
 

PATVIRTINTA                                                                                                     

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

gimnazijos direktoriaus  

2017 m. birželio 21 d.  

įsakymu Nr. V-118 

                                                                                            (Vilniaus Vladislavo Sirokomlės  

            gimnazijos direktoriaus  

            2020 m. kovo 30 d. įsakymo  

            Nr. V-  redakcija) 

                                                                                   

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKA 

VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOJE  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vidurinio ugdymo programa Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje 

įgyvendinama vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V – 1309, gimnazijos Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarka, gimnazijos ugdymo 

planu, parengtu  vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, tvirtinamais Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, kitais mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

gimnazijoje tvarka (toliau – Tvarka) nustato vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo bendrąsias 

nuostatas, turinį ir sandarą, vykdymą bei mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo principus. 

3. Vidurinio ugdymo programos pagrindas yra ugdymo individualizavimas ir  

diferencijavimas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarant sąlygas 

mokiniui pasiekti asmeninę brandą, kaip kompetencijų visumą, leidžiančią, apsispręsti dėl savo 

profesinės karjeros, asmeniniu indėliu prisidėti prie Lietuvos, Europos ir pasaulio bendruomenės ir 

pažangios ekonomikos darnaus vystymosi. 

4. Vidurinio ugdymo programa sudaroma dvejiems metams. 

 

II. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS TURINYS IR SANDARA 

 

5. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro ugdymo(si) sritys: 

5.1. dorinis ugdymas (etika arba tikyba); 

5.2. kalbinis ugdymas (lenkų (gimtoji) kalba, lietuvių kalba ir literatūra, užsienio 

kalbos); 

5.3. matematinis ugdymas (matematika, informacinės technologijos); 

5.4. gamtamokslinis ugdymas (biologija, fizika, chemija);  

5.5. socialinis ugdymas (istorija, geografija, ekonomika ir verslumas; psichologija); 
5.6. meninis (dailė, muzika, teatras) ir technologinis ugdymas; 

5.7. kūno kultūros ir sveikatos ugdymas (bendroji kūno kultūra, sporto šaka). 

6. Vidurinio ugdymo programoje mokiniams sudaromos plačios turinio pasirinkimo 

galimybės: kompetencijoms gilinti skirti atskiri .privalomi dalykai, laisvai pasirenkami dalykai ar 

moduliai. 

7. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro privaloma dalis, apimanti privalomus ir 

privalomai pasirenkamus dalykus ir (ar) modulius, kurie skiriasi turinio sudėtingumu ir platumu, ir 

laisvai pasirenkama turinio dalis, kurią sudaro dalykų kursai ir (ar) moduliai, pateikti bendrosiose 

programose ir parengti gimnazijoje pagal mokinių poreikius ir gimnazijos tikslus.  

        8. Vidurinio ugdymo programos privalomieji ir privalomai bei laisvai pasirenkamieji 

bendrojo ugdymo dalykai ir (ar) moduliai,  jų kursų/kalbos mokėjimo lygių dvejų metų programų 

apimtis (valandomis) ir savaitinių pamokų skaičius pateikiami 1 ir 2 prieduose.  

9. Mokinys pagal vidurinio ugdymo programą privalo mokytis lenkų (gimtosios) 

kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio (anglų) kalbos, matematikos, kūno kultūros arba 
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pasirinktos sporto šakos, pasirinkto dalyko iš dorinio ugdymo (etikos arba tikybos) ir ne mažiau 

kaip vieno dalyko iš kitų Apraše nustatytų vidurinio ugdymo programos turinį sudarančių ugdymo 

sričių.  

 

III. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

10. Vidurinio ugdymo programoje užtikrinamas kryptingas ankstesnio mokymosi 

tęstinumas, subalansuotas teorinis ir praktinis mokymasis (teorija parengia praktiniam darbui, o 

praktinio darbo patirtis sustiprina teorinį mokymąsi). 

11. Ugdymo(si) procesas grindžiamas aukštesnių mąstymo gebėjimų ir problemų 

sprendimo reikalaujančia projektine tiriamąja ir kūrybine veikla. 

12. Vidurinio ugdymo programoje kiekvienas mokinys susidaro individualų ugdymosi 

planą iš privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų ir (ar) modulių. Individualus 

ugdymosi planas orientuojamas į mokinių kompetencijų plėtotę, apsisprendimą ir pasirengimą 

tolesniam mokymuisi, būsimai profesinei veiklai. Individualaus ugdymo plano forma pateikiama 4 

priede (individualaus ugdymo plano forma gali keistis, keičiantis gimnazijos ugdymo planui). 

