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Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriui

2022-04-28 Nr. S-156

DĖL UGDYMO PLANO PAKEITIMO
Pateikiame Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr.
V-75 “Dėl Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2021-2022 m. m. ugdymo plano patvirtinimo” pakeitimo.

Direktorius

Kęstutis Šaltis

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 M.
RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-75 ,,DĖL ŠIAULIŲ „SANDOROS“
PROGIMNAZIJOS 2021-2022 M. M. UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2022 m. balandžio
Šiauliai

d. Nr. V-

Vadovaudamasis 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“,
p a k e i č i u Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano,
patvirtinto Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V75 „Dėl Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“, 6
punktą ir išdėstau taip:
1. „6. Ugdymo organizavimas:
Pavadinimas
Mokslo metų
pradžia
Mokslo metų
pabaiga
Pusmečių trukmė:
I pusmetis
II pusmetis
Rudens atostogos
Žiemos
(šv.
Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos
Pavasario
Velykų)

Ugdymo
pabaiga

(šv.

proceso

Ugdymo proceso
trukmė (dienomis /
savaitėmis)
Vasaros atostogos

1–4 kl.

5–8 kl.

Pastabos

2021–09–01
2022-08-31
2021-09-01 – 2022-01-21
2022-01-24 – 2022-06-03
2022-01-24 – 2022-06-17
2021-11 03 – 2021-11-09

87 ugdymo dienos
88 / 98 ugdymo dienos
Į mokyklą lapkričio 10 d.
(pirmadienį)

2021-12- 27 – 2022-01-07

Į mokyklą
(trečiadienį)

2022-02-14 – 2022-02-18

Į mokyklą vasario 21 d.
(pirmadienį)
Į mokyklą balandžio 25 d.
(pirmadienį)

2022-04-19 – 2022-04-22

2022-06-03

2022-06-17

175 / 35

185 / 37

2022-06-06 – 2022-08-31

2022-06-20 – 2022-08-31”

sausio

8

d.

Mokykla per 2021-2022 m. m.
6 dienas intensyvina ugdymo
procesą ir / arba organizuoja
ugdymo veiklas savaitgaliais.
Dienų skaičius, skirtas mokinių
pažintinei, kultūrinei, meninei,
kūrybinei veiklai mokykloje
2021-2022
m.
m.,
įgyvendinamai per ugdymo
dienas, aprašytas ugdymo plano
17 punkte.

2. „Dienų skaičius, skirtas mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai mokykloje
2021-2022 m. m., įgyvendinamai per ugdymo dienas:
1-4 kl.
5-8 kl.
2021-09-01 – Mokslo ir žinių diena
2021 m. rugsėjo-lapkričio mėn. (1 diena*) –
aktyvaus pažinimo diena
2021-12-23 –
2021-12-23 –
adventinių vertybių
katalikiškųjų vertybių
ugdymo diena
ugdymo diena
2022 m. sausio mėn. (1 diena**) – šeimos
vertybių ugdymo diena
2022 gegužės-birželio mėn. (1 diena*) –
gimtojo krašto pažinimo diena

Ugdymo
dienos

2022 m. vasario-kovo mėn. (1 diena*) –
ugdymas už mokyklos ribų.

2022–04–15 –
2022–04–15 –
gavėnios vertybių
Katalikiškųjų vertybių
ugdymo diena
ugdymo diena
2022-05-11 –
2022-05-11 –
Katalikiškųjų
Katalikiškųjų vertybių
vertybių ugdymo
ugdymo diena
diena
2022-05-28
sporto ir turizmo diena
2022-06-03 –
2022-06-17 – asmeninių
asmeninių
pasiekimų diena
pasiekimų diena

Pastabos

Ugdymo proceso intensyvinimas.***
Liturginis kalendorius. Katalikiškųjų
ugdymo programos įgyvendinimas.

