
 

 

 

ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO IR INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO 

PASIRINKIMO AR KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-2022-141 

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šv. Juozapo mokykloje vykdomas 

vidurinis ugdymas, t v i r t i n u: 

1. Šv. Juozapo mokyklos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

2. Šv. Juozapo mokyklos individualaus ugdymo plano pasirinkimo ar keitimo tvarkos 

aprašą (pridedama). 

 

 

 

 

Direktorė         Rūta Šalkauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milda Matrosovienė, milda.m@juozapomokykla.lt, +370 684 68971   



 

PATVIRTINTA 

Šv. Juozapo mokyklos direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 14 d.  

įsak. Nr. V-2022-141 

 

 

 

ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šv. Juozapo mokyklos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato vidurinio ugdymo programos tikslą ir uždavinius, sandarą, jos vykdymo 

nuostatas ir mokinio individualaus plano sudarymo principus.  

2. Šv. Juozapo mokykla (toliau – Mokykla) Vidurinio ugdymo programą įgyvendina 

vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu 2015 m. 

gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-1309 „Dėl pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo”, Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis 2011 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu Nr. V-269 „Dėl vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Mokyklos 

ugdymo planu, parengtu vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais. 

 

II. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Vidurinio ugdymo programos tikslas – brandinti dvasines, intelektines ir fizines 

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

kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai, profesinei veiklai ir mokymuisi visą 

gyvenimą. 



 

4. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo uždaviniai: 

4.1. atsižvelgiant į kiekvieno mokinio mokymosi poreikius, užtikrinti dalykų programų 

pasirinkimo įvairovę; 

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

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

4.3. sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui rinktis tolesnę mokymosi, studijų ar veiklos 

kryptį, atitinkančią jo siekius. 

 

III. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS SANDARA IR VYKDYMAS 

 

5. Vidurinio ugdymo programą sudaro: 

5.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai 

pavyzdžiui, dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas; 

5.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, pasirenkami 

profesinio mokymo programos moduliai. Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykų moduliai 

neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

6. Mokinys, vadovaudamasis Mokyklos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius 

mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio 

ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo. 

7. Mokinys kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia 

individualų ugdymo planą pagal Mokyklos nustatytą individualaus ugdymo plano struktūrą. 

8. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal Mokyklos nustatytą individualaus 

plano keitimo tvarką. 

9. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Mokykla sudaro galimybes pagal 

Apraše pateiktus principus mokiniams rinktis skirtingo sudėtingumo ir paskirties dalykų kursus bei 

modulius. 

10. Galimos dvi skirtingos to paties dalyko kurso programos: bendrojo ir išplėstinio; 

užsienio kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į A1, A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo 

lygius pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. 

11. Vidurinio ugdymo programos privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai 

bei dalykų moduliai ir jų savaitinių pamokų skaičius pateikiami Aprašo 1 priede. 

12. Privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio individualiame plane 

turi būti ne mažiau nei 8. Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius – 28, maksimalus – 32. 

13. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, Mokykla užtikrina galimybę įgyvendinti 

savo individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, siūlo keisti pasirinktus dalykus ar 



 

modulius. 

14. Mokykla sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina 

mokinius jomis užsiimti. Šios veiklos įtraukiamos į mokinio individualų ugdymo planą. Mokykla 

padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį 

savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą. 

15. Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai įgyvendinti sudaromos iš mokinių, 

kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį ar 

pasirenkamąjį dalyką. 

16. Mokykla pasirenka tinkamiausią būdą įgyvendinti dalykų bendrojo ir išplėstinio 

kursų programas ir užtikrinti mokymo kokybę. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO PRINCIPAI 

 

17. Mokiniui tikslingai pasirinkti mokymosi kryptį ir susidaryti individualų ugdymo 

planą, tariantis su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) padeda specialistas, atsakingas už ugdymą 

karjerai Mokykloje, klasės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuruojantis vidurinį 

ugdymą, Pagalbos vaikui grupė, remdamiesi surinkta informacija apie mokinio stiprybes, 

polinkius, mokymosi pasiekimus, profesinius siekius. 

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

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

skiriasi priklausomai nuo vidurinio ugdymo programos ir mokinio planuojamos tolesnio 

mokymosi, studijų ar veiklos krypties. 

19. Mokiniui privalomieji bendrojo ugdymo dalykų kursai: 

19.1. dorinio ugdymo (tikybos); 

19.2. lietuvių kalbos ir literatūros; 

19.3. užsienio kalbos; 

19.4. matematikos; 

19.5. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno socialinio ugdymo srities dalyko (istorijos, 

geografijos) kurso; 

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

(biologijos, fizikos, chemijos) kurso; 

19.7. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno meninio ugdymo srities dalyko (dailės, 

muzikos, teatro) kurso arba vieno iš technologijų programos krypčių (tekstilės ir dizaino, dizaino, 

turizmo ir mitybos) kurso; 



 

19.8. kūno kultūros (bendrosios kūno kultūros arba mokinio 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. Mokinio pageidavimu bendrojo ugdymo dalyko kursui, esant galimybei, gali būti 

skiriama daugiau pamokų, nei pateikiama Aprašo priede. 

