UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
NACIONALINĖJE M.K.ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOJE

12 – 13 kl. 1 – 4 kl.

2021 m. gegužės 12 – rugpjūčio 31 d.
1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3c, 4b ir 4c klasėse
ugdymas vyksta kontaktiniu būdu testuojantis
kaupinių metodu.
3a, 3b ir 4a klasėse ugdymas vyksta
nuotoliniu būdu.
Nuo 2021
gegužės 3 d. ugdymas ir
konsultacijos vyksta mišriu būdu (derinant
kontaktinį ir nuotolinį būdus).

Birželio 14-15 d. projektinė
veikla

Vasaros
atostogos
prasideda
birželio 16 d.
Ugdymo
Konsultacijos
Brandos atestatų
procesas
tęsiamos iki
įteikimas
baigiamas
brandos egzaminų
planuojamas
sesijos pr.
gegužės 21 d.
liepos 27 d.
birželio 7d.

Birželio 19 - 30 d. baleto skyriaus profesinio mokymo programos mokinių pasirengimas
kompetencijų vertinimui
Birželio 7-18 d. meninė vasaros
Iki birželio 5 d.
ugdymas vyksta
praktika lauke (kontaktiniu būdu,
Vasaros
nuotoliniu būdu.
testavimas nėra privalomas).
atostogos
prasideda
Nuo gegužės 12 d. sudaroma galimybė (atliekant savikontrolės ar
birželio 19 d.
SARS testą) atlikti dailės šakos technologijų užduotis grafikos
spaustuvėje III klasės mokiniams.

5 – 11 kl.

5 – 8, I-II gimn.kl.
ugdymas
vyksta
nuotoliniu būdu.

Birželio 14-18 d. projektinė
ir meninė veikla.

III gimn. kl. bendras ugdymas vyksta nuotoliniu būdu, profesinio
mokymo moduliai - kontaktiniu būdu.

Vasaros
atostogos
prasideda
birželio 19 d.

Nuo gegužės 12 d. sudaroma galimybė (atlikus savikontrolės ar SARS
testą) mokinių pasirengimui nuotoliniam konkursams (klasikinio
šokio technikos ir šiuolaikinio šokio technikos dalykų).

Birželio 19 - 30 d. baleto skyriaus I – III
gimnazijos klasių mokiniams numatoma
vasaros stovykla mokinių patirtiems
mokymosi praradimams kompensuoti.

Liepos 1 - 5 d. baleto skyriaus 5 –
8 klasių mokiniams numatoma
vasaros
stovykla
mokinių
patirtiems mokymosi praradimams
kompensuoti.

Ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
Nuo gegužės 17 d. (atliekant savikontrolės ar
SARS
testą)
fortepijono,
styginio
instrumento, arfos, pučiamojo instrumento,
mušamojo instrumento, chorinio dirigavimo
ir bendrojo fortepijono individualios
pamokos gali vykti kontaktiniu būdu.
Nuo gegužės 12 d. sudaroma galimybė
(atlikus savikontrolės ar SARS testą) mokinių
saviruošai (arfos, mušamojo instrumento,
varinio pučiamojo instrumento dalykų).

Rugpjūčio 18 d. 31 d. numatoma
kūrybinė stovykla
baleto ir muzikos sk.
mokiniams

Birželio 14-18 d.
projektinė ir
meninė veikla.

Vasaros
atostogos
prasideda
birželio 19 d.

