
 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo  

kunigaikščio Algirdo gimnazijos direktoriaus 

2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-207 

 

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO 

GIMNAZIJOS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos (toliau – 

Gimnazija) vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo ministro patvirtintu Vidurinio ugdymo 

programos aprašu bei Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis. 

2. Aprašas nustato vidurinio ugdymo programos tikslą, uždavinius, sandarą, jos vykdymo 

nuostatas ir mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo principus. 

3. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Aprašu, Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Gimnazijos ugdymo planu, kitais, Gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais, teisės aktais. 

4. Vidurinio ugdymo programa sudaroma dvejiems mokslo metams. 

 

II. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Vidurinio ugdymo programos tikslas –  brandinti dvasines, intelektualines ir fizines 

asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą, įgijusį bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, 

būtinų sėkmingai socialinei integracijai, profesinei veiklai ir mokymuisi visą gyvenimą asmenį. 

6. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo  uždaviniai:                            

6.1. atliepiant kiekvieno mokinio mokymosi poreikius, užtikrinti dalykų programų 

pasirinkimo įvairovę;                       

6.2. priartinant bendrojo ugdymo turinį prie gyvenimo aktualijų, ugdyti mokymuisi visą 

gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas – žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą; 

6.3. suartinant bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą, sudaryti galimybes kiekvienam 

mokiniui rinktis tolesnę mokymosi, studijų ar veiklos kryptį, atitinkančią jo siekius.  

 

III. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS SANDARA 

 

7. Vidurinio ugdymo programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo 

dalykai. Įvairių mokymosi poreikių ir polinkių turintiems mokiniams sudaromos galimybės rinktis 

skirtingo sudėtingumo dalykų kursų/lygių programas, modulius. 

8. Galimi du skirtingi to paties dalyko kursai – bendrasis ir išplėstinis: 

8.1. dalyko bendrojo kurso programa padeda mokiniui toliau plėtoti pagrindinio ugdymo 

programoje įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, nukreiptas į bendrąjį raštingumą, 

reikalingą kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui: ugdomi gebėjimai apibendrinti, planuoti, 

argumentuoti, paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus, vertinti reiškinius, procesus, produktus. 

Dalyko bendrojo kurso turinio apimtį sudaro plačiai vartojamos dalyko sąvokos, pagrindiniai 

dėsningumai, svarbiausios idėjas, jų kontekstas ir praktinis taikymas, vertybinės nuostatos; 

8.2. dalyko išplėstinio kurso programa padeda mokiniui toliau plėtoti pagrindinio ugdymo 

programoje įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, reikalingas pasirengti tolesnėms studijoms 

ir būsimai  profesinei veiklai: ugdomi gebėjimai mąstyti kompleksiškai (apibendrinti, planuoti, 

argumentuoti, spręsti problemas, vertinti remiantis įvairiais kontekstais ir požiūriais) ir kūrybiškai 

(kelti hipotezes, kurti idėjas ir jas įgyvendinti). Dalyko išplėstinio kurso turinio apimtis sudaro 



 

   

 

sąlygas mokinių savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti, naudotis dalyko žiniomis ir metodais 

sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis. 

9. Užsienio kalbų 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 nustatomi naudojantis centralizuotai parengtais lygio nustatymo testais. 

10. Mokiniai Gimnazijoje ugdomi pagal jų individualius ugdymo planus, kuriuos sudaro 

privalomieji bendrojo ugdymo dalykai ir mokinio pasirinktas ugdymo turinys. Mokinių individualūs 

ugdymo planai skiriasi priklausomai nuo mokinio planuojamos tolimesnio mokymosi, studijų ar 

veiklos krypties. Individualaus ugdymo plano forma pateikiama 1 priede. 

 

IV. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

11. Maksimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius – 32 pamokos, minimalus mokinio 

savaitinių pamokų skaičius – 28 pamokos. 

12. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 8 bendrojo ugdymo dalykų. 

Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

13. Gimnazija mokiniams siūlo (detali pasiūla 1 priede): 

13.1. bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų programas; 

13.2. trijų užsienio kalbų kursus, atitinkančius nustatytus mokinių užsienio kalbų mokėjimo 

lygius; 

13.3. keturių meninio ugdymo srities dalykų programas; 

13.4. keturis technologijų programos krypties kursus; 

13.4. devynias pasirenkamųjų dalykų programas; 

13.5. septynias dalykų modulių programas; 

13.6. ugdymą karjerai, integruotą į mokomųjų dalykų programų turinį, neformaliojo 

švietimo veiklas ir klasės vadovo darbą. 

