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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (toliau – Centras) 2021–2022 ir 2022– 

2023 mokslo metų ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio, suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų 

pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą. 

         2. Centro ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų įgyvendinimo 

reikalavimus Centro ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias 

galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą 

būtinų kompetencijų. 

         3. Centro ugdymo plano uždaviniai: 

         3.1. pateikti ugdymo organizavimo gaires ugdymo procesui Centre organizuoti; 

         3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

         4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

         4.1. Andragogas – pedagogas, užsiimantis suaugusių žmonių ugdymo(si) klausimais. 

         4.2. Centro ugdymo planas – Centre vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

         4.3. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

         4.4. Grupinė konsultacija – mokymosi veikla, kai visa klasė su andragogu analizuoja 

sunkiau suprantamas dalyko programos temas. 

         4.5. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

         4.6. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

         4.7. Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti. 

         4.8. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

         5. Centro ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. 

įsakymu Nr. V-688 ,,Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis ugdymo planas), 

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio 

ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosios programos, o kiekviena atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio 

ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl 

Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios 

programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos 

patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų 
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programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal 

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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašas) ir kt. 

         6. Centre įgyvendinamoms ugdymo programoms vykdyti rengiamas Centro ugdymo planas 

dvejiems mokslo metams. Centras ugdymo organizavimo sprendimų kasmet atnaujinti neprivalo, jei 

jie atitinka Centro išsikeltus ugdymo tikslus, bendrąjį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, 

Bendrųjų ugdymo planų nuostatas. 

         7. Suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasės gali būti komplektuojamos 

kelis kartus per mokslo metus. 

         8. Suaugusių asmenų anksčiau įgytas išsilavinimas prilyginamas pagrindiniam išsilavinimui 

pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 

ISAK-661 ,,Dėl išsilavinimo prilyginimo“. 

 
 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

         9. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais: 

         9.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d., o pabaiga: 

 

Klasė 
Ugdymo proceso 

Ugdymo proceso trukmė 
pradžia pabaiga 

1–4 klasės 2021-09-01 2022-06-09 175 ugdymo dienos 

5–10, I–II gimnazijos 

klasės 
2021-09-01 2021-06-23 185 ugdymo dienos 

III gimnazijos klasė 2021-09-01 2021-06-16 180 ugdymo dienų 

IV gimnazijos klasė 2021-09-01 2021-05-26 165 ugdymo dienos 

 

        9.2. Centro Jaunimo skyrius dirba kiekvieną savaitės darbo dieną, Suaugusiųjų skyrius – 

kiekvieną savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį. 

        9.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda 

Rudens 2021-11-03 2021-11-05 2021-11-08 

Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07 2022-01-10 

Žiemos 2022-02-14 2022-02-18 2022-02-21 

Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22 2022-04-25 

 

        9.4. Organizuojant pagrindinio, suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų 

vidurinio ugdymo programų vykdymą, Centras dirba pusmečiais: 
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Klasė I pusmetis II pusmetis 

1–4 klasės 2021-09-01 – 2022-01-21 2022-01-24 – 2022-06-09 

5–10, I–II gimnazijos klasės 2021-09-01 – 2022-01-21 2022-01-24 – 2022-06-23 

III gimnazijos klasė 2021-09-01 – 2022-01-21 2022-01-24 – 2022-06-16 

IV gimnazijos klasė 2021-09-01 – 2022-01-21 2022-01-24 – 2022-05-26 

 

         9.5. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią mokiniams 

nustato Centro direktorius, suderinęs su Centro taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos 

įgaliotu asmeniu: 

 

Klasė Prasideda Baigiasi 

1–4 klasės 2022-06-10  2022-08-31 

5–10, I–II gimnazijos klasės 2022-06-27 2022-08-31 

III gimnazijos klasė 2022-06-17 2022-08-31 

 

         9.6. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 

d. 

         10. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais: 

         10.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., o pabaiga: 

 

Klasė 
Ugdymo proceso 

Ugdymo proceso trukmė 
pradžia pabaiga 

1–4 klasės 2022-09-01 2023-06-08 175 ugdymo dienos 

5–10, I–II gimnazijos 

klasės 
2022-09-01 2023-06-22 185 ugdymo dienos 

III gimnazijos klasė 2022-09-01 2023-06-15 180 ugdymo dienų 

IV gimnazijos klasė 2022-09-01 2023-06-01 170 ugdymo dienų 

 

         10.2. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

 

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda 

Rudens 2022-10-31 2022-11-04 2022-11-07 

Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06 2023-01-09 

Žiemos 2023-02-13 2023-02-17 2023-02-20 

Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14 2023-04-17 

 

         10.3. Centro Jaunimo skyrius dirba kiekvieną savaitės darbo dieną, Suaugusiųjų skyrius – 

kiekvieną savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį. 

         10.4. Organizuojant pagrindinio, suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų 

vidurinio ugdymo programų vykdymą, Centras dirba pusmečiais: 

 

Klasė I pusmetis II pusmetis 

1–4 klasės 2022-09-01 – 2023-01-20 2023-01-23 – 2023-06-08 

5–10, I–II gimnazijos klasės 2022-09-01 – 2023-01-20 2023-01-23 – 2023-06-22 
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III gimnazijos klasė 2022-09-01 – 2023-01-20 2023-01-23 – 2023-06-15 

IV gimnazijos klasė 2022-09-01 – 2023-01-20 2023-01-23 – 2023-06-01 

 

         10.5. Vasaros  atostogos  skiriamos  pasibaigus  ugdymo  procesui. Atostogų pradžią 

mokiniams nustato Centro direktorius, suderinęs su Centro taryba ir savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu: 

 

Klasė Prasideda Baigiasi 

1–4 klasės 2023-06-09  2023-08-31 

5–10, I–II gimnazijos klasės 2023-06-23 2023-08-31 

III gimnazijos klasė 2023-06-16 2023-08-31 

 

         10.6. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 

d. 

         11. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, 

dienos, per kurias IV gimnazijos klasės mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į 

artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą 

ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši 

diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 

         12. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar 

esant aplinkybėms Centre, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai 

stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – 

nuotolinis mokymo būdas). 

         13. Centro direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms Centre, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti 

ugdymo organizavimo sprendimus: 

         13.1. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei. Esant 25 laipsniams 

šalčio ar žemesnei temperatūrai arba 30 laipsnių karščio ar aukštesnei temperatūrai, ugdymo 

procesas laikinai stabdomas arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu; 

         13.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių Centro aplinkoje nėra 

galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus 

elektros tinklų tiekimui ir kt., ugdymo procesas Centro direktoriaus sprendimu gali būti laikinai 

stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, Centro 

direktorius sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija 

ar jos įgaliotu asmeniu; 

         13.3. esant aplinkybėms Centre, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas 

kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (Centras yra dalykų brandos egzaminų centras), 

ugdymo procesą brandos egzaminų sesijos metu organizuoti nuotoliniu mokymo būdu. 

         14. Centro direktoriaus sprendimu ugdymo procesą ar jo dalį organizuojant nuotoliniu 

mokymo būdu, Centras vadovaujasi Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, 

patvirtintu Centro direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-41.  
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ANTRASIS SKIRSNIS 

CENTRO UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

         15. 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų Centro ugdymo planą, kuriame aprašomas Centro 

vykdomų programų per dvejus mokslo metus įgyvendinimas, parengė Centro direktoriaus 2021 m. 

gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-70 sudaryta darbo grupė. 

         16. Darbo grupės parengtas Centro ugdymo plano projektas suderinamas su Centro taryba, 

taip pat su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Parengtą ugdymo planą 

Centro direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios. 

