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I. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokykla, vykdydama vidurinio ugdymo programą, vadovaujasi Vidurinio ugdymo
bendrosiomis programomis. Ugdymas organizuojamas, vadovaujantis rengiamas ir įgyvendinamas
vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Vidurinio ugdymo
bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011
m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“
(toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl
Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal
formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus
aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), ir kt.

II. MOKINIŲ INDIVIDUALAUS  UGDYMO  PLANO  SUDARYMAS

1. II gimnazijos klasių mokiniams organizuoti ne mažiau kaip dvi klasės valandėles per
pusmetį, bent vieną karjeros specialisto konsultaciją, individualias konsultacijas, kurių metu
ugdymo karjerai konsultantas, dalyko mokytojas (jei yra būtinybė, ir direktoriaus pavaduotojas
ugdymui) išaiškina vidurinio ugdymo specifiką, A ir B dalykų kursų ypatumus, brandos egzaminų
reikalavimus, padeda pasirinkti dalykus, dalykų modulius, pasirenkamuosius dalykus, padėsiančius
pagilinti ir praplėsti žinias, gebėjimus, tinkamai pasirengti brandos egzaminams ir tolimesniam
mokymuisi.

2. Mokinys pasirengia individualų ugdymo planą dvejiems mokslo metams. Suderinęs su
tėvais (globėjais / rūpintojais), galutinį ugdymo plano variantą pateikia ugdymo karjerai
konsultantui  iki birželio 1 d. (priedas Nr.1).

3. Mokinys turi teisę savo individualų ugdymo planą koreguoti.
4. Individualus ugdymo planas sudaromas ir mokiniui, mokomam namuose ar

besimokančiam savarankiškai, jį rengia mokytojai, mokinys, tėvai (globėjai / rūpintojai), švietimo
pagalbos specialistai.



5. III-IV gimnazijos klasių mokiniai mokosi ne mažiau kaip 8 mokomuosius dalykus per
dvejus metus. Jei dalyko programos mokinys nebaigia, laikoma, kad to dalyko jis nesimokė.

6. III-IV gimnazijos klasių minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28, maksimalus –
35.

7. Mokiniai gali keisti pasirinktą dalyką, dalyko kursą, dalyko modulį, jo atsisakyti ar
pasirinkti naują:

7.1. II klasių mokiniai galutinį pasirinkimą pristato iki birželio 1 dienos.
8. III gimnazijos klasių mokiniai keisti dalyką, dalyko kursą, dalyko modulį gali

baigiantis pirmajam pusmečiui sausio mėn., baigti keitimus likus dviem savaitėm iki pusmečio
pabaigos. Kitas keitimas - gegužės mėn., bagti keitimus iki birželio 1 d.

9. IV gimnazijos klasių mokiniai dalyką, dalyko kursą, dalyko modulį gali keisti
baigiantis pirmajam pusmečiui sausio mėn., baigti keitimus likus dviem savaitėm iki pusmečio
pabaigos.

II.MOKINIŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KOREGAVIMAS

10. Keičiant kursą iš B į A arba naujai renkantis dalyką mokinys atsiskaito už programų
skirtumą pasiregęs savarankiškai ir (arba) pasikonsultavęs su mokytoju. Už programų skirtumą
atsiskaito iki rugsėjo pirmos, kai keitė mokslo metų gale. Jeigu keičia baigiantis pirmajam
pusmečiui – iki II pusmečio pradžios.

11. Keičiant kursą iš A į B, įsaitos laikyti nebūtina. Mokiniui pageidaujant, įskaita
laikoma tokia pat tvarka kaip ir iš B į A.

12. Mokiniai laisvai renkasi siūlomus pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius, dalykų
kursus. Mokiniui, turinčiam II gimnazijos klasėje lietuvių k. ir matematikos pasiekimų patikrinimo
mažiau kaip 6 (šešis), rekomenduojama rinktis B kursą. Jeigu mokinio pasiekimai yra žemesni –
renkantis A kursą, mokinys su dėstančiu mokytoju ir tėvais parengia dalyko pasiekimų gerinimo
planą.

III. UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS

13. Dorinis ugdymas: mokinys renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką dvejiems metams –
tikybą arba etiką.

14. Lietuvių k. – privalomas dalykas, mokiniai renkasi A arba B kursą.
15. Užsienio kalbos: III gimnazijos klasių mokiniai tęsia 1-osios užsienio k. mokymąsi.

Jiems pageidaujant, gali tęsti 2-osios užsienio k. mokymąsi arba gali rinktis 3-ąją užsienio k.
Užsienio k. programa pateikiama kursais, orientuotais į A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius
pagal bendruosius Europos kalbų metmenis. Mokinių užsienio k. mokėjimo lygis nustatomas
naudojant centralizuotai parengtus lygio nustatymo testus. Anglų kalbos (1-osios užsienio k.) B2,
B1 ar A2 kursui papildyti gimnazija siūlo  modulių programas.

16. Matematika – privalomas dalykas, mokiniai renkasi A arba B kursą.
17. Informacinių technologijų kursas yra pasirenkamasis.
18. Socialiniai mokslai – mokiniai renkasi istoriją arba geografiją (arba abu) A kursu arba

B.



19. Gamtos mokslai – mokiniai renkasi bent vieną iš biologijos, fizikos, chemijos (gali du
ir visus tris) A kursu arba B.

20. Menai: mokiniai renkasi bent vieną iš šešių siūlomų meninio ugdymo programų:
muzikos, kompiuterinės muzikos technologijų, dailės, grafinio dizaino, teatro ir šokio. Be to, turi
galimybę pasirinkti braižybą.

21. Technologijos: mokinys gali rinktis vieną siūlomų technologijų programos krypčių:
turizmo ir mitybos, tekstilės ir aprangos, Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba

22. Fizinis ugdymas: mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą arba sporto šaką: futbolas,
tinklinis, krepšinis, aerobika. Kūno kultūrai skiriamos 2 pamokos per savaitę, todėl sudaromos

sąlygos visiems mokiniams, pageidaujantiems sportuoti, lankyti jų pomėgius atitinkančius sporto
būrelius gimnazijoje ar kitoje neformaliojo švietimo įstaigoje. Atleisti nuo kūno kultūros mokiniai
kito mokomojo dalyko pasirinkti negali. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės
mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal
gydytojų rekomendacijas.
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