
I DALIS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

I. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. 

įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930; 2011, Nr. 97-4599), Mokymosi pagal formaliojo 

švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašu. 

 2. Gimnazija mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro 

sąlygas įgyvendinti individualų ugdymo planą, sudarytą pagal mokinio poreikius ir gimnazijos 

galimybes vadovaujant konsultantui, direktoriaus pavaduotojui, kad mokinys pagilintų ir praplėstų 

pasirinktų sričių žinias, gebėjimus bei kompetencijas, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų 

tolesnį mokymąsi individualaus mokinio ugdymo plano forma, (4 lentelė pridedama). 

 3. Mokiniui, besimokančiam savarankišku organizavimo būdu (pavienio mokymosi 

forma), individualioms konstitucijoms skiriama iki 15 proc. Bendrųjų ugdymo planų 137 p. 

nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus. 

 4. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama ugdymo turinį pagal Vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas skiria: 

 4.1. iki 10 procentų dalykui skirtų pamokų organizuoja ne pamokų forma; 

 4.2. organizuoja dalykų srautines paskaitas; 

 4.3. Vidurinio ugdymo programą įgyvendina per dalykų modulius; 

 4.4. integruoja dalykų turinį, diferencijuoja ugdymą; 

 4.5. siūlo mokiniams rinktis jų polinkius, interesus atitinkančius pasirenkamuosius 

dalykus. 

 5. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniams siekti asmeninės ir pilietinės brandos ir ugdyti 

gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus, naudodama pamokas, skirtas mokinių 

poreikiams tenkinti: 

 5.1. savarankiškai užsiimti gimnazijos socialinės veiklos tvarkoje siūloma socialine-

pilietine ar visuomenei naudinga veikla (2 lentelė pridedama); 

 5.2. per karjeros specialistą, dirbantį gimnazijoje ir dalykų mokytojus, klasių 

auklėtojus susipažinti su profesinės veiklos įvairove ir rinkimosi galimybėmis, planuoti savo tolesnį 

mokymąsi ir darbinę veiklą (karjerą); 

 5.3. rengti ir įgyvendinti projektus, brandos darbus; 

 5.4. formuoti savo pasiekimų aplankus, kuriuose kaupiami mokinių pažangos ir 

pasiekimų įrodymai, o taip pat ir elektroninius, orientuotus į tolesnio gyvenimo kelio pasirinkimą. 

 6. Į vidurinio ugdymo biologijos, chemijos ir fizikos dalykų turinį integruojama 

Žmogaus saugos ugdymo bendroji programa. 

 7. Ugdymo proceso dienos, skirtos pažintinei veiklai, yra gimnazijos suplanuotos, o 4 

jų paliktos veiklai, susijusiai su ugdymu karjerai (1 lentelė pridedama). 

 8. Minimalus mokinių skaičius 3-4g klasių mobilioje grupėje – 10; maksimalus – 30 

mokinių. Lietuvių kalbai ir užsienio kalbai maksimalus mokinių skaičius – 20 mokinių. 

 9. Keisti dalyko programą ar programos kursą gimnazijos mokinys gali, kai atsiskaito 

(išlaiko įskaitą) iš to dalyko programos kurso ar dalyko programos kursų skirtumų. Jei įskaita 

išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą, įrašomi 

pirmame stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar 

metiniai. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko bendrąjį kursą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį 

tenkina turėtas išplėstinio kurso įvertinimas. 
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II. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS SANDARA 3-ČIOJE GIMNAZINĖJE KLASĖJE 

 

 10. Bendrojo lavinimo branduolys yra privalomas mokiniui ir bendras visiems, kurie 

mokosi pagal Vidurinio ugdymo programą. Branduolio paskirtis – suteikti vidurinio išsilavinimo 

pagrindus. 

