Kauno Veršvų gimnazijos
(mokyklos pavadinimas)

2019–2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

2019–2020

mokslo

metų

mokyklos

ugdymo

planas

reglamentuoja

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių pritaikytų programų ir su šiomis programomis susijusių
neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą gimnazijoje. Gimnazijos ugdymo
2019–2020 ir 2020-2021 metų bendraisiais ugdymo

planas sudarytas vadovaujantis
planais ir gimnazijos strateginiu planu.
Ugdymo plano tikslai:
•

formuoti mokyklos ugdymo turinį, kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnių ugdymo(si)

rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų;
•

formuoti mokyklos ugdymo turinį bendruomenės susitarimais ir vadovaujantis

Novatoriško verslumo sampratos elementais.

I.

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

1.
2019-2020 mokslo metai prasideda 2019 metų rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 metų
rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2019 metų rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai
konkrečiai amžiaus grupei.
Klasės
1-4
5-8 ir I-III
gimnazijos klasės
IV

Ugdymo proceso
pradžia
pabaiga
2019-09-02 2020-06-09
2019-09-02 2020-06-23

Ugdymo proceso trukmė
savaitėmis ir dienomis
35; 175
37; 185

2019-09-02 2020-05-22

33; 163

2. Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso
metu, jo pageidavimu gali būti suteikta laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena
įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

4. 2019-2020 mokslo metai skirstomi:
Pusmečiais
Klasės

1-4

I pusmetis

II pusmetis

(nuo - iki)

(nuo - iki)

2019-09-02

– 2020-01-20 – 2020-06-09

2020-01-17
5-8

2019-09-02

I-II gimnazijos klasės

2020-01-17

III gimnazijos klasės

2019-09-02

– 2020-01-20 – 2020-06-23
– 2020-01-20 – 2020-06-23

2020-01-17
IV gimnazijos klasės

2019-09-02

– 2020-01-20 – 2020-05-22

2020-01-17

5.

Mokinių atostogų trukmė 2019-2020 m.m.

Atostogos
Rudens:
Žiemos (Kalėdų)
Žiemos
Pavasario (Velykų) Jei gimnazijos IV klasės mokinys laiko
pasirinktą brandos egzaminą pavasario ( Velykų) atostogų
metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą,
nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.
Vasaros (1-4 klasės)
Vasaros (5–8 ir I-III gimnazijos klasės)
Vasaros (IV gimnazijos klasės)

Prasideda
2019-10-28
2019-12-23
2020-02-17
2020-04-14

Baigiasi
2019-10-31
2020-01-03
2020-02-21
2020-04-17

2020-06-10
2020-06-24
Pasibaigus
egzaminų
sesijai

2020-08-31
2020-08-31
2020-08-31

