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Pabaigus 

pagrindinio ugdymo programą

Kas AŠ esu??? Koks AŠ esu ???

Ko AŠ noriu ??? Ką AŠ galiu ???

Savęs pažinimas –

vertybės, pomėgiai, 
asmeninės savybės, 

įgūdžiai



Sužinok!

Būsima profesija, 
specialybė

Mokymosi sąlygos ir darbas

Perspektyvos darbo rinkoje



Gali padėti sudaryti 

individualų ugdymo planą

Tėvai
Dalykų 

mokytojai
Klasės 

vadovas

Direktorės 
pavaduotojos

Psichologė



Vidurinio ugdymo programa

Trukmė – dveji mokslo metai

III (11) klasė IV (12) klasė



Vidurinio ugdymo programa

privaloma dalis 
(privalomi mokytis 

dalykai ir privalomai 
pasirenkami dalykai)

laisvai pasirenkama 
dalis (pasirenkamieji 

dalykai, dalykų 
kursai)

Programos 
turinį 

sudaro



Individualus ugdymo planas

Mokinys 
parengia 

individualų 
ugdymo planą 

vadovaudamasis

„Pradinio, 
pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 
programų aprašu“

atsižvelgdamas 
į tolesnius 
mokymosi 

planus

gimnazijos 
pasiūlymais



Individualus ugdymo planas

Mokinio pasirinkti dalykai tampa privalomi

Jeigu pasirinkto dalyko programos mokinys 
nebaigia ir nepasiekia joje numatytų 
pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo 

nesimokė.



Dalykų programos kursai

Bendrasis kursas B 

• tai plačiai vartojamos dalyko sąvokos, pagrindiniai 
dėsningumai, svarbiausios idėjos, jų kontekstas ir 
praktinis taikymas, vertybinės nuostatos.

Išplėstinis kursas A 

• tai sąlygų sudarymas pasirengti tolesnėms 
studijoms, savarankiško mokymosi įgūdžiams 
ugdyti, naudotis dalyko žiniomis ir metodais 
sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis.



Privalomi dalykai

Lietuvių kalba,  A kursas

I užsienio kalba (anglų), 

B 2 lygis



Privalomi dalykai

Socialinis ugdymas                                 
(istorija A kursas; geografija A kursas)

Matematika      
B arba A kursas

Gamtamokslinis ugdymas                  
(biologija A kursas 

fizika B kursas  chemija B kursas)



Privalomi dalykai

Dorinis ugdymas                                      
(tikyba arba etika), B kursas

Menai, technologijos                                 
(dailė arba muzika arba                  

technologijos – taikomasis menas, amatai, 
dizainas; statyba ir medžio apdirbimas),           

B kursas

Fizinis ugdymas                                         
(fizinis ugdymas arba krepšinis), B kursas



Neprivalomi dalykai

Informacinės technologijos       
B kursas

Programavimas                     
A kursas

Elektroninė leidyba                
A kursas.



Neprivalomi dalykai

II užsienio kalba (rusų)



Pasirenkamieji dalykai

Pasirenka
mieji 

dalykai     
neturi 
kurso

Ekologija (biologijos 
A kursui pagilinti)

Psichologija

Istorinio dokumento 
analizė (istorijos A 

kursui pagilinti)

Ekonomika



Svarbu žinoti

Pasirinktų dalykų skaičius mokinio 
individualiame plane turi būti ne mažesnis nei 8

Minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28

Maksimalus pamokų skaičius per savaitę – 35 



Individualaus ugdymo plano 

keitimo tvarka

Norėdamas pereiti iš vieno programos kurso į 
kitą mokinys rašo prašymą gimnazijos direktorei

Keisti programos kursą mokinys gali, atsiskaitęs 
(išlaikęs įskaitą) iš to dalyko kurso ar dalyko 
programos kursų skirtumo

Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos 
bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio 
kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia



Individualaus ugdymo plano 

keitimo tvarka

Įskaitos organizuojamos likus 10 dienų iki  
pusmečių pabaigos

Keisti programos kursą mokinys gali 
kiekvieno pusmečio pabaigoje



Individualaus ugdymo plano 

keitimo tvarka

Norėdamas pereiti iš vieno dalyko programos 
į kito dalyko programą mokinys rašo prašymą 
gimnazijos direktorei

Pereidamas iš vieno dalyko programos į kito 
dalyko programą mokinys laiko dalyko įskaitą

Keisti dalyko programą mokinys gali 
kiekvieno pusmečio pabaigoje



Individualaus ugdymo plano 

keitimo tvarka

Mokiniui keičiant dalykus, programos 
kursus pusmečių pabaigoje, bendras 

gimnazijos tvarkaraštis 
nekoreguojamas.



Pastabos

Individualius ugdymo planus mokiniai
turi pateikti klasės vadovui iki 

balandžio 22 d.

Klasės vadovai auklėtinių individualius 
ugdymo planus turi pateikti 

pavaduotojai iki balandžio 29 d.



Sėkmės!

Individualaus ugdymo 
plano parengimas 
padeda išmokti 

planuoti savo karjerą.

Gyvenimo kelias mums 
visiems padovanotas, 

bet nueiti jį reikia 
patiems.


