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SIDABRAVO GIMNAZIJOS KONSULTAVIMO SUDARANT MOKINIO 

INDIVIDUALŲ  

VIDURINIO UGDYMO PLANĄ TVARKA 

 

Individualaus ugdymo plano sudarymas – pasiruošimo reikalaujantis, nuoseklus, visų 

bendruomenės narių pastangų reikalaujantis darbas. Siekiant padėti vidurinio ugdymo programą 

pasirinkusiems mokiniams priimti motyvuotą sprendimą dėl tinkamumo pasirinktai mokymosi 

krypčiai, gimnazijoje kasmet sudaroma ugdymo karjerai koordinacinė darbo grupė, kuri 

bendradarbiauja su profesinį informavimą ir konsultavimą teikiančia įstaiga rajone, planuoja 

gimnazijos profesinio informavimo ir karjeros ugdymo veiklą, padedančią mokiniams formuoti 

savo profesinę karjerą, sudarydama galimybę kiekvienam mokiniui rinktis savo gabumus, 

polinkius ir poreikius atitinkantį mokymosi ar veiklos kelią. Informacija apie individualaus 

ugdymo plano sudarymo veiksmus gimnazijos bendruomenei turi būti pateikta aiškiai ir 

suprantamai, todėl supažindinimas su veiksmais atliekamas pakopomis, nuosekliai pereinant iš 

vieno etapo į kitą. 

1. 1g klasės mokiniams organizuojamos valandėlės supažindinančios su darbo rinka, 

profesijomis, tolimesnio mokymosi galimybėmis, profesinio informavimo šaltiniais“ 

(klasės auklėtojai, karjeros ugdymo konsultantė). 

2. 2g klasės mokiniams organizuojama speciali konsultacinė pagalba: 

 Lapkričio mėn. – vidurinio ugdymo programos aprašo sklaida 2g klasių mokiniams ir 

auklėtojams; 2g klasės mokinių supažindinimas su AIKOS sistema ir LAMA BPO  

(pavaduotoja ugdymui, karjeros ugdymo konsultantė ). 

 Gruodžio-sausio mėn. – 2g kl. mokinių ir jų tėvų susirinkimas „Mokymosi pagal 

vidurinio ugdymo programą galimybės“ (klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui). 

 Sausio-gegužės mėn. – 2g klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimas dėl individualaus 

ugdymo plano sudarymo. 

 Vasario mėn. – 2g klasės mokinių individualiųjų planų pasirinkimų projektų sudarymas 

(klasių auklėtojai, pavaduotoja ugdymui). 

 Kovo mėn. – 2g klasės mokinių individualių planų pasirinkimų analizė, korekcijos 

(pavaduotoja ugdymui). 

 Balandžio mėn. – 2g kl. mokinių individualių vidurinio ugdymo planų sudarymas 

(pavaduotoja ugdymui). 

 Gegužės mėn. – 3g klasės ugdymo plano sudarymas. 

3. Pirmą mokslo metų savaitę mokiniai gali koreguoti savo individualų ugdymo planą 

derindami su pavaduotoja ugdymui. 

4.  Profesinio švietimo konsultacijos: 

 Karjeros ugdymo centre teikiamos ugdymo karjerai paslaugos: profesijų, studijų 

pasirinkimo informacinių tinklalapių katalogas, sukaupta medžiaga apie profesijas. 

5. Individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais 2g klasės mokinius nuolat konsultuoja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už vidurinio ugdymo organizavimą, klasių 

auklėtojai, karjeros ugdymo konsultantė, dalykų mokytojai. 
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Ugdymo sritys, dalykai 

Minimalus  

pamokų 

skaičius 

 privalomajam  

turiniui 

Bendrasis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis 

(3g / 4g kl.) 

Išplėstinis 

kursas/  

kalbos 

mokėjimo 

lygis 

(3g / 4g kl.) 

Mokinio 

pasirinktas 

kursas ir 

pam. skaičius 

per dvejus metus 

Dorinis ugdymas  2    

Tikyba  2 -  

Etika  2 -  

Lietuvių kalba ir literatūra 8 8 10  

Užsienio kalba (anglų k. )  6 B1 6 B2   6  

Užsienio kalba (prancūzų k.)  B1 6 B2 6  

Užsienio kalba (rusų k.)  B1 6 B2 6  

Socialinis ugdymas:  4    

Istorija   4 6  

Geografija   4 6  

Integruotas socialinių mokslų 

kursas 

 4   

Matematika  6 6 9  

Informacinės technologijos   2 4  

Gamtamokslinis ugdymas:  4    

Biologija  4 6  

Fizika   4 7  

Chemija  4 6  

  2 / 2   

Meninis ugdymas ir 

technologijos  

4    

Dailė  4 6  

Muzika  4 6  

     

Technologijos:     

Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas 

 4 6  

Tekstilė ir apranga  4 6  

Kūno kultūra  4 - 6    

Bendroji  kūno kultūra  4 / 6 8  

Pasirinkta sporto šaka (aerobika)  4 / 6   

Pasirinkta sporto šaka (krepšinis)  4 / 6   

Pasirinkta sporto šaka (tinklinis)  4 / 6   

Žmogaus sauga (integruojama) 0,5 0,5 0,5  

Pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai 

    

Braižyba  2   



Brandos darbas 0,5    

Teisės pagrindai  2   

Ekonomika ir verslumas  2   

Karjeros ugdymas  2   

Lietuvių k. modulis „Raštingumo 

įgūdžių įtvirtinimas“ 

 2   

Lietuvių k. modulis „Teksto 

kūrimo metodika ir raštingumo 

įtvirtinimas“  

 2   

Matematikos „Realaus turinio 

uždaviniai matematikos 

egzamine“  

 2   

Istorijos mod. „Žmogus ir kultūra 

XIX-XX a.“ 

 2   

Anglų kalbos modulis „Anglų 

kalbos vartojimo, rašymo, 

skaitymo, klausymo įgūdžių 

įtvirtinimas“ 

 2   

Prancūzų kalbos modulis 

„Veiksmažodžių asmenavimo 

ypatumai. Laikų sistema“ 

 2   

Biologijos modulis  „Žmogus ir 

jo sveikata“ 

 2   

Chemijos modulis  „Kokybinių ir 

kiekybinių skaičiavimo uždavinių 

taikymas chemijoje“ 

 2   

Fizikos „Mokymosi turinio 

kūrimas „aktyvioms“ pamokoms, 

pritaikytoms demonstruoti 

interaktyvioje lentoje“  

 2   

Informacinių technologijų „C++ 

PROJEKTAI“ 

 2   

Matematikos „Planimetrija ir 

erdvės geometrija“ „Funkcijos“ 

 2   

Minimal. mokinio privalomų 

pam. skaičius per savaitę 

28 pamokos  

per savaitę 

Maksimalus mokinio pamokų 

skaičius 

35 pamokos  

per savaitę 

Neformalus švietimas 6 valandos  

 

Mokinio parašas                                                                                                   

 

Tėvų parašas                                                                                                       

 

  

                                                                                                                    


