
VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS
 DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS „LAISVĖS“ GIMNAZIJOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ 
PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ PLANO KEITIMO

2020 m. balandžio      d. Nr. V-  (1.3E)
 Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 
gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-681 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. gegužės 28 d. Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. A15-
921/20(2.1.4E-BEU) „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo planų pakeitimų 2019–
2020 mokslo metams derinimo“ bei atsižvelgdama į 2020 m. gegužės 19 d. Vilniaus „Laisvės“ 
gimnazijos tarybos pritarimą posėdyje Nr. 1-3,

k e i č i u  Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano 9.1. ir 12 punktus:

„9. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse:
9.1. 2019–2020 mokslo metai:

Ugdymo proceso pabaiga I – III 
gimnazijos klasės mokiniams

2019 m. birželio 18 d.

Ugdymo proceso pabaiga IV gimnazijos klasės 
mokiniams

2020 m. gegužės 22 d.

  Pavasario (šv. Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.

Vasaros atostogos I – III gimnazijos klasės 
mokiniams

2020 m. birželio 19 d. – rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasių 
mokiniams

skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto 
ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. 
Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

2019–2020 mokslo metais IV gimnazijos klasės mokiniams pasibaigus ugdymo procesui, 
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.“

„12. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso 
organizavimo forma – pamoka. Esant poreikiui, gimnazijos vadovo sprendimu, ugdymo procesas 
organizuojamas naudojant MS Teams.“

Direktorė Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė
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