
VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ ,,ŠVIESOS“ GIMNAZIJA 

      Vidurinis ugdymas yra neprivalomas. Vidurinio ugdymo programa trunka dvejus metus 

gimnazijos III–IV klasėse. Vidurinis ugdymas teikiamas mokiniams, įgijusiems pagrindinį 

išsilavinimą. Mokiniai mokosi pagal dvejų metų programą. Vadovaujantis teisės aktais, klasėje, 

kurioje mokoma pagal vidurinio ugdymo programą, turi būti ne daugiau kaip 30 mokinių.  Kai 

mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, kurie 

pasirenka tą patį dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką. Pagrindinė 

ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Mokykloje mokiniai mokosi penkias dienas per 

savaitę. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti optimalus ir paskirstytas proporcingai. 

Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 7 pamokos per 

dieną. Taip pat numatomas laikas neformaliajam švietimui ir mokinio ugdymosi poreikiams 

tenkinti. Mokinio, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pamokų tvarkaraštyje neturėtų 

būti daugiau kaip trys vienos pamokos trukmės laisvi laiko tarpai tarp pamokų per dieną. Mokiniai 

mokosi pagal individualius ugdymosi planus. Vidurinis ugdymas III–IV gimnazijų klasėse 

organizuojamas pagal Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą,  pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendruosius ugdymo planus ir kt. teisės aktus. Vidurinio ugdymo programos 

turinį sudaro: 

• privaloma dalis. Privalomi mokytis dalykai bei privalomai pasirenkami dalykai ir (ar) 

moduliai. 

• laisvai pasirenkama dalis. Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji dalykų 

moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

Mokinio ugdymo plano individualizavimas: pagal gimnazijos parengtą ugdymo planą, 

individualizuojamas mokinio ugdymo planas. Individualius ugdymo planus sudaro privalomieji 

dalykai ir mokinio pasirinktas ugdymo turinys.  Mokinys priima sprendimą, kokius dalykus ar 

modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Jis apsisprendžia dėl vieno brandos 

darbo rengimo. Kartu su mokytojais, padedant ir tėvams (globėjams), pasirengia individualų 

ugdymo planą. Mokinių individualūs planai skiriasi priklausomai nuo vidurinio ugdymo programos 

ir mokinio planuojamo tolesnio mokymosi, studijų ar veiklos krypties. Mokinio pasirinkti mokytis 

dalykai tampa privalomi. Jei mokinys nebaigia pasirinkto dalyko, nepasiekia numatytų pasiekimų, 

yra pripažįstama, kad mokinys šio dalyko nesimokė.  

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas viduriniame ugdyme organizuojamas 

vadovaujantis Gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, kurį tvirtina 

direktorius ir jis yra skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje. Mokymosi pasiekimus vertina 

mokytojas, švietimo teikėjas, mokyklos steigėjas, Švietimo ir mokslo ministerija ir jos įgaliotos 

institucijos.  

Mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus. Apibendrina ir įvertina mokinio 

pasiekimus. Gimnazijoje nustatyta tvarka fiksuoja vertinimo informaciją. Informuoja mokinius, jų 

tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus mokytojus, gimnazijos vadovus apie mokinių mokymąsi, 

pasiekimus ir spragas. Analizuoja ir tikslina mokinių mokymą ir mokymąsi. Rūpinasi, kad 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku suteikiama reikiama pagalba.  

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę: III gimnazijos klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano 

privalomųjų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. Abiturientas 

(IV gimnazijos klasės mokinys), dėl objektyvių priežasčių einamaisiais mokslo metais nutraukęs 

mokymąsi, kitais mokslo metais gali kartoti išeitą kursą arba tęsti nutrauktą mokymąsi. 

Abiturientas, užbaigęs mokslo metus ir turintis nepatenkinamų metinių pažymių arba neišlaikęs kai 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/37350520a7bc11e5be7fbe3f919a1ebe/xfnsnfpldF
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c84fe3124a2a11e78869ae36ddd5784f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6a0b6bfd-9474-4bdd-aedc-e5dc106647ec
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c84fe3124a2a11e78869ae36ddd5784f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6a0b6bfd-9474-4bdd-aedc-e5dc106647ec


kurių įskaitų ar egzaminų, kurso kartoti nepaliekamas. Savarankiškai mokydamasis mokinys gali 

panaikinti dalykų įsiskolinimus.  