vertybių

Ugdymo proceso intensyvinimas.***
Šiaulių vyskupijos organizuojamas renginys, ugdymo
diena sekmadienį.
Ugdymo proceso intensyvinimas.***
Ugdymo proceso intensyvinimas.***
Mokytojai, bendradarbiaudami su klasių vadovais, 1
dieną po pamokų organizuoja papildomą ugdymą
muziejuose, atviros prieigos centruose ir kt. Mokinio
mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais
panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka,
perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi
laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę.
Liturginis kalendorius. Katalikiškųjų
ugdymo programos įgyvendinimas.

vertybių

Savanorystė, liturgija, katalikiškosios vertybės
liturginių giesmių festivalyje „Giesmių pynė
Marijai“.
Ugdymo proceso intensyvinimas.***
Ugdymo diena šeštadienį, veiklos organizuojamos 12
val.
Asmeninių pasiekimų pristatymas.

*

Ugdymo dienos datą pasirenka klasės vadovas, atsižvelgęs į mokinių, jų tėvų pasiūlymus, vyraujančius orus, kitas aplinkybes,
kurios gali turėti įtakos kokybiškam ugdymo dienos organizavimui. Ugdymo diena tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.
** Ugdymo dienos data priklauso nuo Šiaulių vyskupijos sprendimo, kada rengiamas vyskupijos renginys.
*** Ugdymo procesas, trunkantis ilgiau, nei numatyta pagal tvarkaraštį, organizuojamas kitose aplinkose, išvykose, ekskursijose,
perskaičiuojamas į atitinkamo dalyko pamokas tiek, kiek jos realiai truko. Pavyzdžiui, ugdymo procesas, trunkantis gamtoje 3 val.,
5 klasės mokiniams bus įskaitomas kaip 4 „Gamta ir žmogus“ dalyko pamokos; pažintinėje ekskursijoje ugdymo procesas, trukęs 8
val., bus perskaičiuojamas į ugdymo proceso trukmę atitinkamo dalyko pamokomis, t. y. 11 pamokų.“

Direktorius

SUDERINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėja
Edita Minkuvienė

Kęstutis Šaltis
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DĖL UGDYMO PLANO PAKEITIMO
Pateikiame Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr.
V-75 “Dėl Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2021-2022 m. m. ugdymo plano patvirtinimo” pakeitimo.

Direktorius

Kęstutis Šaltis

ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ „SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 M.
RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-75 ,,DĖL ŠIAULIŲ „SANDOROS“
PROGIMNAZIJOS 2021-2022 M. M. UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2022 m. balandžio
Šiauliai

d. Nr. V-

Vadovaudamasis 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“,
p a k e i č i u Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano,
patvirtinto Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V75 „Dėl Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“, 6
punktą ir išdėstau taip:
1. „6. Ugdymo organizavimas:
Pavadinimas
Mokslo metų
pradžia
Mokslo metų
pabaiga
Pusmečių trukmė:
I pusmetis
II pusmetis
Rudens atostogos
Žiemos
(šv.
Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos
Pavasario
Velykų)

Ugdymo
pabaiga

(šv.

proceso

Ugdymo proceso
trukmė (dienomis /
savaitėmis)
Vasaros atostogos

1–4 kl.

5–8 kl.

Pastabos

2021–09–01
2022-08-31
2021-09-01 – 2022-01-21
2022-01-24 – 2022-06-03
2022-01-24 – 2022-06-17
2021-11 03 – 2021-11-09

87 ugdymo dienos
88 / 98 ugdymo dienos
Į mokyklą lapkričio 10 d.
(pirmadienį)

2021-12- 27 – 2022-01-07

Į mokyklą
(trečiadienį)

2022-02-14 – 2022-02-18

Į mokyklą vasario 21 d.
(pirmadienį)
Į mokyklą balandžio 25 d.
(pirmadienį)

2022-04-19 – 2022-04-22

2022-06-03

2022-06-17

175 / 35

185 / 37

2022-06-06 – 2022-08-31

2022-06-20 – 2022-08-31”

sausio

8

d.