 11. Branduolio dalykų B ir A kursai (kartu su mobiliomis grupėmis): 

 11.1. dorinis ugdymas: 

 11.1.1. tikyba 46 mokiniai – 2 gr.; 

 11.1.2. etika – 41 mokinys – 2 gr.; 

 11.2. gimtoji (rusų) kalba (B) kursas – 47 mokiniai – 2 gr.; (A) kursas – 40 mokinių – 

2 gr.; 

 11.3. lietuvių kalba (A) kursas – 75 mokiniai – 4 gr.; B kursas – 12 mokinių – 1 gr.; 

 11.4. užsienio kalba: 

 11.4.1. anglų kalba (B2) lygis – 52 mokiniai – 3 gr. (B1) lygis – 28 mokiniai – 2 gr.; 

 11.4.2. vokiečių kalba (B2) lygis – 4mokiniai, (B1) lygis – 3 mokiniai – 1 jungtinė 

grupė; 

 11.4.3. prancūzų kalba - nepasirinko; 

 11.5. socialiniai mokslai: 

 11.5.1. istorija (A) kursas – 22 mokiniai – 1 gr.; (B) kursas – 27 mokiniai – 1 gr. 

 11.5.2. geografija (A) kursas – 14 mokinių – 1gr.; (B) kursas – 28 mokiniai – 1 gr.; 

 11.5.3. integruotas socialinių mokslų kursas (B) – nepasirinko; 

 11.6. matematika (B) kursas – 54 mokiniai – 2 gr., (A) kursas – 34 mokiniai – 2 gr.; 

 11.7. gamtos mokslai: 

 11.7.1. biologija (A) kursas – 36 mokiniai – 2 gr.; (B) kursas – 16 mokinių – 1 gr.; 

 11.7.2. fizika (A) kursas – 14 mokinių – 1 gr., (B) kursas – 18 mokinių – 1 gr.; 

 11.7.3. chemija (A) kursas – 30 mokinių – 1 gr.; (B) kursas – 11 mokinių – 1 gr. 

 11.7.4. integruotas gamtos mokslų kursas – nepasirinko; 

 11.8. menai: 

 11.8.1. muzika (A + B) kursas – 28 mokiniai – (6A, 22B) - 1 gr.; 

 11.8.2. dailė (A) kursas – 10 mokinių – 1 gr., (B) kursas – 10 mokinių – 1 gr.; 

 11.9. technologijos: 

 11.9.1. automobilio priežiūra ir eksploatavimas – (A) kursas 11 mokinių  – 1 gr., (B) 

kursas 17 mokinių – 1 gr.; 

 11.9.2. turizmas ir mityba – (A + B) kursas – 13 mokinių (2A, 9B) – 1gr.; 

 11.9.3. tekstilės technologijos (B) kursas – nepasirinko; 

 11.9.4. drabužių dizainas ir siuvimo technologijos - nepasirinko; 

 11.9.5. statybos ir medžio apdirbimas – nepasirinko; 

 11.9.6. integruotas menų ir technologijų kursas – nepasirinko; 

 11.9.7. verslas, vadyba, mažmeninė prekyba nepasirinko; 

 11.10. kūno kultūra: 

 11.10.1. bendroji kūno kultūra (A + B) kursas - 25 mokiniai (23B, 2A) - 1 gr.; 

 11.10.2. futbolas (B) kursas – nepasirinko; 

 11.10.3. tinklinis (A + B) kursas – 14 mokinių – 1 gr., (B) kursas 30 mokinių - 1 gr. ; 

 11.10.4. aerobika - nepasirinko; 

 11.10.5. krepšinis - nepasirinko; 

 11.10.6. tenisas – (A+B) kursas – 18 mokinių (4A, 14B) – 1 gr. 

 12. Mokinys, pasirinkęs menų programą, dalį savaitinių pamokų gali skirti meninei 

raiškai. 

 13. Baigus vidurinio ugdymo programą, išlaikius lietuvių kalbos ir vieno pasirinkto 

dalyko brandos egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas. 
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III. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO PRINCIPAI 3-ČIOJE 

GIMNAZINĖJE KLASĖJE 

 

 14. Maksimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius 35 savaitinės pamokos 

(minimalus 31). 

