
VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

2016 - 2017 m. m. mokinių atostogos 

 

 

Atostogos Pradžia Pabaiga 

Rudens  2016-10-31 2016-11-04 

Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06 

Žiemos  2017-02-17 

Pavasario (Velykų) 2017-04-10** 2017-04-14 

Vasaros: 

I kursui (VUSPMP ir PMP) 

II kursui (VUSPMP) 

 

2017-06-02 

2017-05-26 

 

2017-08-31 

2016-08-31 

  

 **12 (gimnazijos IV) klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas, 

perkeliamos į 04-18 dieną. 

                                                         Ugdymo proceso trukmė 

 

Kursas 
Ugdymo proceso trukmė 

Pradžia Pabaiga Savaitės 

I (III gimnazijos klasė) 09-01 06-02 34 

II (IV gimnazijos klasė) 09-01 05-25 33 

III (VUSPMP) 

I-II (PMP ) 
09-01 06-30 40 

 

                                  Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais 

 

Pusmečių datos patvirtintos mokyklos direktoriaus: 

I pusmetis: visoms grupėms : 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d. 

Pastaba: baigiamųjų kursų modulių, kurie pradedami dėstyti 2017 m. sausio 16 d. ir 

baigiami 2017 m. sausio 27 d., įvertinimai vedami  modulio pabaigoje. To modulio įvertinimas 

įrašomas į II pusmetį.   

II pusmetis:  

Gimnazijos skyrius: 

            I kurso grupėms  (III gimnazijos klasė) – 2017 m. sausio 23 d. – birželio 2 d.;  

   II kurso grupėms  (IV gimnazijos klasė) – 2017m. sausio 23 d. - gegužės 25 d.  

            Profesinis mokymas (turintiems vidurinį išsilavinimą): 

   I kurso grupėms (profesinis mokymas): 

o automobilių elektomechaniko programa  –  2017 m. sausio 23 d. – birželio 2 d.; 

o automobilių mechaniko modulinė programa  –  2017 m. sausio 23 d. – birželio 6 d. 

o siuvėjo programa  –  2017 m. sausio 23 d. – balandžio 21 d.; 

o sukirpėjo konstruktoriaus programa  –  2017 m. sausio 23 d. – balandžio 21 d.; 



o lengvų automobilių kėbulų dažytojo programa –  2017 m. sausio 23 d. – kovo 30 d.; 

           Praktiniame mokymo centre: 

       II ir III baigiamųjų kursų grupių II pusmečio pabaigos patvirtintos mokykloje 

skelbiamame mokymo grafike. 

Bukiškių skyriuje: 

baigiamųjų kursų grupės programą baigia: 

o automobilių mechaniko mokymo programa – 2017 m. sausio 23 d. – birželio 9 d. 

o motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa - 2017 m. sausio 23 d.  – birželio 9 d. 

o technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa -  2017 m. sausio 23 d. – 

birželio 9 d. 

o technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa -  2017 m. sausio 23 d.  – 

birželio 16 d. 

o automobilio mechaniko mokymo programa  - 2017 m. sausio 23 d. – birželio 16 d. 

 

_________________ 

 

 

 

 

     

 


