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 P a k e i č i u  2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų ugdymo planus, patvirtintus Žagarės gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymu Nr. V-73 „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, ir 6.1 papunktį išdėstau taip: 

 6.1. 2021–2022 mokslo metai.  

                                              

Klasės 

1–4 kl. 5–II g kl. III–IV g kl. 

 

Mokslo metų pradžia 09-01 

Pusmečių trukmė I-asis 09-01–01-31             09-01–01-31 

                                                 II-asis 02-01–06-06 02-01–06-17  02-01–06-10 02-01–05-25 

Rudens atostogos 11-03 – 11-09 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 12-27 – 01-07 

Žiemos atostogos 02-14 – 02-18 

Pavasario (Velykų) atostogos     04-19 – 04-22** 

Ugdymo proceso pabaiga 06-06 06-17 06-10 05-25 

Ugdymo proceso trukmė dienomis 175 185 180 165 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 35 37 36                      33 

Vasaros atostogos 06-07–08-31 06-18–08-31  06-11–08-31 * 

* – Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos 

egzaminų sesijai.  

**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. 

I pusmetis rugsėjo 1 d. – sausio 31 d. (93 dienos); 

II pusmetis vasario 1 d. – birželio 6 d. (1–4 klasių mokiniams – 82 dienos); 

II pusmetis vasario 1 d. – birželio 17 d. (5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 92 dienos); 

II pusmetis vasario 1 d. – birželio 10 d. (III gimnazijos klasės mokiniams – 87 dienos). 
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