22. Atsižvelgiant į mokinio poreikius, mokinio individualus planas gali būti keičiamas 

pagal Mokyklos Individualaus ugdymo plano pasirinkimo ar keitimo tvarkos aprašą. 

 

  



 

Šv. Juozapo mokyklos  

vidurinio ugdymo programos  

įgyvendinimo aprašo 

1 PRIEDAS 

 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS PRIVALOMIEJI IR 

PASIRENKAMIEJI DALYKAI 

 

Minimalus savaitinių pamokų skaičius – 28. Maksimalus savaitinių pamokų skaičius – 32. 

Mokinys turi mokytis ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 13 skirtingų dalykų. 

Neformalusis švietimas (val. skaičius) – 210. Klasei per dvejus metus skiriamos 210 val. Maksimalus 

pamokų skaičius klasei 51 pamoka per savaitę. 

Minimalus pamokų skaičius klasei, esant vienai gimnazijos III klasei – 43 pamokos per savaitę. 

 

PRIVALOMIEJI (BRANDUOLIO) UGDYMO DALYKAI 

Eil. 
nr. 

Dalykų grupė Dalykas 
III klasės pamokų 

skaičius pagal kursus 
IV klasės pamokų 

skaičius pagal kursus 

B A B A 
1. Dorinis ugdymas Tikyba 1 - 1 - 
2. 

Gimtoji kalba 
Lietuvių kalba ir 
literatūra 

4 5 4 5 

3. 
Užsienio kalba 

Užsienio kalba (anglų) 
(1-oji) 

3 B1 3 B2 3 B1 3 B2 

4. 
Socialinis ugdymas 

Istorija 2 3 2 3 
Geografija 2 3 2 3 

5. Matematika Matematika 3 4 3 5 
6. 

Gamtamokslinis 
ugdymas 

Biologija 2 3 2 3 
Chemija 2 3 2 3 
Fizika 2 3 2 4 
Integruotas gamtos 
mokslų kursas 

2 - 2 - 

7. 

Menai ir 
technologijos 

Dailė 2 - 2 - 
Muzika 2 - 2 - 
Teatras 2 - 2 - 
Taikomasis menas, 
amatai ir dizainas 

2 - 2 - 

Statyba ir medžio 
apdirbimas 

2 - 2 - 

8. Kūno kultūra Bendroji kūno kultūra 2 - 2 - 
Pasirinkta sporto šaka 3 - 3 - 

9. Žmogaus sauga integruojama į kitų dalykų 
ugdymo turinį. 

0,5 - 0,5 - 

 



 

MOKOMŲJŲ DALYKŲ MODULIAI  
(Valandos įeina į savaitinių pamokų skaičių) 

Eil. 
nr. 

Dalykų 
grupė 

Modulio pavadinimas 
III klasės pamokų 

skaičius pagal kursus 
IV klasės pamokų 

skaičius pagal kursus 
1. Anglų kalba Kūrybinio rašymo ir kalbėjimo 

įgūdžiai 
1 1 

2. Biologija Ląstelės ir žmogaus biologija, 
A kursui 

1 1 

3. Chemija Eksperimentiniai chemijos 
darbai, A kursui 

1 1 

4. Fizika Fizikos kompleksinių uždavinių 
sprendimas, A kursui 1 - 

5. Geografija Darbas su geografijos šaltiniais, 
A kursui 

1 1 

6. Istorija Istorinių dokumentų analizė, 
A kursui 

1 1 

7. Lietuvių 
kalba 

Kūrybinis rašymas, A/B kursui 1 1 
Kalbos kultūra, A kursui 1 1 
Viešojo kalbėjimo, B kursui 1 1 

8. Matematika Uždaviniai su nestandartine 
sąlyga, A kursui 

1 - 
1 - 

Geometrijos uždavinių 
praktikumas, B kursui 

1 - 

 

PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI 

Eil. 
nr. 

Dalykų grupė Dalykas 
III klasės pamokų 

skaičius pagal kursus 
IV klasės pamokų 

skaičius pagal kursus 

B A B A 
1. Informacinės 

technologijos 
Kompiuterinės leidybos 
pradmenys 

1 2 1 2 

Programavimo 
pradmenys 

1 2 1 2 

Tinklalapių kūrimo 
pradmenys 

1 2 1 2 

2. Ekonomika ir verslumas 2 - 2 - 
3. Psichologija 2 - 2 - 
4. Logikos įvadas 1 - - - 
5. Braižyba 2 - 2 - 
6. Kalbos Užsienio kalba 

(prancūzų) (2-oji) 2 B1 3 B2 2 B1 3 B2 

Užsienio kalba 
(vokiečių) (2-oji) 

2 B1 3 B2 2 B1 3 B2 

 

  



 

Šv. Juozapo mokyklos  
vidurinio ugdymo programos  

įgyvendinimo aprašo 
2 PRIEDAS 

 
 

ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS 

IIIG KLASĖS MOKINIO (-ĖS) 

_________________________________ 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANAS 

202__-202__ M. M. 

