
 Ugdymo organizavimas  2019 - 2020 m.m. 

1.  Ugdymo proceso pradžia rugsėjo 2 d., ugdymo proceso trukmė:  
 1-4   kl. – 175 ugdymo dienos, 

 5-10 kl. – 185 ugdymo dienos. 
 

2.  Ugdymo procesas baigiamas atitinkamai: 
  1– 4   klasių mokiniams -   birželio 9 d., 

  5 – 10 klasių mokiniams –  birželio 23 d.. 

  Klasė                  savaičių skaičius   

1 - 4          35    

5 - 10     37 

 

3.  Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.  

4.  Mokslo metai skirstomi  pusmečiais: 

 pirmas pusmetis : rugsėjo 2 d. – sausio 24 d.,  

antras pusmetis :  sausio 27 d. –  birželio 9  d.  1 – 4  kl. mokiniams;  

                           sausio 27 d. –   birželio 23 d.   5 – 10  kl. mokiniams.  

   5. Mokinių atostogos: 

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 

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

Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 

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

Vasaros atostogos: 

1 – 4 kl. 

5 – 10 kl. 

 

2020 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d. 

2020 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d. 

  

 

6.   Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla: 
 

   1 – 4 klasėse: 
Renginiai, skirti susitikimams su  rašytojais, atlikėjais ir kitais kūrybiniais žmonėmis – 1-2 pamokos; 

Lankymasis teatruose, spektaklių, filmų peržiūra – 3-4 pamokos; 

Lankymasis bibliotekose, muziejuose – 3-4 pamokos; 

Renginiai, skirti Lietuvos valstybingumo datoms paminėti – 2 pamokos; 

Išvykos, skirtos karjeros ugdymo programai įgyvendinti – 1-2 pamokos; 

Įvairių dalykų pamokos netradicinėse aplinkose – 8-14 pamokų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 10 klasėse: 

Eil.Nr. Ugdymo turinys Data 

1. Mokslo žinių diena Rugsėjo 2d. 

2. Avangardinės mados renginių diena Lapkričio mėn. 

3. Kalėdiniai  renginių diena Gruodžio  mėn. 

4. Prevencinių programų įgyvendinimo diena Sausio mėn. 

5. Renginiai, skirti Vasario 16-ai paminėti Vasario mėn. (2 val.) 

6. Sporto šventė, skirta Kovo 11-ai Kovo mėn. 

7. Olimpinė diena Gegužės – birželio mėn. 

8. Ekskursijos, išvykos „Pažinkime savo kraštą“  Gegužės – birželio mėn. 

9. Karjeros ugdymo diena „Šok į tėvų klumpes“ Gegužės – birželio mėn. 

10. Mokinių pagerbimas, apdovanojimas Birželio mėn. (2 val.) 

         

Eil.Nr. Ugdymo turinys Data 

1. Mokslo žinių diena Rugsėjo 2 d. 

2. Kalėdiniai  renginiai Gruodžio mėn. 

3. Metų knygos rinkimai  Kovo mėn. 

4. Olimpinė diena Gegužės – birželio mėn. 

5. Ekskursijos, išvykos „Pažinkime savo kraštą“ Birželio mėn. 

6. Mokslo metų užbaigimo šventė „Aš gebu ir galiu“ Birželio mėn. 