 15. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 

skirtingų dalykų. Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

Neformalaus ugdymo valandos neįskaičiuojamos į maksimalų valandų skaičių. 

 16. Mokinys bendruosius ir išplėstinius dalyko kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau 

bendras savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti mokinio maksimalaus savaitinių pamokų 

skaičiaus. 

 17. Gimnazijos direktoriaus paskirtas konsultantas – Jolanta Deksnienė - konsultuoja 

mokinį, kaip jis turėtų pasidaryti individualų planą. 

 18. Gimnazija, įgyvendindama vidurinio ugdymo programą, siūlo savo gimnazistams: 

 18.1. trijų užsienio kalbų B1 ir B2 lygius (vokiečių, prancūzų, anglų):  

 18.1.1. anglų kalbos (B2) lygį – 52 mokiniai, (B1) lygį – 28 mokiniai; 

 18.1.2. vokiečių kalbos (B2 + B1) lygį - 7 mokiniai; 

 18.1.3. prancūzų kalba – nepasirinko; 

 18.2. mes siūlome 3 meninio ugdymo programas (vieną iš jų integruotą menų ir 

technologijų) ir 5 technologinio ugdymo. 

 18.2.1. muzika (A + B) kursą – 28 mokiniai; 

 18.2.2. dailė (A) kursą – 10 mokinių; (B) kursą – 10 mokinių; 

 18.2.3. automobilio priežiūra ir eksploatavimas (B) kursą – 17 mokinių; (A) kursą – 

11 mokinių; 

 18.2.4. turizmas ir mityba (A + B) kursas – 11 mokinių; 

 18.2.5. tekstilės technologijos (B) kursas – nepasirinko; 

 18.2.6. drabužių dizainas ir siuvimo technologijos (A) kursą – nepasirinko; 

 18.2.7. integruotas menų ir technologijų kursas –nepasirinko; 

 18.2.8. verslas, vadyba, mažmeninė prekyba – nepasirinko; 

 18.3. mes siūlome 5-ių sporto šakų programas: 

 18.3.1. futbolas – nepasirinko; 

 18.3.2. tinklinis – 41 mokinys; 

 18.3.3. aerobika – nepasirinko; 

 18.3.4. bendroji kūno kultūros programa – 24 mokiniai; 

 18.3.5. krepšinis – nepasirinko; 

 18.3.6. tenisas – 18 mokinių; 

 18.4. siūlome 14 pasirenkamųjų dalykų: 

 18.4.1. II užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų): 

 18.4.1.1. anglų kalba – nepasirinko; 

 18.4.1.2. vokiečių kalba – 14 mokinių; 

 18.4.1.3. prancūzų kalba – 11 mokinių; 

 18.4.2. informacinės technologijos (A) kursas – 27 mokiniai, (B) kursas – 29 

mokiniai; 

 18.4.3. ekonomika – 19 mokinių; 

 18.4.4. braižyba – 14 mokinių; 

 18.4.5. verslo pagrindai – nepasirinko; 

 18.4.6. kompiuterinis dizainas – nepasirinko; 

 18.4.7. kompiuterinė grafika – nepasirinko; 

 18.4.8. psichologija – 15 mokinių; 

 18.4.9. taikomoji anglų kalbos gramatika – 52 mokiniai; 

 18.4.10. lotynų kalba – 10 mokinių; 

 18.4.11. retorika – nepasirinko; 
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 18.4.12. etninė kultūra – nepasirinko; 

 18.4.13. keramikos studija – nepasirinko; 

 18.4.14. kūrybinis rašymas – nepasirinko; 

 18.4.15. visuotinė literatūra – nepasirinko; 

 18.4.16. civilinė sauga – nepasirinko; 

 18.5. siūlome 10 modulių: 

 18.5.1. eksperimentinė chemija – nepasirinko; 