Brandos egzaminai ir brandos darbas. Mokinys, baigęs vidurinio ugdymo programą ir norintis gauti 

brandos atestatą, turi laikyti brandos egzaminus (mokyklinį arba valstybinį) ir gali gintis brandos 

darbą.  

Leidimas laikyti brandos egzaminą. Mokiniui leidžiama laikyti brandos egzaminą, jei jis yra 

pabaigęs mokomojo dalyko programą ir to mokomojo dalyko metinis įvertinimas yra ne mažiau 

kaip patenkinamas. Jei dalyko metinis įvertinimas yra nepatenkinamas, mokiniui šio dalyko brandos 

egzamino laikyti neleidžiama. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis 

patenkinamus visų mokomųjų dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu vidurinio ugdymo 

programą. Kai mokinys išlaiko ir brandos egzaminus – įgijusiu vidurinį išsilavinimą.  

Brandos atestatas išduodamas mokiniui, baigusiam vidurinio ugdymo programą ir išlaikiusiam 

brandos egzaminus ir/arba brandos darbą. Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti du brandos 

egzaminus (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu 

kandidatas bus atleistas) arba vieną brandos egzaminą ir brandos darbą. Vienas iš jų privalomas – 

lietuvių kalbos ir literatūros. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys. 

Mokinys, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 

dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą. Nuo 2016 m. norintis studijuoti mokinys valstybės 

finansuojamoje studijų vietoje, laiko matematikos brandos egzaminą (išimtis taikoma stojantiesiems 

į menų studijas). Nuo 2017-2018 m. m. mokiniai gali rinktis brandos darbą, kuris yra prilyginamas 

mokykliniam brandos egzaminui. Tačiau jis nėra privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos 

egzamino atitikmuo. 

Individualaus ugdymo plano pasirinkimai 

Pastabos individualaus ugdymo plano sudarymui: 

• Sudarant individualų ugdymo(si) planą konsultuoja: dalyko mokytojas, klasės vadovas, 

pavaduotoja ugdymui, karjeros ugdymo konsultantės, socialinė pedagogė, psichologė, 

specialioji pedagogė. 

• Individualūs III - IV klasių mokinių ugdymo planai rengiami dvejiems metams, pagal 

patvirtintą prašymo formą. 

• Mokiniai renkasi tik vieną etikos arba tikybos dalyką dvejiems metams. 

• Rekomenduojama mokiniams, pasirinkusiems visus tris gamtos mokslus, nesirinkti 

antrosios užsienio kalbos. 

• Tik vieną iš socialinių mokslų mokytis A (išplėstiniu) kursu. 

• Kad menų ir technologijų pamokos vyktų patogiu laiku, taip pat reikėtų rinktis tik vieną 

dalyką. 

• Dalyko grupė gali būti neformuojama, jei dalyką pasirinks mažiau nei 12 mokinių. 

Būtina mokytis šiuos dalykus: 

• Tikyba arba etika 

• Lietuvių kalba ir literatūra 

• Užsienio kalba: vieną iš anglų, rusų ar vokiečių kalbų 

• Matematika 

• Vieną dalyką iš socialinių mokslų: istorija arba geografija 

• Vieną dalyką iš gamtos mokslų: biologija, fizika, chemija 

• Vieną iš menų arba technologijų srities: dailė, muzika, technologijos (statyba ir medžio 

apdirbimas, verslas ir vadyba,taikomasis menas, amatai ir dizainas (FABLAB) 



• Fizinis ugdymas: fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka: lengvoji atletika arba sveika 

gyvensena.  

Dalykų kursai: 

• Bendrasis (B) kursas perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių 

išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes. 

• Išplėstinis (A) kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima 

žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas. 

