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ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO
PLANO PAKEITIMŲ DERINIMO
2021 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
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“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. V-1152 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų
pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. balandžio 15 d. raštu Nr. SR-1552
„Dėl 2020–2021 mokslo metų pabaigos pradinio ugdymo programos mokiniams“, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 30-1177/20 „Dėl
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo įgaliojimo“ ir
atsižvelgdama į Vilniaus Gabijos progimnazijos 2021 m. balandžio 29 d. raštą Nr. 13-32 „Dėl
Vilniaus Gabijos progimnazijos 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano derinimo“:
1. D e r i n u Vilniaus Gabijos progimnazijos 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano,
patvirtinto progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1, pakeitimus.
2. Į p a r e i g o j u Vilniaus Gabijos progimnazijos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka
informaciją apie ugdymo plano pakeitimus paskelbti progimnazijos interneto svetainėje.
3. P a v e d u Vilniaus Gabijos progimnazijos direktoriui užtikrinti, kad progimnazijos
ugdymo planas būtų įgyvendinamas neviršijant progimnazijai 2021 biudžetiniams metams skirtų
asignavimų.
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