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VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO 
 

VILNIAUS R. LAVORIŠKIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TVARKA 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 
 
1. Vidurinio ugdymo programa Vilniaus r. Lavoriškių vidurinėje mokykloje įgyvendinama 

vadovaujantis „Vidurinio ugdymo programos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392 redakcija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-475 „Dėl vidurinio ugdymo 

programos aprašo pakeitimo“), Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo Vilniaus r. 

Lavoriškių vidurinėje mokykloje tvarka, mokyklos ugdymo planu, parengtu, vadovaujantis 

Bendraisiais ugdymo planais, tvirtinamais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės 

aktais. 

2. Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo Vilniaus r. Lavoriškių vidurinėje 

mokykloje tvarka (toliau – Tvarka) nustato vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo bendrąsias 

nuostatas, sandarą, vykdymą bei mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo principus. 

3. Vidurinio ugdymo programos pagrindas yra ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarant galimybes planuoti 

profesinę karjerą, pasirinkti tolimesnio mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir jų kursus. 

4. Vidurinio ugdymo programa sudaroma dvejiems metams.  
 

 

II. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS SANDARA  

 

5. Vidurinio ugdymo programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo 

dalykai. Vidurinio ugdymo dalykų bendrųjų programų turinys pateikiamas skirtingo sudėtingumo 

pasirenkamaisiais dalykų kursais ir moduliais. Įvairių mokymosi poreikių ir polinkių turintiems 

mokiniams sudaromos galimybės rinktis skirtingo sudėtingumo dalykų kursų programas, modulius. 

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

kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 

kalbos mokėjimo lygius: 

6.1. dalyko bendrojo kurso programa padeda mokiniui toliau plėtoti pagrindinio ugdymo 



 

programoje įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, nukreiptas į bendrąjį raštingumą; 

6.2. dalyko išplėstinio kurso programa padeda mokiniui toliau plėtoti pagrindinio ugdymo 

programoje įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, reikalingas pasirengti tolesnėms studijoms 

ir būsimai profesinei veiklai; 

6.3. užsienio kalbų kursų programų, orientuotų į A1/A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius, 

reikalavimai atitinka Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse 

nustatytus kiekvieno kalbų mokėjimo lygio reikalavimus ir padeda įvertinti kalbos mokymosi 

pažangą, naudojantis lanksčia, atitinkamomis patirtimis paremta bendrąja kalbų mokėjimo lygių 

sistema. 

7. Vidurinio ugdymo programos privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai, jų 

kursų/kalbos mokėjimo lygių dvejų metų programų apimtis (valandomis) ir savaitinių pamokų 

skaičius pateikiami 1 priede.  

8. Mokinio pageidavimu bendrojo ugdymo dalyko kursui, esant galimybei, gali būti skiriama 

daugiau pamokų, nei pateikiama 1 priede.  

9. Mokiniai mokykloje ugdomi pagal jų individualius ugdymo planus, kuriuos sudaro 

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

ugdymo planai skiriasi priklausomai nuo mokinio planuojamos tolimesnio mokymosi, studijų ar 

veiklos krypties. Individualaus ugdymo plano forma pateikiama 2 priede (individualaus ugdymo 

plano forma gali keistis, keičiantis mokyklos ugdymo planui). 

10. Individualaus ugdymo plano forma gali būti keičiama mokyklos direktoriaus įsakymu.  

 

 

III. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS  
 

 

11. Maksimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius – 35 savaitinės pamokos, minimalus 

privalomas mokinio pamokų skaičius – 31,5 savaitinės pamokos. 

12. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 9 bendrojo ugdymo dalykų. 

Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

13. Mokykla mokiniams siūlo: 

13.1. bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų programas (priedas Nr.1);  

13.2.trijų užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) kursus, atitinkančius nustatytus mokinių 

užsienio kalbų mokėjimo lygius;  

13.3. dviejų meninio ugdymo srities dalykų (dailės, muzikos) kursus ir dviejų technologijų  

programos krypčių (taikomojo meno, amatų ir dizaino; turizmo ir mitybos) kursus; 

13.4. pasirenkamųjų dalykų programas (3 priedas) (pasirenkamųjų dalykų programų sąrašas 

gali būti keičiamas, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei mokytojų pasiūlą); 

13.5. pasirenkamųjų dalykų modulių programas (3 priedas) (pasirenkamųjų dalykų modulių 

sąrašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei mokytojų pasiūlą); 

13.6. pasirenkamų sporto šakų - tinklinio, futbolo, krepšinio – programų kursus; 

13.7. ugdymą profesinei karjerai, mokyklos parengtą ugdymo karjerai programą, integruotą į 

mokomųjų dalykų programų turinį; numatomas neformaliojo švietimo veiklas ir klasės auklėtojo 



 

darbą. 