14. Siekiama, kad vienoje laikinojoje grupėje mokytųsi tą pačią bendrojo ugdymo dalyko 

kurso programą, dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką pasirinkę mokiniai. Nesant galimybės 

sudaryti atskirų laikinųjų grupių, mokiniai, pasirinkę to paties bendrojo ugdymo dalyko skirtingus 

programos kursus (bendrąjį ar išplėstinį), mokomi vienoje grupėje.  

15. Užsienio kalbų ugdymas organizuojamas laikinosiose grupėse, kuriose visi arba 

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

16. Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų 

Bendrąsias programas tvirtina Švietimo ir mokslo ministras. 

17. Kitų Gimnazijos siūlomų pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programas, nesant 

Švietimo ir mokslo ministro patvirtintųjų, rengia Gimnazijos mokytojai atsižvelgdami į mokinių 

poreikius ir įgyvendinimo galimybes, jas įsakymu tvirtina Gimnazijos vadovas. 

 

V. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO PRINCIPAI 

 

           18. Mokiniai ugdomi pagal jų individualius ugdymo planus, kuriuos sudaro privalomieji 

bendrojo ugdymo dalykai ir mokinio pasirinktas ugdymo turinys. 

           19. Mokiniui privalomieji bendrojo ugdymo dalykų kursai: 

           19.1. dorinio ugdymo (etika arba katalikų tikyba); 

           19.2. lietuvių kalbos ir literatūros;  

           19.3. užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų); 

           19.4. matematikos; 

           19.5. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno socialinio ugdymo srities dalyko kurso; 

19.6. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno gamtamokslinio ugdymo srities dalyko kurso; 

19.7. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno meninio ugdymo srities dalyko arba vieno iš 

technologijų programos krypčių kurso; 



 

   

 

19.8. bendrosios kūno kultūros ar pasirinktos sporto šakos kurso. 

20. Mokinys dalykų kurso programas renkasi pagal savo poreikius, tačiau bendras savaitinių 

pamokų skaičius neturi viršyti mokiniui nustatyto maksimalaus  savaitinių pamokų skaičiaus.  

21. Mokiniui susidaryti individualų ugdymo planą padeda Gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, specialistas, atsakingas už profesinio orientavimo veiklos koordinavimą 

Gimnazijoje, Gimnazijos psichologas, socialinis pedagogas, klasės vadovas, 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. Mokinių ir jų tėvų konsultavimas vykdomas Gimnazijoje 

nustatyta tvarka. 

22. Mokinio individualus planas raštu suderinamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) 

ir klasės vadovu. 

 

VI. DALYKO, DALYKO KURSO/LYGIO AR MODULIO KEITIMAS 

 

23. Gimnazija sudaro galimybę mokiniui atsisakyti/keisti individualaus ugdymo plano 

dalykus, jų kursus/lygius ar dalykų modulius nepažeidžiant Aprašo reikalavimų. 

24. Mokiniai, norintys mokytis IIIG klasėje, dalykus, dalykų kursus ir modulius pasirenka 

iki rugpjūčio 31 dienos. Šiems mokiniams savo pasirinkimus leidžiama koreguoti iki datos, 

nurodytos konkrečių mokslo metų Gimnazijos ugdymo plane . IVG klasės mokiniai dalykus, dalykų 

kursus ir modulius gali keisti iki datos, nurodytos konkrečių mokslo metų Gimnazijos ugdymo 

plane.  

25. Mokinys, norintis keisti dalyką, dalyko kursą ar modulį, privalo: 

25.1. savo apsisprendimą suderinti su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, atitinkamų dalykų 

mokytojais, klasės vadovu; 

25.2. nurodant  apsisprendimo   motyvus parašyti prašymą (2 priedas) Gimnazijos 

direktoriui; 

25.3. atsiskaityti (išlaikyti įskaitą) iš naujai pasirinkto dalyko ar dalyko kurso/lygio 

skirtumo:  

25.3.1. jei įskaita išlaikoma pusmečio pabaigoje, įvertinimas laikomas pusmečio įvertinimu;  

25.3.2. mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina 

turimas išplėstinio kurso įvertinimas, laikyti įskaitos nereikia;  

25.3.3. mokinys įskaitai rengiasi savarankiškai, gali konsultuotis su dalyko mokytoju; 

25.3.4. įskaitą vykdo Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirta komisija; 

25.3.5. įskaitos užduotis ruošia dalyko mokantis mokytojas, kuris, ištaisęs mokinio darbą, 

pildo įskaitos lapą (3 priedas), jį perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui;  

25.3.6. gavus teigiamą įskaitos įvertinimą koreguojamas individualus mokinio ugdymosi 

planas. 

26. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui apie mokinio individualaus ugdymo plano keitimus 

informuotas mokytojas (įvedami duomenys elektroninio dienyno meniu skiltyje „Mokinių 

dokumentai“ – „Grupės / kurso keitimas“) koreguoja informaciją elektroniniame dienyne: 

26.1. atitinkamai išbraukia/įtraukia mokinį iš/į elektroninio dienyno grupės sąrašą; 

26.2. įskaitos įvertinimą fiksuoja jos vykdymo dieną naudodamas sistemoje pateikiamą 

įvertinimų tipą „Įskaita“, tekstiniame lauke „Klasės darbas“ papildomai nurodo, už kokį laikotarpį 

mokinys atsiskaito: „Vardenio Pavardenio įskaita už biologijos (A) IIIG klasės programą.“, 

„Vardenio Pavardenio įskaita už anglų kalbos (B2) IIIG klasės I pusmečio programą.“  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27. Su Aprašo nuostatomis iki einamųjų metų kovo 30 d. IIG klasės mokinius pasirašytinai 

(saugaus elgesio instruktažų lape) supažindina direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

_______________



 

 

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO GIMNAZIJOS 
 

IIIG-IVG klasės mokinio (-ės)_____________________________________________ 
 

Individualus ugdymo(si) planas 
 

.................................... m. m.,  ...................................... m. m. 

Dalykai 

 

Privalomas sav. val.  skaičius 

per 2 metus 

Pasirinkti dalykai ir val. skaičius  

per 2 metus 

Pastabos Bendrasis 

kursas/kalbos 

mokėjimo lygis 

Išplėstinis 

kursas/kalbos 

mokėjimo lygis 

IIIG kl. 

val. sk./kursas 

IVG kl. 

val. sk./kursas 

Dorinis ugdymas: 
Privaloma pasirinkti 1 

dalyką 
Tikyba 2 -   

Etika 2 -   

Lietuvių kalba ir literatūra 8 10   Privaloma 

Užsienio kalba: 
Privaloma pasirinkti ne 

mažiau vieno dalyko 
Anglų 6 6   

Vokiečių 6 6   

Rusų 6 6    

Socialinis ugdymas: 
Privaloma pasirinkti ne 

mažiau vieno dalyko 
Istorija 4 6   

Geografija 4 6   

Matematika 6 9   Privaloma 

Gamtamokslinis ugdymas: 

Privaloma pasirinkti ne 

mažiau vieno dalyko 

Biologija 4 6   

Fizika 4 7   

Chemija 4 6   

Menai ir technologijos 

Privaloma pasirinkti ne 

mažiau vieno dalyko 

Dailė 4 6   

Muzika 4 6   

Teatras 4 6   

Šokis 4 6   

Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba 4 6   

Tekstilė ir apranga 4 6   



 

   

 

 

Papildomi paaiškinimai: 

1. Mokinys per dvejus metus privalo mokytis ne mažiau 8 skirtingų dalykų.  

2. Minimalus savaitinių pamokų skaičius – 28, maksimalus – 32 pamokos. 

3. Mokinys bendruosius ir išplėstinius kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau bendras savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti maksimalaus (32) savaitinių pamokų 

skaičiaus. 
 

Aš, ___________________________________________ , esu supažinęs (-usi) su Vidurinio ugdymo programos aprašu, Vidurinio ugdymo programos dalyko, 

dalyko programos kurso pasirinkimo ir keitimo tvarka bei įsipareigoju mokytis pagal šį mano sudarytą individualųjį ugdymo planą. 

