
Pavadinimas Klasė Laikotarpis

Rudens atostogos  2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų)
atostogos I-IV kl.

2022 m. gruodžio 23 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos  2023 m. vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų)
atostogos  2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 18 d.

Vasaros atostogos

I-II kl.
III kl.
IV kl.

2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d.
2023 m. birželio 16 d. – rugpjūčio 31 d.
Pasibaigus nustatytai egzaminų sesijai iki
rugpjūčio 31 d.

 I-II kl. III kl. IV kl.

I pusmetis    

II pusmetis Nuo 2023 m. sausio
30 d. iki birželio 22 d.

Nuo 2023 m. sausio
30 d. iki birželio 15 d.

Nuo 2023 m. sausio
30 d. iki birželio 1 d.

mokiniams ir tėvams
ATMINTINĖ
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos

Mokslo metų trukmė 2022-09-01 – 2023-06-221.

2. Pusmečių laikas 

3. Pamokų laikas: I-II kl. 8.00 – 14.45 val. III-IV kl. 8.00 – 15.40 val.
4. III-IV kl. individualūs planai – pasirinkti dalykai tampa privalomi.
Dėl svarbių aplinkybių norint keisti dalyko lygį arba dalyką, tai galima
padaryti mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 9 d. (III-IV kl.) arba pabaigoje
(III kl.)
5. Projektiniai darbai privalomi – visi II kl. mokiniai rengia metinį
projektinį darbą iš pasirinkto dalyko nuo rugsėjo iki gegužės mėn. Birželį
vyksta darbo pristatymas ir gynimas. Neatlikus metinio projektinio
darbo arba gavus nepatenkinamą įvertinimą skiriami vasaros darbai. 
6. Visų dalykų konsultacijos – mokinys praleidęs pamokas ir norintis
atsiskaityti / išsitaisyti / pagilinti žinias / užpildyti mokymosi spragas
kiekvieną darbo dieną gali lankyti visų dalykų konsultacijas per 8–9
pamoką pagal atskirą tvarkaraštį. Direktoriaus įsakymu gali būti
skiriamos privalomos dalyko konsultacijos.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. sausio 27 d.



7. Socialinė pilietinė veikla – Socialinė pilietinė veikla – I-II klasių
mokiniams yra privaloma (10 val. per metus). Galima atlikti mokykloje
ir / arba kitoje įstaigoje.
8. Spintelės – visi mokiniai gauna spinteles asmeniniams daiktams ir
mokymuisi reikalingoms priemonėms pasidėti.
9. Atsiskaitymas su mokykla – mokslo metų pabaigoje arba išeinant
/ baigiant mokyklą – vadovėliai ir priemonės grąžinami dalykų
mokytojams, spintelės raktas – rūbininkei, atsiskaitoma su biblioteka.
10. Mokinio pažymėjimas – rugsėjo mėn. pradžioje mokiniai klasės
vadovui pateikia fotografiją. Vėliau mokslo metų eigoje kreipiamasi
tiesiai į Raštinę (8.00 val. – 16.00 val.). Pažymėjimas pagaminamas per
1–2 darbo dienas. 
11. Maitinimas. Mokiniai turi galimybę mokykloje valgyti valgykloje
(atsiskaitymas grynais arba kortele) arba valgyti savo atsineštą maistą.
12. Išėjimas iš mokyklos teritorijos ugdymo proceso metu.
Rekomenduojama mokiniams pertraukų metu būti mokyklos
teritorijoje (išeiti pasivaikščioti ir pailsėti mokyklos vidiniame kieme). 

DARBŲ ATSISKAITYMAS IR VERTINIMAS

Jei mokinys praleidžia pamokas dėl ligos ar kitų pateisinamų
priežasčių

1.  Atsiskaitymas už praleistas pamokas

2. Matematikos pusmetiniai rašto darbai – I-II klasių mokiniai
sausio, birželio mėnesiais rašo baigiamuosius pusmetinius rašto
darbus. Pusmetinis matematikos rašto darbas privalomas.

I.  Mokiniai, nerašę atsiskaitomojo darbo, praleidę pamokas dėl ligos
atsiskaito su mokytoju sutartu laiku.
II. Kitais atvejais mokiniai, nerašę atsiskaitomojo darbo, atsiskaito
nurodytu laiku, bet ne vėliau kaip per dvi savaites nuo mokinio
atvykimo į gimnaziją po praleistos pamokos.
III.  Neatsiskaityti darbai vertinami 1 (vienetu).
IV. Mokinys, kuris buvo mokomas sanatorijoje ar kitoje gydymo
įstaigoje, pateikęs pažymą apie ugdymo laikotarpį bei gautus
įvertinimus, atleidžiamas nuo praleistų atsiskaitomųjų darbų,
išskyrus kontrolinius darbus, atsiskaitymo.
V. Pažymiai gauti sanatorijoje įskaičiuojami į bendrą įvertinimą, bet į
dienyną nerašomi.

