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VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS 

III-IV KLASIŲ MOKINIŲ INDIVIDUALAUS PLANO SUDARYMO IR KEITIMO 

TVARKA 

 

        1. Individualaus plano sudarymas. 

        1.1.  Mokinio individualus mokymo(si) planas yra sudaromas pagal Gimnazijos Tarybos 

aprobuotą ir direktoriaus įsakymu patvirtintą ugdymo planą dvejiems metams. 

        1.2.  Mokiniai, ruošdamiesi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro savo 

individualų planą, pasirinkdami gimnazijos siūlomus dalykus ir modulius. Mokinių  individualūs 

planai tvirtinami direktoriaus įsakymu iki birželio 20 d. Patvirtinti individualūs  planai tampa 

privalomi dvejiems mokslo metams. Remiantis jais  formuojamos grupės ir sudaromas higienos 

normas atitinkantis tvarkaraštis. 

        1.3. Mokinys, II gimnazijos klasės I-ame pusmetyje turintis žemesnį įvertinimą nei 6, gali 

rinktis tik bendrąjį to dalyko kursą, išskyrus lietuvių k. ir literatūrą bei informacines technologijas. 

        1.4.1. Jeigu mokinio II klasės metinis įvertinimas pakyla iki 6 ir daugiau, jis gali keisti dalyko 

bendrąjį kursą į išplėstinį iki birželio 20 d. 

        1.4.2. Jeigu mokinio II klasės metinis įvertinimas nukrenta  iki  žemesnio už 6 įvertinimo, į 

bendrąjį kursą jis pervedamas automatiškai.     

        1.5. Mokinys pagal vidurinio ugdymo programą mokosi lietuvių kalbos ir literatūros, 

matematikos, pasirinktą dorinio ugdymo dalyką, vieną arba dvi užsienio kalbas, vieną arba du   

(pvz. biologiją ir chemiją) gamtamokslinio ugdymo dalykus, vieną arba du socialinio ugdymo 

dalykus, vieną meninio arba technologinio ugdymo dalyką, gali rinktis vieną informacinių  

technologijų programą, bendrąjį fizinį ugdymą ir ne daugiau kaip du pasirenkamuosius dalykus. 

        1.6. Mokinio individualų planą turi sudaryti ne mažiau kaip 8 dalykai ir ne mažiau kaip 28  

pamokos per savaitę. Rekomenduojamas maksimalus pamokų skaičius – 32.      

                                  . 

        2. Individualaus plano keitimo tvarka 

        2.1. Mokinys III klasėje keisti individualų ugdymo planą gali tik nuo II pusmečio esant rimtam 

motyvui bei galimybei sudaryti jo tvarkaraštį nepažeidžiant higienos normų (pamokos prasideda ne 

vėliau kaip antrą pamoką, per savaitę  ne daugiau kaip 3 „langai“ ir ne daugiau kaip 7 pamokos per 

dieną). 



         2.2. Mokinys, norintis keisti individualų ugdymo planą, teikia prašymą mokyklos direktoriui,  

nurodydamas motyvus (priedas Nr.1).  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui kartu su klasės 

auklėtoja/-u ir dalykų mokytojais aptaria situaciją ir priima sprendimą. Keisti individualų planą 

galima turint keičiamo dalyko patenkinamą įvertinimą. 

         2.3. Prašymus dėl individualaus plano keitimo II pusmečiui mokiniai privalo pateikti iki 

gruodžio 1 d., kitiems mokslo metams – iki gegužės 1 d. 

          2.4. Mokinys,  norintis pasirinkti naują dalyką arba  keisti kursą iš bendrojo į  išplėstinį, turi 

išlaikyti įskaitą  kursų programos skirtumui likviduoti. Atsiskaitymo formas ir laiką mokinys derina 

su mokytoju. Ne vėliau kaip prieš vieną savaitę iki II pusmečio pradžios arba iki birželio 1 d. 

mokinys įskaitos lapą (priedas Nr.2) turi pristatyti dir. pavaduotojai ugdymui, kad perkėlimas būtų 

įformintas direktoriaus įsakymu. 

          2.5. Mokytojas įskaitos pažymį, nurodydamas kursą, įrašo stulpelyje po pusmečio ar metinio 

pažymio. Įskaitos įvertinimas laikomas pusmečio ar metiniu įvertinimu. 

