
Alytaus r. Butrimonių gimnazija 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020 – 2021 M.M. 

 
• Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d. 

• Ugdymo procesas baigiamas atitinkamai: 

 

Klasė Ugdymo proceso pabaiga: Ugdymo proceso trukmė savaitėmis, 

ugdymo dienomis: 

1 – 4  06 - 09 35 (175 ugdymo dienos) 

 

5-8, I- III g 

(9-10) kl. 

 

06 - 23 37 (185 ugdymo dienos) 

IV g kl. 05 - 24 33 (163 ugdymo dienos) 

 

 

• Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:  

 

Pusmečiai Prasideda Baigiasi Kalendorinės dienos 

1 pusmetis 2019 – 09 - 01 2020 – 01 - 29    19 savaičių 

(93 ugdymo dienos) 

 

2 pusmetis 2021 – 02 – 01 2021 – 05 – 25  (IV g kl.) 

2021 – 06 – 09  (1 – 4  kl.) 

2021 – 06 – 23  (5 –10, I- III g kl.) 

 

14 savaičių (70 ugdymo dienos) 

17 savaičių (82 ugdymo dienos) 

19 savaičių (92 ugdymo dienos) 

 

• Gimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę. 

• Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis: 

 

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d. (5 ugdymo dienos) 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23  d. – 2021  m. sausio 5 d. (7 ugdymo dienos) 

Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d. (4 ugdymo dienos) 

Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d. (4 ugdymo dienos) 

Vasaros atostogos 1-4 kl.   2021 m. birželio 11 d. – rugpjūčio 31 d. 

5-10 I-III g kl. 2021 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d. 

IV g kl. 2021 m. brandos egzaminų sesijos pabaiga – rugpjūčio 

31 d. 

 

*Jei IV gimnazijos  klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) 

atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią dieną 

po atostogų. 

*Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo 

pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į 

ugdymo dienų skaičių. 

 

 


