
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

   Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 

 Pamokos vyksta viena pamaina. 

 Pamokos pradedamos 8.00 valandą. 

Pamokos po 35 min. 1  klasės mokiniams vyksta: 

1. 8.00  -  8.35 

2. 8.55 -  9.30 

3. 9. 50 – 10.25 

4. 11.05 – 11.40 

5. 12.05 – 12.40 

Pamokos po 45 min. 2-8 ir gimnazijos I-IV klasių mokiniams vyksta: 

   1.  8.00 – 8.45 

   2.  8.55 – 9.40 

   3.  9.50 – 10.35 

   4.  11.05 – 11.50 

   5.  12.05 – 12.50 

   6.  13.00 – 13.45 

   7.  13.55 – 14.40 

  8.  14.50 – 15.35 

   Pietų pertrauka 1-8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams 10.35 – 11.05  
  Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.  (direktoriaus įsakymas 
2019-08-26 Nr. V-126). 

        Ugdymo proceso trukmė: 

Klasės Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė dienomis 

Ugdymo proceso 

trukmė 

savaitėmis 

1-4  06-09 175 35 

5-8, I-III 06-23 185 37 

IV 05-22 163 33 

  
            Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 
 

Rudensatostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

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

Žiemosatostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

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

 

             Ugdymo procesas gimnazijoje skirstomas pusmečiais. Direktoriaus įsakymu 2019-

08-26 Nr. V-125 nustatyta tokia pusmečių trukmė: 

 pirmas pusmetis: 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 31 d.; 

 antrasis pusmetis:  

 2020 m. vasario 1 d.-2020 m. birželio 9 d. (1-4 kl.); 

 2020 m. vasario 1d – 2020 m. birželio 23 d. (5-8, I-III g klasėms);  

  2020 m. vasario 1d – 2020 m. gegužės 22 d. (IV g klasei). 
 
          Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 

direktorius įsakymu  2019-08-26 Nr. V-125 nustatyta tokia: 

   



  1-4 klasių mokiniams- 2020 m. birželio 10 d. 

   5-8  ir I –III gimnazijos klasių mokiniams- 2020 m. birželio 25 d. 

   IV gimnazijos klasių mokiniams- 2020 m. gegužės  25 d. 

  Vasaros atostogos 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.  
  Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą 

(-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis 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 skačių.  

   Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 5 

klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. 

Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems 

į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje 

(www.uzvenciogimnazija.lt)ir elektroniniame dienyne (www.manodienynas.lt). Šios dienos 

įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.  

 Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją 

Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas. 

Esant aukštai aplinkos temperatūrai, mokykla, koreguodama ugdymo procesą: 

• organizuoja mokymąsi: vėsesnėse mokyklos patalpose, kuriose oro temperatūra yra 

žemesnė; 

• organizuoja mokymąsi kitose erdvėse ir aplinkose, pvz., mokyklos aplinkoje, lauko 

klasėse, parkuose ir kt.; 

• pertvarko pamokų tvarkaraštį – trumpinamos pamokos arba organizuojama tik dalis 

pamokų iki įšylant oro temperatūrai klasėse, o kita dalis ugdymo proceso 

organizuojama kitose aplinkose; 

• pertvarko ugdymo procesą atskiroms klasėms, jeigu jų patalpų temperatūra viršija 

numatytą Higienos normoje, ar visai mokyklai; 

• mokymo procesas klasėse keičiamas į kitokio pobūdžio mokymąsi, t. y. kitokias 

veiklas mokyklos numatytose aplinkose. 

 

 

http://www.uzvenciogimnazija.lt/
http://www.manodienynas.lt/