17. Centro ugdymo turinys formuojamas, atsižvelgiant į: 

17.1. Centro strateginius tikslus ir uždavinius; 

17.2. konkrečius mokinių ugdymo (si) poreikius bei interesus; 

17.3. švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese 

duomenis ir informaciją; 

17.4. nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus; 

17.5. Centro veiklos įsivertinimo rekomendacijas. 

18. Rengiant ugdymo planą susitarta dėl Centro ugdymo turinio įgyvendinimo nuostatų, 

kurios numatytos tolesniuose ugdymo plano skirsniuose: 

18.1. konkrečios klasės mokomųjų dalykų ir jiems skiriamų pamokų skaičiaus; 

18.2. ugdymo proceso organizavimo formos (-ų); 

18.3. švietimo pagalbos teikimo; 

18.4. informacinių technologijų naudojimo; 

18.5. neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūlos ir organizavimo;  

18.6. pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo; 

18.7. priemonių dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos metu, 

kompensavimo; 

18.8. kaip konkrečiose klasėse bus įgyvendinamos prevencinės ir bendrųjų kompetencijų 

ugdymo programos. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

UGDYMO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

         19. Ugdymo veiklų įgyvendinimas Jaunimo skyriuje: 

         19.1. pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Pamokų laikas, kai pamoka 

trunka 45 min.: 

 

Pamokos 

 

Laikas 

1 8.30–9.15 

2 9.25–10.10 

3 10.20–11.05 

4 11.35–12.20 

5 12.30–13.15 

6 13.25–14.10 

7 14.15–15.00 
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         19.2. formuojant Jaunimo skyriaus ugdymo turinį, įgyvendinamos mokiniams aktualios 

prevencinės ir bendrųjų kompetencijų ugdymo programos: 

         19.2.1. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. 

Ugdymas karjerai 10 klasės mokiniams siūlomas kaip pasirenkamasis dalykas; 

         19.2.2. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 ,,Dėl 

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros 

bendrosios programos patvirtinimo“. Ši programa integruojama į mokomųjų dalykų ugdymo turinį, 

klasės auklėtojo veiklą, kultūrinę, pažintinę veiklą, neformalųjį švietimą; 

         19.2.3. Nuosekli, ilgalaikė socialines ir emocines kompetencijas ugdanti prevencinė programa, 

apimanti smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, 

sveikos gyvensenos skatinimą. Ši programa įgyvendinama 9–10 klasėse, panaudojant mokinio 

ugdymosi poreikiams tenkinti skirtas valandas; 

         19.2.4. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo‘‘. Ši programa 9–10 

klasėse integruojama su etika; 

         19.3. Jaunimo skyriuje, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą: 

         19.3.1. sudaromos sąlygos mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų Centro 

darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje 

aplinkoje, užtikrinamas tinkamas ir savalaikis reagavimas į patyčių ir smurto apraiškas, 

vadovaujantis Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Centro direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-183; 

         19.3.2. suteikiama galimybė mokiniui kiekvieną dieną tarp pamokų užsiimti fiziškai aktyvia 

veikla, kuri praplečia fizinio ugdymo pamokų turinį; 

         19.4. fiziškai aktyvios pertraukos (kiekvieną dieną po 3 pamokų 11.05–11.35) 

organizuojamos: 

         19.4.1. esant geram orui – Centro kieme ir stadione (futbolas, kvadratas, fiziškai aktyvūs 

žaidimai, šokiai, mankšta, pasivaikščiojimas); 

         19.4.2. esant blogam orui – sporto salėje (krepšinis, tinklinis, futbolas), aktų salėje (šokiai, 

mankšta), III aukšto fojė (biliardas, stalo tenisas); 

         19.5. socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, 

yra privaloma. Ji organizuojama vadovaujantis Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-101: 

         19.5.1. jai skiriant ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų) per mokslo metus; 

         19.5.2. veiklą fiksuojant dienyne; 

         19.5.3. numatant galimybę mokiniui atlikti šio pobūdžio veiklas savarankiškai arba 

grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, vietos savivaldos institucijomis ir kt; 

         19.6. pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla organizuojama, vadovaujantis Pažintinės, 

kultūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 

25 d. įsakymu Nr. V-101: 

         19.6.1. jai skiriamos 5 dienos, paskirstant jas nuosekliai per visus mokslo metus: 
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Eil. 

Nr. 

Ugdymo veiklos pavadinimas, 

formos 

Data 

 

Ugdymo veiklos vykdymo 

aplinkos (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse, netradicinėje 

aplinkoje ir kt.) 

1.  Sveikos gyvensenos ir sveikatos 

stiprinimo iniciatyva „Aktyviai, 

draugiškai, sveikai“ 

2021-10-06 Centro aplinkoje 

2.  Adventinė popietė „Ateik atvert 

širdies“ 

2021-12-23 Centro aplinkoje 

3.  Gamtamokslinio ugdymo diena 

„Žmogaus ir gamtos draugystė“, 

skirta pasaulinei Žemės dienai 

2022-03-22 Kėdainių gamtos objektai 

4.  Ugdymo karjerai diena 

„Mokomės netradicinėse 

aplinkose“ 

2022-04-15 Kėdainių miesto ir rajono įmonės 

5.  Turizmo diena ,,Keliauk 

Lietuvoje“  

2022-06-17 Kėdainių krašto apylinkės 

 

         19.6.2. organizuojama ne tik Centre, bet ir kitose aplinkose, pavyzdžiui, muziejuose, atviros 

prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose. Mokinio mokymosi laikas išvykose, 

ekskursijose ir kitais panašiais atvejais, trunkantis ilgiau nei pamoka, perskaičiuojamas į konkretaus 

dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę); 

         19.7. neformaliojo vaikų švietimo organizavimas. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos 

mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms: 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Valandų skaičius Ugdymo 

kryptis 

1. Sveikatos keliu 1 Sveikatai naudingų gebėjimų 

ugdymas 

2. Sportas visiems 2 Fizinių ir sportinių gebėjimų 

ugdymas 

3. Projektinė veikla 1 Projektinio darbo gebėjimų 

ugdymas 

 Iš viso: 4  

 

         20. Ugdymo veiklų organizavimas Suaugusiųjų skyriuje: 

         20.1. pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma: 

         20.1.1. neakivaizdinėse klasėse – grupinė konsultacija. Grupinių konsultacijų laikas:  

                                                                              

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

         20.1.2. kasdienėse klasėse – pamoka. Pamokų laikas: 

Grupinė konsultacija 

 

Laikas 

1 15.00–15.45 

2 15.50–16.35 

3 16.40–17.25 

4 17.30–18.15 

5 18.20–19.05 

6 19.10–19.55 

7 20.00–20.45 
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         20.2. formuojant Suaugusiųjų skyriaus ugdymo turinį, įgyvendinamos mokiniams aktualios 

prevencinės ir bendrųjų kompetencijų ugdymo programos, kurios integruojamos į mokomųjų 

dalykų ugdymo turinį, kuratoriaus veiklos programą, neformalųjį švietimą: 

         20.2.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494 ,,Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos patvirtinimo“; 

         20.2.2. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“; 

         20.2.3. Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa ir Vidurinio ugdymo etninės 

kultūros bendroji programa, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 ,,Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios 

programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“; 

         20.2.4. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 ,,Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“; 

         20.2.5. integruojamų programų temos ir apskaita pateikta Ugdymo turinio integravimo  

lentelėse, kurios suderintos Centro metodinėje taryboje; 

         20.3. Centro Suaugusiųjų skyriuje, įgyvendinant suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų 

pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas: 

         20.3.1. sudaromos sąlygos mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų Centro 

darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje 

aplinkoje, užtikrinamas tinkamas ir savalaikis reagavimas į patyčių ir smurto apraiškas, 

vadovaujantis Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo aprašu, patvirtintu Centro 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 183; 

         20.3.2. nėra privaloma fiziškai aktyvi pertrauka; 

         20.4. socialinė-pilietinė veikla mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pagrindinio ir 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas, nėra privaloma; 

         20.5. pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla organizuojama, vadovaujantis Pažintinės, 

kultūrinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 

25 d. įsakymu Nr. V-101. Jai skiriamos 5 dienos, paskirstant jas nuosekliai per visus mokslo metus: 

 

 

 

 

Pamoka 

 

Laikas 

1 12.30–13.15 

2 13.20–14.05 

3 14.10–14.55 

4 15.00–15.45 

5 15.50–16.35 

6 16.40–17.25 

7 17.30–18.15 
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Eil. 

