2018 – 2019 M. M. IR UGDYMO PROCESAS
Mokslo metai:
Klasė
Mokslo metų
pradžia
1–4
2018-09-03

pabaiga
2019-08-31

Ugdymo proceso
Vienerių mokslo metų ugdymo proceso
trukmė
pradžia
pabaiga
1–4
2018-09–03
2019-06-07
175 ugdymo dienos, 35 savaitės.
Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.
Ugdymo proceso skirstymas pusmečiais:
Pusmečių trukmė 2018–2019 m. m.:
Pusmečiai
Prasideda
Baigiasi
Pirmas pusmetis
2018-09-03
2019-01-18
Antras pusmetis
2019-01-21
2019-06-07
Mokiniams skiriamos atostogos 2018–2019 m. m. (bendra trukmė 17 ugdymo dienų) į
atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos) :
Atostogos
PRASIDEDA
BAIGIASI
Rudens
2018-10-29
2018-11-02
Žiemos (Kalėdų)
2018-12-27
2019-01-02
Žiemos
2019-02-18
2019-02-22
Pavasario (Velykų)
2019-04-23
2019-04-26
Vasaros
2019-06-10
2019-08-31
Atostogų pradžią ir pabaigą nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.
Vasaros atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.
15 ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei,
pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai. Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja
siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų.
Sprendimus dėl 2018–2019 mokslo metais dėl ugdymo dienų organizavimo laiko priima:
Mokykla (dėl 10 ugdymo dienų 2018–2019 m. m. (2018 m. gegužės 31 d. mokytojų tarybos
posėdžio protokolas Nr. 2).
Data
Veiklos pavadinimas
Klasės Atsakingas
1–4
Muzikos mokytoja A. Latožienė,
2018-09-03
Mokslo metų pradžios šventė
pradinių klasių mokytojos.
1–4
Muzikos mokytoja A. Latožienė
2018-10-05
Mokytojo dienos minėjimo
diena
1–4
Pradinių klasių mokytojos.
2018-10
Gyvūnų globos diena
mokykloje
Muzikos mokytoja Latožienė,
2018-11-22
Rajoninė poezijos ir muzikos 1–4
pradinių klasių mokytojos
pradinukų šventė ,,Išlydim
Rudenėlį‘‘
1–4
Pradinių klasių mokytojos
2018-12-21
Šv. Kalėdų belaukiant
1–4
Muzikos mokytoja Latožienė,
2019-02
Užgavėnės ,,Žiema žiema bėk
pradinių klasių mokytojos.
iš kiemo‘‘
Klasė

2019-03-27

2019-05-31
2019-06-07

1–4
Pradinių klasių mokytojos
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti ,,Estafečių
fiesta‘‘
1–4
Muzikos mokytoja Latožienė.
Teatro diena mokykloje
1–4
Pradinių klasių mokytojos.
Tarptautinė vaikų gynimo diena mokykloje
1–4
Muzikos mokytoja Latožienė,
Mokslo metų baigimo diena
mokytoja R. Bartkaitienė

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (dėl 5
ugdymo dienų, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2017 m. birželio
27 d. pasitarimo protokolas Nr. ŠS 10-22):
Klasės Atsakingas
1–4
Pradinių klasių mokytojos

2018-10

Veiklos pavadinimas
Sportinio aktyvinimo ir sveikos
gyvensenos įgūdžių formavimo
diena (bendras projektas su
Skirsnemunės pradinukais)
Jurbarko krašto pažinimo diena

1–4

Pradinių klasių mokytojos

2019-04

Pilietinė socialinė akcija

1–4

Pradinių klasių mokytojos

2019-05

Projektas skirtas ,,Tėtis, mama ir
aš‘‘ tarptautinei šeimos dienai
paminėti.
Pažintinės ekskursijos

1–4

Muzikos mokytoja Latožienė,
pradinių klasių mokytojos

1–4

Pradinių klasių mokytojos

Data
2018-09

Metų eigoje

Paskelbus ekstremaliąją padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir
neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose
vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, taip pat
oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos
įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio
ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių
gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius
nuostolius.
Mokyklos vadovas priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus
sprendimus informuoja mokyklos tarybą, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos švietimo,
kultūros ir sporto skyrių.