 

 

__________________________________________  ______________________________________________  ________________________________________ 
                   (Mokinio vardas, pavardė, parašas)                                        (Vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė, parašas)                                  (Klasės vadovo vardas, pavardė, parašas)

 Statyba ir medžio apdirbimas 4 6   

Turizmas ir mityba 4 6   

Kūno kultūra     

Privaloma pasirinkti ne 

mažiau vieno dalyko 

Bendroji kūno kultūra 4 6   

Tinklinis 4 -   

Futbolas 4 -   

Krepšinis 4 -   

Pasirenkamieji dalykai: 

Informacinės technologijos 2 4   

Pasirenkamieji dalykai 

nėra privalomi, jų 

rinktis nebūtina. 

Trečioji užsienio kalba (prancūzų) 2  

Psichologija 2  

Etninė kultūra 2  

Retorika  2  

Grafinis dizainas 2  

Ekologija 2  

Turizmo geografija 2  

Žurnalistikos pagrindai 2  

Dalykų moduliai: 

Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba  1  

Moduliai į dalykų 

skaičių neįskaičiuojami, 

sumuojamos tik 

moduliams skirtos 

valandos 

Literatūrinio rašinio rašymas 1  

"Write right" (B2) (anglų kalba) 1  

Kalbėjimo ir klausymo įgūdžių tobulinimas (B1) (anglų 

kalba) 

1  

Politologijos pagrindai (istorija)                                                                                        1  

Erdvinė geometrija (matematika) 1  

Funkcijos (matematika) 1  



 

 

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

 

_______________________________ 

 (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio  

Algirdo gimnazijos direktoriui 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

_______________ 

(data) 

 

 

 

Prašau leisti man atsisakyti mokytis pasirinkto individualiojo ugdymo plano dalyko:  

 

_________________________________ . 
                              (dalyko pavadinimas) 

 

Paaiškinimas _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________  ______________________ 
                                (v., pavardė)                           (parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

 

_______________________________ 

 (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio  

Algirdo gimnazijos direktoriui 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

_______________ 

(data) 

 

 

 

Prašau leisti keisti mano individualųjį ugdymo planą papildant jį _____________________ 
                                                  (dalyko programos pavadinimas) 

programa. 

Paaiškinimas _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________  ______________________ 
                                (v., pavardė)                           (parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

 

_______________________________ 

 (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio  

Algirdo gimnazijos direktoriui 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

_______________ 

(data) 

 

 

 

Prašau leisti man keisti individualiojo ugdymo plano dalyko _________________________ 
                     (dalyko pavadinimas)  

kursą/lygį iš _________________ į ______________ . 
 (lygis/kursas, kurio atsisakoma)     (pasirenkamas lygis/kursas) 

Paaiškinimas _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________  ______________________ 
                                (v., pavardė)                           (parašas) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

   

 

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo  

3 priedas 

 

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO 

GIMNAZIJOS MOKINIO, BESIMOKANČIO PAGAL VIDURINIO UGDYMO 

PROGRAMĄ IR KEIČIANČIO INDIVIDUALŲJĮ UGDYMO(SI) PLANĄ, 
 

Į S K A I T O S   L A P A S 

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

 

Mokinys(ė) ............................................................................... .............. pradeda mokytis  
                                                                  (vardas, pavardė)                                      (klasė) 

 

.............................................. dalyko ............................................. nuo ....................................... . 
           (dalyko pavadinimas)                               (dalyko kursas, lygis)                                       (data) 

 

 

Mokinys(ė) ............................................................................... direktoriaus įsakymu Nr.  

........... ........................................ laikė ......................................................................... įskaitą. 
                    (įskaitos laikymo data)                                     (dalyko pavadinimas, kursas) 

  

 

Įskaitos įvertinimas ................................................................................................................. 

 

 

Pastabos......................................................................................................................................

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

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

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

 

 

Įskaitos vykdymo ir vertinimo komisija: 

 

Komisijos pirmininkas .......................................... ............................. .................................................. 
                                               (vardas, pavardė)                       (parašas)                                        (pareigos)  

 

Vertintojas                    .......................................... ............................. ................................................. 
                                                (vardas, pavardė)                      (parašas)                                        (pareigos)  

 

Vykdytojas                   .......................................... ............................. ................................................. 
                                                (vardas, pavardė)                      (parašas)                                        (pareigos)  

 

 

SUDERINTA 
 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ..................................... ................................................................ 
                                                                                     (parašas)                                      (vardas, pavardė) 

 

Klasės vadovas                ....................................... ............................................................... 
                                                                                      (parašas)                                      (vardas, pavardė) 

 

 

 


