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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“,  

1. P a p i l d a u  Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2019–2020 ir 

2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planą šiais punktais: 

 6.3.1. dėl karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali 

temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, 

laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra 

dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymas 

organizuojamas remiantis bendrųjų ugdymo planų 6 priedu; 

  30. Vaikas gali būti ugdomas (ugdytis) šeimoje pagal pradinio ugdymo programą. 

Gimnazijos nuostatuose (įstatuose) įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo 

proceso organizavimo būdas. Gimnazija padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų 

ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, vadovaudamasi Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl 

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

40. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių 

kalbos, pasaulio pažinimo dalyko ar visų Bendrosios programos dalykų nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka: 
 



40.1. visų Bendrosios programos dalykų gali mokytis mokinys, laikinai išvykęs 

gyventi į užsienį, jei tėvai (globėjai) raštu yra deklaravę, kad mokinys toje šalyje nesimoko pagal 

Pradinio ugdymo programą; 
 

 

40.2. mokiniai gali mokytis Bendrosios programos dalykų ar lietuvių kalbos ar (ir) 

pasaulio pažinimo dalykų, mokymą organizuojant grupinio ar pavienio mokymosi forma. 

Programoms įgyvendinti grupinio mokymosi forma skiriamas pamokų skaičius per metus, 

numatytas Bendrojo ugdymo plano 27 punkte; 
 

40.3. mokiniams, kurie mokosi pavienio mokymosi forma, skiriama 15 procentų 

Bendrojo ugdymo plano 27 punkte dalykui (-ams) skiriamų pamokų. 

2. P a k e i č i u šiuos Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2019–

2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano punktus:  

 15.  Ugdymas esant ypatingoms aplinkybėms ar aplinkybėms mokykloje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali 

būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir 

apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms 

mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, nustatoma bendrųjų ugdymo planų 6 priede.  

 26. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti (konsultacijos) skiriamos, 

įvertinus mokinių poreikius, atsižvelgiant į gimnazijos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas 

ugdymo problemas. 

49. Gimnazijos vaiko gerovės komisijai priėmus sprendimą dėl specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo, gimnazija kiekvienam mokiniui 

sudaro individualų pagalbos planą, kuris gali būti individualaus ugdymo plano dalis, paskiria 

pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantį asmenį. Koordinuojantis asmuo kartu su vaiku, jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais) numato tarpinius ugdymosi ir pagalbos tikslus, suplanuoja jų 

įgyvendinimą, periodiškai aptaria pasiektus rezultatus. 20. Neteko galios nuo 2020-08-05 
 

3.   P a n a i k i n u Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2019–

2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano 15 ir 16 punktus.  
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