13. Individualaus ugdymo plano forma gali būti keičiama gimnazijos direktoriaus 

įsakymu. 

16. Gimnazija mokiniams siūlo: 

16.1. bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų programas (priedas Nr.1); 

16.2. trijų užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) kursus, atitinkančius nustatytus 

mokinių užsienio kalbų mokėjimo lygius; 

16.3. trijų meninio ugdymo srities dalykų (dailės, muzikos, teatro) kursus ir keturių 

technologijų programos krypčių (turizmo ir mitybos; statybos ir medžio apdirbimo; tekstilės ir 

aprangos, taikomojo meno, amatų, dizaino ir poligrafijos) kursus; 

16.4. privalomai ir laisvai pasirenkamųjų dalykų programas (2 priedas) 

(pasirenkamųjų dalykų programų sąrašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei 

mokytojų pasiūlą); 

16.5. laisvai pasirenkamųjų dalykų modulių programas (2 priedas) (pasirenkamųjų 

dalykų modulių sąrašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei mokytojų pasiūlą); 

16.6. pasirenkamų sporto šakų – tinklinio, aerobikos, krepšinio, futbolo – programų 

kursus; 

16.7. ugdymą profesinei karjerai, gimnazijos parengtą ugdymo karjerai programą, 

integruotą į mokomųjų dalykų programų turinį; numatomas neformaliojo švietimo veiklas ir klasės 

vadovo darbą. 

17. Gimnazija sudaro galimybę mokiniui keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus ar 

pasirenkamuosius dalyko modulius (pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą Vilniaus Vladislavo 

Sirokomlės gimnazijos mokinių dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarką), 

užtikrina mokymosi tęstinumą jam pereinant iš vienos mokyklos į kitą. 

18. Vienoje laikinojoje grupėje mokosi tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso 
programą arba dalyką, dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką pasirinkę mokiniai (išskyrus atvejus, 

kai gimnazijai neužtenka lėšų). Užsienio kalbų ugdymas organizuojamas grupėse, kuriose visi arba 

dauguma mokinių siekia to paties pasirinkto A1/A2, B1 ar B2 kalbos mokėjimo lygio. Laikinosios 

grupės sudaromos atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, motyvaciją, mokymosi stilius. 

19. Nesusidarius mokinio pasirinkto dalyko laikinajai grupei dėl per mažo mokinių 

skaičiaus, mokinio individualus ugdymo planas koreguojamas atsižvelgiant į gimnazijos galimybes 

ir ugdymui skirtas mokinio krepšelio lėšas arba mokiniui skiriamas savarankiško mokymo proceso 

organizavimo būdas.  

19.1. Savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu besimokančių mokinių 

bendrojo kurso pusmečių, metinių įvertinimų apskaita vykdoma el. dienyne skiltyje „Savarankiškas 

mokymas“. 

20. Neturint galimybės gimnazijai sudaryti klasės tvarkaraščio, kad mokiniams 

nesidubliuotų pamokos, mokinys dalyvauja privalomojo ugdymo dalyko pamokoje, o dėl praleistos 
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pamokos užduoties ir atsiskaitymo termino kreipiasi į pasirenkamojo ugdymo dalyko mokytoją, 

savarankiškai atlieka ir nustatytą dieną ir valandą atsiskaito. Mokytojas pildo 

Papildomo/savarankiško darbo planą (priedas Nr. 3). 

21. Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio 

kursų Bendrąsias programas tvirtina Švietimo ir mokslo ministras. 

22. Kitų technologijų programos krypčių, pasirenkamųjų dalykų, pasirinktų sporto 

šakų kurso programas, dalykų modulių programas, nesant Švietimo ir mokslo ministro patvirtintųjų, 

rengia gimnazijos mokytojai atsižvelgdami į mokinių poreikius ir įgyvendinimo galimybes, jas 

tvirtina gimnazijos vadovas. 

 

IV. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO PRINCIPAI 

 

23. Mokinio, besimokančio pagal vidurinio ugdymo programą, minimalus privalomas 

pamokų skaičius – 31,5 savaitinės pamokos. 

15. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 9 privalomų, privalomai ir 

laisvai pasirenkamų bendrojo ugdymo dalykų. Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykų moduliai 

neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

21. Mokiniui privalomieji bendrojo ugdymo dalykų kursai: 

 21.1. dorinio ugdymo (etikos arba Katalikų tikybos bendrosios programos moduliai: 

Katalikybė ir pasaulio religijos; Pašaukimai gyvenimui; Šventasis Raštas – gyvenimo kelionė; 

Religijos filosofija; Meilė ir šeima); 

 21.2. lietuvių kalbos ir literatūros; 

 21.3. gimtosios (lenkų) kalbos; 

 21.4. užsienio kalbos (anglų); 

 21.5. matematikos; 

 21.6. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno socialinio ugdymo srities dalyko 

(istorijos, geografijos) kurso; 

 21.7. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno gamtamokslinio ugdymo srities dalyko  

(biologijos, fizikos, chemijos) kurso; 

 21.8. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno meninio  ir technologinio ugdymo 

srities dalyko (dailės; muzikos; teatro; turizmo ir mitybos; statybos ir medžio apdirbimo; tekstilės ir 

aprangos; taikomojo meno, amatų, dizaino ir poligrafijos) kurso; 

 21.9. kūno kultūros ir sveikatos ugdymo (bendrosios kūno kultūros arba mokinio 

pasirinktos sporto šakos –tinklinio, krepšinio, aerobikos, futbolo) kurso. 

 22. Mokinys dalykų kursų programas renkasi pagal savo poreikius, tačiau bendras 

savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti Higienos normoje numatyto pamokų skaičiaus. 

 23. Mokiniui susidaryti individualų ugdymo planą padeda gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, gimnazijos ugdymo karjerai grupės koordinatorius, psichologas, klasės 

vadovai, socialinis pedagogas, dalykų mokytojai, remdamiesi surinkta informacija apie mokinio 

stiprybes, polinkius, mokymosi pasiekimus, mokymosi stilių, profesinius siekius. Specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčius mokinius taip pat konsultuoja ir Vaiko gerovės komisija.   

 24. Mokinių ir jų tėvų konsultavimą gimnazijoje vykdo Ugdymo karjerai darbo grupė 

pagal parengtą planą. 

 

 

                                                  _____________________ 
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Priedas Nr. 1. 

 

GIMNAZIJOS SIŪLOMI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKAI,  

JŲ KURSAI/KALBOS MOKĖJIMO LYGIAI, DALYKŲ MODULIAI, MINIMALUS 

SKIRIAMŲ PAMOKŲ SKAIČIUS PER DVEJUS METUS IR PAMOKŲ SKAIČIUS  

PER SAVAITĘ 

 

 

 

Ugdymo sritys, privalomieji ir privalomai 

pasirenkamieji dalykai 

 

Minimalus 

pamokų 

skaičius 

privalomam 

turiniui per 

dvejus metus 

(val.) 

Bendrojo  

kurso/kalbos  

mokėjimo  

lygio pamokų  

skaičius  

privalomam  

turiniui per 

savaitę 

 

Išplėstinio 

kurso/kalbos 

mokėjimo 

lygio 

 pamokų  

skaičius 

privalomam 

turiniui per 

savaitę 

Dorinis ugdymas (privalomas vienas dalykas): 70    

Tikyba  1/1 - 

Etika  1/1 - 

Kalbos (privalomos):    

Lietuvių kalba ir literatūra 385 5/6 6/7 

Lenkų kalba (gimtoji) 280 4/4 5/5 

Užsienio kalba (anglų)  210 3/3 

Socialinis ugdymas (privalomas vienas dalykas): 140   

Istorija  2/2 3/3 

Geografija  2/2 3/3 

Matematika (privaloma) 210 3/3 4/5 

Gamtamokslinis ugdymas (privalomas vienas 

dalykas): 

140   

Biologija  2/2 3/3 

Fizika  2/2 3/4 

Chemija  2/2 3/3 

Meninis ir technologinis ugdymas (privalomas 

vienas dalykas): 

140   

Dailė  2/2 3/3 

Muzika  2/2 3/3 

Teatras  2/2 3/3 

Statyba ir medžio apdirbimas   2/2 3/3 

Tekstilė ir apranga  2/2 3/3 

Turizmas ir mityba  2/2 3/3 

Taikomasis menas, amatai, dizainas ir poligrafija  2/2 3/3 

Fizinis ugdymas (privalomas vienas 

dalykas/sporto šaka): 