          2.6. Mokiniui, kuris mokėsi pagal dalyko išplėstinio kurso programą ir pageidauja mokytis 

pagal bendrojo kurso programą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina turimas išplėstinio kurso 

įvertinimas. 

           2.7. Mokiniai, besimokantys IV gimnazijos klasėje, negali keisti dalyko  bendrojo  kurso į 

išplėstinį bei pasirinkti naujų ugdymo plano dalykų. Keisti išplėstinį kursą į bendrąjį gali tik iki I-o 

pusmečio pabaigos. 

           2.8. Visi keitimai yra įforminami direktoriaus įsakymu. 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Vita Nedzveckaitė 

SUDERINTA 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos tarybos pirmininkė 

Vilma Pundienė 

 2021-02-08,  protokolo Nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1 

 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos _______mokinio (-ės) 

 

_______________________________________________ 

 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos 

Direktoriui Zotikui Popovui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KEITIMO 

2021 -       -   

Vilnius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ______________                          _____________________________________ 

                                 (parašas)                                         (mokinio vardas, pavardė) 

 

                               _____________                           _____________________________________ 

                                  (parašas)                                    (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 

                                   



 Priedas Nr.2  

 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos _______mokinio (-ės) 

 

_______________________________________________ 

 

 

ATSISKAITYMO LAPAS 

 

Atsiskaityti iki _________________________________________________ 

 

 

Dalyko, dalyko 

modulio, 

pasirenkamojo 

dalyko 

pavadinimas 

 

Kursas/ kalbos 

mokėjimo lygis 

 

Įvertinimas 

 

Atsiskaitymo 

data 

 

Mokytojo(-os) 

vardas, 

pavardė 

 

Mokyt. 

parašas 

Esamas Norimas 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                                                                                               _______________        Mokinio parašas 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                             _______________       

 Vita Nedzveckaitė 

 

 



VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS  ______ klasės mokinio(-ės) 

___________________________________________________________ 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 2021/2022 m.m. – 2022/2023 m.m. 

 

Dalykas 

3/4 klasė  

Bendrasis 

kursas/užsienio 

k. mokėjimo 

lygis 

Mo- 

du- 

lis 

Išplėstinis 

kursas/užsienio 

k. mokėjimo 

lygis 

Modu-

lis 

Modulių programos 

(laisvai pasirenkamos) 

1. Dorinis ugdymas      

    Tikyba 1/1    

    Etika 1/1    

2. Kalbinis ugdymas     B- Rašyba ir skyryba        

A-Teksto kūrimas     Lietuvių k. 4/4 1/1 5/5 1/1 

    Užsienio k. : B1  B2   

    Anglų k. 3/3 1/1 4/4 1/1 B1/B2 –Kalbos įgūdžių     

             tobulinimas     Prancūzų k 3/3  3/3  

    Rusų k. 3/3  3/3 1/1 B2-Komunikacinių gebėjimų 

     ugdymas     Vokiečių k. 3/3  3/3  

3. Matematinis ugdymas     B-Sudėtingesnių užd. sprend. 

A-Probleminių užd. sprend.     Matematika           4/4 1/1 5/5 1/1 

    Informacinės technologijos (IT)   1/1     

    IT (programavimas)   3/3  

    IT (leidyba)   2/2  

4. Gamtamokslinis ugdymas     

    Biologija 2/2  3/3 1/1 A-Praktinių įgūdžių ugd. 

    Fizika 2/2  3/4 1/1 A-Uždavinių sprend. ir pr. d. 

    Chemija 2/2  3/3 1/1 A-Uždavinių sprend.. ir pr. d. 

5. Socialinis ugdymas      

    Istorija 2/2  3/3 1/1 A-Tarptautiniai santykiai 

    Geografija 2/2  3/3 1/1 A-Geografinės inf. skaitymas 

6. Meninis ir technologinis ugdymas      

    Dailė 2/2    

    Muzika 2/2     

    Turizmas ir mityba 2/2    

    Verslas, vadyba, mažmeninė  

prekyba 

2/2    

7. Fizinis ugdymas     

    Bendrasis fizinis ugdymas 2/2  4/4  

8. Brandos darbas         -       0,5   

9. Pasirenkamieji dalykai  

    Psichologija 1/1 

    Retorika 1/1 

    Teisė 1/1 

    

 Dalykų skaičius/ pamokų skaičius 

 

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

                                        ( parašas)                                                                                                      (mokinio vardas, pavardė) 

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

                                             (parašas)                                                                                                (tėvų/globėjų vardas, pavardė) 


