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2021 m. balandžio 20 d. Nr. V-21A 
Juodupė 

 
Vadovaudamasi 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“ (suvestinė redakcija 2021-12-10) ir Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-103 patvirtintais Rokiškio r. Juodupės gimnazijos 2019 
– 2020  mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planais p a k e i č i u: 

1. 10 punktą ir išdėstau nauja redakcija 
,,10. 2020–2021 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 
– 175 ugdymo dienų. Gimnazija įgyvendindama pradinio programą ugdymo procesą skirsto pusmečiais. 
Organizuojant ugdymo procesą šeštadienį ir/ar ugdymo procesas  vyksta ilgiau nei 5 val. (10–12 val.) - 
mokslo metai  trumpinami atitinkamai 1 diena: 

I pusmetis 2020-09-01 – 2021-01-22 
II pusmetis 2021-01-25 – 2021-06-11 

2. 16.3. papunktį ir išdėstau nauja redakcija: 
,,16.3. pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė veikla) organizuojama  atsižvelgiant 
į Bendrojoje programoje numatytą turinį, mokinių mokymosi poreikius bei kokiu būdu ji bus 
organizuojama. Pažintinė veikla yra privaloma sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis. Ši veikla 
organizuojama ne tik Gimnazijoje, bet ir kitose aplinkose: pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos 
centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir kt.: 

Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas Paskirtis Valandų 
skaičius 

Klasės Data Integruojami dalykai 

1. Mokslo ir žinių diena Meninė, 
pažintinė, 
pilietinė 

4–5 1–4 2020-09-01 Pagal tvarkaraštį 
 

2. Saugumo diena 
,,Saugau save ir 
kitus”** 

Socialinė, 
pažintinė 

2 1–4 2020 m. spalio 13 
d. 

Pagal programą 
(R. Barauskienė) 

5. Gamtamokslinio 
ugdymo diena akcija 
,,Darom,,** 

Pilietinė, 
pažintinė, 
socialinė 

2 1–4 2021 m. gegužės 
mėn. 

Pagal programą 
(R.Barauskienė, 
klasių vadovai) 

6. Pažintinė ekskursija* Kultūrinė, 
pažintinė,  

8–12 1–4 2021 m. gegužės- 
birželio mėn. 

Pagal tvarkaraštį 
(klasių vadovai) 



7. Sveikatingumo diena 
,,Noriu augti sveikas”* 

Sportinė 2 1–4 2021 m. gegužės-
birželio mėn. 
  

Pagal programą 
(klasių vadovai) 

 Dvi edukacijų dienos** Kuktūrinė, 
pažintinė, 
meninė 

4-5 1-4 2021 m. gegužės- 
birželio mėn. 

Pagal programą 
(klasių vadovai) 

8. Mokslo metų baigimo 
šventė ,,Sveika, 
vasara”* 

Pilietinė, 
pažintinė, 
socialinė 

4–5 1–4 2021 m. birželio 
mėn. 
 1 sav. 

Pagal tvarkaraštį 
(R. Žilinskienė, R. 
Šedytė ir klasių 
vadovai) 

 *Ugdymo procesas kita forma 
**Ugdymo procesas kita forma trunka 8–10 val. arba pailginta diena (veiklos po pamokų)  
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