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Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriui

2021-10-27 Nr. F-204

DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO UGDYMO PLANO TVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21
d. įsakymo Nr. V-1924 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ 8.3 papunkčiu, teikiame derinti Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centro direktoriaus įsakymo „Dėl Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus 2021 m.
spalio 14 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro neformaliojo vaikų švietimo
programos 2021-2022 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
PRIDEDAMA. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus įsakymo „Dėl Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centro direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Šiaulių jaunųjų
gamtininkų centro neformaliojo vaikų švietimo programos 2021-2022 mokslo metų ugdymo plano
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Pavaduojanti direktorių

Inga Ivanauskienė

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 14 D.
ĮSAKYMO NR. V-103 „DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 2021-2022 MOKSLO METŲ
UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. spalio d. Nr. VŠiauliai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21
d. įsakymo Nr. V-1924 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ 8.3 papunkčiu,
p a k e i č i u Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro Neformaliojo vaikų švietimo programos 20212022 mokslo metų ugdymo plano 19 punktą ir išdėstau taip:
„Mokinių atostogos skiriamos:
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.“

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti direktorių

SUDERINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus patarėja,
pavaduojanti skyriaus vedėją
Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė
2021-10-

Inga Ivanauskienė
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