13 8. programų, nurodytų priede Nr.3, sąrašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius, mokyklos galimybes, kitas aplinkybes. 

14. Mokykla sudaro galimybę mokiniui keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus ar 

pasirenkamuosius dalyko modulius (pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą Vilniaus r. Lavoriškių 

vidurinės mokyklos mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, bendrojo ugdymo 

dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo 

dalyko modulio keitimo tvarką), užtikrina mokymosi tęstinumą jam pereinant iš vienos mokyklos į 

kitą. 

15. Vienoje laikinojoje grupėje mokosi tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą arba 

dalyką, dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką pasirinkę mokiniai. Užsienio kalbų ugdymas 

organizuojamas grupėse, kuriose visi arba dauguma mokinių siekia to paties pasirinkto A1/A2, B1 

ar B2 kalbos mokėjimo lygio. Pagal mokyklos galimybes laikinosios grupės sudaromos 

atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, motyvaciją, mokymosi stilius. 

16. Nesusidarius mokinio pasirinkto dalyko laikinajai grupei dėl per mažo mokinių skaičiaus, 

mokinio individualus ugdymo planas koreguojamas atsižvelgiant į mokyklos galimybes ir ugdymui 

skirtas mokinio krepšelio lėšas arba mokiniui skiriamas savarankiško mokymo proceso 

organizavimo būdas. 

16.1. Savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu besimokančių mokinių bendrojo 

kurso pusmečių, metinių įvertinimų apskaita vykdoma Savarankiško mokymosi dienyne.  

16.2. Savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu besimokantis mokiniai lanko 

konsultacijas. Konsultacijos įrašomos pamokų tvarkaraštyje. Savarankiško mokymo proceso 

organizavimo būdu besimokančių mokinių konsultacijų lankymas, pusmečių, metinių įvertinimų 

apskaita vykdoma Savarankiško mokymosi dienyne. 

17. Meninio ugdymo srities dalykų kursų programas, bendrosios kūno kultūros kursą, 

pasirinktos sporto šakos kursą galima integruoti ir/ar derinti su neformaliuoju švietimu. 

18. Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų 

Bendrąsias programas tvirtina Švietimo ir mokslo ministras. 

19. Kitų technologijų programos krypčių, pasirenkamųjų dalykų, pasirinktų sporto šakų kurso 

programas, dalykų modulių programas, nesant Švietimo ir mokslo ministro patvirtintųjų, rengia 

mokyklos mokytojai atsižvelgdami į mokinių poreikius ir įgyvendinimo galimybes, jas tvirtina 

mokyklos vadovas. 

 
 
IV. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO PRINCIPAI 
 
 
20. Mokinio, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, privalomieji bendrojo ugdymo 

dalykai sudaro ne mažiau kaip 60 procentų viso mokinio pamokų laiko, pasirinktas ugdymo turinys 

– pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai, jų kursai, moduliai, kiti pasirenkamieji dalykai, 



 

specialiuosius ugdymosi poreikius tenkinančios pamokos ir kita – apie 40 procentų viso mokinio 

pamokų laiko. 
 
21. Mokiniui privalomieji bendrojo ugdymo dalykų kursai: 

21.1. dorinio ugdymo (etikos arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos); 

21.2. lietuvių kalbos ir literatūros; 

21.3. gimtosios (lenkų) kalbos;  

21.4. užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių);  

21.5. matematikos;  

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

geografijos) kurso arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; 

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

(biologijos, fizikos, chemijos) kurso arba integruoto gamtos mokslų kurso; 

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

muzikos) kurso arba vieno iš technologijų programos krypčių (taikomojo meno, amatų ir dizaino; 

turizmo ir mitybos) kurso ar integruoto menų ir technologijų kurso; 

21.9. kūno kultūros (bendrosios kūno kultūros arba mokinio pasirinktos sporto šakos – 

lengvosios atletikos, tinklinio, futbolo, krepšinio) kurso. 

22. Mokinys dalykų kursų programas renkasi pagal savo poreikius, tačiau bendras savaitinių 

pamokų skaičius neturi viršyti mokiniui nustatyto maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus. 

