
         UGDYMO  PROCESO  ORGANIZAVIMAS 2019 – 2020 M. M.   
 
           1.  Mokslo metai prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

           2. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiasi atitinkamai: 

 

Klasė Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė ugdymo 

dienomis/ 

savaitėmis  

1 – 4 

 

5 – III g 

 

IV g 

06-09 

 

06-23 

 

05-22             

175/35 

 

185/37 

 

163/33 

         

         3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

         4. Ugdomasis procesas skirstomas pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

I pusmetis   2019 09 02 – 2020 01 24;   

II pusmetis   2020 01 27 – ugdymo proceso pabaiga. 

         5. Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos, kurių bendra trukmė 19 d.: 

                    

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 

Vasaros atostogos Pasibaigus ugdymo procesui – rugpjūčio 31 d. 

IV g kl. mokiniams prasideda pasibaigus brandos 

egzaminų sesijai. 

         

         6. Pamokų pradžia 8.30 val. Numatomos dvi ilgosios pertraukos po trečios ir ketvirtos pamokos po 

20 min., kitos – po 10 min. 

        7. Oro temperatūrai esant 20° šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 

25 šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–IV g klasių mokiniai. Oro temperatūrai esant 30  karščio ar 

aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso vėsesnėse mokyklos aplinkose, mokiniai į 

mokyklą gali nevykti. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija 

skelbiama elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ugdymo 

procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai 

mokymosi patalpose viršijus 28C, ugdymo procesas koreguojamas, organizuojamas kitose erdvėse. 

Oro temperatūrai esant 30  C ar aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas. 

        8. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus 

sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos 

įgaliotą asmenį, 

        9. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario 

(Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią 

darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso 

metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į 

ugdymo dienų skaičių. 


