
          
 

PATVIRTINTA 

 Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  

 ugdymo centro direktoriaus     

 2020 m. gegužės 21  d. įsakymu Nr. V1-101  
 

 

KAUNO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO 

2019-2020 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ 

UGDYMO PLANO PAKEITIMAI 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 

8 d. įsakymu Nr. V-689 „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 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 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“: 

Pakeičiamas Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 2019-2020 ir 2020-2021 

m. m. ugdymo plano 6, 8 punktai ir išdėstomi taip: 

  

6. 2019-2020 mokslo metai: 

 6.1.1. 2020 m. kovo 30 – gegužės 29 d. formalusis, neformalusis, popamokinis ugdymas 

bei švietimo pagalba (surdopedagoginė, specialioji pedagogė, psichologinė, socialinė pedagoginė) 

organizuojama nuotolinio mokymo forma sinchroniniu būdu; 

6.2.ugdymo procesas baigiamas: 

*ugdymo procesas buvo intensyvinamas mokslo metų bėgyje. 

 

6.3. mokslo metai pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas skirstomi trimestrais:     

 

6.4. dalykų programos, kurioms įgyvendinti reikalingas pusės metų laikotarpis, pusmečių 

datos patvirtintos direktoriaus 2019-06-25 įsakymu Nr.V1-78: I pusmetis 2019-09-02 – 2020-01-21, 

II pusmetis – 2020-01-22 – 2020-06-12; 

6.5. mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 

Klasės  

 

Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė 

pradžia pabaiga Mokymosi dienų skaičius 

Parengiamoji-4 rugsėjo 2 d. birželio 4 d. 166* 

5-10 rugsėjo 2 d. birželio 12 d.  172* 

 Trimestrai 

Klasės I trimestras (nuo - iki)  II trimestras (nuo - iki) III trimestras (nuo - iki) 

Parengiamoji-4 rugsėjo 2 d. – 

lapkričio 29 d. 

gruodžio 2 d. – 

kovo 6 d. 

kovo 9 d. – 

birželio 4 d. 

5-10 rugsėjo 2 d. – 

lapkričio 29 d. 

gruodžio 2 d. – 

kovo 13 d 

kovo 16 d. – 

birželio 12 d. 



Atostogos  Prasideda Baigiasi Pamokos 

prasideda 

Atostogų 

trukmė 

Rudens  2019-10-28 2019-10-31      2019-11-04 4 

Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03    2020-01-06 6 

Žiemos 2020-02-17 2020-02-21 2020-02-24 5 

Pavasario (Velykų) 2020-03-16 2020-03-27      2020-03-30 10 

Iš viso 25 dienos 

Vasaros: 

Parengiamoji-4 klasės 

5 -10 klasės 

 

2020-06-05 

2020-06-15 

 

2020-08-31 

 

 

2020-09-01 

 

 

8. Sprendimai dėl pažintinės kultūrinės veiklos organizavimo formos: 

8.1.  Parengiamojoje - 4 klasėse šešias pažintinės kultūrinės veiklos dienas organizuoti ne 

pamokų forma mokslo metų eigoje; keturias – birželio 1-4 dienomis vykdant patyriminio ugdymo 

projektus nuotolinio mokymo forma asinchroniniu būdu;  

8.2.   5-10 klasėse penkiolika pažintinės kultūrinės veiklos dienų organizuoti ne pamokų 

forma: penkias -  mokslo metų eigoje, dešimt – birželio 1-12 dienomis vykdant patyriminio ugdymo 

projektus nuotolinio mokymo forma asinchroniniu būdu. 

 

 

SUDERINTA 

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro  

tarybos posėdžio 

2020 m. gegužės 15 d. 

protokolu Nr. V2-03 

 

 

 

SUDERINTA 

Kauno miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas  

 

 
Ona Gucevičienė 

 

2020 m.  d. 

 
 

                   
 


