
 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS 

NUOSTATOS  
  

47. Vidurinio ugdymo programoje:   

47.1. naujai priimtiems mokiniams III g. klasėje skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis; 

47.2. gimnazija II g. klasėje II pusmetį informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie 

teikiamas ugdymo turinio pasirinkimo galimybes ir padeda mokiniams susidaryti individualius 

ugdymosi planus dvejiems metams iki vasaros atostogų; planus leidžiama koreguoti pirmąsias dvi 

rugsėjo savaites;  

47.3. mokiniai renkasi dalykų programų kursus, gimnazijos siūlomus 

pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius;   

47.4. III–IV g. klasių mokiniai per 2 metus gali mokytis ne mažiau 

kaip 8 ir ne daugiau 13 dalykų kartu su pasirenkamaisiais dalykais;  

47.5. gimnazija gali iki dešimties procentų dalykui skirtų pamokų 

organizuoti ne pamokų forma  

47.6. pagal vidurinio ugdymo programą besimokančio mokinio 

individualus ugdymo planas gali būti keičiamas po pirmojo (sausio mėnesį) ir antrojo 

(rugsėjo mėnesį) vidurinio ugdymo programos pusmečių. Išimties atvejais individualaus 

ugdymo plano dalyko kursas gali būti keičiamas (iš aukštesnio į žemesnį) po trečiojo 

vidurinio ugdymo programos pusmečio (sausio mėnesį);  

47.7. keičiant dalyko programą ar dalyko kursą, mokinys likviduoja 

programos (kurso) skirtumus;  

47.8. jei mokinys atsisako mokytis pasirenkamojo dalyko ar dalyko 

modulio nepabaigęs programos, šis dalykas neįskaitomas į dalykų sąrašą;   

47.9. siekiant diferencijuoti ugdymą gali būti sudaromos tokios 

laikinosios grupės:   

47.9.1. anglų, vokiečių, rusų kalbų kursų programas Europos Tarybos siūlomam 

B1  ir B2  

kalbos mokėjimo lygiui siekti;  

47.9.2. muzikos ir dailės bendrąjį ir išplėstinį kursus, muzikos kūrimo kompiuteriu, 

drabužių  

modeliavimo ir siuvimo programas;  

47.9.3. fizinį ugdymą, aerobiką, krepšinį ir rankinį;   

47.10. III–IV g. klasių mokiniams siūlomi dalykų moduliai: „Teksto 

kūrimo ir raštingumo įgūdžių gilinimas“, “Žanro diktuojama kalbos specifika“, „Anglų 

kalbos vartojimas akademiniame kontekste“, “Akademinis rašymas“, „Darbas su istorijos 

šaltiniais“, „Lygtys, nelygybės ir jų sistemos“, „Kompiuterinė braižyba“ „Žmogaus 

ekologija“, „Džiazo muzikos raida“;   

47.11. gimnazija siūlo psichologijos, estetikos, ekonomikos, 

braižybos, akademinio piešimo, prancūzų ir lotynų kalbų pasirenkamuosius dalykus III–IV 

g. klasių mokiniams;  

47.12. dorinį ugdymo dalyką (tikybą arba etiką) mokiniai renkasi 

savarankiškai. Siekiant užtikrinti dalyko mokymosi programos tęstinumą ir nuoseklumą 

rekomenduojama rinktis etiką ar tikybą dvejiems mokslo metams;  

47.13. užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, 

orientuotais į Europos Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. 

Mokiniams rekomenduojama rinktis tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka 

jų užsienio kalbų pasiekimus. Mokinių užsienio kalbų pasiekimai gimnazijoje nustatomi 
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centralizuotai parengtais lygio nustatymo testais, pateikiamais per duomenų perdavimo 

sistemą KELTAS;   

47.14. mokiniai renkasi vieną iš siūlomų menų programų (dailės, 

muzikos, teatro, šokio), integruotą menų (grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos 

technologijų, kino ir vaizduojamojo meno, fotografijos) ar integruotą menų ir technologijų 

kurso programą paruoštą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

parengtas rekomendacijas;  

47.15. mokiniai, pasirinkę bendrąjį menų dalyko kursą, meninei 

raiškai gali skirti po vieną savaitinę pamoką iš dalykui skiriamų pamokų, pasirinkusieji 

išplėstinį kursą – dvi savaitines pamokas to paties dalyko meninei raiškai;   

47.16. mokiniams sudaroma galimybė rinktis technologijų bendrąją 

bei drabužių dizaino, taikomojo meno programas;  

47.17. specialiosiose medicininio fizinio pajėgumo grupėse ugdymas 

organizuojamas bendruosiuose ugdymo planuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;  

47.18. informacinių technologijų kursas yra pasirenkamasis;   

mokiniams, nesimokiusiems kurių nors dalykų, sudaromos sąlygos žinių skirtumui likviduoti, 

skiriant valandas individualioms ar grupinėms konsultacijoms iš valandų, skirtų mokinio 

ugdymo poreikiams tenkinti, arba valandų finansuojamų iš pajamų už gimnazijos teikiamas 

paslaugas.  