 

Lentelėje nurodytas savaitinis valandų skaičius per 2 metus. Dalyko kursą (bendrąjį ar 

išplėstinį), kurį pasirinkote mokytis, apibraukite. 

Privalomieji (branduolio) ugdymo dalykai: 
Eilutėse apibraukite vieną atitinkamo kurso skaičių: Bendrasis Išplėstinis 

1. Dorinis ugdymas (tikyba) 2 - 
2. Lietuvių kalba ir literatūra 8 10 
3. Užsienio kalba (privalomoji) (anglų k.) 6 (pagal B1 

lygį) 
6 (pagal B2 lygį) 

4. Matematika 6 9 
Socialiniai mokslai (būtina pasirinkti vieną dalyką) 

Eilutėse apibraukite vieną atitinkamo kurso skaičių: Bendrasis Išplėstinis 
 Istorija 4 6 
 Geografija 4 6 

Gamtos mokslai (būtina pasirinkti vieną dalyką) 
Eilutėse apibraukite vieną atitinkamo kurso skaičių: Bendrasis Išplėstinis 

 Biologija 4 6 
 Fizika 4 7 
 Chemija 4 6 
 Gamtos mokslų integruotas kursas 4 - 

Menai ir technologijos (būtina pasirinkti vieną dalyką) 
Eilutėse apibraukite vieną atitinkamo kurso skaičių: Bendrasis Išplėstinis 

 Menai: dailė 4 - 
 Menai: teatras 4 - 
 Menai: muzika 4 - 
 Taikomasis menas: amatai ir dizainas 4 - 
 Technologijos: Statyba ir medžio apdirbimas 4 - 

Fizinis ugdymas (būtina pasirinkti vieną dalyką): 
Eilutėse apibraukite vieną atitinkamo kurso skaičių: Bendrasis 

 Bendroji kūno kultūra 4 
 Pasirinkta sporto šaka 6 
   
   
   



 

   

Pasirenkamieji dalykai (rinktis neprivaloma): 
Eilutėse apibraukite vieną atitinkamo kurso skaičių: Bendrasis Išplėstinis 

 
Informacinės 
technologijos 

Kompiuterinės leidybos pradmenys 2 4 
 Programavimo pradmenys 2 4 
 Tinklapių kūrimo pradmenys 2 4 
 Užsienio kalba 

(pasirenkamoji, 
tęsiantiems 
toliau) (vokiečių, 
prancūzų) 

Įrašykite pasirinktą kalbą 
____________________ 

4 
(pagal B1 lygį) 

6 
(pagal B2 lygį) 

 Ekonomika ir verslumas 2 - 
 Psichologija 4 - 
 Braižyba 4 - 
 Logikos įvadas 1 - 
Iš viso valandų (be pasirenkamųjų dalykų modulių):  

 

I. Iš viso dalykų (turi būti ne mažiau 8): _________ 

 

Pasirenkamieji dalykų moduliai 
(į dalykų skaičių neįskaičiuojami, į valandų skaičių įskaičiuojami) 

Pasirinkę modulį/ius, apibraukite valandų skaičių 3 
stulpelyje.  

Dalykas 
Valandų skaičius per savaitę per 
dvejus metus 

Kūrybinis rašymas, bendrasis ir išplėstinis kursas Lietuvių k. 2 (IIIG-IVG klasėje) 
Kalbos kultūra, išplėstinis kursas  Lietuvių k. 2 (IIIG-IVG klasėje) 
Viešasis kalbėjimas Lietuvių k. 2 (IIIG-IVG klasėje) 
Kūrybinio rašymo ir kalbėjimo įgūdžiai Anglų k. 2 (IIIG-VG klasėje) 
Geometrijos uždavinių praktikumas, bendrasis 
kursas 

Matematika 1 (IIIG klasėje) 

Uždaviniai su nestandartine sąlyga, išplėstinis 
kursas 

Matematika 1 (IIIG klasėje) 

Istorinių dokumentų analizė, išplėstinis kursas Istorija 2 (III-IVG klasėje) 
Fizikos kompleksinių uždavinių sprendimas, 
išplėstinis kursas  

Fizika  1 (IIIG klasėje) 

Ląstelės ir žmogaus biologija, išplėstinis kursas  Biologija 2 (IIIG-IVG klasėje) 
Eksperimentiniai chemijos darbai, išplėstinis kursas  Chemija  2 (IIIG-IVG klasėje) 
Darbas su geografijos šaltiniais, išplėstinis kursas Geografija 2 (IIIG-IVG klasėje) 
II. Iš viso valandų  

 

Iš viso pamokų: _______________  

(turi būti ne mažiau 43 ir ne daugiau 51 val. per savaitę per dvejus metus) 

 

Data: _______________________ 

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas __________________________________________________ 

 

Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas ______________________________ 