Nr. 

Ugdymo veiklos pavadinimas, 

formos 

Data 

 

Ugdymo veiklos vykdymo 

aplinkos (gamtoje, kultūros 

įstaigose, įmonėse, netradicinėje 

aplinkoje ir kt.) 

1.  Pilietinė iniciatyva „Pyragų diena“ 

– puiki proga pasidalyti savo 

šiluma ir gerumu“ 

2021-11 Centro aplinkoje 

2.  Kalėdinė kūrybinė diena 2021-12 Centro aplinkoje 

3.  Pilietiškumo iniciatyvos Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti 

2022-02 Centro aplinkoje 

4.  Pažintinė diena: veiklos miesto 

muziejaus edukacinėse aplinkose 

2022-04 Kėdainių krašto muziejus 

5.  Turizmo diena ,,Keliauk Lietuvoje“ 2022-06 Kėdainių krašto apylinkės 

 

         20.6. neformaliojo švietimo organizavimas. Neformaliojo švietimo valandos suaugusiųjų 

klasėse skiriamos pasirinktoms saviraiškos programoms:  

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Valandų skaičius Ugdymo 

kryptis 

1. Pagalba dirbant kompiuteriu 2 Informacinio raštingumo ugdymas 

2. Fizinis aktyvumas ir sveikata 2 Sveikatingumo ugdymas 

3. Knygos ir kūrybos 

komunikacija 

2 Kūrybiškumo ugdymas 

4. Kūrybinės dirbtuvės 1 Meninių gebėjimų ugdymas 

 Iš viso: 6  

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

         21. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. 

         22. Individualų ugdymo planą privaloma sudaryti mokiniui, kuris: 

         22.1. mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą jaunimo klasėse; 

         22.2. sugrįžęs mokytis iš užsienio; 

         22.3. mokomas namie; 

         22.4. turi specialiųjų ugdymosi poreikių; 

         22.5. mokosi pagal vidurinio ugdymo programą. 

         23. Kiekvienam ugdomam jaunimo klasių mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas, 

atsižvelgiant į ugdymo tikslus, mokinio turimą mokymosi patirtį, polinkius, individualius ugdymosi 

poreikius, reikiamą mokymosi pagalbą ir vadovaujantis Mokinio individualaus ugdymo plano 

sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 149. 

         24. Vidurinio ugdymo programos mokinys individualų ugdymo planą rengia dvejiems mokslo 

metams pagal Centro direktoriaus 2017 m. liepos 7 d. įsakymu  Nr. V-172 patvirtintą formą. 
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         25. Sudarant ir įgyvendinant mokinio individualų ugdymo planą, bendradarbiauja Centro 

vadovai, mokiniai, mokytojai ir nepilnamečių mokinių tėvai. Mokinio individualus ugdymo planas 

gali būti nuolat peržiūrimas ir, jeigu reikia, koreguojamas. 

         26. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra Centro ugdymo turinio dalis ir 

turi derėti su keliamais ugdymo tikslais. 

         27. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis: 

         27.1. teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos 

vertinimą; 

         27.2. Centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-101 patvirtintu Mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, kuris skelbiamas Centro interneto svetainėje. 

         28. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas grindžiamas aiškiais, mokiniui suprantamais 

kriterijais. 

         29. Mokinio vertinimo rezultatas fiksuojamas įrašu ir (arba) balu, taikant 10 balų vertinimo 

sistemą. 

         30. Mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas, 

dorinio ugdymo, pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiekimai vertinami ,,įskaityta“ ir ,,neįskaityta“. 

         31. Mokinio, besimokančio pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, dorinio 

ugdymo, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dalykų modulių ugdymo pasiekimai 

vertinami ,,įskaityta“ ir ,,neįskaityta“. 

         32. Mokinių pažanga ir pasiekimai, įgyti mokantis šiuolaikinių menų, dailės, technologijų ir 

ikiprofesinio ugdymo, vertinami pažymiu. 

         33. Ugdymo pasiekimai ir vertinimas fiksuojami elektroniniame dienyne. 

         34. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime Centras dalyvauja savivaldybės 

vykdomosios institucijos arba Centro direktoriaus sprendimu. Mokinio pasiekimų rezultatai 

naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio 

(pusmečio) įvertinimą.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

         35. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, 

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 

Centre ugdymo procesui organizuoti sudaromi tvarkaraščiai. 

         36. Centro direktorius, skyriaus vedėjas vykdo mokinių mokymosi krūvių stebėseną ir 

kontrolę, drauge su mokytojais, klasių auklėtoju ir kuratoriumi aptaria darbo krūvius pamokose, 

pažangumą, pamokų lankomumą, individualius kiekvieno mokinio pasiekimus, daromą pažangą. 

         37. Pagrindiniai mokymosi krūvio reguliavimo kriterijai: 

         37.1. dalykų mokytojai, bendradarbiaudami tarpusavyje, derina ugdymo medžiagą, išnaudoja 

visas dalykų integracijos galimybes; 

         37.2. dalykų mokytojai naudoja aktyviuosius, motyvaciją skatinančius mokymo metodus; 

         37.3. dalykų mokytojai skatina mokinius racionaliai planuoti laiką, moko mokytis 

savarankiškai; 
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         37.4. mokiniui pageidaujant, atostogų metu teikiamos papildomos mokytojų konsultacijos, 

sudaromos galimybės likviduoti įsiskolinimus. 

         38. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, skiriamos ne daugiau kaip 7 

pamokos per dieną. Penktadienį organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

         39. Centras užtikrina, kad mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, per 

dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai 

informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Jie negali būti rašomi po ligos, atostogų, 

nerekomenduojami po šventinių dienų. 

         40. Centras užtikrina, kad namų darbai: 

         40.1. atitiktų mokinio galias; 

         40.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam 

mokymuisi; 

         40.3. nebūtų užduodami atostogoms; 

         40.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

         41. Suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokinių mokymosi krūvis 

reguliuojamas optimaliai pritaikant grupinių konsultacijų tvarkaraštį, derinant atsiskaitymo laiką. 

         42. Centre  stengiamasi užtikrinti, kad neakivaizdinės klasės mokiniui per dieną būtų skiriama 

tik viena įskaita. Įskaitų tvarkaraštį tvirtina Centro direktorius. 

         43. Mokinys, kuris mokosi pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gali 

nesimokyti menų, fizinio ugdymo ir technologijų. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

         44. Mokymosi pagalba ugdymo procese turi būti teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji 

reikalinga. Ypač svarbi mokymosi pagalba mokiniui: 

         44.1. dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų; 

         44.2. gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; 

         44.3. gavusiam kelis iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; 

         44.4. jei pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; 

         44.5. jei nacionalinio pasiekimų patikrinimo metu nepasiekiamas patenkinamas lygis; 

         44.6. jei jo pasiekimai yra aukščiausio lygio ir (ar) jei jis siekia domėtis pasirinkta mokymosi 

sritimi; 

         44.7. patyrusiam mokymosi sunkumų COVID-19 pandemijos metu; 

         44.8. kitais Centro pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

         45. Centre, siekiant užtikrinti tinkamą mokymosi pagalbą: 

         45.1. nuolat stebimi ir analizuojami mokinių pasiekimai; 

         45.2. laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai, tariamasi dėl mokymosi pagalbos 

suteikimo; 

         45.3. mokymosi pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą, teikiama laiku ir 

atitinka mokinio mokymosi galias. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis 

mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas, mokymosi aplinką, priemones 

ir kt.; 
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         45.4. mokymosi pagalba skiriama individualiai arba sudarant mokinių, kuriems reikia 

panašaus pobūdžio pagalbos, grupes. 

