
Tauragės suaugusiųjų mokymo centro 

ugdymo proceso organizavimas 2021-2022 mokslo metais: 

 
Klasė Ugdymo procesas pusmečiais Ugdymo proceso 

trukmė dienomis 

5-II I pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 

28 d. (92 d.) 

II pusmetis nuo sausio 31 d. iki 

birželio 23 d. ( 93d.) 

185 (37) 

III I pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 

28 d. (92 d.) 

II pusmetis nuo sausio 31 d. iki 

birželio 16 d. ( 88 d.) 

180 (36) 

IV I pusmetis nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 

14 d. (82 d.) 

II pusmetis nuo sausio 17 d. iki 

gegužės 26 d. (83 d.) 

165 (33) 

 

Atostogos 2021 - 2022 mokslo metais: 

 

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. 

 
*gimnazijos IV kl. mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko brandos egzaminą ar lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą, perkeliamos į 

artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos 

egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 

 

  Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla 2021-2022 m. m.: 

Data 

2021-2022 m. m. 

Veikla Ugdomos kompetencijos Atsakingi 

2021 m. rugsėjo 1 d. Mokslo metų pradžios 

šventė 

Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo, saviraiškos 

ugdymas 

Klasių auklėtojai, 

muzikos mokytojas 

2021 m. lapkričio III sav. Suaugusiųjų mokymo 

savaitės kūrybinės 

dirbtuvės 

Mokėjimo mokytis, 

pažinimo ir kūrybiškumo, 

bendradarbiavimo 

Technologijų, 

muzikos dailės 

mokytojai 

2021 m. gruodžio 22 d.  Popietė ,,Jaukios baltos 

Kalėdos“ mokinių 

vaikams 

Tautinės savimonės, 

pagarbos tautos 

tradicijoms, kultūrinėms 

vertybėms 

Klasių auklėtojai, 

technologijų, 

muzikos dailės 

mokytojai 

2022 m. sausio 20 d.  Pažangos diena Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo. saviraiškos 

ir aktyvaus dalyvavimo 

įvairiose veiklose 

Humanitarinių 

mokslų metodinė 

grupė 

2022 m. balandžio  mėn. pagal 

planą 

Akcija ,,Darom” Savanorystės, bendravimo 

ir bendradarbiavimo, 
socialinių ir asmeninių 

kompetencijų ugdymas 

Klasių auklėtojai 

2022 m. gegužės 11 d.  Sveikatinimo diena Sveikos gyvensenos 

įgūdžių stiprinimas, 

socialinių kompetencijų 

ugdymas 

 

R. Gudauskienė, 

A. Vaičiūnienė  

 

2022 m. birželio 16 d.  Pažangos diena Iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo. Saviraiškos 

ir aktyvaus dalyvavimo 

įvairiose veiklose 

Tiksliųjų ir gamtos 

mokslų metodinė 

grupė 

 