140   

Bendroji kūno kultūra  2/2 3/3 

Tinklinis  2/2 3/3 

Krepšinis  2/2 3/3 

Aerobika  2/2 3/3 

Futbolas  2/2 3/3 

Žmogaus sauga* 17,5 0,25/0,25 

Laisvai pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai: 

  

Ekonomika ir verslumas 70 1/1 
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Informacinės technologijos  70 1/1 2/2  

Užsienio kalba (rusų)  210 3/3  

Užsienio kalba (vokiečių)  210 3/3 

Psichologija 70 1/1  

Kultūriniai kontekstai literatūroje (lenkų kalba) 70 1/1 

Humanistinės minties raida kultūroje (lietuvių 

kalba)  

70 1/1 

Uždavinių sprendimo praktikumas (matematika) 70 1/1 

Rašytinių ir sakytinių tekstų kūrimas (anglų kalba) 70 1/1 

Kalbėjimo įgūdžių ugdymas (rusų kalba) 70 1/1 

Minimalus mokinio privalomų pamokų  

skaičius per savaitę 

 

31,5 

 

*- integruojama į gamtamokslinio ugdymo pamokas 
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Priedas Nr. 2. 

III–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS SIŪLOMI MODULIAI IR 

PASIRENKAMIEJI DALYKAI, TECHNOLOGIJŲ IR KŪNO KULTŪROS SPORTO 

ŠAKŲ PROGRAMOS 

2019-2022 METAMS 

Laisvai 

pasirenkamieji 

moduliai 

Modulio 

pavadinimas 

Klasė Apimtis val. Paskirtis 

Lenkų kalba 

(gimtoji) 

Kultūriniai kontekstai 

literatūroje 

III–IV 70 Kritinio mąstymo 

ir kūrybinio 

rašymo ugdymas, 

humanistinių 

vertybių sistemos 

formavimas ir 

stiprinimas 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Humanistinės minties 

raida kultūroje 

III–IV 70 Rašytinių tekstų 

kūrimo ir 

kalbėjimo 

įgūdžių 

tobulinimas, 

humanistinių 

vertybių sistemos 

formavimas ir 

stiprinimas 

Anglų kalba Rašytinių ir sakytinių 

tekstų kūrimas 

III–IV 70 Gebėjimams 

gilinti 

Rusų kalba Kalbėjimo įgūdžių 

ugdymas 

III–IV 70 Gebėjimams 

gilinti 

Matematika Uždavinių sprendimo 

praktikumas 

III–IV 70 Gebėjimams 

gilinti/Spragoms 

kompensuoti 

Laisvai ir 

privalomai 

pasirenkamieji 

dalykai 

Dalyko kursas / 

dalyko kalbos 

mokėjimo lygis 

Klasė Apimtis val. Paskirtis 

Informacinės 

technologijos 

Bendrasis III–IV 70 Naujam turiniui 

išmokti Išplėstinis III–IV 140 

Rusų kalba B1, B2 III–IV 210 Naujam turiniui 

išmokti 

Vokiečių kalba B1/A1, B2/A2 III–IV 210 Naujam turiniui 

išmokti 

Psichologija Bendrasis III–IV 70 Naujam turiniui 

išmokti 

Dailė Bendrasis III–IV 140 Naujam turiniui 

išmokti Išplėstinis III–IV 210 

Muzika Bendrasis III–IV 140 Naujam turiniui 

išmokti Išplėstinis III–IV 210 

Teatras Bendrasis III–IV 140 Naujam turiniui 

išmokti Išplėstinis III–IV 210 

Ekonomika ir 

verslumas 

Bendrasis III–IV 140 Naujam turiniui 

išmokti 

Statyba ir medžio 

apdirbimas 

Bendrasis III–IV 140 Naujam turiniui 

išmokti Išplėstinis III–IV 210 
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Tekstilė ir apranga Bendrasis III–IV 140 Naujam turiniui 

išmokti Išplėstinis III–IV 210 

Turizmas ir mityba Bendrasis III–IV 140 Naujam turiniui 

išmokti 

Taikomasis menas, 

amatai, dizainas ir 

poligrafija 

Išplėstinis III–IV 210 Naujam turiniui 

išmokti Bendrasis III–IV 140 

Statyba ir medžio 

apdirbimas 

Išplėstinis III–IV 210 Naujam turiniui 

išmokti Bendrasis   III–IV 140 
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____________________________ PAPILDOMO/SAVARANKIŠKO DARBO PLANAS                        Priedas Nr. 3. 
   (dalykas) 