 18.5.2. anglų kalba „Komunikacinių įgūdžių tobulinimas“ – nepasirinko; 

 18.5.3. fizika „Fotonas“ – nepasirinko; 

 18.5.4. lietuvių kalba „Mokomės rašyti rašinius“ – 31 mokinys; 

 18.5.5. matematika „Įrodymo metodai. Sekos.“ – 53 mokiniai; 

 18.5.6. istorija „Žvilgsnis į pasaulinę istoriją“ – nepasirinko; 

 18.5.7. geografija „Geografijos vadovėlį užvertus“ – nepasirinko; 

 18.5.8. vokiečių kalba „Kalbinių įgūdžių tobulinimas“ – nepasirinko; 

 18.5.9. programavimas ir elektroninė leidyba – 22 mokiniai. 

 19. Ugdymo sričių dalyko organizavimas 3 ir 4g klasėse: 

 19.1. Pasirenkamuosiuose moduliuose gimnazijoje kreipiamas dėmesys į bendruosius 

gebėjimus ir kompetencijų ugdymą, dalykų žinių ir metodų integravimą, dalyko žinių taikymą 

praktinėje veikloje, žinių taikymo profesinėje veikloje galimybių nagrinėjimą, neplečiant 

bendrosiose programose numatytos dalykų tematikos. 

 19.2. Mokinys, pasirinkęs mokslo metų pradžioje modulį, jo keisti negali iki mokslo 

metų pabaigos. 

 19.3. Mokinių mobilių grupių skaičius nustatytas gimnazijoje bendru susitarimu. 

Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ir išplėstinį programos kursą, mokosi atskirose mobiliose grupėse 

(išskyrus neskaitlingas grupes, jei mokinių skaičius mažesnis nei 10 mokinių). Mobilios grupės 

sudaromos: 

 19.3.1. mokytis to paties dalyko programos kurso iš panašių mokymosi pasiekimais 

mokinių; 

 19.3.2. iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką, pasirenkamąjį dalyką ar modulį 

(mobilių grupių skaičius pridedamas). 

 20. Dalykai, ugdymo sritys: 

 20.1. dorinis ugdymas. Mokinys gimnazijoje renkasi vieną dalyką: tikybą arba etiką 

dvejiems metams; 

 20.2. kalbos: 

 20.2.1. lietuvių kalba ir literatūra: mokiniai pasirinko modulį „Mokomės rašyti 

rašinius“, nors buvo siūlomi pasirenkamieji dalykai „Visuotinė literatūra“, „Kūrybinis rašymas“, 

„Retorika“; 

 20.2.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų): 

 20.2.2.1. nustačius, kad mokinio pasiekimai (nesvarbu nuo to, ar mokinys pagal 

pagrindinio ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip pirmosios, ar kaip antrosios užsienio kalbos) 

yra: 

 20.2.2.1.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio 

kursą; 

 20.2.2.1.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio 

kursą; 

 20.2.2.1.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą rinktis A2 lygio kursą; 

 20.2.2.2. užsienio kalbų modulių programos papildo B2, B1 arba A2 kurso programas. 

 Mokiniai iš gimnazijoje siūlomų modulių programų renkasi pagal polinkius ir 

interesus. Vienai kalbai galima rinktis daugiau negu vieną modulio programą. Pasirenkamieji 

moduliai teikia galimybę diferencijuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių poreikius gimnazijos 

specifiką Gimnazijoje mokiniams siūloma rinktis užsienio kalbos modulio programas (pavyzdžiui: 

taikomoji anglų kalbos gramatika); 
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 20.3. socialiniai mokslai. Iš pasirenkamųjų dalykų mokinys gali rinktis ekonomiką ir 

verslumą, psichologiją ir kt.; 

 20.4. menai: 

 20.4.1. mokiniai renkasi vieną menų dalykų: dailę, muziką, integruotą menų ir 

technologijų kursą (taikomojo meno, amatų ir dizaino programa); 