         46. Esant poreikiui mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir suaugusiųjų pagrindinio 

ugdymo programas, mokymosi pagalbai gali būti skiriamos trumpalaikės ir (arba) ilgalaikės 

konsultacijos. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio 

mokymosi krūvį. Ilgalaikės konsultacijos (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi 

krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie 

mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, jos formą ir, vykstant konsultacijoms, apie mokinio 

daromą pažangą. 

         47. Mokymosi pasiekimai gerinami ir mokymosi pagalba teikiama vadovaujantis Mokymosi 

pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2019 m.  rugpjūčio 27 d. 

įsakymu Nr. V-149. 

         48. Mokymosi pagalbai teikti, mokymosi pasiekimams gerinti naudojamos tam skirtos 

valandos. 

         49. Už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą atsakingas skyriaus vedėjas. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

         50. Centras, atvykusiam asmeniui, baigusiam užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą, ugdymą 

organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, atvykusių ar grįžusių 

gyventi į Lietuvą, mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 149.  

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

         51. Centras, įgyvendindamas pagrindinio, suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas, nustato laikinosios mokymosi grupės dydį pagal skirtas 

mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje grupėje negali būti didesnis nei teisės aktais nustatytas 

didžiausias mokinių skaičius klasėje. 

         52. Centro bendruomenės susitarimu laikinosios grupės mokinių skaičius ne mažesnis kaip 8 

mokiniai ir negali būti didesnis nei nustatytas didžiausias leistinas mokinių skaičius klasėje. 

         53. Centro ugdymo turiniui įgyvendinti klasėje sudaromos laikinosios grupės: 

         53.1. doriniam ugdymui, jeigu mokiniai yra pasirinkę tikybą ar etiką; 

         54.1. technologijoms II–IV gimnazijos klasėse, jei mokiniai yra pasirinkę skirtingas 

technologijų programas; 

         54.2. III–IV gimnazijos klasėse mokomųjų, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių 

mokymui pagal mokinių pasirinkimus ir poreikius. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

         55. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 
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asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

         56. Mokiniai mokomi namie savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu. Mokiniui, mokomam namie, Centras suderinęs su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

atsižvelgdamas į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo 

planą. 

         57. Mokiniams, kurie mokosi namie pagal pagrindinio ugdymo programą savarankišku ar (ir) 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymosi forma, 9–10 

klasėse skiriamos 555 pamokos per mokslo metus (15 pamokų per savaitę). 

         58. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), Centro direktoriaus įsakymu 

mokinys, kuris mokosi namie pagal pagrindinio ugdymo programą, gali nesimokyti dailės, muzikos, 

technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių 

mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Pamokos, gydytojo leidimu lankomos Centre, įrašomos į 

mokinio individualų ugdymo planą. 

         59. Centro sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų 

pamokų per savaitę mokymosi pasiekimams gerinti. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 

         60. Kadangi Centro nuostatuose įteisintas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdas, 

priimtas sprendimas Suaugusiųjų skyriaus mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, iki 30 procentų ugdymo procesui skiriamo laiko per mokslo metus leisti 

įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

         61. Centras, organizuodamas ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, vadovaujasi Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu 

Centro direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-41.  

         62. Įgyvendindamas ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

Centras užtikrina, kad sinchroniniam ugdymui būtų skirta ne mažiau kaip 60 procentų ugdymo 

proceso laiko ir ne daugiau kaip 40 procentų laiko asinchroniniam ugdymui (per mėnesį). 

         63. Centras, pradėdamas ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydamas jį sinchroniniam ir 

asinchroniniam ugdymui organizuoti. Sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė – 90 min. 

Pamokos struktūra pritaikoma asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgiant į 

dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių. Mokiniams mokantis asinchroniniu būdu, mokytojas 

asinchroniniam ugdymui skirtą ugdymo proceso laiką skiria mokinių konsultacijoms. 

 

III SKYRIUS 

SUAUGUSIŲJŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

         64. Vykdant suaugusiųjų pradinio ugdymo programą neakivaizdiniu mokymo proceso 

organizavimo būdu (grupine mokymosi forma), nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 
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(pavienio mokymosi forma), konsultacijoms ar pamokoms grupėje skiriama 40 procentų pamokų, 

nurodytų Bendrųjų ugdymo planų 5 priedo 6.4 papunktyje: 

         64.1. įvertinus mokinio ugdymosi patirtį ir pasiekimus, atsižvelgiant į mokinio ugdymosi 

poreikius, Centre priimami sprendimai, kokių ugdymo dalykų mokysis mokinys. Sudaromas 

individualus ugdymo planas; 

         64.2. mokinys gali nesimokyti menų dalykų (dailė, muzika, dailė ir technologijos) ir fizinio 

ugdymo dalyko. Mokiniui, nepasirinkusiam fizinio ugdymo ar menų, šiems dalykams numatytos 

pamokos skiriamos pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems ugdymo dalykams mokytis. 

         65. Tam tikrais atvejais, esant mažam mokinių, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, skaičiui, gali būti formuojama mokinių, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo 

proceso organizavimo būdu, grupė. Ugdymo dalykams mokytis grupėje skiriama 15 procentų 

Bendrųjų ugdymo planų 5 priedo 6.4 papunktyje numatytų pamokų per metus. 

         66. Dalykai ir jiems skiriamų metinių ir savaitinių pamokų skaičius suaugusiųjų pradinio 

ugdymo programoms įgyvendinti neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio 

mokymosi forma, kai susidaro maža grupė): 

 

                          Klasė                 

 

Dalykai 

1n  

(per 

mokslo 

metus) 

1n  

(per 

savaitę) 

 

2n, 3n 

(per 

mokslo 

metus) 

2n, 3n 

(per 

savaitę) 

 

4n 

(per 

mokslo 

metus) 

4n 

(per 

savaitę) 

 

Dorinis ugdymas (etika)  3,50 0,10 3,50 0,10 3,50 0,10 

Lietuvių kalba  28,00 0,80 28,00 0,80 35,00 1,00 

Užsienio kalba ( 1-oji, 

anglų kalba ) 
  7,00 0,20 10,50 0,30 

Matematika 21,00 0,60 14,00 0,40 17,50 0,50 

Pasaulio pažinimas 5,25 0,15 5,25 0,15 7,00 0,20 

       

Iš viso: 

 

57,75 1,65 57,75 1,65 73,5 2,10 

 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 

 

         67. Centras įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas (etika ir tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, kitos 

gimtosios kalbos; pirmoji užsienio kalba (anglų), antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių); 

matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, fizika, chemija; socialinis ugdymas: istorija, 

geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, šiuolaikiniai 

menai; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas. 

         68. Centras, įgyvendinantis pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, siūlo 9–10 ir I–II 

gimnazijos klasių mokiniams vietoj dailės ir muzikos rinktis šiuolaikinių menų programą. 

