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KONSULTAVIMO SUDARANT
INDIVIDUALŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS PLANĄ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas apibrėžia vidurinio ugdymo programos
mokinių ugdymo krypčių pasirinkimą, mokinių, mokytojų ir administracijos funkcijas sudarant
individualius ugdymo planus.
2. Individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas grindžiamas Gimnazijos nuostatais,
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V- 1309 (2016 m. balandžio 14 d.
įsakymas Nr. V- 325, 2016 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V- 608, 2016 m. birželio 29 d. įsakymas
Nr. V- 610).
3. Mokinio individualaus ugdymo plano tikslas – ugdyti mokinio asmeninę atsakomybę už
mokymąsi, gebėjimą įgyvendinti išsikeltus tikslus.
4. Vidurinio ugdymo programa, t. y. dvejų metų (III-IV gimnazinės klasės) švietimo programa,
kurią baigus ir išlaikius brandos egzaminus įgyjamas vidurinis išsilavinimas.

II SKYRIUS
MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS
5. Vidurinio ugdymo programos mokiniai ugdomi pagal jų individualius ugdymo planus, kuriuos
sudaro privalomieji bendrojo ugdymo dalykai ir mokinio pasirinktas ugdymo turinys. Individualūs
planai gali skirtis dalykais, jų kursais, pasirenkamaisiais dalykais ir moduliais. Individualaus
ugdymo plano forma pateikiama priede
6. Individualaus ugdymo plano forma gali būti keičiama gimnazijos direktoriaus įsakymu.
7. Maksimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius – ne daugiau kaip 35 savaitinės pamokos,
minimalus privalomas mokinio savaitinių pamokų skaičius – 28 savaitinės pamokos.
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8. Mokinys per dvejus metus pasirenka ne mažiau kaip 8 skirtingus dalykus. Pasirenkamieji
bendrojo ugdymo dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.
9. Mokinio, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, privalomieji bendrojo ugdymo dalykai
sudaro ne mažiau kaip 60 procentų viso mokinio pamokų laiko, pasirinktas ugdymo turinys –
pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai, jų kursai, moduliai, kiti pasirenkamieji dalykai,
specialiuosius ugdymosi poreikius tenkinančios pamokos ir kita – apie 40 procentų viso mokinio
pamokų laiko.
10. Bendrojo lavinimo branduolys yra privalomas ir bendras visiems besimokantiems pagal
vidurinio ugdymo programą mokiniams.
11. Branduolį sudaro bendrojo ugdymo dalykų kursai:
11.1. dorinio ugdymo dalykas (tikyba arba etika);
11.2. lietuvių kalba ir literatūra;
11.3. užsienio kalba;
11.4. matematika;
11.5. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno socialinio ugdymo srities (istorijos, geografijos)
dalykas;
11.6. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno gamtamokslinio ugdymo srities (biologijos, fizikos,
chemijos) dalykas;
11.7. mokinio pasirinkto vieno meninio ugdymo srities (muzikos, dailės) dalykas arba vienos iš
technologijų programos krypčių (turizmo ir mitybos, amatų ir dizaino, tekstilės ir aprangos) dalyko
kursas;
11.8. kūno kultūra (bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos mokinio sporto šakos dalyko kursas).
12. Mokiniai laisvai pasirenka papildomus branduolio dalykus.
13. Mokinys dalykų kursų programas renkasi pagal savo poreikius, tačiau bendras savaitinių
pamokų skaičius neturi viršyti mokiniui nustatyto maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus.
14. II gimnazinės klasės mokiniai, besiruošiantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, ir
įgiję pagrindinį išsilavinimą iki rugsėjo 1 d. rašo prašymą gimnazijos direktoriui.

III SKYRIUS
KONSULTAVIMAS SUDARANT MOKINIO INDIVIDUALŲ UGDYMO PLANĄ
15. Mokiniui susidaryti individualų ugdymo planą padeda gimnazijos direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, klasės vadovas, remdamiesi surinkta informacija apie mokinio stiprybes, polinkius,
mokymosi pasiekimus, mokymosi stilių, profesinius siekius.

3

16. Sudarant mokinio individualų vidurinio ugdymo planą mokinių ir jų tėvų konsultavimui
gimnazijoje atliekamos šios veiklos:
16.1. Lapkričio mėn.
Vidurinio ugdymo programos aprašo, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo
gimnazijoje tvarkos sklaida II gimnazinės klasės mokiniams. Atsakingas klasės vadovas.
16.2. Gruodžio mėn.
II gimn. klasės mokinių supažindinimas su AIKOS sistema ir LAMA BPO sistema. Atsakingas
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, informacinio centro darbuotojas.
16.3. Kovo mėn.
II gimn. klasės mokinių ir jų tėvų susirinkimas. Mokinių poreikių nustatymas, individualių ugdymo
planų projektų sudarymas. Atsakingi direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės vadovas.
16.4. Balandžio-gegužės mėn.
II gimn. klasės mokinių individualių ugdymo planų pasirinkimų analizė, korekcija. Atsakingas
direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
16.5. Birželio mėn.
III gimn. klasės mokinių ugdymo plano sudarymas. Atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
16.6. Rugpjūčio 20 d. – rugsėjo 2 d.
Naujai atvykusių mokinių individualių planų derinimas. III gimnazinės klasės mokinių individualių
planų koregavimas ir derinimas. Atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
17. Individualaus ugdymo plano sudarymo ir korekcijos klausimais II – IV klasių mokinius nuolat
konsultuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už vidurinio ugdymo organizavimą.
18. Gimnazijos informaciniame centre teikiamos profesinio švietimo konsultacijos profesijų, studijų
pasirinkimo klausimais, sukaupta naudingos informacijos apie profesijas, karjeros pasirinkimą,
galima atlikti savęs pažinimo testų.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Ši Tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo datos.
20. II gimnazinės klasės mokiniai su Tvarka supažindinami iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
Atsakingas klasės vadovas.
________________________________________

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Karpienė

