
ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJA 

2022-2023 MOKSLO METAI 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

1. Mokslo metų pradžia – einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d.  

2. Ugdymo proceso trukmė 2022-2023 mokslo metais: 

2.1. IUG vaikams –  ugdymo dienų skaičius nenumatomas; 

2.2. PUG vaikams – 160 ugdymo dienų; 

2.3. 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos; 

2.4. 5-8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.  

3. Progimnazijoje ir jos skyriuose ugdymas vyksta 5 dienas per savaitę.  

4. Ugdymo laikotarpių trukmė: 

Mokslo metai I pusmetis II pusmetis 

2022-2023 2022-09-01 - 2023-01-27 2023-01-30 – 2023-06-22 

5. Mokinių ir vaikų atostogų trukmė (kalendorinėmis dienomis): 

Atostogos 2022-2023 m. m. 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.* 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.* 

Vasaros atostogos PUG vaikams, 1-4 

klasių mokiniams 

2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.** 

Vasaros atostogos 5-8 klasių 

mokiniams 

2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d. 

* - PUG vaikams prieš/po numatytų atostogų papildomai skiriamos 5 darbo dienų papildomos 

atostogos. Per papildomas atostogas, tėvams pageidaujant, vaikai gali lankyti progimnaziją. 

** 2023 metais – 06-01 dieną, tačiau tėvams pageidaujant vaikai gali lankyti progimnaziją iki 

1-4 klasių mokinių vasaros atostogų.  

6. Ugdymo proceso pabaiga: 

7. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar 

esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto 

darbai mokykloje ir kt.), reglamentuojama BUP 7 priede. 

 

Mokslo metai 2022-2023 m. m. 

Klasės/grupės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 

PUG 06-01 32 

1-4 klasės 06-08 35 

5-8 klasės 06-22 37 