         69. Centras nustato ir skiria adaptacinį 1 mėnesio laikotarpį pradedantiems mokytis pagal 

pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir naujai atvykusiems mokiniams. Per adaptacinį 
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laikotarpį stebima mokinių individuali pažanga, bet mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais 

nevertinami. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS JAUNIMO SKYRIUJE 

 

         70. Centro Jaunimo skyrius, vykdydamas pagrindinio ugdymo programą ir formuodamas 

ugdymo turinį, užtikrina Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų 

skiriamų pamokų skaičių, bet gali perskirstyti tarp dalykų iki 25 procentų Bendrųjų ugdymo planų 

109 punkte nustatyto pamokų skaičiaus. Perskirstytos pamokos panaudotos ikiprofesiniam 

ugdymui. 

         71. Ikiprofesinis ugdymas yra privaloma jaunimo klasės ugdymo turinio dalis: 

         71.1. ikiprofesinio ugdymo dalyką, orientuotą į praktinį ugdymą, rekomenduojama įvesti nuo 

14 metų; 

         71.2. ikiprofesinio ugdymo programų įgyvendinimui 9–10 klasėse skirta po 4 valandas per 

savaitę, per mokslo metus – 148 pamokos (žr. 75 punkte); 

         72. Ikiprofesinio ugdymo dalyko programą rengia Centro mokytojai. Ją sudaro privalomas 

įvadinis modulis ir pasirenkamieji – savarankiški arba tęstiniai – moduliai. Įvadinis modulis skirtas 

supažindinti mokinius su artimiausioje aplinkoje esančiomis profesijomis, su Lietuvos darbo rinka, 

ateities profesijomis. Dėl ikiprofesinio ugdymo programos įvadinio modulio apimties, 

pasirenkamųjų modulių skaičiaus, jų temų, ikiprofesinio ugdymo integracijos su kitais bendrojo 

ugdymo dalykais ir modulių apimties tariamasi Centre. 

         73. Rekomenduojama ikiprofesinio ugdymo procesą organizuoti taip, kad mokinys per visą 

dalyko programos mokymosi laiką galėtų pasirinkti kuo daugiau ir įvairesnių modulių; pagal 

galimybę derinti juos su profesiniu veiklinimu. 

         74. Ikiprofesinio ugdymo programos įgyvendinamos per perskirstytą tarp dalykų pamokų (be 

technologijų dalykui skirtų pamokų) laiką. 

         75. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma 

kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per mokslo metus ir per 

savaitę: 

                              Klasė 

Dalykai 

9  

(per mokslo 

metus) 

9  

(per savaitę) 

10  

(per mokslo 

metus) 

10  

(per savaitę) 

Dorinis ugdymas  

Etika (tikyba) 37 1 37 1 

Lietuvių kalba ir literatūra 148 4 185 5 

Užsienio kalbos 

Užsienio kalba ( 1-oji, anglų 

kalba ) 
111 3 111 3 

Užsienio kalba ( 2-oji, rusų ar 

vokiečių kalba ) 
74 2 74 2 

Matematika ir informacinės  

technologijos 

Matematika 148 4 148 4 

Informacinės technologijos 37 1 37 1 

Gamtamokslinis ugdymas     

Biologija 74 2 37 1 

Fizika 74 2 37 1 
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Chemija 37 1 74 2 

Socialinis ugdymas     

Istorija 74 2 37 1 

Pilietiškumo pagrindai   37 1 

Geografija 74 2 37 1 

Ekonomika ir verslumas     

Meninis ugdymas     

Šiuolaikiniai menai 74 2 37 1 

Technologijos, fizinis 

ugdymas, žmogaus sauga 

    

Technologijos 37 1 55,5 1,5 

Fizinis ugdymas 74 2 74 2 

Žmogaus sauga   18,5 0,5 

Ikiprofesinis ugdymas     

Įvadinis kursas 18,5 0,5   

Rengiuosi būti kirpėju 55,5 1,5 74 2 

Finansinio raštingumo 

ugdymas 
37 1   

Verslumo ugdymas   37 1 

Pilietiškumo žingsniai 37 1   

Jaunasis gidas   37 1 

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui 

1184 32 1147 31 

Panaudotas pamokų skaičius 

mokiniui 

1221 33 1184 32 

Neformalusis  ugdymas 74 2 74 2 

 

         76. Centras gali skirti ir didesnį už minimalų pamokų skaičių privalomiems dalykams mokytis 

– tam gali būti panaudojamos pamokos, skirtos mokinio mokymosi poreikiams tenkinti ir 

mokymosi pagalbai teikti (panaudota 1 val.) 

         77. Be privalomų mokytis dalykų, mokinys gali pasirinkti mokytis Centro siūlomus 

papildomai mokytis dalykus. Mokinio pasirinktiems papildomiems dalykams mokytis 

panaudojamos valandos, skirtos mokinio mokymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai 

teikti: 

                              Klasė 

Dalykai 

9  

(per mokslo 

metus) 

9  

(per savaitę) 

10  

(per mokslo 

metus) 

10  

(per savaitę) 

Pasirenkamieji dalykai     

Ugdymas karjerai   37 1 

Psichologija 37 1   

Dalykų moduliai 

Rašybos ir skyrybos 

tobulinimas 
37 1   

Kompiuterinis raštingumas   37 1 

Socialines emocines 

kompetencijas ugdanti 

programa 

37 1 37 1 

Panaudota valandų mokinio 

ugdymosi poreikiams 

111 3 111 3 
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Pamokos mokinio ugdymosi 

poreikiams tenkinti, 

mokymosi pagalbai teikti 

222 6 222 6 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS SUAUGUSIŲJŲ SKYRIUJE 

 

         78. Centro Suaugusiųjų skyrius, vykdydamas pagrindinio ugdymo programą ir formuodamas 

ugdymo turinį, užtikrina Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų 

skiriamų pamokų skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 5 priedo 14 punkte. 

         79. Centro Suaugusiųjų skyrius, atsižvelgdamas į mokinių pasiekimus ir patirtį, priima 

sprendimą, kiek individualių ir grupinių konsultacijų reikia skirti, kad būtų pasiekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose numatyti pasiekimai (žr. 80 punkte). 

         80. Dalykai ir jiems skiriamų metinių bei savaitinių pamokų skaičius suaugusiųjų pagrindinio 

ugdymo programoms įgyvendinti neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio 

mokymosi forma): 

 

                              Klasė 

Dalykai 

I n 

(per mokslo 

metus) 

I n 

(per savaitę) 

II n 

(per mokslo 

metus) 

II n 

(per savaitę) 

Dorinis ugdymas      

Etika 9,25 0,25 9,25 0,25 

Lietuvių kalba ir literatūra 55,5 1,5 55,5 1,5 

Užsienio kalbos     

Užsienio kalba ( 1-oji, anglų 

kalba ) 
37 1 37 1 

Užsienio kalba ( 2-oji, rusų 

kalba) ar 

Užsienio kalba (2-oji, vokiečių 

kalba) 

 

18,5 

 

0,5 
 

18,5 

 

0,5 

Matematika 46,25 1,25 46,25 1,25 

Informacinės technologijos 18,5 0,5 18,5 0,5 

Gamtamokslinis ugdymas     

Biologija 18,5 0,5 18,5 0,5 

Fizika 27,75 0,75 27,75 0,75 

Chemija 27,75 0,75 27,75 0,75 

Socialinis ugdymas     

Istorija 18,5 0,5 18,5 0,5 

Pilietiškumo pagrindai   9,25 0,25 

Geografija 18,5 0,5 18,5 0,5 

Ekonomika ir verslumas 9,25 0,25   

Meninis ugdymas     

Šiuolaikiniai menai 18,5 0,50 18,5 0,50 

Technologijos 9,25 0,25 9,25 0,25 

Iš viso (grupinėms 

konsultacijoms): 

333,00 9,00 333,00 9,00 

Neformalusis  ugdymas 0-74 0-2 0-74 0-2 

 

