
 
VILNIAUS SAVIVALDYBĖS 

GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

Į S A K Y M A S 

 

DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-193 

„DĖL VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

2021-2022 IR 2022-2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO 

IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO TVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

 

2021 m. spalio 26 d. Nr. V-262 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. geguţės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 

2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

patvirtinimo“ pakeitimų patvirtintų 2021 m. spalio 21 d. Nr. V-1924,  

p a k e i č i u Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo 

metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planų pakeitimus pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plane, patvirtintame Grigiškių gimnazijos  

direktorės 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-193 „Dėl Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

gimnazijos 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų ugdymo planų tvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 8.3. papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.3. skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d. 

Ţiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodţio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Ţiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandţio 19 d. – balandţio 22 d.“ 

 

2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 

„10. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į pusmečius: 

2021-2022 mokslo metai 

  I pusmetis: nuo 2021 m. rugsėjo 1 iki 2022 m. sausio 21 d.;  

 II pusmetis: nuo 2022 m. sausio 24  iki birţelio 13 d. ( 1-4 klasių mokiniams); 

 II pusmetis: nuo 2022 m. sausio 24  iki birţelio 28 d. ( 5–8 klasių mokiniams, I–II 

gimnazijos klasių mokiniams); 

 II pusmetis: nuo 2022 m. sausio 24  iki birţelio 20 d. (III gimnazijos klasės mokiniams); 

 II pusmetis: nuo 2022 m. sausio 24  iki geguţės 30 d. (IV gimnazijos klasės mokiniams) 

2022-2023 mokslo metai 

  I pusmetis: nuo 2022 m. rugsėjo 1 iki 2023 m. sausio 20 d.;  

 II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23  iki birţelio 8 d. ( 1-4 klasių mokiniams); 

 II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23  iki birţelio 22 d. (5–8 klasių mokiniams, I–II 

gimnazijos klasių mokiniams); 



 II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23  iki birţelio 15 d. (III gimnazijos klasės mokiniams); 

II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23  iki geguţės 25 d. (IV gimnazijos klasės mokiniams).” 

3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 

10. „11. Vadovaujantis Gimnazijos tarybos posėdţio nutarimu (2021-06-29 protokolas Nr. 

GT-3) vasaros atostogos 2021-2022 m. m.  skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:  

 1 – 4  klasių mokiniams atostogų pradţia birţelio 14 d.; 

 5 – 8 klasių mokiniams, I – II gimnazijos klasių mokiniams atostogų pradţia birţelio 29 d.; 

 III gimnazijos klasių mokiniams atostogų pradţia birţelio 21 d.; 

 IV gimnazijos klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, sporto ir mokslo ministro 

nustatytai brandos egzaminų sesijai; 

 vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.“ 

 

 

 

 

 

Gimnazijos direktorė   Hanka Gţybovska 

 

 

 

 

 


