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1. Ugdymo turinys I-II gimnazijų klasėse planuojamas vieneriems metams. 

2. Ugdymo turinys planuojamas visai vidurinio ugdymo programai (t. y. dvejiems 

metams). 

3. Dorinio ugdymo dalyką mokiniai renkasi dvejiems metams (I–II, III–IV). 

4. Planuojant ugdymo turinį orientuojamasi į Bendrosiose programose numatytus 

mokinių pasiekimus, dalyko programai skiriamų valandų skaičių bei ugdymo 

proceso trukmę: 

  

Klasė  Ugdymo proceso trukmė 

savaitėmis 

I–III 37 sav. 

IV 33 sav. 

 

 5. Mokytojas, suderinęs su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, turi teisę mažinti ar 

didinti iki 10 procentų dalykui skiriamų pamokų skaičiaus: 

 5.1. vaduojant išvykusio į kvalifikacijos kursus mokytojo pamokas; 

 5.2. ligos atveju, kai nėra galimybės jo vaduoti. 

6. Pasirenkamųjų dalykų, modulių programų, projektų rengimas: 

6.1. iki sausio 5 d. mokytojai pasirenkamųjų dalykų, modulių programų bei ilgalaikių 

projektų anotacijas pagal direktoriaus patvirtintas formas (1 forma) pristato  metodinei grupei; 

6.2. iki sausio 20 d. metodinės grupės pirmininkas sudaro pasirenkamųjų dalykų, 

modulių programų, projektų sąrašus ir teikia juos direktoriaus pavaduotojai ugdymui A.Urbonienei; 

6.3. iki vasario 10 d. mokytojų taryba priima nutarimą dėl teikiamų pasirenkamųjų 

dalykų, modulių programų ir projektų sąrašo. 

7. Būsimų III klasių mokinių individualių ugdymo planų rengimas: 

7.1. iki vasario 25 d. direktoriaus įsakymu sudaroma konsultantų darbo grupė būsimų 

III klasių mokinių individualių ugdymo planų sudarymui; 

7.1.1. darbo grupės pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 



7.1.2. darbo grupės nariai – II klasių vadovai, informacinių technologijų mokytojas. 

7.2. iki kovo 1 d., direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsižvelgdamas į siūlomų 

pasirenkamųjų dalykų, modulių programų bei ilgalaikių projektų sąrašus, parengia Individualaus 

ugdymo plano projektą. 

7.3. iki kovo 25 d. direktoriaus pavaduotojas ugdymui supažindina II klasių mokinius 

su Vidurinio ugdymo programos aprašu, Individualiais ugdymo planais ir pasirenkamųjų dalykų, 

modulių programų, projektų sąrašu; 

7.4. iki gegužės 1 d. II klasių mokiniai, konsultuojami darbo grupės narių, parengia 

individualius ugdymo planus ir pateikia elektroniniu būdu nurodytu adresu; 

7.5. iki gegužės 15 d. II klasių mokinių individualūs planus gali būti koreguojami, 

taisomi, derinami; 

7.6. iki birželio 1 d. direktoriaus pavaduotojas ugdymui pristato būsimų III klasių 

mokinių mobilių grupių skaičių. 

8. Pasirinktą mokomąjį dalyką ar dalyko kursą mokinys gali keisti vadovaudamasis 

Dalyko, kurso keitimo tvarka. 
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MOKYTOJO SIŪLOMO PASIRENKAMOJO DALYKO, MODULIO,  PROJEKTO 

ANOTACIJA 

 

Mokytojas (vardas, pavardė)................................................................................................................. 

Kvalifikacinė kategorija ........................................................................................................................ 

Siūlomos pasirenkamojo dalyko, modulio,  programos, projekto pavadinimas 

(pabraukti).................................................................................................................................................. 

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

Klasė ...................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................ 

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

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

Programos apimtis (val. per savaitę) ..................................................................................................... 

Vertinimas.............................................................................................................................................. 

Trumpa programos turinio anotacija ..................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mokytojo(s) parašas ..................................................... 

Data .............................................................................. 

P. S. Rašydami programos pavadinimą nepamirškite nurodyti jos tipą – modulis, pasirenkamasis 

dalykas ar projektas. 


