
 

5.1. 2017–2018 mokslo metai 
 

5.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.  
 

5.1.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 181 
ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.  
 

 

2017–2018 mokslo metai 

Klasės 5 6 7 8 
Gimnazijos 

I klasė 
Gimnazijos II klasė 

Gimnazijos 

III klasė 

Gimnazijos 

IV klasė 

Mokslo metų 

pradžia 
09-01 

Trimestrų 

trukmė 

1-asis 09-01 – 11-30 (5-8 klasei) 

2-asis 12-01 – 03-09 (5-8 klasei) 

3-asis 03-12 – 06-15 (5-8 klasei)  

 

Pusmečių 

trukmė 

 1-asis 09-01 – 01-24 (I-IV gimnazijos klasei) 
2-asis 01-25  –  06-15 (I-III gimnazijos klasei) ir 

 05-25 (IV gimnazijos klasei) 
Rudens 

atostogos 
10-30 – 11-03 

Žiemos (Kalėdų) 

atostogos 
12-27 – 01-03 

Žiemos 

atostogos 
02-19 – 02-23 

Pavasario 

(Velykų) 

atostogos 
04-03– 04-06* 

Ugdymo proceso 

pabaiga 
06-15 05-25 

Ugdymo proceso 

trukmė dienomis 
181 166 

Vasaros 

atostogos 
06-16 – 08-31 

05-26 – 

08-31** 

 
 

5.1.4. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 5–
8, I–III gimnazijos klasės mokiniams nustato gimnazijos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir 
savininko teises ir pareigas įgyvendinančia savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu 
asmeniu.  

5.1.5. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus 
švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 
31 d. 
Pastabos: 

* 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. 

** gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus 

švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku. 

6. Gimnazijos tarybos sprendimu ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo 
programą skirstomas trimestrais ir pusmečiais. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą – 
pusmečiais.  



7.  Ugdymo laikotarpių trukmę 2017–2018 mokslo metais nustato gimnazija. Ugdymo 
laikotarpių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus. Pagrindinė ugdymo 
proceso organizavimo forma – pamoka. 

8.  Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. 
9.  Gimnazijos direktorius iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremalią padėtį priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus 
sprendimus gimnazijos direktorius informuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorių. 

10. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti 5 klasių 
mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 ir gimnazijų I-IV klasių 
mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

 
Privaloma  visiems 5 – 8 ir I – II klasių mokiniams ne mažiau 10 valandų socialinės - 

pilietinės veiklos.  
 
NETRADICINIO UGDYMO DIENOS (kultūrinė, pažintinė, projektinė, sportinė veikla) 

 
Data Turinys 

Rugsėjo 26 diena Siejama su Europos kalbų diena 
              Spalio 27 diena Siejama su Gimnazijos diena 

 Gruodžio 22 diena Karnavalai ar išvykos 
Sausio 4-5 dienos Karjeros dienos 

Kovo 21 diena 
Siejama su Žemės diena, Bėgimo iš pamokų diena, 

Sugrįžtuvių į gimnaziją šventė (susitikimai su buvusiais 
mokiniais) 

Gegužės 9 diena Siejama su Europos diena 
Birželio 1 diena Vaikų gynimo diena – sporto šventė 
Birželio 4 diena Išvykų, ekskursijų, žygių diena 

  Birželio 15 diena Klasės auklėtojų ir auklėtinių diena – veiklos vertinimas ir  
įsivertinimas 

 
MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 
2017-12-07 
2018-02-01 
2018-03-15 
2018-05-24 
2018-06-21 

 
VISUOTINIS TĖVŲ POSĖDIS 

 
2017 – 09 – 14 (po jo klasių tėvų susirinkimai) 

 
TĖVŲ DIENOS 

 
Spalio 26 d., 17.30 val.   

Balandžio 19 d., 17.30 val. 