• Užsienio kalbų programa, pateikiama lygiais, orientuotais į Europos kalbų aplanko siūlomus 

A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. 

• A1 ir A2 lygiai atitinka trečios užsienio kalbos mokėjimo lygį. 

• B1 – antros užsienio kalbos; 

• B2 – pirmos užsienio kalbos. 

Dalykų ir pamokų skaičius: 

• Galimas mažiausias dalykų skaičius tiek III gimnazijos, tiek IV gimnazijos klasėje - 8 

dalykai. 

• Kursų A ir B skaičius neribojamas, galima visus dalykus mokytis tik B kursu. 

• Galimas mažiausias savaitinių pamokų skaičius tiek III gimnazijos, tiek IV gimnazijos 

klasėje - 28 pamokos.   

• Galimas didžiausias savaitinių pamokų skaičius tiek III gimnazijos, tiek IV gimnazijos 

klasėje - 32 pamokos.   

Laisvai pasirenkamieji dalykai: 

• Informacinės technologijos: informatika, informacinės technologijos (programavimas arba 

elektroninė leidyba) 

• Ekonomika ir verslumas 

• Psichologija 

• Brandos darbas  

2022-2023 ir 2023-2024 m. m. pasirenkamieji dalykų moduliai: 

• Anglų kalbos modulis 

• Biologijos modulis 

• Istorijos modulis 

• Lietuvių kalbos modulis  

• Matematikos modulis 

Dokumentai individualaus ugdymo plano sudarymui / keitimui: 

• Individualaus ugdymo(si) plano pasirinkimai 2022-2023 m. m. / 2023-2024 m. m)  

• Vidurinio ugdymo programos pasirinkto dalyko, dalyko kurso keitimo tvarka (žr. tvarkos) 

• Prašymo forma individualaus ugdymo plano keitimui 

• Mokomojo dalyko, dalyko kurso ar dalyko mokėjimo lygio keitimo atsiskaitymo už 

programą įskaitos protokolas  

 



Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija 

 

.......... klasės mokinio (-ės) ............................................................................................................. 

                                                                      (vardas, pavardė) 

 

INDIVIDUALAUS UDDYMO PLANO DALYKŲ PASIRINKIMAI 

 

2022 – 2023 m. m.  

2023 – 2024 m. m.  

 

Dalykai 

Mokinio galimi individualaus 

ugdymo plano dalykai ir jiems 

skiriamos pamokos per savaitę per 

dvejus metus 

Pastabos 

 
Bendrasis kursas 

(B) 

Išplėstinis kursas 

(A) 
 

Dorinis ugdymas:   
Privaloma pasirinkti vieną 

dorinio ugdymo dalyką 
Etika 2  

Tikyba 2  

Kalbos:    

Lietuvių kalba ir literatūra  

(gimtoji) 

 10 
Privalomas 

Užsienio kalba (anglų)   6 (B1 lygis) 6 (B2 lygis) 
Privaloma pasirinkti bent 

vieną užsienio kalbą 
Užsienio kalba (rusų) 6 6 

Užsienio kalba (vokiečių) 6 6 

Socialinis ugdymas:   Privaloma pasirinkti bent 

vieną socialinio ugdymo 

dalyką 

Istorija 4 6 

Geografija 4 6 

Matematika 6 9 Privalomas 

Gamtamokslinis 

ugdymas: 

  

Privaloma pasirinkti bent 

vieną gamtamokslinio 

ugdymo dalyką 

Biologija 4 6 

Chemija 4 6 

Fizika 4 7 

Menai ir technologijos    

Privaloma pasirinkti bent 

vieną menų ar technologijų 

ugdymo dalyką 

Dailė 4  

Muzika 4  

Statyba ir medžio 

apdirbimas 

4  

Taikomasis menas, dizainas 

ir amatai (FABLAB 

dirbtuvės) 

4  

Verslas ir vadyba 4  

Fizinis ugdymas:   

Privaloma pasirinkti vieną 

fizinio ugdymo dalyką 

Fizinis ugdymas 4  

Lengvoji atletika 4  

Sveika gyvensena 4  

 