Mokinio (-ės) vardas, pavardė: __________________________________   Klasė: __________ 
 

Eil.Nr. Konsultacijos data 
Laikas, 

vieta 
Tema Užduotys Įvertinimas, pastabos 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Sudarė:                   Susipažino: 

_____________   ___________  ________________________________                        _____________   ___________  ________________________________   
(data)          (parašas)                (mokytojo vardas, pavardė)                  (data)  (parašas)             (mokinio (-ės)/tėvų vardas, pavardė) 
 

Pasiekė lygį (pažymys): _________________________                

_____________   ___________  ________________________________                         
(data)          (parašas)                (mokytojo vardas, pavardė)
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Priedas Nr. 4 
________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, klasė) 
 

 

_________________________________________________________________ 
(namų adresas, telefono numeris) 

 

 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 

Direktoriui 

MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

 

20.... m. ............................................. 

Vilnius 

Nuo 20.. m. .......... mėn. .. d.  renkuosi šiuos vidurinio ugdymo programos (kodas 301001001) mokomuosius dalykus ir/ar dalykų modulius, jų kursus, kalbos mokėjimo 

lygius bei atitinkamą valandų skaičių: 

Vidurinio 

ugdymo 

programos 

turinys 

Ugdymo sritys, 

privalomieji, privalomai ir 

laisvai pasirenkamieji 

dalykai 

 

III klasė 

bendrasis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis  

(val. sk.) 

III klasė 

išplėstinis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis  

(val. sk.) 

IV klasė 

bendrasis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis  

(val. sk.) 

IV klasė 

išplėstinis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis 

(val. sk.) 

III klasė 

2020-2021 m. m. 

IV klasė 

2021-2022 m. m. 

Bendrasis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis 

Išplėstinis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo  

lygis 

Modulis Bendrasis 

kursas/ 

kalbos  

mokėjimo  

lygis 

Išplėstinis  

kursas/ 

kalbos  

mokėjimo 

 lygis 

Modulis 

Privalomoji 

turinio 

dalis 

Dorinis ugdymas  
Tikyba (išrinkti ir pabraukti du 

modulius): Katalikybė ir pasaulio 

religijos; Pašaukimai gyvenimui; 

Šventasis Raštas – gyvenimo 

kelionė; Religijos filosofija;  

Meilė ir šeima. 

1  1        

 

Etika 1  1        
Kalbinis ugdymas  

Lenkų (gimtoji) kalba 4  4        
Lietuvių kalba ir literatūra  6  7       

Užsienio kalba (anglų)  (I-oji) 3 3     
Matematika 3 4 3 5       

Gamtamokslinis ugdymas  
Biologija 2 3 2 3       

Fizika 2 3 2 4       
Chemija 2 3 2 3       

Socialinis ugdymas  
Istorija 2 3 2 3       

Geografija 2 3 2 3       



10 

 

  

Meninis ir technologinis ugdymas  
Dailė 2 3 2 3       

Muzika 2 3 2 3       
Teatras 2 3 2 3       

Tekstilė ir apranga 2 3 2 3       
Statyba ir medžio apdirbimas 2 3 2 3       

Taikomasis menas, amatai, dizainas 

ir poligrafija 
2 3 2 3       

Turizmas ir mityba 2 3 2 3       
Kūno kultūros ir sveikatos 

ugdymas 
 

Bendroji kūno kultūra 2  2        
Pasirinkta sporto šaka: krepšinis, 

tinklinis, aerobika, futbolas  

(pabraukti vieną) 

2  2        

Laisvai 

pasirenkamoji 

turinio dalis 

 

 

 
 

Informacinės technologijos 1 2 1 2       
Ekonomika ir verslumas 1  1        

Psichologija 1  1        
Užsienio kalba (rusų) 

(II-oji ar III -oji) 
3 3     

Užsienio kalba (vokiečių) 

(II-oji ar III -oji) 
3 3     

Dalykų moduliai  
Kultūriniai kontekstai 

literatūroje (lenkų k.) 
1 1       

Humanistinės minties raida 

kultūroje (lietuvių k.) 
1 1       

Rašytinių ir sakytinių tekstų 

kūrimas (anglų k.) 
1 1       

Kalbėjimo įgūdžių ugdymas 

(rusų k.) 
1 1       

Uždavinių sprendimo 

praktikumas (matematika) 
1 1       

Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius per savaitę – 32 val. Dalyko modulis 

nėra atskiras dalykas, 1 valanda įskaičiuojama į bendrą valandų skaičių. 