81. Be privalomų mokytis dalykų, mokinys gali pasirinkti mokytis Centro siūlomus 

papildomai mokytis dalykus. Mokinio pasirinktiems papildomiems dalykams mokytis 
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panaudojamos valandos, skirtos mokinio mokymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai 

teikti: 

                              Klasė 

Dalykai 

I n 

(per mokslo 

metus) 

I n 

(per savaitę) 

II n 

(per mokslo 

metus) 

II n 

(per savaitę) 

Dalykų moduliai     

Kalbos vartojimas, rašyba ir 

skyryba 
18,5 0,5 18,5 0,5 

Praktinio pobūdžio uždavinių 

sprendimas 

18,5 0,5   

Veiksmai realiųjų skaičių aibėje   18,5 0,5 

Integruotas medijų ir 

informacinio raštingumo 

modulis 

  18,5 0,5 

Nacionalinis saugumas ir krašto 

gynyba 
18,5 0,5   

Projektinė veikla 9,25 0,25 18.5 0,5 

Iš viso: 64,75 1,75 74 2,00 

Pamokos mokinio ugdymosi 

poreikiams tenkinti 

37-64,75 1-1,75 37-74 1-2 

 

         82. Mokiniai, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu, laiko visų 

savo individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Kadangi ugdymo procesas organizuojamas 

pusmečiais, įskaitų negali būti mažiau negu dvi. 

         83. Mokinys, kuris mokosi pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, gali nesimokyti 

menų, fizinio ugdymo, technologijų dalykų. Mokiniui, nepasirinkusiam fizinio ugdymo, menų ar 

technologijų dalykų, pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems 

dalykams mokytis. 

         84. Atskirais atvejais, esant mažam mokinių, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, skaičiui, gali būti formuojama jų grupė. Dalykams mokytis grupėje skiriama 15 

procentų Bendrųjų ugdymo planų 5 priedo 14 punkte dalykui skiriamų pamokų skaičiaus. 

         85. Dalykai ir jiems skiriamų metinių bei savaitinių pamokų skaičius suaugusiųjų pagrindinio 

ugdymo programoms įgyvendinti neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio 

mokymosi forma, kai susidarė maža grupė): 

 

                                               

Dalykai 

5n 

(per metus / 

per savaitę) 

6n 

(per metus / 

per savaitę) 

7n 

(per metus / 

per savaitę) 

8n 

(per metus / 

per savaitę)  

Dorinis ugdymas ( tikyba ar 

etika)  

1,85 / 0,05 1,85 / 0,05 1,85 / 0,05 1,85 / 0,05 

Lietuvių kalba ir literatūra 11,10 / 0,30 11,10 / 0,30 11,10 / 0,30 11,10 / 0,30 

Užsienio kalba ( 1-oji, anglų 

kalba ) 

7,40 / 0,20 7,40 / 0,20 7,40 / 0,20 7,40 / 0,20 

Užsienio kalba ( 2-oji, rusų 

kalba) ar 

Užsienio kalba (2-oji, vokiečių 

kalba) 

 5,55 / 0,15 5,55 / 0,15 5,55 / 0,15 

Matematika 7,40 / 0,20 7,40 / 0,20 7,40 / 0,20 7,40 / 0,20 

Informacinės technologijos 3,70 / 0,10 3,70 / 0,10   

Gamta ir žmogus 3,70 / 0,10 3,70 / 0,10   
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Biologija   3,70 / 0,10 5,55 / 0,15 

Fizika   3,70 / 0,10 5,55 / 0,15 

Chemija    5,55 / 0,15 

Istorija 3,70 / 0,10 3,70 / 0,10 3,70 / 0,10 5,55 / 0,15 

Pilietiškumo pagrindai     

Geografija  3,70 / 0,10 3,70 / 0,10 3,70 / 0,10 

Ekonomika ir verslumas     

Dailė     

Muzika     

Technologijos     

Žmogaus sauga      

Iš viso: 

 

38,85 / 1,05 48,10 / 1,30 48,10 / 1,30 59,20 / 1,60 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

         86. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) nuo 14 metų mokinys 

savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą 

mokiniai renkasi dvejiems metams ( 9–10 ir I–II gimnazijos klasėms). 

         87. Lietuvių kalba ir literatūra. Centras, įgyvendindamas ugdymo turinį ir kompensuodamas 

mokymosi praradimus dėl COVID pandemijos: 

         87.1. 9, I–II gimnazijos klasių mokiniams siūlo rinktis lietuvių kalbos modulį ,,Rašybos ir 

skyrybos tobulinimas“. 

         88. Užsienio kalbos: 

         88.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

         88.2. antrosios užsienio kalbos mokomasi nuo 6 klasės. Mokinys pats renkasi antrąją užsienio 

kalbą – rusų ar vokiečių; 

         88.3. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS); 

         88.4. pagrindinio ugdymo programoje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų 

tęstinumas. Keisti užsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju, 

jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta tos 

kalbos Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos 

ar užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti 

mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir 

įveikti programų skirtumus: 

         88.4.1. vienus mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę; 

         88.4.2. susidarius mokinių laikinajai grupei, kurios dydį numato Centras, atsižvelgiant į 

mokymo lėšas, skiriamos dvi papildomos pamokos. 

         89. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) pritarus, 

pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o Centras neturi tos kalbos mokytojo: 
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         89.1. mokiniui sudaromos sąlygos mokytis užsienio kalbos kitoje mokykloje, kurioje vyksta 

tos kalbos pamokos, suderinus su mokiniu, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir su savivaldybės 

vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu. Skiriant pamokų skaičių, vadovaujamasi Bendrųjų 

ugdymo planų 109 punktu; 

         89.2. mokinys gali kalbos mokytis neformaliojo švietimo įstaigoje ir siekti Pagrindinio 

ugdymo bendrosiose programose nurodytų pasiekimų. 

         90. Matematika. Centras, formuodamas ugdymo turinį ir kompensuodamas mokymosi 

praradimus dėl COVID pandemijos: 

         90.1. siūlo mokiniams rinktis I gimnazijos klasėje modulį ,,Praktinio pobūdžio uždavinių 

sprendimas“, o II gimnazijos klasėje – ,,Veiksmai realiųjų skaičių aibėje“; 

         90.2. mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti siūlo naudotis Nacionalinio 

egzaminų centro parengtomis matematinio-gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotimis; 

         90.3. siūlo stebėti mokinių matematikos pasiekimus (pasinaudojant Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo rezultatais), numatyti pagalbą mokinių spragoms įveikti, organizuojant 

individualias ar grupines konsultacijas. 

         91. Gamtos mokslai: 

         91.1. mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindžiamas tiriamojo pobūdžio metodais, 

dialogais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant 

informacines komunikacines technologijas; 

         91.2. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje turi 

būti numatyta ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. 

         92. Technologijos: 

         92.1. mokiniams, kurie pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. 

Užsiėmimai organizuojami taip, kad mokiniai galėtų susipažinti su profesijomis, pagal galimybes 

būtų užtikrinta mokinio praktinė veikla; 

         92.2. mokiniai, baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir 

polinkius renkasi kurią nors privalomą technologijų programą (mitybos, tekstilės, konstrukcinių 

medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų). 

         93. Informacinės technologijos. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programos 

antrąją dalį, informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamų 

programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo pradmenų 

modulių. Centras siūlo rinktis ne mažiau kaip iš dviejų modulių: 

         93.1. 9–10 klasių mokiniams pasiūlyti du moduliai: kompiuterinės leidybos pradmenų arba 

tinklalapių kūrimo pradmenų. Modulį renkasi mokinys; 

         93.2. I–II gimnazijos klasių mokiniams pasiūlyti du moduliai: programavimo pradmenų ir 

tinklalapių kūrimo pradmenų. Modulį renkasi mokinys. 

