokslo metais šiai veiklos rūšiai organizuoti numatomos šios 

tradicinės ir naujos veiklos kryptys: 

 

Eil. 

Nr. 

Data 

 

Dienų 

skaičius 

Tema 

 

Pastabos 

 

1 2020 m. rugsėjis 1 d. 1 Mokslo metų pradžios šventė „Sveika 

mokykla“ 

Data 

tikslinama 

pagal 

Mokyklos 

mėnesio 

renginių 

planą 

2 2020 m. spalis 5 d. 1 Mokinių savivaldos ir ugdymo karjerai 

diena „Mokau ir mokausi“ 

3 2020 m. spalis 17 d. 1 Projekto „Vaikų rankos džiugina žemę“ 

vykdymas 

4 2021 m.  sausis 29 d. 

 

1 „Žibutės“ vardynų diena 

5 2021 m. birželio 1 d. 1 Vaikų gynimo diena. Sporto ir 

sveikatingumo šventė 

6 2021 m. birželio 3 d.  1 Kelionių diena: 

„Keliauju, tyrinėju, pažįstu“ 

7 2020 m. birželio 7 d. 1 STEAM ugdymas: klasių pasirinktos 

veiklos 

8 2020 m. birželio 9 d. 1 STEAM ugdymas: vasaros pramogos, 

stebuklai ir atradimai 

9 2021 m. birželio 11 d.  1 STEAM ugdymas: eksperimentų ir 

bandymų mugė 

10 2021 m. birželio 16 d. 1 Atsisveikinimo su mokykla diena:  

„Lik sveika, mokykla!“ (4 klasė) 

„Sveika, vasarėle!“ (1-3 kl) 

 

 2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ 2020 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V1-59 „Dėl Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktoriaus  2019 

m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V1-52 „Dėl Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ 2019–2020 ir 

2020–2021 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.15, 1.16, 1.19  papunkčius ir 

Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. V1-19 „Dėl 

antras 2021 m. vasario 1 d. – 2021 m. birželio 16 d.“ 



Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano 

pakeitimo“. 

 

 

Direktorė                                                                                                                      Snieguolė Bružė 

 

 


