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KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 

2021 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V1-133 „DĖL KRETINGOS RAJONO 

SALANTŲ GIMNAZIJOS 2021-2022 IR 2022-2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

 

2021 m. spalio 26 d. Nr. V1-200 

Salantai 

 

Vadovaudamasi 2021 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu Nr. V-1924 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo 

Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, 

p a k e i č i u  Kretingos rajono Salantų gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo 

metų ugdymo plano, patvirtinto 2021 m. rugpjūčio 30 d. Kretingos rajono Salantų gimnazijos 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-133 „Dėl Kretingos rajono Salantų gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 

mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“, 5, 10, 11 punktus ir 20 punktą su papunkčiais: 

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 

„5. Mokslo metai ir ugdymo procesas pradedamas 2021–2022 mokslo metais rugsėjo 1 d., 

2022–2023 mokslo metais – rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai: 

Klasės 

2021–2022 m. m. 2022–2023 m. m. 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 

Ugdymo proceso 

pabaiga 

Ugdymo proceso 

trukmė savaitėmis 

1–4 2022-06-13 35 2023-06-08 35 

5–8 ir 1G–2G 2022-06-28 37 2023-06-22 37 

3G 2022-06-20 36 2023-06-15 36 

4G 2022-05-30 33 2023-06-01 34“ 

2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 

„10. Nustatoma tokia pusmečių trukmė: 

Pusmetis 2021–2022 m. m. 2022–2023 m. m. 

pirmas pusmetis 2021-09-01 – 2022-01-21 2022-09-01 – 2023-01-20 

antras pusmetis 

1–4 klasėms,  

5–8 ir 1G–2G klasėms, 

3G klasėms 

4G klasėms 

 

2022-01-24– 2022-06-13 

2022-01-24– 2022-06-28 

2022-01-24 –2022-06-20 

2022-01-24– 2022-05-30 

 

2023-01-23– 2023-06-08 

2023-01-23– 2023-06-22 

2023-01-23– 2023-06-15 

2023-01-23 – 2023-06-01“ 
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3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 

„11. Mokinių atostogos skiriamos: 

Atostogos 2021–2022 m. m. 2022–2023 m. m. 

Rudens atostogos 

1–8, gimnazijos 1G–4G klasėms 
2021-11-03 – 2021-11-09 2022-10-31 – 2022-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 

1–8, gimnazijos 1G–4G klasėms 
2021-12-27 – 2022-01-07 2022-12-27 – 2023-01-06 

Žiemos atostogos 

1–8, gimnazijos 1G–4G klasėms 
2022-02-14 – 2022-02-18 2023-02-13 – 2023-02-17 

Pavasario (Velykų) 

1–8, gimnazijos 1G–4G klasėms 
2022-04-19 – 2022-04-22* 2023-04-11 – 2023-04-14* 

Vasaros: 

1–4 klasėms 

5–8, gimnazijos 1G–2G klasėms  

3G klasėms 

4G klasėms 

 

2022-06-10 – 2022-08-31 

2022-06-27 – 2022-08-31 

2022-06-17 – 2022-08-31 

Pasibaigus brandos egzaminų 

sesijai – 2022-08-31 

 

2023-06-09 – 2023-08-31 

2023-06-23 – 2023-08-31 

2023-06-16 – 2023-08-31 

Pasibaigus brandos egzaminų 

sesijai – 2023-08-31 

Pastabos: 

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

kurias mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. 

*Jeigu 4G 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.  

Ugdymo organizavimo tvarka 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.) reglamentuojama Gimnazijos UP 7 priede.“. 

4. Pakeičiu 20 punktą ir jo papunkčius ir juos išdėstau taip: 

„20. 1–8 ir 1G–3G klasių visų dalykų septynioms ugdymo dienoms skirtų pamokų skaičius 

organizuojamas intensyvinant ugdymo turinį. Taip organizuojant ugdymą, ugdymo procesas 

sutrumpinamas viena savaite. Intensyvinimo būdą renkasi ir Ms Office platformos OneDrive 

programoje fiksuoja mokytojas. Intensyvinimo būdai: 

20.1. formuojant integralų ugdymo turinį (organizuojant integruoto ugdymo dienas arba 

integruojant kelis Bendrųjų ugdymo programų dalykus). Veiklos, vyksiančios integraliu būdu, 

planuojamos dalykų ilgalaikiuose planuose; 

20.2. organizuojant ugdymą ne pamokų metu arba trunkantį ilgiau nei pamoka. Mokymosi 

laikas perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę); 

20.3. išnaudojant tvarkaraščio galimybes: pamokos organizuojamos vietoj dėl svarbių 

priežasčių (mokytojo liga, komandiruotės ir kt.) negalinčių vykti pamokų.  



3 

 

Vedama intensyvinimo būdu organizuojamų pamokų apskaita Ms Office platformos 

OneDrive programoje. Pasibaigus pirmam pusmečiui, organizuojamas tarpinis ugdymo plano 

įgyvendinimo vertinimas.“. 

 

 

Direktorė         Aušra Zebitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Vilma Gedvilienė 

2021-10-26 

 


	DIREKTORIUS
	ĮSAKYMAS
	Salantai