         94. Socialiniai mokslai: 

         94.1. laisvės kovų istorijai skirtos 18 pamokų, integruojant temas į istorijos bei pilietiškumo 

pagrindų pamokas 9–10 ir II gimnazijos klasėse. 

         94.2. Centras, įgyvendindamas socialinių mokslų ugdymo turinį, 9–10 ir I–II gimnazijos 

klasių mokinių projektinio darbo (tyrimo, kūrybinių darbų, socialinės veiklos) gebėjimams ugdyti 

gali skirti 20–30 procentų dalykui skirtų pamokų laiko per mokslo metus; 

         94.3. I gimnazijos klasėje siūlomas Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulis pagal 

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V–943 „Dėl Nacionalinio saugumo ir krašto 
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gynybos programos patvirtinimo“. Šiai programai įgyvendinti pamokos skirtos iš numatytųjų 

mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti. 

         95. Fizinis ugdymas: 

         95.1. Centras numato, kaip organizuos ugdymą specialiosios medicininės fizinio pajėgumo 

grupės mokiniams: 

         95.1.1. pagal ligų pobūdį iš įvairių klasių sudaromos mokinių grupės, kurioms 9–10 klasėse 

skiriamos 2 pamokos per savaitę; 

         95.1.2. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

         95.1.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje. 

         95.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, 

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 

mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas; 

         95.3. Centras mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl 

ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje,  

socialinę veiklą ir pan.); 

         95.4. besimokantiems pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą neakivaizdiniu 

mokymo proceso organizavimo būdu fiziniam ugdymui valandos neskirtos (Bendrųjų ugdymo 

planų 5  p r i edo  14 punktas). 

         96. Meninis ugdymas. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro dailės ir muzikos dalykai: 

         96.1. Centras, įgyvendinantis pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, siūlo 9–10, I–II 

gimnazijos klasių mokiniams vietoj dailės ir muzikos rinktis šiuolaikinių menų programą; 

         96.2. mokinys, besimokantis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, gali 

nesimokyti menų kurso. Mokiniui, nepasirinkusiam menų, šių dalykų pamokos gali būti skiriamos 

pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems dalykams mokytis. 

         97. Centras sudaro galimybes norintiems 9–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams atlikti 

mokslo metų trukmės projektinį darbą. Organizuojant projektinių darbų atlikimą, vadovaujamasi 

Projektinio darbo rengimo ir organizavimo pagrindiniame ugdyme tvarkos aprašu, patvirtintu 

Centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-149. 

 

V SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

         98. Centras vykdydamas vidurinio ugdymo programą ir formuodamas ugdymo turinį, 

užtikrina Vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiriamų pamokų 

skaičių per savaitę, nustatytą Bendrųjų ugdymo planų 5  priedo 18 punkte. 

         99. Mokinys kartu su mokytojais, kuratore pasirengia individualų ugdymo planą pagal Centro 

nustatytą individualaus ugdymo plano struktūrą. 

         100. Centras mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro sąlygas 

įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekia, kad jis pagilintų ir praplėstų pasirinktų sričių 

žinias, gebėjimus bei kompetencijas, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolesnį 

mokymąsi. 

         101. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 



 

 23 

         102. Centras įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios sritys: 

dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, kitos gimtosios kalbos; 

matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, 

geografija, teisė, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, šiuolaikiniai menai; 

informacinės technologijos; technologijos; bendrųjų kompetencijų ugdymas. 

         103. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: 

         103.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai; 

         103.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji 

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

         104. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, Centro pasiūlymais ir 

atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos pasirenkamuosius dalykus 

ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą: 

 

Klasė Pasirenkamasis dalykas Dalyko modulis  

III–IV Kompiuterinis raštingumas Rašinio kūrimo žingsniai 

Ugdymas karjerai Rašinio kūrimo tobulinimas 

Teisės pagrindai Bendravimo anglų kalba įgūdžių lavinimas 

Fizinis aktyvumas ir sveikata Rusų kalbos komunikacinių įgūdžių lavinimas 

Politologija Sprendimo strategijos paieška 

Sveikata ir lytiškumo 

ugdymas 

Istorijos šaltinių nagrinėjimas 

 Dailės raiška 

 

         105. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal Centro nustatytą Dalyko, dalyko 

programos kurso, mokėjimo lygio kurso, dalyko modulio keitimo tvarką, patvirtintą Centro 

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-170. 

         106. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė. 

         107. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, Centras stengiasi užtikrinti galimybes 

įgyvendinti individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlyti keisti pasirinktus dalykus 

ar modulius. 

         108. III–IV gimnazijos klasių mokiniai privalo mokytis ne mažiau kaip 8 dalykų per dvejus 

metus. Nebaigus dalyko kurso programos, dalykas neįskaitomas. 

         109. Dalykai ir jiems skiriamų metinių bei savaitinių pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio 

ugdymo programai įgyvendinti kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu III klasėje (grupinio 

mokymosi forma): 

                                                                   Klasė           

Dalykai 

III k 

(per metus) 

III k 

(per savaitę) 

 B A B A 

Privalomieji bendrojo lavinimo dalykai 

Dorinis ugdymas:     

     Etika  37 - 1 - 

Lietuvių kalba ir literatūra 111 148 3 4 

Užsienio kalbos:     

     Užsienio kalba (anglų) 92,5 (B1) 92,5 (B2) 2,5 (B1) 2,5 (B2) 
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     Užsienio kalba (rusų) 92,5 (B1) 92,5 (B2) 2,5 (B1) 2,5 (B2) 

     Užsienio kalba (vokiečių) 92,5 (B1) 92,5 (B2) 2,5(B1) 2,5(B2) 

Matematika 92,5 148 2,5 4 

Socialinis ugdymas:     

     Istorija 37 74 1 2 

     Geografija 37 74 1 2 

Gamtamokslinis ugdymas:     

     Biologija 37 74 1 2 

     Chemija 37 74 1 2 

     Fizika 37 74 1 2 

Meninis ir technologinis ugdymas:     

     Dailė 27,75 37 0,75 1 

     Taikomasis menas, amatai ir dizainas 27,75 37 0,75 1 

     Statyba ir medžio apdirbimas 27,75 37 0,75 1 

     

Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai 

     Informacinės technologijos 37 55,5 1 1,5 

Pasirenkamieji dalykai:     

     Teisės pagrindai 37 - 1  

     Kompiuterinis raštingumas 37 - 1 - 

Dalykų moduliai:     

     Rašinio kūrimo žingsniai 37 - 1 - 

     Bendravimo anglų kalba įgūdžių lavinimas 37 - 1 - 

     

Neformalusis  ugdymas 3 

 

         110. Dalykai ir jiems skiriamų metinių bei savaitinių pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio 

ugdymo programai įgyvendinti kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu IV klasėje (grupinio 

mokymosi forma): 

                                                               Klasė 

Dalykai 

IV k 

(per metus) 

IV k 

(per savaitę) 

 B A B A 

Privalomieji bendrojo lavinimo dalykai 

Dorinis ugdymas:     

     Etika 33 - 1 - 

Lietuvių kalba ir literatūra 99 132 3 4 

Užsienio kalbos:     

     Užsienio kalba (anglų) 82,5 (B1) 82,5 (B2) 2,5 (B1) 2,5 (B2) 

     Užsienio kalba (rusų) 82,5 (B1) 82,5 (B2) 2,5 (B1) 2,5 (B2) 

     Užsienio kalba (vokiečių) 82,5 (B1) 82,5 (B2) 2,5(B1) 2,5(B2) 

Matematika 82,5 132 2,5 4 

Socialinis ugdymas:     

     Istorija 33 66 1 2 

     Geografija 33 66 1 2 

Gamtamokslinis ugdymas:     

