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17. Ugdymo organizavimas: 

17.1. mokomasi penkias dienas per savaitę, vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 2017–2018 m. m.  

1–4 kl. mokiniams – 170 dienų, 5–10 kl. mokiniams – 181 diena; 2018–2019 m. m. 1–4 kl. mokiniams –175 

ugdymo dienos, 5-10 kl. mokiniams – 185 ugdymo dienos.  
17.2. ugdymo procesas 2017–2018 m. m. prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 1–4 kl. mokiniams 2018 

m. gegužės 31 d., 5–10 klasių mokiniams 2018 m. birželio 15 d.; ugdymo procesas 2018–2019 m. m. prasideda 

rugsėjo 1 d., baigiasi 1–4 kl. mokiniams birželio 6 d., 5–10 kl. mokiniams – birželio 19 d.; 

17.3. 5 ugdymo dienos per mokslo metus skiriamos integruotoms veikloms: problemų sprendimui, 

kompetencijų ugdymui (žr. 83.4.2. punktą); 

17.4. priimti sprendimai dėl 2017–2018 m. m. 10 ugdymo  dienų  (birželio 4–15 d.) organizavimo: birželio 

4–12 d. vyksta ugdomasis procesas, birželio 13–15 dienomis organizuojama projektinė veikla (žr. 3 priedą).  Dėl 

2018–2019 m. m. 15 ugdymo dienų bus nuspręsta pasibaigus šiems mokslo metams; 

17.5. atostogų trukmė 2017–2018 m. m.  1–10 klasių mokiniams: 

 

 Prasideda Baigiasi 

Rudens 2017 m. spalio 30 d. 2017 m. lapkričio 3 d. 

Žiemos (Kalėdų) 2017 m. gruodžio 27 d. 2018 m. sausio 3 d. 

Žiemos atostogos 2018 d. vasario 19 d. 2018 m. vasario 23 d. 

Pavasario (Velykų) 2018 m. balandžio 3 d. 2018 m. balandžio 6 d. 

Vasaros 2018 m. birželio 1 d.  

(1–4 klasių mokiniams) 

2018 m. birželio 18 d. 

(5–10 klasių mokiniams) 

2018 m. rugpjūčio 31 d.  

 

 

17.6. atostogų trukmė 2018–2019 m. m.  1–10 klasių mokiniams: 

 

 Prasideda Baigiasi 

Rudens 2018 m. spalio 29 d. 2018 m. lapkričio 2 d. 

Žiemos (Kalėdų) 2018 m. gruodžio 27 d. 2019 m. sausio 2 d. 

Žiemos atostogos 2019 d. vasario 18 d. 2019 m. vasario 22 d. 

Pavasario (Velykų) 2019 m. balandžio 23 d. 2019 m. balandžio 26 d. 

Vasaros 2019 m. birželio 7 d.  

(1–4 klasių mokiniams) 

2019 m. birželio 20 d. 

(5–10 klasių mokiniams) 

2019 m. rugpjūčio 31 d.  

 

 

17.7. ugdymo procesas skirstomas trimestrais: 

 

 Prasideda Baigiasi 

I trimestras 2017-09-01 

2018-09-01 

2017-11-30 

2018-11-30 

II trimestras 2017-12-01 

2018-12-03 

2018-02-28 

2019-02-28 

III trimestras 2018-03-01 

 

2019-03-01 

 

2018-05-31 (1–4 klasių mokiniams) 

2018-06-15 (5–10 klasių mokiniams) 

2019-06-06 (1–4 klasių mokiniams) 

2019-06-19 (5–10 klasių mokiniams) 

 


