
 

IŠ VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO 
                                                                                                              

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 2022-2023 m.m. 
 

Ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 (37 sav.), III 

gimnazijos klasės mokinimas – 180 (36 sav.), IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 (34 

sav.) ugdymo dienų. 

 

Klasės I II III IV 

Ugdymo proceso 

pradžia 

 

2022 m. rugsėjo 1 d. 

Pusmečių trukmė 

 

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 20 d.,  

II pusmetis: sausio 23 d. – gegužės 31 d. IV kl.,  birželio 14 d. III kl., 

birželio 21 d. I-II klasėms. 

Pusmečių pabaigoje 

organizuojamas I-II 

kl. moksleivių 

projektinių darbų 

pristatymas 

specialistų komisijai 

• 2023 m. sausio 16 - 20 d. II klasių mokinių; 

• 2023 m. gegužės 29 - birželio 2 d. I kl. mokinių.  

 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 3 d. (4 d. pamokos už 09-02 - 2022 m. 

rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymas Nr. V- 86 ,,DĖL MOKYMOSI DIENOS 

PERKĖLIMO“) 

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. * 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

2023-06-21 2023-06-14 2023-05-31 

Vasaros atostogos 2023 m. birželio 22 d. –  

2023 m. rugpjūčio 31 d. 

 

2023 m. 

birželio 15 d. –  

2023 m. 

rugpjūčio 31 d. 

 

pasibaigus švietimo 

ir mokslo ministro 

nustatytai brandos 

egzaminų sesijai iki 

2023 m. rugpjūčio 31 

d. 

 



*Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per 

kurias IV klasės gimnazijos mokinys 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 skaičių. 

 

• Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Mokiniui per dieną yra ne daugiau 

kaip 7 pamokos. 

 

 

Pamokų laikas: 

 

1.   8.00 –   8.45 

2.   8.55 –   9.40 

3.   9.50 – 10.35 

4. 10.45 – 11.30 

          Pailginta pertrauka 11.30-11.45 

5. 11.45 – 12.30 

          Pietų pertrauka 12.30-13.05 

6. 13.05 -  13.50          

7. 14.00 – 14.45 

          8. 14.55 – 15.40   
 

 

• Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, 

keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos 

aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali 

būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija 

yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai gimnazijoje ir kt.) 

vykdomas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 7 priedu.  

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja Rūta Pačkauskienė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


