
 

IŠ VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO 
 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 2018-2019 m.m. 

 

Klasės I II III IV 

Ugdymo proceso 

pradžia 

 

2018-09-03 

Pusmečių trukmė 

 

1-asis      2018 - 09-03 – 2019-01-25 

2-asis   2019 - 01-28 – 2019-05-24 (IV klasei), 2019-06-21 (I, II, III 

klasėms) 

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d. 

Žiemos (Kalėdų) 

atostogos 

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d. 

Žiemos atostogos  2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. 

Pavasario (Velykų) 

atostogos 

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d. 2019-04-27* 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

2019-06-21  2019-05-24 

Ugdymo proceso 

trukmė 

savaitėmis/dienomis 

37 sav. / 185 d. 

 

33 sav. / 165 d. 

Vasaros atostogos     2019 m. birželio 24 d. - 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

 

pasibaigus 

švietimo ir 

mokslo ministro 

nustatytai brandos 

egzaminų sesijai 

iki 2019 m. 

rugpjūčio 31 d. 

 

         * 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. 

 

 Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Mokiniui per dieną yra ne daugiau kaip 7 pamokos. 

Pamokų laikas: 

1. 8.00 – 8.45                            5. 11.50 – 12.35 

2. 8.55 – 9.40                 6. 12.55 - 13.40 

3. 9.50 – 10.35                 7. 13.50 – 14.35 

4. 10.45 – 11.30                 8. 14.45 – 15.30 

 

 

 



 Kai oro temperatūra yra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių. Dienyne žymimos datos ir parašoma: ,,Pamokos nevyko dėl ...”.  

 Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, Gimnazijos 

direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ir informuoja Švietimo skyrių. 

 Iki 15 mokymosi dienų (nuo 60 iki 90 pamokų) skiriama netradicinėms pamokoms, kultūrinei, 

meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei, savanoriškai veiklai bei 

veiklai, susijusiai su ugdymu karjerai, ir kitai veiklai, siejamai su mokyklos tikslais, mokinių 

poreikiais: 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Gimnazijos klasės Veiklos 

organizatoriai I II III IV 

1. Mokslo ir žinių diena Rugsėjo  

3 d. 

1 d. 1 d. 1 d. 1 d. Klasių vadovai, 

mokytojai 

2. Mokytojo dienos 

netradicinės pamokos 

Spalio 

 5 d. 

1 d. 1 d. 1 d. 1 d. Klasių vadovai, 

mokytojai 

3. Lapkričio 23-osios, 

Lietuvos karių dienos 

100-mečio 

paminėjimas* 

Lapkričio 

23 d. 

1 d. 1 d. 1 d. 1 d. Muzikos ir 

teatro mokytojai, 

klasių vadovai 

4.  Adventiniai renginiai Gruodžio  

22 d.  
1 d. 1 d. 1 d. 1 d. Klasių vadovai, 

mokytojai 

5. Karjeros diena (pagal 

LITEXPO renginių 

planą)* 

Vasario 

mėn. 

1 d. 1 d. 1 d. 1 d. Ugdymo 

karjerai specialistai, 

klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

6. Sporto šventė* Birželio  

1-ą sav. 

1 d. 1 d. 1 d.    - Kūno kultūros 

mokytojai,  klasių 

vadovai , mokytojai 

7. Atradimų diena 

(ekskursijos, išvykos, 

pvz. į laboratorijas, 

muziejus, ...)* 

Birželio 

2-ą sav. 

1 d. 1 d. 1 d.  Dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai 

8. Savitvarkos diena 

gimnazijoje 

Birželio 

3-ą sav. 

1 d. 1 d. 1 d.    - Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai  

9. Klasių išvykų diena Paskutinę 

m.m. sav. 

2 d. 2 d. 2 d.    - Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

10. Valstybinės 

šventės/netradicinės 

pamokos/ kita ugdomoji 

veikla* 

 

Rugsėjis-

gegužė,  

birželis  

5 d. 5 d. 5 d. 4 d. Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

(pagal susitarimą su 

gimnazijos vadovais) 

 Iš viso planuojamas dienų skaičius: 15 d. 15 d. 15 d. 9 d.  

 

 

*Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

   2017-07-03 raštas Nr.A51-43943/17-(3.3.2.9-EM4) „Dėl ugdymo planų 2017-2019 metams“ 

 

 

 

Parengė skyriaus vedėja Rūta Pačkauskienė 


