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Vadovaudamasi  2019–2020  ir  2020–2021  mokslo  metų  pradinio  ugdymo  programos

bendruoju ugdymo planu, patvirtintu  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“ bei  Lazdijų  mokyklos-darželio

„Vyturėlis“  nuostatų,  patvirtintų  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2016  m.  balandžio  29  d.

sprendimu Nr. 5TS-488 „Dėl Lazdijų mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“ nuostatų patvirtinimo“ 30.3

papunkčiu,

p a k e i č i u  Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 2019-2020 mokslo metų pradinio

ugdymo programos ugdymo planą, patvirtintą Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 31 d.  įsakymu Nr.  VYTV1-106 „Dėl Lazdijų mokyklos-darželio  „Vyturėlis“

2019-2020 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano patvirtinimo“:

1.  P a k e i č i u  9.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.4.2. II pusmetis nuo 2020 m. sausio 20 d. iki 2020 m. birželio 4 d.;“.

2. P a k e i č i u 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. 2019–2020 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo

proceso trukmė 167 ugdymo dienos. Mokslo metai baigiasi 2020 m. birželio 4 dieną.“.

3. P a  k e i č i u 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. 2019–2020 mokslo metais mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens 2019-10-28–2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23–2020-01-03
Žiemos 2020-02-17–2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-03-16–2020-03-27
Vasaros 2020-06-05–2020-08-31“

4.  P a  k e i č i u 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1. vasaros atostogos prasideda 2020 m. birželio 5 d.;“

Direktorė Loreta Jurkonienė
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