UGDYMO ORGANIZAVIMAS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ
Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d.
Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams
skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:
* mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;
* ugdymo proceso trukmė 2021-2022 m.m.1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10, I–II
gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės
mokiniams – 165 ugdymo dienos;
* 2021-2022 m.m. skiriamos atostogos:
1 lentelė

Rudens atostogos
Žiemos (Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos
Pavasario (Velykų) atostogos*

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

* Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV klasės
gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.
Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą
gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

* Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1–4, 5–8 ir I-III gimnazijos
klasių mokiniams ir trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.
* Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo
ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
* Ugdymo procesas 2021-2022 m.m. skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus, t.y.
pusmečius (3 lentelė):
* 2021-2022 m.m.:
3 lentelė

Pusmečiais
Klasės
1-4 kl.
5-8 ir I-II gimn. kl.
III gimn. kl.
IV gimn. kl.

I pusmetis
(nuo - iki)
09-01 iki 01-31
09-01 iki 01-31
09-01 iki 01-31
09-01 iki 01-31

II pusmetis
(nuo - iki)
02-01 iki 06-13
02-01 iki 06-28
02-01 iki 06-20
02-01 iki 05-30

