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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 

patvirtintais „2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planais“, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto 

skyriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. Org. 51(14.1) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. Org-

34(14.1) „Dėl 2021-2022 m. m. ugdymo proceso organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės 

švietimo įstaigose ir ugdymo planų projektų pateikimo“ pakeitimo“:   

1. P a k e i č i u Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 2021–2022 m. m. 

ugdymo planą: 

1.1. pakeičiu 8.3 papunktį ir išdėstau taip: 

„8.3. 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.“ 

1.2. pakeičiu 9 punktą ir išdėstau jį taip: 

„9. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – 

trimestrus (progimnazijos direktoriaus 2021 rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-114(1.5)): 

9.1. I trimestras 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. lapkričio 30 d. (58 d.); 

9.2. II trimestras 2021 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. kovo 10 d. (56 d.); 

9.3. III trimestras:  

1–4 klasių mokiniams 2022 m. kovo 14 d. – 2022 m. birželio 13 d. (61 d.);  

5–8 klasių mokiniams 2022 m. kovo 14 d. – 2022 m. birželio 28 d. (71 d.).“ 

2. P r i p a ž į s t u   netekusiu galios 2021 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymą Nr. V-

114(1.15) „Dėl 2021–2022 m. m. ugdymo proceso organizavimo trimestrais“. 
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