
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

2022-2023 m.m. 

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 2022–2023 mokslo metais: 

 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.; 

 ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8, I–II gimnazijos klasių 

mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams 

–170 ugdymo dienų; 
 

 skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

 

 Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į pusmečius: 1-asis pusmetis nuo ugdymo proceso 

pradžios iki sausio 31 dienos, 2-asis pusmetis nuo vasario 1 dienos iki ugdymo proceso pabaigos.  

 Pamokos pradedamos 8.00 val.: 

 pamokų laikas: 

Pamokos Pradžia Pabaiga Pertraukos trukmė 

1 8.00 8.45 10 

2 8.55 9.40 20 

3 9.50 10.35 20 

4 10.55 11.40 20 

5 12.00 12.45 15 

6 13.00 13.45 10 

7 13.55 14.40 10 

8 14.50 15.35  

 

 Gimnazijos tarybos sprendimu pamokų laikas gali būti trumpinamas valstybinių švenčių 

išvakarėse, kai organizuojami renginiai šventei paminėti, mokytojų tarybos posėdžių 



dienomis, esant pernelyg šaltai ar pernelyg karštai oro temperatūrai patalpose (neatitinkant 

higienos normų reikalavimų). 
 

 Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui 1–4, 5–8, I–III gimnazijos klasių 

mokiniams: 

 atostogų pradžia 2022–2023 mokslo metais: 

Klasės Paskutinė ugdymo proceso diena Vasaros atostogų pradžia 

1–4  2023-06-12 2023-06-13 

5–8, I–II g 2023-06-23 2023-06-25 

III g 2023-06-19 2023-06-20 

 

 Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 

 

___________________________ 
 

 