23. Mokiniui susidaryti individualų ugdymo planą padeda mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, specialistas, atsakingas už profesinio orientavimo veiklos koordinavimą mokykloje, 

mokyklos psichologas, klasės auklėtojai, socialinis pedagogas, dalykų mokytojai, remdamiesi 

surinkta informacija apie mokinio stiprybes, polinkius, mokymosi pasiekimus, mokymosi stilių, 

profesinius siekius. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius taip pat konsultuoja ir Vaiko 

gerovės komisija. Mokinių ir jų tėvų konsultavimas vykdomas mokykloje nustatyta tvarka (4 

priedas) 

_____________________ 

 
 
 

 

Parengė 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Anžela Petkunienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 priedas 

 

MOKYKLOS SIŪLOMI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKAI, 

JŲ KURSAI/KALBOS MOKĖJIMO LYGIAI, SKIRIAMŲ PAMOKŲ 

SKAIČIUS PER DVEJUS METUS IR PAMOKŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ 

 

Ugdymo sritys, dalykai 

Minimalus 

pamokų 

skaičius 

privalomam 

turiniui 

Bendrasis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis 

Išplėstinis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis 

 

 

 

 

Dorinis ugdymas (privalomas vienas dalykas): 2   
 

Tikyba  1/1 - 
 

Etika  1/1 - 
 

Kalbos (antra užsienio kalba neprivaloma):    
 

Lietuvių kalba ir literatūra 11 5/6 6/7 
 

Gimtoji kalba (lenkų) 8 4/4 5/5 
 

Užsienio kalba (...) 6 3/3 3/3 
 

Užsienio kalba (...)  3/3 3/3 
 

Socialinis ugdymas (privalomas vienas dalykas): 4   
 

Istorija  2/2 3/3 
 

Geografija  2/2 3/3 
 

Matematika (privaloma) 6 3/3 5/4 
 

Informacinės technologijos (neprivaloma)  1/1 2/2 
 

Gamtamokslinis ugdymas (privalomas vienas dalykas): 4   
 

Biologija  2/2 3/3 
 

Fizika  2/2 3/4 
 

Chemija  2/2 3/3 
 

Menai ir technologijos (privalomas vienas dalykas): 4   
 

Dailė  2/2 3/3 
 

Muzika  2/2 3/3 
 

Turizmas ir mityba  2/2 3/3 
 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas  2/2 3/3 
 

Kūno kultūra (privalomas vienas dalykas): 4-6   
 

Bendroji kūno kultūra  2/2 3/3 
 

Lengvoji atletika  2/2  
 

Tinklinis  2/2  
 

Krepšinis  2/2  
 

Futbolas  2/2  
 

Žmogaus sauga* 0,5 0,5 0,5 
 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai    
 

Projektinė veikla    
 

Mokinio pasirinktas mokymo turinys  Iki 22 Iki 22 
 

Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per 
31,5 pamokos per savaitę 

savaitę     

Maksimalus mokinio pamokų skaičius 35 pamokos per savaitę 

 
* - integruojama į  kūno kultūros pamokas. 

 



 

 

 

 

       2 priedas 

VILNIAUS R. LAVORIŠKIŲ VIDURINĖ MOKYKLA 
 

11-12 klasės mokinio (ės)_____________________________________________ 

 

Individualus ugdymo (si) planas 2014-2015, m. m, 2015-2016 m. m. 
 

Dalykai 

Privalomas sav. val. 
skaičius per 2 metus 

Pasirinkti 
dalykai ir val. 
skaičius per 2 

metus 

Pastabos 

Bendrasis 
kursas/kalbos 

mokėjimo 
lygis 

 

Išplėstinis 
kursas/kalbos 

mokėjimo 
lygis 

11kl 12kl.  

Dorinis ugdymas     Privaloma 
pasirinkti 1 
dalyką 

Tikyba 2   
Etika 2   

Gimtoji (lenkų) kalba 8B 10A   Privaloma 

Lietuvių kalba ir literatūra 11B 13A   Privaloma 

Užsienio kalba      
Anglų kalba (B1 / B2) (1-oji 
kalba) 6   

Privaloma 
tęsti I 
užsienio 
kalba 

Vokiečių kalba (B1 / B2) (1-oji 
kalba) 6   
Rusų kalba (B1 / B2) (2-oji 
kalba) 6 

   

Socialinis ugdymas     Privaloma 
pasirinkti 
bent 1 
dalyką 

Istorija 4B 6A   
Geografija 4B 6A   
Integruotas socialinių mokslų k. 4B -   

Matematika 6B 9A   Privaloma 

Gamtamokslinis ugdymas     Privaloma 
pasirinkti 
bent 1 
dalyką 

Biologija 4B 6A   
Fizika 4B 7A   
Chemija 4B 6A   
Integruotas gamtos mokslų k. 4B -   