 20.4.2. integruota menų ir technologijų programa parengta gimnazijoje pagal Švietimo 

ir mokslo ministerijos parengtas rekomendacijas; 

 20.5. technologijos. Gimnazijoje siūlomos mokiniams šios programos: 

 20.5.1. automobilio priežiūra ir eksploatavimas; 

 20.5.2. turizmas ir mityba; 

 20.5.3. tekstilė ir apranga; 

 20.5.4. drabužių dizainas ir siuvimo technologijos; 

 20.5.5. statyba ir medžio apdirbimas; 

 20.5.6. taikomojo meno, amatų ir dizaino (integruotas menų ir technologijų kursas); 

 20.5.7. verslas, vadyba, mažmeninė prekyba; 

 20.6. mokiniams, pasirinkusiems išplėstinį technologijų kursą (gimnazijoje: 

automobilių priežiūra ir eksploatavimas) ir planuojantiems baigus programą mokytis pagal 

atitinkamą profesinio mokymo programas, technologijų dalyko moduliai atitinkamoje mokykloje 

įskaitomi pagal Bendrojo lavinimo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos modulio 

užskaitymo tvarkos aprašą ir ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 

ISAK-72 (Žin., 2008, Nr. 8-2971); 

 20.7. mokinys mokosi pagal pasirinktos technologijų krypties pasirinktą technologijų 

kryptį dvejus metus Bendrųjų ugdymo planų 137 punktu nustatytą pamokų skaičių Gimnazijos 

ugdymo plane numatyta  galimybė prireikus keisti mokinio pasirinktą  technologijų kryptį (žiūr. 

Vidurinio ugdymo programos ugdymo gimnazijoje bendrųjų nuostatų 9 punktą); 

20.8. kūno kultūra: 

20.8.1. mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą ir (arba) iš gimnazijos siūlomų sporto 

šakų pageidaujamą sporto šaką (pavyzdžiui krepšinį, futbolą, tinklinį ir kt.); 

20.8.2. kūno kultūros pasiekimai mokinio pageidavimu gali būti vertinami arba įrašu 

„įskaityta“. Mokinio, kuris ketina pasirinkti sporto krypties studijas, kūno kultūros mokymosi 

pasiekimus siūloma vertinti pažymiais. Vidurinio ugdymo programoje kūno kultūros mokymas 

neintensyvinamas; 

20.8.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros 

ugdymas organizuojamas, vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų 122.9.3, 122.9.4, 122.9.5 

papunkčiais; 

 20.9. matematika: 

20.9.1. gimnazijoje plečiama matematikos programų įvairovė, siūlomas mokiniams 

modelis „Už matematikos vadovėlio ribų“; 

20.9.2. naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės 

mokomosios programos; 

20.9.3. mokiniams renkantis matematikos mokymosi kursą III, IV gimnazijos klasėse 

atsižvelgti į matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus. Išplėstinį kursą 

rekomenduojama rinktis mokiniams, kurių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vertinimai 

ne žemesni kaip šeši balai. Bendrąjį matematikos kursą gali rinktis visi mokiniai. Jei mokinys, 

turėdamas penkis ir mažiau balų, nori rinktis išplėstinį matematikos kursą, jam turėtų būti sudarytos 

sąlygos mokymosi spragoms įveikti (pavyzdžiui, papildomi moduliai, konsultacijos); 

20.10. informacinės technologijos. Gimnazijos mokiniai, pasirinkę išplėstinį kursą, 

pagrindiniame ugdyme nesimokę pasirinkto modulio (išskyrus Duomenų bazių kūrimo ir valdymo 

modulį), turi galimybę gimnazijoje mokytis išlyginamųjų pasirenkamųjų dalykų: 

20.10.1. programavimo pradmenų; 
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20.10.2. elektroninės leidybos ir pasirenkamųjų modulių: programavimas ir 

elektroninė leidyba; 

20.11. gamtos mokslai: 

20.11.1. gimnazijoje plečiami siūlomų rinktis gamtos mokslų dalykai. Mokiniai 

rinkosi iš programų „Geografijos vadovėlį užvertus“, „Fotonas“, „Eksperimentinė chemija“. 

