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Vadovaudamasi 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų Vilniaus „Laisvės‘ gimnazijos 

pagrindinio ugdymo (antros dalies) ir vidurinio ugdymo bendrojo ugdymo planu, patvirtintu  2021 

m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-95(1.3E) bei Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos 

projektinių darbų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2022 m. vasario 3 d. gimnazijos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-38(1.3E):

1. S k i r i u II gimnazijos klasių mokinių projektinių darbų vykdymo laiką:

• Projektinio darbo praktinė dalis (rugsėjo 5 d. – lapkričio 11 d.);

• II etapo praktinės dalies įvertinimas – lapkričio 14 d. (vertina vadovas);

• Aprašo sutvarkymas  - lapkričio 14-25 d. 

• Aprašo vertinimas – lapkričio 28 d. - gruodžio 9 d. (vertina aprašą tikrinanti 

komisija);

• Aprašo vertinimas – gruodžio 12 d. 

• Projektų pristatymas – gruodžio 12-16 d. (vertina projektinio darbo pristatymo 

komisija). 

2. S k i r i u  direktoriaus pavaduotoją ugdymui Jolantą Gutauskaitę-Janulevičienę 

atsakinga už įsakymo vykdymo kontrolę.

Direktorė                                 Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė
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