 

Iš viso valandų   
Iš viso dalykų   

SUTINKU: Tėvų ar globėjų parašai                                                                                                                                    Mokinio parašas _____________ 
______________  ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 



11 

 

  

________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, klasė) 
 

 

____________________________________________________________________ 
(namų adresas, telefono numeris) 

 

 

 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 

Direktoriui 

MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

 

20.... m. ............................................. 

 

Vilnius 

                Nuo 20.. m. .......... mėn. .. d. keičiasi mano individualus ugdymo planas. Renkuosi šiuos mokomuosius dalykus ir/ar dalykų modulius, jų kursus, kalbos mokėjimo 

lygius bei atitinkamą valandų skaičių: 

Vidurinio 

ugdymo 

programos 

turinys 

Ugdymo sritys, 

privalomieji, privalomai ir 

laisvai pasirenkamieji 

dalykai 

 

III klasė 

bendrasis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis  

(val. sk.) 

III klasė 

išplėstinis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis  

(val. sk.) 

IV klasė 

bendrasis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis  

(val. sk.) 

IV klasė 

išplėstinis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis 

(val. sk.) 

III klasė 

2019-2020 m. m./2020-2021 m. m. 

IV klasė 

2020-2021  m. m./2021-2022 m. m. 

Bendrasis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis 

Išplėstinis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo  

lygis 

Modulis Bendrasis 

kursas/ 

kalbos  

mokėjimo  

lygis 

Išplėstinis  

kursas/ 

kalbos  

mokėjimo 

 lygis 

Modulis 

Privalomoji 

turinio 

dalis 

Dorinis ugdymas  
Tikyba (išrinkti ir pabraukti du 

modulius): Katalikybė ir pasaulio 

religijos; Pašaukimai gyvenimui; 

Šventasis Raštas – gyvenimo 

kelionė; Religijos filosofija;  

Meilė ir šeima. 

1  1        

 

Etika 1  1        
Kalbinis ugdymas  

Lenkų (gimtoji) kalba 4  4        
Lietuvių kalba ir literatūra  6  7       

Užsienio kalba (anglų)  (I-oji) 3 3     
Matematika 3 4 3 5       

Gamtamokslinis ugdymas  
Biologija 2 3 2 3       

Fizika 2 3 2 4       
Chemija 2 3 2 3       

Socialinis ugdymas  
Istorija 2 3 2 3       

Geografija 2 3 2 3       
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Meninis ir technologinis ugdymas  
Dailė 2 3 2 3       

Muzika 2 3 2 3       
Teatras 2 3 2 3       

Tekstilė ir apranga 2 3 2 3       
Statyba ir medžio apdirbimas 2 3 2 3       

Taikomasis menas, amatai, dizainas 

ir poligrafija 
2 3 2 3       

Turizmas ir mityba 2 3 2 3       
Kūno kultūros ir sveikatos 

ugdymas 
 

Bendroji kūno kultūra 2  2        
Pasirinkta sporto šaka: krepšinis, 

tinklinis, aerobika, futbolas  

(pabraukti vieną) 

2  2        

Laisvai 

pasirenkamoji 

turinio dalis 

 

 

 
 

Informacinės technologijos 1 2 1 2       
Ekonomika ir verslumas 1  1        

Psichologija 1  1        
Užsienio kalba (rusų) 

(II-oji ar III -oji) 
3 3     

Užsienio kalba (vokiečių) 

(II-oji ar III -oji) 
3 3     

Dalykų moduliai  
Kultūriniai kontekstai 

literatūroje (lenkų k.) 
1 1       

Humanistinės minties raida 

kultūroje (lietuvių k.) 
1 1       

Rašytinių ir sakytinių tekstų 

kūrimas (anglų k.) 
1 1       

Kalbėjimo įgūdžių ugdymas 

(rusų k.) 
1 1       

Uždavinių sprendimo 

praktikumas (matematika) 
1 1       

Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius per savaitę – 32 val. Dalyko modulis 

nėra atskiras dalykas, 1 valanda įskaičiuojama į bendrą valandų skaičių. 

 

Iš viso valandų   
Iš viso dalykų   

SUTINKU: Tėvų ar globėjų parašai                                                                                                                                    Mokinio parašas _____________ 
______________  ________________________________________ 

 