21. Sudarytos sąlygos etninės kultūros ugdymui, sveikatos ugdymui, karjeros 

ugdymui. Dalykų mokytojai organizuodami Sveikatos ugdymą, vadovaujasi Sveikatos ugdymo 

bendrąja programa; organizuodami karjeros ugdymą, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo 

tvarkos aprašu; organizuodami etninės kultūros ugdymą vadovaujasi Vidurinio ugdymo etninės 

kultūros bendrąja programa. Šias programas gimnazijoje integruoja į savo dalykų programas 

biologijos, etikos, lietuvių kalbos mokytojai. 

 

IV. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS SANDARA 4-OJE GIMNAZINĖJE KLASĖSE 

 

 22. Bendrojo lavinimo branduolys yra privalomas mokiniui ir bendras visiems, kurie 

mokosi pagal Vidurinio ugdymo programą. Branduolio paskirtis – suteikti vidurinio išsilavinimo 

pagrindus. 

 23. Branduolio dalykų B ir A kursai (kartu su mobiliomis grupėmis): 

 23.1. dorinis ugdymas: 

 23.1.1. tikyba 21 mokinys – 1 gr.; 

 23.1.2. etika – 44 mokiniai – 1 gr.; 

 23.2. gimtoji (rusų) kalba (B) kursas – 20 mokinių – 1 gr.; (A) kursas – 41 mokinys – 

2 gr.; 

 23.3. lietuvių kalba (A) kursas – 43 mokiniai – 3 gr.; (B) kursas – 18 mokinių – 1 gr.; 

 23.4. užsienio kalba: 

 23.4.1. anglų kalba (B2) lygis – 29 mokiniai – 2 gr.; (B1) lygis – 23 mokiniai – 2 gr.; 

 23.4.2. vokiečių kalba (B2) lygis – 2 mokiniai; (B1) lygis – 4 mokiniai – 1 gr.; 

 23.4.3. prancūzų kalba - nepasirinko; 

 23.5. socialiniai mokslai: 

 23.5.1. istorija (A) kursas – 24 mokiniai – 1 gr.; (B) kursas – 21 mokinys – 1 gr. 

 23.5.2. geografija (A) kursas – 11 mokinių – 1 gr.; (B) kursas – 11 mokinių – 1 gr.; 

 23.5.3. integruotas socialinių mokslų kursas (B) – nepasirinko; 

 23.6. matematika (B) kursas – 42 mokiniai – 2 gr., (A) kursas – 19 mokiniai – 1 gr.; 

 23.7. gamtos mokslai: 

 23.7.1. biologija (A) kursas – 24 mokiniai – 1 gr.; (B) kursas – 17 mokinių – 1 gr.; 

 23.7.2. fizika (A) kursas – 11 mokinių – 1 gr.; (B) kursas – 16 mokinių – 1 gr.; 

 23.7.3. chemija (A) kursas – 12 mokinių – 1 gr.; (B) kursas – 12 mokinių – 1 gr.; 

 23.7.4. integruotas gamtos mokslų kursas – nepasirinko; 

 23.8. menai: 

 23.8.1. muzika (A + B) kursas – 20 mokinių – (4A, 16B) - 1 gr.; 

 23.8.2. dailė (A + B) kursas – 16 mokinių – (7A, 9B) - 1 gr.; 

 23.9. technologijos: 

 23.9.1. automobilio priežiūra ir eksploatavimas – (A+B) kursas – 22 mokiniai (6A, 

16B) – 1 gr.; 

 23.9.2. turizmas ir mityba – (A + B) kursas – 10 mokinių (4A, 6B) – 1 gr.; 

 23.9.3. tekstilės technologijos (B) kursas – nepasirinko; 

