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DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS 2019−2020 MOKSLO METAIS 

 

Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministras š. m. balandžio 17 d. pranešime 

spaudai pasiūlė šiais mokslo metais ugdomąją veiklą bendrojo ugdymo mokyklose organizuoti iki 

pat birželio 1 d., ypatingą dėmesį skiriant abiturientams, kad jie galėtų maksimaliai pasirengti 

birželio 22 d. prasidėsiančiai brandos egzaminų sesijai. 

Stengdamasi prisitaikyti prie esamos situacijos, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – 

Savivaldybė) administracija taip pat reaguoja ir į kiekvieną Jūsų bei mokyklų bendruomenių iškeltą 

siūlymą, todėl labai svarbu šiuo metu priimti visiems palankius sprendimus.  

Atkreipdama dėmesį į mokyklų susikoncentravimą ties nuotoliniu darbu ir visas dedamas 

pastangas, kad būtų užtikrintas kiek įmanoma kokybiškesnis ugdymas, Savivaldybė įsiklausė ir 

skirtingų tipų bendrojo ugdymo mokyklų vadovų, jų mokyklų mokinių ir tėvų nuomones dėl 

ugdymo proceso pabaigos. 

Atsižvelgdami į moksleivių bei jų tėvų lūkesčius, įvertinę mokyklų vadovų pagrįstą nuomonę 

ir toliau ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu ir siekdami užtikrinti sklandžią ugdymo 

proceso pabaigą, rekomenduojame : 

1. Ugdymo procesą mokyklose visiems 1−8 ir I−III gimnazijos klasių mokiniams užtikrinti iki 

įprastos ugdymo proceso pabaigos datos pagal Bendruosius ugdymo planus. Laikotarpį nuo birželio 

1 d. išnaudoti pagal mokyklos bendruomenės poreikį: ugdymo programoms baigti, savarankiško 

darbo įgūdžiams stiprinti ir (ar) projektinei veiklai.  

2. Abiturientams (IV gimnazijos klasių mokiniams) ugdymo procesą pabaigti š. m. gegužės 

22 d.  

3. Pasibaigus ugdymo procesui, mokyklose jų nustatyta tvarka rengti konsultacijas 1−8 ir 

I−IV gimnazijos klasių mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų, skirti, jei 

reikia, vasaros darbus ir nustatyti atsiskaitymo laiką įsiskolinimams likviduoti, tikslingai bendrauti 

su mokinių tėvais, informuoti juos apie mokinių mokymosi pasiekimus ir ugdymo proceso 

organizavimo vyksmą ir jo pokyčius.  

4. Visų klasių mokiniams ugdymo procesą pabaigti nuotoliniu būdu, užtikrinti bendruomenės 

narių informavimą laiku ugdymo proceso organizavimo klausimais.  



 

5. Priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programose besimokančių vaikų priežiūrą ugdymo 

įstaigose organizuoti remiantis Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos 

sprendimais ir rekomendacijomis iki ugdymo proceso pabaigos. 

Kiekvieno ugdymo įstaigos vadovo prašome tęsti ir išlaikyti tolygų nuotolinio ugdymo 

procesą mokykloje, užtikrinti, kad mokymosi programos būtų pabaigtos, o mokytojams, kurie 

dalyvaus egzaminų sesijoje, būtų suteikta galimybė turėti dalį atostogų iki š. m. egzaminų sesijos 

pradžios. Tikimės, kad sutartais terminais baigiant ugdymo procesą bus daugiau aiškumo ir 

mokytojams, ir mokiniams bei jų tėvams. 
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