ANTRASIS SKIRSNIS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VALANDŲ PASKIRSTYMAS  
  

48. Vidurinio ugdymo programos dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per 

savaitę Bendrajai, gimnazijos meninio ir kultūrinio ugdymo programoms įgyvendinti mokant 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma);  

III gimnazijos klasė (III mt klasė 22 mokiniai, III dt klasė – 29 mokiniai):  

  

                                

Dalykai  

Savaitinių valandų ir mokinių skaičius  Iš viso 

valandų  
Bendrasis kursas  Išplėstinis kursas  Modulių 

valandos  

Tikyba  1 (29)          1  

Etika  1 (22)          1  

Lietuvių kalba ir literatūra      5 (22)  5 (29)  1* (10)  10 (+1*)  

1–oji užsienio kalba (anglų)   B2-4 (11)  B2-4 (11)  B2-4 (14)  B2-4 (15)  1* (11)  16 (+1*)  

Istorija  2 (16)      3 (15)  1* (12)  5 (+1*)   

Geografija  2 (19)          2   

Matematika  3 (12)    4 (20)  4 (18)  1* (29)  11 (+1*)  

Informacinės technologijos      2 (8)  2 (15)  1* (9)  4 (+1*)   

Biologija  2 (8)    3 (24)    1* (24)  5 (+1*)   

Fizika  2 (6)    3 (10)      5   

Chemija  2 (12)     3 (17)       5   

Muzika  2 (7)        1* (5)   2 (+1)  

Dailė  2 (10)    3 (9)       5   

Teatras  2 (8)           2   

Technologijos  2 (11)           2  

Fizinis ugdymas  2 (22)  2 (29)         4  
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Pasirenkamieji dalykai:   

Ekonomika  1* (27)           1*  

Akademinis piešimas  2* (5)             2 *  

Estetika  1* (22)   1* (29)         2*  

Psichologija  1* (18)           1*  

Braižyba  1* (10)           1*  

Konsultacijos  4*           4*  

Neformalusis švietimas:   

Mišrus choras  2 (50)           2**  

Teatras   2 (7)           2**  

Iš viso privalomų valandų skaičius dviem klasėms (1)   80  

Iš viso panaudota valandų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti (2)   18*  

Iš viso panaudota neformaliojo mokinių švietimo valandų (3)   4**  

Iš viso valandų dviem klasėms (1,2,3)  102  

* valandos, skirtos vaiko ugdymosi 

poreikiams tenkinti; ** valandos, skirtos neformaliajam 

mokinių švietimui.  

  

  

IV gimnazijos klasė (IV j klasė 23 mokiniai, IV t klasė – 26 mokiniai):  

  

                                

Dalykai  

Savaitinių valandų ir mokinių skaičius  Iš viso 

valandų  

  Bendrasis kursas  Išplėstinis kursas  Modulių 

valandos  

Tikyba  1 (24)           1  

Etika  1  (25)          1  

Lietuvių kalba ir literatūra      5 (26)  5 (23)  1* (20)  10 (+1*)   

1–oji užsienio kalba (anglų)   B2- 4 (11)  B2- 4 (12)  B2-4 (13)  B2-4 (13)  1*  (11)  16 (+1*)   

Istorija  2 (15)      3 (24)  1* (12)  5 (+1*)   

Geografija        3 (10)    3   

Matematika  3 (9)    5 (20)  5 (10)  2*  

(20+22)  

13 (+2*)   

Informacinės technologijos  1 (5)    2 (10)  2 (15)    5   

Biologija      3 (19)    1* (17)  3 (+1*)   

Fizika  2 (9)    4 (6)      6   

Chemija  2 (12)      3 (13)      5   

Muzika  2 (7)          2   

Dailė  2 (9)      3 (9)      5   

Teatras  2 (10)          2   

Technologijos  2 (14)          2   

Fizinis ugdymas  2 (26)  2 (23)        4   

Pasirenkamieji dalykai:   

Ekonomika  1* (27)          1*   

Akademinis piešimas  Su III kl.            
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Estetika  1* (23)   1* (26)        2*   

Psichologija  1* (8)          1*   

Konsultacijos  5*          5*   

Neformalusis švietimas:   

Gitaros ansamblis  2** (21)          2**   

Mišrus choras  2** (50)          2**   

Iš viso privalomų valandų skaičius dviem klasėms (1)  83   

Iš viso panaudota valandų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti (2)  15*  

Iš viso panaudota neformaliojo mokinių švietimo valandų (3)  4**  

Iš viso valandų dviem klasėms (1,2,3)  102   

* valandos, skirtos vaiko ugdymosi 

poreikiams tenkinti; ** valandos, skirtos neformaliajam 

mokinių švietimui.  

 