 24.9.4. drabužių dizainas ir siuvimo technologijos - nepasirinko; 

 23.9.5. statybos ir medžio apdirbimas – nepasirinko; 

 23.9.6. integruotas menų ir technologijų kursas – nepasirinko; 

 23.9.7. verslas, vadyba, mažmeninė prekyba – nepasirinko; 

 23.10. kūno kultūra: 

 23.10.1. bendroji kūno kultūra (A + B) kursas - 40 mokinių – (37B, 3A) - 2 gr.; 
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 23.10.2. futbolas (B) kursas – nepasirinko; 

 23.10.3. tinklinis (A+B) kursas – 21 mokinys (4A, 17B) – 1 gr.; 

 23.10.4. aerobika - nepasirinko; 

 23.10.5. krepšinis - nepasirinko; 

 23.10.6. tenisas – nepasirinko; 

 24. Mokinys, pasirinkęs menų programą, dalį savaitinių pamokų gali skirti meninei 

raiškai. 

 25. Baigus vidurinio ugdymo programą, išlaikius lietuvių kalbos ir vieno pasirinkto 

dalyko brandos egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas. 
 

V. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO PRINCIPAI 4-OJE 

GIMNAZINĖJE KLASĖJE 
 

 26. Maksimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius 35 savaitinės pamokos 

(minimalus 31). 

 27. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 

skirtingų dalykų. Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

Neformalaus ugdymo valandos neįskaičiuojamos į maksimalų valandų skaičių. 

 28. Mokinys bendruosius ir išplėstinius dalyko kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau 

bendras savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti mokinio maksimalaus savaitinių pamokų 

skaičiaus. 

 29. Gimnazijos direktoriaus paskirtas konsultantas – Jolanta Deksnienė - konsultuoja 

mokinį, kaip jis turėtų pasidaryti individualų planą. 

 30. Gimnazija, įgyvendindama vidurinio ugdymo programą, siūlo savo gimnazistams: 

 30.1. trijų užsienio kalbų B1 ir B2 lygius (vokiečių, prancūzų, anglų):

 30.1.1. anglų kalbos (B2) lygį – 29 mokiniai, (B1) lygį – 23 mokiniai; 

 30.1.2. vokiečių kalbos (B2) lygį - 2 mokiniai, (B1) lygį – 4 mokiniai;

 30.1.3. prancūzų kalba – nepasirinko; 

 30.2. mes siūlome 3 meninio ugdymo programas (vieną iš jų integruotą menų ir 

technologijų) ir 5 technologinio ugdymo. 

 30.2.1. muzika (A + B) kursą – 20 mokinių; 

 30.2.2. dailė (A + B) kursą – 16 mokinių; 

 30.2.3. automobilio priežiūra ir eksploatavimas (A+B) kursą – 22 mokiniai; 

 30.2.4. turizmas ir mityba (A + B) kursas – 10 mokinių; 

 30.2.5. tekstilės technologijos (B) kursas – nepasirinko; 

 30.2.6. drabužių dizainas ir siuvimo technologijos (A) kursą – nepasirinko; 

 30.2.7. integruotas menų ir technologijų kursas –nepasirinko; 

 30.2.8. verslas, vadyba, mažmeninė prekyba – nepasirinko; 

 30.3. mes siūlome 5-ių sporto šakų programas: 

 30.3.1. futbolas – nepasirinko; 

 30.3.2. tinklinis – 21 mokinys; 

 30.3.3. aerobika – nepasirinko; 

 30.3.4. bendroji kūno kultūros programa – 40 mokinių; 

 30.3.5. krepšinis – nepasirinko; 

 30.3.6. tenisas (A+B) kursas – nepasirinko; 

 30.4. siūlome 8 pasirenkamuosius dalykus: 

 30.4.1. II užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų): 

 30.4.1.1. anglų kalba – nepasirinko; 

 30.4.1.2. vokiečių kalba – 6 mokiniai; 

