MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 M. M.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė ir pabaiga:
Klasė

Ugdymo proceso trukmė
dienomis ir savaitėmis
185 ugdymo dienos;
37 savaitės
163 ugdymo dienos;
33 savaitės

I-III
IV

Ugdymo proceso pabaiga
2021 m. birželio 22 d.
2021 m. gegužės 21 d.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
Trukmė
2020 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 6 d.
2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.
2021 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.
Pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatytai brandos egzaminų sesijai – rugpjūčio
31 d.
Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą užsienio kalbos brandos
egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias
jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į mokslo metų pabaigą, gegužės 21 d. 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.
Atostogos
Rudens atostogos
Žiemos (Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos
Pavasario (Velykų) atostogos
Vasaros (I-III klasė)
Vasaros (IV klasė)

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
Klasė
I-III
IV

Pusmetis
pirmasis
antrasis
pirmasis
antrasis

Trukmė
2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 22 d.
2021 m. sausio 25 d. – 2021 m. birželio 22 d.
2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 15 d.
2021 m. sausio 18 d. – 2021 m. gegužės 21 d.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali
temperatūra (gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje minus 25 °C ar žemesnė; 30
°C ar aukštesnė ), gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir
gyvybei laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas
negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (gimnazija yra dalykų
brandos egzaminų centras ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba
laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
būdu.