Jei pamoka praleista dėl nepateisinamos priežasties:
I. Mokinys ne vėliau kaip per 15 darbo dienų privalo atidirbti už
praleistą pamoką po pamokų konsultacijų metu.
II. Jei mokinys neatsiskaito už praleistą pamoką, neatliktas darbas
įvertinamas 1 (vienetu). 



KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ
 

1. I kl. ir III kl. mokiniai keliami į aukštesnę klasę, jei visų dalykų
metiniai įvertinimai yra patenkinami.
2. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus
metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą
socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti
ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto
mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys.
3. II kl. mokiniai baigia pagrindinio ugdymo programą. Jei mokinio visų
dalykų metiniai įvertinimai yra patenkinami, atlikta socialinė-
pilietinė veikla, atliktas ir patenkinamai įvertintas metinis projektinis
darbas, dalyvauta lietuvių k. ir matematikos pagrindinio ugdymo
patikrinimuose jam išduodamas pagrindinio ugdymo pažymėjimas.
4. Kurso kartojimas – kursą kartoti paliekami mokiniai, turintys
nepatenkinamų įvertinimų arba neatsiskaitę privalomų darbų / veiklų.
5. Jei mokinys kartoja visą mokslo metų ugdymo programą antrus
metus, jo turimi tos klasės (mokslo metų) dalykų metiniai įvertinimai
laikomi negaliojančiais. (II klasėje atliktas metinis projektinis darbas gali
būti užskaitomas).
6. Brandos atestatas – IV kl. mokinys, turintis visų individualus plano
dalykų patenkinamus įvertinimus, išlaikęs lietuvių k. ir
literatūros brandos egzaminą ir bent vieną pasirenkamą brandos
egzaminą, baigia gimnaziją ir gauna brandos atestatą.
7. IV klasės mokinys, turintis bent vieną dalyko nepatenkinamą metinį
(po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, nepaliekamas
kartoti kurso. Jam išduodamas mokymosi pasiekimų pažymėjimas. 

ELGESYS
 

1. Mokinio elgesio taisyklės – mokinys turi laikytis mokinio elgesio
taisyklių / mokymosi sutarties nuostatų.
2. Pasiruošimas pamokoms – mokinio pareiga yra pasiruošti
pamokoms, turėti visas reikalingas mokymosi priemones.
3. Telefonai – telefonu draudžiama naudotis pamokų metu.
Draudžiama fotografuoti rašto darbus, filmuoti. Pamokos metu
telefoną privaloma padėti mokytojo nurodytoje vietoje, išskyrus tuos
atvejus kai prašoma juo pasinaudoti mokymosi tikslais.



El. paštas: rastine@sneries.vilnius.lm.lt
Tel. nr.: 8 5 262 6636

tėvai / teisėti globėjai iškart, tą pačią dieną, informuoja klasės
vadovą;
sugrįžus į gimnaziją, pirmą dieną po ligos, klasės vadovui
pateikiamas nustatytos formos pateisinimo dokumentas; 
tėvai gali pateisinti nedaugiau kaip 7 iš eilės praleistas
mokymosi dienas;
mokiniui nepertraukiamai nedalyvaujant ugdymo procese
daugiau nei 7 darbo dienas, klasės vadovui papildomai
pateikiamas apsilankymą gydymo įstaigoje įrodantis dokumentas
(išrašas iš www.esveikata.lt).

jei mokinys atstovauja gimnaziją (varžybos, olimpiados, išvykos
mokymosi tikslais);
jei pateikiamas kitos organizacijos prašymas pateisinti pamokas;
jei mokinys ilgą laiką nedalyvauja pamokose (gydymas
sanatorijoje, ligoninėje ar kita).

LANKOMUMAS
1. Pamokas lankyti privaloma. Vėluoti draudžiama. 
2. Praleistų pamokų pateisinimas.
  2.1 Pamokų praleistų dėl ligos pateisinimas. Teisina tėvai / teisėti
globėjai:

  2.2 Pamokų praleistų dėl kitų priežasčių pateisinimas. Teisinama
direktoriaus įsakymu:

3. Esant labai dideliam nepateisintų pamokų skaičiui ir / arba
nepatenkinamiems įvertinimams inicijuojami pokalbiai su tėvais ir
mokinio svarstymas VGK (Vaiko gerovės komisijoje), teikiama švietimo
pagalba. Išimtinais atvejais siūloma keisti mokymo įstaigą.

TĖVŲ ATSAKOMYBĖS
1. Bendrauja ir bendradarbiauja su klasės vadovu, socialiniu.
pedagogu, psichologu, direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir
dalyvauja klasės ir / ar mokyklos tėvų susirinkimuose bei kitose
veiklose.
2. Reguliariai domisi mokinio pasiekimais ir pamokų lankomumu el.
dienyne.
3. Informuoja klasės vadovą apie mokinio ligą (sanatorinį gydymą)
ar kitą priežastį, dėl pamokų praleidimo.
4. Pateikia nurodytos formos pamokų pateisinimo dokumentus.
5. Pateikia dokumentus iš PPT apie mokinio specialiuosius
ugdymosi poreikius.

http://www.esveikata.lt/