 



 

 

Pasirenkamieji dalykai, įskaičiuojami į dalykų ir pamokų skaičių 

 Bendrasis kursas (B) Išplėstinis kursas (A) 

Ekonomika ir verslumas 4  

Informatika 2  

Informacinės technologijos 

(Elektroninė leidyba) 

 
4 

Informacinės technologijos 

(Programavimas) 

 
4 

Psichologija 2  

Brandos darbas   

Moduliai, įskaičiuojami į pamokų skaičių, bet neįskaičiuojami į dalykų skaičių 

Anglų kalbos 2  

Biologijos 2  

Istorijos 2  

Lietuvių kalbos 2  

Matematikos 2  

 

Mokomųjų dalykų ir pamokų skaičius 

 

Mažiausias mokomųjų dalykų skaičius 8 dalykai 

Minimalus pamokų skaičius per savaitę 
28 val. (vieneriems mokslo metams) 

56 val. (dvejiems mokslo metams) 

Maksimalus pamokų skaičius per savaitę 
32 val. (vieneriems mokslo metams) 

64 val. (dvejiems mokslo metams) 

 

Mokinio pasirinktų mokomųjų dalykų ir pamokų skaičius 

 

Mokinio pasirinktų dalykų skaičius  

Mokinio pasirinktų pamokų skaičius per savaitę  

 

 

 

Pastaba: pasirinktų dalykų valandas apvesti apskritimu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



          1 priedas 

 

................................................................................................ 

(vardas  pavardė) 

 

............. klasės mokinio(-ės) 

 

Grigiškių ,,Šviesos‘ gimnazijos 

Direktorei  

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL INDIVIDUALAUS PLANO KEITIMO 

________ 
(data) 

Grigiškės 

 

Prašau leisti nuo ......................................................... keisti individualų ugdymo planą. 

Pageidauju ............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  

(motyvuotai nurodyti pageidaujamus pakeitimus) 

 

Atlikus keitimus, individualus ugdymo planas atitiks visus jam keliamus reikalavimus. 

 

 

 ..........................................................                                                         ................................ 
                       (mokinio vardas pavardė)                                                                                                                               (parašas) 

 

 

Suderinta:  

 

Klasės auklėtoja (-as)                               .....................               .................................................... 
                                                                           (parašas)                                                  (vardas pavardė)                       

                                     
Dalyką mokantis mokytojas                     ....................                .....................................................    
                                                                           (parašas )                                                  (vardas pavardė)              

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui             ....................                ..................................................... 
                                                                                                                ( parašas )                                                   (vardas pavardė) 
 

 

 

  Pastaba: pas direktorės pavaduotoją ugdymui  ateiti su pirmaisiais dviem parašais. 
 

 

 

 



2 priedas 

 

 

Vilnias savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos‘ gimnazija 

 

___  klasės mokinio (-ės) 

 

_______________________________ 

vardas, pavardė 

 

 

Mokomojo dalyko, dalyko kurso ar dalyko mokėjimo lygio  keitimo atsiskaitymo 

už programą įskaitos 
 

PROTOKOLAS 
 

20___   ________   ___ 

 

Grigiškės 

 

Mokomasis dalykas   Kurso keitimas arba 

atsiskaitymas už 

dalyko programą   

Atsiskaitymo data   Mokinio atsiskaitymo 

už programos dalį 

įvertinimas (skaičiumi 

ir žodžiu) 

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Mokinys                         .................                                     ................................................................... 

                                         (parašas)                                                      (vardas, pavardė) 

Komisijos pirmininkas  .................                                     .................................................................... 

                                         (parašas)                                                      (vardas, pavardė) 

Vertintojas                     .................                                     ...................................................................   

                                         (parašas)                                                      (vardas, pavardė)                                                      

Vertintojas                     .................                                     ................................................................... 

                                         (parašas)                                                       (vardas, pavardė                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

Naudingos nuorodos: 

• Noriu studijuoti Lietuvoje – https://lamabpo.lt/ 

• Švietimo ir mokslo ministerija - http://www.smm.lt/  
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