
 
 

VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJA 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS 2021-2022 IR 2022-2023 MOKSLO METŲ 

PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANO KEITIMO 

 

2021 m. spalio 27  d. Nr. V-518 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi 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“,   

1. P a k e i č i u Vilniaus Baltupių progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano 9.3. papunktį ir išdėstau jį taip: 
 

„9.3. skiriamos atostogos: 

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

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

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

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

2. P a p i l d a u Vilniaus Baltupių progimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano 22 punktą ir išdėstau jį taip: 
 

„22. Ugdymo veiklos, atsižvelgiant į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose 

(toliau kartu – bendrosios programos) numatytą dalykų turinį, organizuojamos ir už Progimnazijos 

ribų, pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos centruose ir kt. Šiai veiklai Progimnazija skiria 2021-

2022 m. m.: 1-4 klasėse – 11 dienų, 5-8 klasėse – 14 dienų; 2022-2023 m. m.: 1-4 klasėse – 9 

dienas, 5-8 klasėse – 12 dienų:  

Siūloma veikla Data  

2021-2022 m. m. 

Data  

2022-2023 m. m. 

Mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1-osios šventė. Rugsėjo 1 d.  Rugsėjo 1 d. 

Akcija „Žvakutė ant užmiršto kapo“ (įtraukiant 

mokinių tėvus) 

Lapkričio 2 d.  - 

Kalėdinis karnavalas, kalėdiniai renginiai Gruodžio mėn. Gruodžio mėn. 

Dalyvavimas šventėje „Vilniaus miesto 

nepriklausomybės keliu“ (įtraukiant mokinių tėvus) 

Vasario 16 d.   - 

Projektas „Dainuoju Lietuvai“, skirtas Vasario 16-

osios, Lietuvos valstybės atkūrimo ir Kovo 11-osios, 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienoms.  

Kovo 11 d. Kovo 10 d. 

Individualių metinių tikslų įgyvendinimo analizės 

diena  

Gegužės mėn. Gegužės mėn. 

Sveikatinimo ir sporto diena Birželio mėn. Birželio mėn. 

Teatro, kino diena, muziejų, pažintinių ekskursijų po 

Lietuvą diena 

Pagal poreikį 2-3 

dienos per mokslo 

metus 

Pagal poreikį 2-3 

dienos per mokslo 

metus 

Karjeros, profesinio informavimo diena „Šok į tėvų 

klumpes“ 

Birželio pirmasis 

penktadienis 

Birželio pirmasis 

penktadienis 

Integruotas dalykų projektas 5-8 klasių mokiniams Birželio 15-17 d. Birželio 14-16 d. 
 

 

Direktorė                          Ligita Visockienė 
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