
2018-2019 MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

5-10 klasėse 

 

1. Ugdymo organizavimas 2018 – 2019 mokslo metais: 

5.1.1.Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia –2018 m. rugsėjo 3 d. 

5.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5-10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos. 

5.1.3. Mokinių atostogų trukmė: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02 

Žiemos atostogos  2019-02-18 2019-02-22 

Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 

Vasaros 5-10 kl. 2019-06-22             2018-08-31 

Švenčių dienos 

(nesutampančios su 

savaitgaliais) 

2018 m. lapkričio 1 d. 

(Visų šventųjų diena) 

2018 m. gruodžio 24, 

(Kūčių diena) 

2018 m. gruodžio 25,26 

d. (Kalėdų dienos) 

 2019 m. sausio 1 d. 

(Naujųjų metų diena) 

2019 m.  kovo 11 d. 

(Lietuvos 

nepriklausomybės atkū-

rimo diena) 

2019 m.  balandžio 22 d. 

(Šv. Velykų diena) 

2019 m.  gegužės 1 d. 

(Tarptautinė darbo diena) 

 

 

5.1.4. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 5-

10 klasių mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir 

savivaldybės vykdomąja institucija. 

6. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. 

7. Mokyklos tarybos 2017-06-26 protokoliniu nutarimu Nr. MT-4 ugdymo procesas, 

įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą, skirstomas trimestrais. Mokykla 

vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 6, 7 punktais nustato trimestrų trukmę: 

 1-asis 2018-09-03 –2018-11-30;                          

 2-asis 2018-12-01 – 2019-03-15. 

 3-asis 2019-03-15 –2019-06-21. 

8. Mokyklos taryboje 2018-06-14 protokoliniu nutarimu Nr. MT-3, Mokytojų 

taryboje 2018 -06-14 protokoliniu nutarimu Nr. MTP-4 priimti sprendimai  dėl 2018-2019 

mokslo metų 10  ugdymo dienų: 

 8.1. mokykloje: 

 8.1.1. 2018 m. rugsėjo mėn. 1 d. - Mokslo ir žinių diena, 



 8.1.2. 2018 m. gruodžio mėn.- projektas „Kalėdų stebuklo belaukiant“, 

 8.1.3. 2019 m. vasario mėn. – mokyklos gimtadienio šventė, 

 8.1.4. 2019 m. balandžio-gegužės mėn. – pilietinių iniciatyvų diena (susitikimas su 

Krašto apsaugos savanorių kuopos savanoriais;  aplinkos tvarkymo darbai), 

 8.1.5. 2019 m. gegužės mėn. – menų diena, 

           8.1.6.  2019 m. gegužės  mėn. - praktinių - tiriamųjų darbų diena, 

            8.1.7. 2019 m. birželio mėn. – profesijų diena (šeimų iniciatyvos), 

            8.1.8. 2019 m. birželio mėn. - edukacinių išvykų diena, 

            8.1.9. 2019 m. birželio mėn. – paskutinio skambučio diena; 

            8.1.10. 2019 m. birželio mėn. – sveikatingumo diena - sporto šventė.       

8.2.   mokykla, vadovaudamasi Biržų r. savivaldybės administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. raštu Nr. SD - 51 ,,Dėl 5 ugdymo dienų 

2018-2019 m. m.“ priima sprendimą dėl 5 ugdymo dienų:  

8.2.1. 2018 m. spalio 5 d.  – Savivaldos diena; 

8.2.2. 2018 m. gruodžio 21 d. – integruotas projektas ,,Kalėdų pasaka“; 

8.2.3. 2019 m. vasario 15 d. – tautiškumo ir pilietiškumo diena; 

8.2.4. 2019 m. gegužės 31 d. – šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai ,,Vartai 

į vasarą“. 

8.2.5. 2019 m. birželio 6 d. – projektas ,,Mano miesto (mokyklos, kaimo, gyvenvietės) 

istorija“. 

 

9. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį (tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio 

ekstremalaus–gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio – įvykio ir kelia didelį pavojų 

žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai ar lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius 

turtinius nuostolius) priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Mokyklos 

vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja Biržų rajono 

savivaldybės vykdomąją instituciją. 

10. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 kla-

sių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir 6-10 klasių mokiniai. 

Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Mokiniams, neat-

vykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne 

ir mokyklos internetinėje svetainėje. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 
 


