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 P a k e i č i u  2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Vilkaviškio r. Pilviškių 

„Santakos“ gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“ 11.3, 11.4.2, 18.1 punktus ir juos išdėstau 

taip: 

 „11.3. 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. 

Vasaros: 1–4 kl. 

 5–8 kl., I–II gimn. kl. 

 III gimn. kl. 

 IV gimn. kl. 

2023 m. birželio 7 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

2023 m. birželio 19 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

2023 m. birželio 12 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

Pasibaigus BE sesijai – iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

 

 11.4.2. antras pusmetis: sausio 23 d. – birželio 6 d. (1–4 klasėms), sausio 23 d. – birželio 

16 d. (5–8, I–II gimn. klasėms); sausio 23 d. – birželio 9 d. (III gimn. klasėms); sausio 23 d. – birželio 

1 d. (IV gimn. klasėms). 

18.1. pradiniame ugdyme 7 ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos 

kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai. Šiai 

veiklai panaudojamos ir Kultūros paso siūlomos edukacinės veiklos. Šiomis dienomis ugdymas 

vykdomas integruotai: pradinių klasių mokytojos pildo veiklos planą (rašomas nustatytos formos 

renginio planas), suderintą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu pradinį ugdymą. 

Veikla žymima elektroninio dieninio grupėje „Klasės vadovo veikla“, pastabose nurodant „Kultūrinė, 

pažintinė veikla“, taip pat užpildant atitinkamų dalykų pamokas, kurių veiklos numatytos renginio 

plane ir kurių turinys siejasi su Bendrųjų ugdymo programų turiniu. 2 ugdymo dienos skiriamos 

pažintinėms ekskursijoms, kurių vykimo laiką sprendžia klasės vadovas, suderinęs su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu pradinį ugdymą. Ugdymo procesas, organizuojamas ekskursijose, 

perskaičiuojamas į atitinkamų dalykų pamokas. Dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių, o 

astronominės vykdomos veiklos valandos perskaičiuojamos į pamokų laiką: 

 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Numatomos veiklos laikas Trukmė 

valandomis 

Trukmė 

pamokomis 



1. Mokslo ir žinių diena 2021, 2022 m. rugsėjo 1 d. 4,5 val. 6 

2.  Savivaldos diena 2021, 2022 m. spalio mėn. 4,5 val. 6 

3. Kalėdinė diena 2021, 2022 m. gruodžio mėn. 4,5 val. 6 

4. Ugdymo karjeros diena 2022, 2023 m. kovo mėn. 4,5 val. 6 

5. Sporto, turizmo ir 

sveikatingumo diena 

2022, 2023 m. birželio mėn. 4,5 val. 6 

6. Mokslo metų užbaigimo diena 2022, 2023 m. birželio mėn. 4,5 val. 6 

7. Ekskursija (numatomos 2) Rugsėjo – birželio mėn. iki 12 val. iki 16 val. 
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