Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo
2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. Org-22(14.1)
1 priedas
Ugdymo proceso organizavimas Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose
įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 2022–2023 m. m.
Mokslo metų pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.
Atostogos:
Atostogos

Laikotarpis

Rudens atostogos

2022-10-31 / 2022-11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022-12-27 / 2023-01-06

Žiemos atostogos

2023-02-13 / 2023-02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

2023-04-11 / 2023-04-14

Ugdymo proceso trukmė:
Ugdymo
Klasės
dienų skaičius
1–4
175 d.

Ugdymo proceso pabaiga

Vasaros atostogų pradžia

2023-06-08

2023-06-09

5–8, 9–10 (I–II)

185 d.

2023-06-22

2023-06-23

III

180 d.

2023-06-15

2023-06-16

IV

170 d.

2023-06-01

Ugdymo proceso organizavimo periodai, ugdymą organizuojant trimestrais:
I trimestro trukmė
II trimestro trukmė
III trimestro trukmė
Klasės
(ugdymo dienų skaičius) (ugdymo dienų skaičius) (ugdymo dienų skaičius)
2023-03-13 / 2023-06-08
1–4
(58 d.)
5–8,
2023-03-13 / 2023-06-22
9–10 (I–II) 2022-09-01 / 2022-11-30 2022-12-01 / 2023-03-10
(68 d.)
(60 d.)
(57 d.)
2023-03-13 / 2023-06-15
III
(63 d.)
2023-03-13 / 2023-06-01
IV
(53 d.)
Ugdymo proceso organizavimo periodai ugdymą, organizuojant pusmečiais:
I pusmečio trukmė
II pusmečio trukmė
Klasės
(ugdymo dienų skaičius)
(ugdymo dienų skaičius)
9–10 (I–II)
2023-02-01 / 2023-06-22 (91 d.)
2022-09-01 / 2023-01-31
III
2023-02-01 / 2023-06-15 (86 d.)
(94 d.)
IV
2023-02-01 / 2023-06-01 (76 d.)
________________________

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo
2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. Org-22(14.1)
2 priedas
Ugdymo proceso organizavimas Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir
lopšeliuose-darželiuose įgyvendinant ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo
programas 2022–2023 m. m.
Teisės aktai:
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 43 straipsnio 6 punktas;
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas, patvirtintas švietimo, mokslo ir sporto ministro
2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programos.
Mokslo metų pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.
Mokslo metų pabaiga: 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Ugdymo proceso trukmė:
Min. ugdymo
valandų
skaičius

Grupė

Ugdymo proceso
pabaiga*

Vasaros atostogų
pradžia

Priešmokyklinio
640 val.
2023-05-31
2023-06-01
ugdymo
Ikimokyklinio
2023-05-31
2023-06-01
ugdymo
* esant poreikiui, ugdymo proceso pabaigą per mokslo metus, galima tikslinti.
Atostogos (pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką ir tėvų (globėjų)
poreikius):
Atostogos

Laikotarpis

Rudens atostogos

2022-10-31 / 2022-11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022-12-27 / 2023-01-06

Žiemos atostogos

2023-02-13 / 2023-02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

2023-04-11 / 2023-04-14

Nuo 2023 m. birželio 1 d. (laikotarpio pabaiga, atsižvelgiant į planuojamus remonto darbus,
praėjusių metų poreikį, žmogiškuosius išteklius, nustatoma švietimo įstaigos direktoriaus sprendimu)
– užtikrinamas ugdytinių ugdymosi veiklos tęstinumas ir užimtumas: meninės saviraiškos,
kūrybinėse, kultūrinėse pažintinėse, projektinėse ir t. t. veiklose.
________________________

