
 

 

 

 

 

 

 

           

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 8 d. 

įsakymu Nr.V-681 „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“, 

    P a k e i č i u  2019 –2020 mokslo metų Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ugdymo planą, 

patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio  30 d. įsakymu Nr. V1 – 103 „Dėl MMRG 

ugdymo plano patvirtinimo“: 

    1. Pakeičiu 8.2. punktą ir jį išdėstau taip: 

   „8.2. Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 177 ugdymo dienos, IV 

gimnazijos klasės mokiniams – 158 ugdymo dienos.“ 

   2. Pakeičiu 8.4. punktą ir jį išdėstau taip: 

  „8.4. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:  

Klasės I pusmetis Ugdymo dienų 

skaičius 

II pusmetis Ugdymo dienų 

skaičius 

I, II, III 09-02 – 01-24 91 01-27 – 06-17 86 

IV 09-02 – 01-24 91 01-27 – 05-21 67 

    3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: 

    „9. Vasaros atostogos I–III klasės mokiniams prasideda nuo 2020 m. birželio 18 d. pasibaigus 

ugdymo procesui. Atostogų pradžią nustatė gimnazijos direktorius, suderinęs su gimnazijos taryba ir 

Mažeikių rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju. Vasaros atostogos trunka iki 

2020 m. rugpjūčio 31 d.“ 

    4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 

        „10. IV gimnazijos klasės mokiniams pasibaigus ugdymo procesui, kurio trukmė numatyta         

8.2. punkte, skiriamas pasirengimo brandos egzaminams laikas, trunkantis iki švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatytos pagrindinės brandos egzaminų sesijos pradžios. Mokiniams pasirengimo brandos 

egzaminams laiku, atsižvelgiant į jų mokymosi poreikius, organizuojamos individualios ir/ar grupinės 

konsultacijos, gali būti taikomos ir kitokios pasirengimo egzaminams formos. Vasaros atostogos 

skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka 

iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.“ 

       5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 
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         „11. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Jos trukmė 45 min. Sutinkamai 

su 2020-05-19 gimnazijos tarybos posėdžio nutarimu Nr.1 I-III klasių mokinių ugdymas iki mokslo 

metų pabaigos tęsiamas nuotoliniu būdu.“ 

    6. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip: 

    „28. Į ugdymo dienų skaičių įskaičiuojama: 

Data Pažintinė kultūrinė veikla Klasės 

2019-09-02 Mokslo ir žinių diena I-IV 

2019-10-04 Ugdymo karjerai projektas „100 priežasčių tapti mokytoju“ I-IV 

2019-11-09 Gimnazijos šimtmečio projektas „Tvirta ir atkakli iš praeities likai“ I-IV 

2019-12-20 Gimnazistų kūrybos ir saviraiškos projektas „Vienos valso ritmu“ I-IV 

2020-03-07 Projektas „Bendruomeniškumo svarba asmenybės ugdymui“ I-IV 

2020-05-20 Paskutinio skambučio šventė IV 

2020-06-08 Individualios ir grupinės konsultacijos I-III 

2020-06-09 Individualios ir grupinės konsultacijos I-III 

2020-06-10 Individualios ir grupinės konsultacijos I-III 

2020-06-11 Individualios ir grupinės konsultacijos I-III 

2020-06-12 Individualios ir grupinės konsultacijos I-III 

2020-06-15 Projektas „Kūrybiniai atradimai“  I-III 

2020-06-16 Socialinės pagalbos diena I-III 

2020-06-17 Mokslo metų pabaigos šventė „Sveika, vasara“ I-III 

 

 

 

 

Gimnazijos direktorė                                                                                                    Asta Žukauskienė 