     Biologija 33 66 1 2 

     Fizika 33 66 1 2 

     Chemija 33 66 1 2 

Meninis ir technologinis ugdymas:     

     Dailė 24,75 33 0,75 1 

     Taikomasis menas, amatai ir dizainas 24,75 33 0,75 1 

     Statyba ir medžio apdirbimas 24,75 33 0,75 1 
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Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai 

     Informacinės technologijos 33 49,5 1 1,5 

Pasirenkamieji dalykai:     

     Teisės pagrindai 33 - 1 - 

     Kompiuterinis raštingumas 33 - 1 - 

Dalykų moduliai:     

     Rašinio kūrimo tobulinimas 33 - 1 - 

     Bendravimo anglų kalba įgūdžių lavinimas 33 - 1 - 

     Rusų kalbos komunikacinių įgūdžių lavinimas 33 - 1 - 

     Sprendimo strategijos paieška 33 - 1 - 

     

Neformalusis  ugdymas 3 

 

         110. Dalykai ir jiems skiriamų metinių bei savaitinių pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio 

ugdymo programai įgyvendinti neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu III klasėje 

(grupinio mokymosi forma): 

                                                               Klasė 

Dalykai 

III n 

(per metus) 

III n 

(per savaitę) 

 B A B A 

Privalomieji bendrojo lavinimo dalykai 

Dorinis ugdymas:     

     Etika  9,25 - 0,25 - 

Lietuvių kalba ir literatūra 55,5 74 1,5 2 

Užsienio kalbos:     

     Užsienio kalba (anglų) 37 (B1) 37 (B2) 1(B1) 1(B2) 

     Užsienio kalba (rusų) 37 (B1) 37 (B2) 1(B1) 1(B2) 

     Užsienio kalba (vokiečių) 37 (B1) 37 (B2) 1(B1) 1(B2) 

Matematika 37 74 1 2 

Socialinis ugdymas:     

     Istorija 27,75 37 0,75 1 

     Geografija 18,5 37 0,5 1 

Gamtamokslinis ugdymas:     

     Biologija 18,5 37 0,5 1 

     Chemija 27,75 37 0,75 1 

     Fizika 27,75 37 0,75 1 

Meninis ir technologinis ugdymas:     

     Dailė 9,25 37 0,25 1 

     Taikomasis menas, amatai ir dizainas 18,5 18,5 0,5 0,5 

     Statyba ir medžio apdirbimas 18,5 18,5 0,5 0,5 

     

Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai 

     Informacinės technologijos 9,25 18,5 0,25 0,5 

Pasirenkamieji dalykai:     

     Teisės pagrindai 18,5 - 0,5  

     Kompiuterinis raštingumas 18,5 - 0,5 - 

Dalykų moduliai:     

     Rašinio kūrimo žingsniai 18,5 - 0,5 - 

     Bendravimo anglų kalba įgūdžių lavinimas 18,5 - 0,5 - 

     

Mokinio pasirinktas mokymo turinys 370 10 

Individualių konsultacijų skaičius 74 2 

Neformalusis  ugdymas 37 1 
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         111. Dalykai ir jiems skiriamų metinių bei savaitinių pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio 

ugdymo programai įgyvendinti neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu IV klasėje 

(grupinio mokymosi forma): 

                                                                             Klasė 

Dalykai 

IV n 

(per metus) 

IV n 

(per savaitę) 

 B A B A 

Privalomieji bendrojo lavinimo dalykai 

Dorinis ugdymas:     

     Etika 8,25 - 0,25 - 

Lietuvių kalba ir literatūra 49,5 66 1,5 2 

Užsienio kalbos:     

     Užsienio kalba (anglų) 33 (B1) 33 (B2) 1(B1) 1(B2) 

     Užsienio kalba (rusų) 33 (B1) 33 (B2) 1(B1) 1(B2) 

     Užsienio kalba (vokiečių) 33 (B1) 33 (B2) 1(B1) 1(B2) 

Matematika 33 66 1 2 

Socialinis ugdymas:     

     Istorija 16,5 33 0,5 1 

     Geografija 24,75 33 0,75 1 

Gamtamokslinis ugdymas:     

     Biologija 24,75 33 0,75 1 

     Fizika 16,50 33 0,5 1 

     Chemija 24,75 33 0,75 1 

Meninis ir technologinis ugdymas:     

     Dailė 8,25 16,5 0,25 0,5 

     Taikomasis menas, amatai ir dizainas 16,5 33 0,5 1 

     Statyba ir medžio apdirbimas 16,5 33 0,5 1 

     

Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai 

     Informacinės technologijos 8,25 16,5 0,25 0,5 

Pasirenkamieji dalykai:     

     Teisės pagrindai 16,5 - 0,5 - 

     Kompiuterinis raštingumas 16,5 - 0,5 - 

Dalykų moduliai:     

     Rašinio kūrimo tobulinimas 16,5 - 0,5 - 

     Bendravimo anglų kalba įgūdžių lavinimas 16,5 - 0,5 - 

     Rusų kalbos komunikacinių įgūdžių lavinimas 16,5 - 0,5 - 

     Sprendimo strategijos paieška 16,5 - 0,5 - 

     

Mokinio pasirinktas mokymo turinys 330 10 

Individualių konsultacijų skaičius 66 2 

Neformalusis  ugdymas 33 1 

 

         112. Mokiniai, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu, laiko visų 

savo individualaus ugdymo plano dalykų įskaitas. Kadangi ugdymo procesas organizuojamas 

pusmečiais, įskaitų negali būti mažiau negu dvi. 

         113. Atskirais atvejais, esant mažam mokinių, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, skaičiui, gali būti formuojama mokinių, kurie mokosi neakivaizdiniu mokymo 

proceso organizavimo būdu grupė. Dalykams mokytis neakivaizdiniu mokymo proceso 

organizavimo būdu grupėje turi būti skiriama 15 procentų Bendrųjų ugdymo planų 5 priedo 18 

punkte dalykui skiriamų pamokų skaičiaus. 
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VI SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

         114. Centras, rengdamas ir įgyvendindamas Centro ugdymo planą, turi užtikrinti visų mokinių 

įtrauktį į švietimą, šalinti kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir ugdymosi 

sunkumų, ir teikti būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

         115. Centras, formuodamas Centro, klasės, mokinio ugdymo turinį ir organizuodamas bei 

įgyvendindamas ugdymo procesą, vadovaujasi bendrosiomis programomis ir atsižvelgia į: 

115.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

115.2. formaliojo švietimo programą; 

115.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

115.4. švietimo pagalbos specialistų, Centro vaiko gerovės komisijos, pedagoginių 

psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

         116. Centras kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia 

individualų ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas 

ugdymo procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą. 

         117. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, ją pritaikant, mokinio 

individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte dalykų 

programoms įgyvendinti nurodomu pamokų skaičiumi, kuris gali būti koreguojamas iki 25 

procentų.  

         118. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

         119. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus 

individualios pažangos keliamus tikslus, kurie yra suderinti su Bendrosiose programose numatytais 

pasiekimais, aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais 

specialistais, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip 

bus mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai, 

kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).  

         120. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, 

mokymosi pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama Centre. Susitarimai 
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priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi poreikius, 

numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. 

  

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, TURINČIAM SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, TEIKIMAS 

 

         121. Švietimo pagalbą mokiniui užtikrina Centras. 

         122. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui turi būti 

numatyti mokinio pagalbos plane. 

         123. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami 

priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo 

procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais 

pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui 

ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.  

         124. Švietimo pagalba Centre organizuojama vadovaujantis Švietimo pagalbos teikimo 

mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-

149. 

PENKTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

         125. Centro mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas Centre ir namie 

organizuojamas vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 149. 

 

____________________ 
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