 30.4.1.3. prancūzų kalba – 12 mokinių; 

 30.4.2. informacinės technologijos (A) kursas – 31 mokinys, (B) kursas – 15 mokinių; 

 30.4.3. ekonomika – nepasirinko; 

 30.4.4. braižyba – nepasirinko; 
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 30.4.5. verslo pagrindai – 10 mokinių (jungtinė 3 ir 4g grupė); 

 30.4.6. kompiuterinis dizainas – nepasirinko; 

 30.4.7. kompiuterinė grafika – nepasirinko; 

 30.4.8. psichologija – 14 mokinių; 

 30.5. siūlome 7 modulius: 

 30.5.1. eksperimentinė chemija – nepasirinko; 

 30.5.2. anglų kalba „Rašymo įgūdžių tobulinimas“ – nepasirinko; 

 30.5.3. fizika „Fotonas“ – nepasirinko; 

 30.5.4. lietuvių kalba „Mokomės rašyti rašinius“ – 10 mokinių; 

 30.5.5. matematika „Įrodymo metodai. Sekos.“ – 19 mokinių; 

 30.5.6. istorija „Žvilgsnis į pasaulinę istoriją“ – nepasirinko; 

 30.5.7. geografija „Geografijos vadovėlį užvertus“ – nepasirinko; 

 30.5.8. vokiečių kalba „Kalbinių įgūdžių tobulinimas“ – nepasirinko; 

 30.5.9. programavimas ir elektroninė leidyba – 31 mokinys. 

 31. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir 

per dvejus metus grupine mokymosi forma kasdieniu proceso organizavimo būdu 3-4g klasėms: 

 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus 

pamokų skaičius 

privalomas 

turiniui per 

savaitę 

Bendrasis kursas Išplėstinis kursas 

Dorinis ugdymas 2 - - 

Tikyba - 2 - 

Etika - 2 - 

Kalbos:    

Lietuvių kalba ir literatūra 11 11 13 

Gimtoji kalba (rusų) 8 8 10 

Užsienio kalba - Kursas, orientuotas į 

B1 mokėjimo lygį 

Kursas, orientuotas į 

B2 mokėjimo lygį 

Užsienio kalba (vokiečių, anglų) 6 6 6 

Socialinis ugdymas 4 - - 

Istorija 4 4 6 

Geografija - 4 6 

Matematika 6 6 9 

Informacinės technologijos - 2 4 

Gamtamokslinis ugdymas 4 - - 

Biologija - 4 6 

Fizika - 4 7 

Chemija - 4 6 

Meninis ugdymas ir technologijos 4 - - 

Dailė - 4 6 

Muzika - 4 6 

Technologijos (kryptys):  - - 

Turizmas ir mityba - 4 6 

Statyba ir medžio apdirbimas - 4 6 

Tekstilė ir apranga - 4 6 

Taikomasis menas, amatai, dizainas - 4 6 

Verslas, vadyba ir mažmeninė 

prekyba 

- 4 6 

Automobilio priežiūra ir 

eksploatavimas 

- 4 6 
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Kitos technologijų kryptys - 4 6 

Integruotas menų ir technologijų 

kursas 

- 4 6 

Kūno kultūra: 4   

Bendroji kūno kultūra - 4 6 

Futbolas - 4 6 

Tinklinis - 4 6 

Aerobika - 4 6 

Krepšinis - 4 6 

Tenisas - 4 6 

Žmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai 

   

Projektinė veikla    

Mokinio pasirinktas mokymo turinys  iki 22 iki 22 

Minimalus mokinio privalomų 

pamokų skaičius 

31,5 pamoka per savaitę 

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius) 

6 201 

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 24 pamokos per savaitę dvejiems metams 

Maksimalus mokinio pamokų 

skaičius 

35 

Maksimalus klasei skiriamų pamokų 

skaičius per savaitę vidurinio ugdymo 

programai įgyvendinti 

54 

 


