ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS 2021 M. RUGPJŪČIO 30 D.
ĮSAKYMO NR. V-108-(1.2) „DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS 2021–2022
MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. spalio 26 d. Nr. V-174-(1.2)
Alytus
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m.
spalio 21 d. 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:
1. N u r o d a u pakeisti 2021–2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo
programos ugdymo plano 8.2. punktą ir išdėstyti jį taip:
„8.2. 1-4 klasėse mokslo metų ir ugdymo proceso pabaiga – 2022 m. birželio 13 d.“.
2. N u r o d a u pakeisti 2021–2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo
programos ugdymo plano 8.3. punktą ir išdėstyti jį taip:
„8.3. 5-10 klasėse mokslo metų ir ugdymo proceso pabaiga – 2022 m. birželio 28 d.“.
3. N u r o d a u pakeisti 2021–2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo
programos ugdymo plano 8.4 punktą ir išdėstyti jį taip:
„8.4 skiriamos atostogos:
Rudens atostogos
2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos
2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros atostogos 1–4 klasės mokiniams 2022 m. birželio 14 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos 5–10 klasės mokiniams 2022 birželio 29 d. – rugpjūčio 31 d.
4. N u r o d a u pakeisti 2021–2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo
programos ugdymo plano 10 punktą ir išdėstyti jį taip:
„10. Ugdymo laikotarpiai 2021–2022 mokslo metais skirstomi pusmečiais:
I pusmetis
2021m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 31 d.
91 ugdymo dienos
1-10 klasių mokiniams
II pusmetis
2022 m. vasario 1 d. – 2022 m. birželio 9 d. 84 ugdymo dienos
1–4 klasės mokiniams
II pusmetis
2022 m. vasario 1 d. – 2022 m. birželio 23 d. 94 ugdymo dienos
5–10 klasės mokiniams
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