Mokykla per 2021-2022 m. m.
6 dienas intensyvina ugdymo
procesą ir / arba organizuoja
ugdymo veiklas savaitgaliais.
Dienų skaičius, skirtas mokinių
pažintinei, kultūrinei, meninei,
kūrybinei veiklai mokykloje
2021-2022
m.
m.,
įgyvendinamai per ugdymo
dienas, aprašytas ugdymo plano
17 punkte.

2. „Dienų skaičius, skirtas mokinių pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei veiklai mokykloje
2021-2022 m. m., įgyvendinamai per ugdymo dienas:
1-4 kl.
5-8 kl.
2021-09-01 – Mokslo ir žinių diena
2021 m. rugsėjo-lapkričio mėn. (1 diena*) –
aktyvaus pažinimo diena
2021-12-23 –
2021-12-23 –
adventinių vertybių
katalikiškųjų vertybių
ugdymo diena
ugdymo diena
2022 m. sausio mėn. (1 diena**) – šeimos
vertybių ugdymo diena
2022 gegužės-birželio mėn. (1 diena*) –
gimtojo krašto pažinimo diena

Ugdymo
dienos

2022 m. vasario-kovo mėn. (1 diena*) –
ugdymas už mokyklos ribų.

2022–04–15 –
2022–04–15 –
gavėnios vertybių
Katalikiškųjų vertybių
ugdymo diena
ugdymo diena
2022-05-11 –
2022-05-11 –
Katalikiškųjų
Katalikiškųjų vertybių
vertybių ugdymo
ugdymo diena
diena
2022-05-28
sporto ir turizmo diena
2022-06-03 –
2022-06-17 – asmeninių
asmeninių
pasiekimų diena
pasiekimų diena

Pastabos

Ugdymo proceso intensyvinimas.***
Liturginis kalendorius. Katalikiškųjų
ugdymo programos įgyvendinimas.

vertybių

Ugdymo proceso intensyvinimas.***
Šiaulių vyskupijos organizuojamas renginys, ugdymo
diena sekmadienį.
Ugdymo proceso intensyvinimas.***
Ugdymo proceso intensyvinimas.***
Mokytojai, bendradarbiaudami su klasių vadovais, 1
dieną po pamokų organizuoja papildomą ugdymą
muziejuose, atviros prieigos centruose ir kt. Mokinio
mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitais
panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka,
perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi
laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę.
Liturginis kalendorius. Katalikiškųjų
ugdymo programos įgyvendinimas.

vertybių

Savanorystė, liturgija, katalikiškosios vertybės
liturginių giesmių festivalyje „Giesmių pynė
Marijai“.
Ugdymo proceso intensyvinimas.***
Ugdymo diena šeštadienį, veiklos organizuojamos 12
val.
Asmeninių pasiekimų pristatymas.

*

Ugdymo dienos datą pasirenka klasės vadovas, atsižvelgęs į mokinių, jų tėvų pasiūlymus, vyraujančius orus, kitas aplinkybes,
kurios gali turėti įtakos kokybiškam ugdymo dienos organizavimui. Ugdymo diena tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.
** Ugdymo dienos data priklauso nuo Šiaulių vyskupijos sprendimo, kada rengiamas vyskupijos renginys.
*** Ugdymo procesas, trunkantis ilgiau, nei numatyta pagal tvarkaraštį, organizuojamas kitose aplinkose, išvykose, ekskursijose,
perskaičiuojamas į atitinkamo dalyko pamokas tiek, kiek jos realiai truko. Pavyzdžiui, ugdymo procesas, trunkantis gamtoje 3 val.,
5 klasės mokiniams bus įskaitomas kaip 4 „Gamta ir žmogus“ dalyko pamokos; pažintinėje ekskursijoje ugdymo procesas, trukęs 8
val., bus perskaičiuojamas į ugdymo proceso trukmę atitinkamo dalyko pamokomis, t. y. 11 pamokų.“

Direktorius

SUDERINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėja
Edita Minkuvienė

Kęstutis Šaltis