Menai ir technologijos     Privaloma 
pasirinkti 
bent 1 
dalyką 

Dailė 4B 6A   
Muzika 4B 6A   
Technologijos (kryptys):     

 Taikomasis menas, 
amatai ir dizainas 4B 6A 

  

 Turizmas ir mityba 4B 6A   

Kūno kultūra     Privaloma 
pasirinkti 
bent 1 
dalyką 

Bendroji kūno kultūra 4B 6A   
Sporto šaka:     

 Lengvoji atletika 4B -   
 Tinklinis 4B -   

Pasirenkamieji dalykai   
Informacinės technologijos 2B 4A    



 

Rusų kalba  (A1 / A2) (3-oji 
kalba) 4 

   

Anglų kalba  (A1 / A2) (3-oji 
kalba) 

4    

Vokiečių kalba  (A1 / A2) (3-oji 
kalba) 

4    

Psichologija 2    
Geopolitika 2    
Geometrija 2    
Dalykų moduliai  
Rusų gramatikos labirintuose 2    
Istorinės karikatūros ir 
žemėlapio analizė 

2    

Anglų kalbos gramatikos 
labirintuose 

2    

Psichologijos pagrindai 2    
Samprotavimo mokymas 
(gimtoji kalba) 

2    

Lietuvių kalbos rašybos įgūdžių 
tobulinimas 

4    

Anglų kalbos mokymasis 
skaitant ir rašant 

2    

Rusų kalbos rašymo ir rašytinės 
raiškos gebėjimų gilinimas 

2    

Bendrosios ir organinės 
chemijos uždavinių sprendimas 

2    

Istorijos šaltiniai ir analizės 
metodika 

2    

Nestandartinių ir probleminių 
matematinių uždavinių 
sprendimas 

4    

Ugdymas karjerai „Planuok 
savo ateitį“ 

2    

     
Iš viso:      

Neformalusis švietimas      
Krepšinis       

Mokyklos tinklalapis      

Vokalinis ansamblis „Šypsena“      
Prezentacijos būrelis      
Pažink savo tautos istoriją       

Papildomi paaiškinimai: 
1. Mokinys per dvejus metus privalo mokytis ne mažiau kaip 9 skirtingų dalykų. Moduliai 

į dalykų skaičių neįskaičiuojami.   
2. Minimalus savaitinių pamokų skaičius -31,5 , maksimalus -35 pamokos.   
3. Mokinys bendruosius ir išplėstinius kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau bendras 

savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti maksimalaus (35) savaitinių pamokų skaičiaus.  
 
Mokinys  ___________  __________________________ 

      (parašas)             (vardas ir pavardė) 

Klasės auklėtojas ___________  __________________________ 

      (parašas)              (vardas ir pavardė) 

Tėvai (globėjai) ___________  __________________________              

(parašas)    (vardas ir pavardė) 

 

 



 

3 priedas 

 

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ, DALYKŲ MODULIŲ, PASIRENKAMŲJŲ 

DALYKŲ PROGRAMŲ PASIŪLA 11-12 KLASIŲ MOKINIAMS (2014-2016 

m.m.). 
 

Mokomasis 

dalykas 

Programos 

pavadinimas 

Programos   tikslas (paskirtis), trumpas   pristatymas 

BENDROJO UGDYMO DALYKAI 

Sporto šaka 

(bendrasis 

kursas) 

Lengvoji 

atletika 

Tikslas - visapusiškai vystyti mokinių fizines savybes: 

greitį, ištvermę, šoklumą, jėgą. 

Programa – supažindinimas su įvairių lengvosios 

atletikos rungtimis. Jėgos, greičio, ištvermės šoklumo 

vystymas ir tobulinimas. Vystant šias savybes patirti 

malonumo pojūtį nuo fizinio aktyvumo 

Sporto šaka 

(bendrasis 

kursas) 

Tinklinis  Tikslas – stiprinti mokinių sveikatą, sudaryti sąlygas 

patirti judėjimo džiaugsmą, suteikti žinių apie aktyvaus poilsio 

reikšmę augančiam organizmui. 

Trumpas programos turinys: teorinės žinios, tinklinio 

žaidimo taisyklės, kūno valdymas, veiksmai su kamuoliu, 

taktikos veiksmai, fizinių ypatybių ugdymas. 

Ugdomi gebėjimai ir kompetencijos: žaidimų taisyklės 

ir sauga, judėjimas po aikštelę įvairiais būdais (pristatomais 

žingsneliais, nugara, šonu). Kamuolio smūgiavimas, 

priėmimas, kritimai. Taktinis žaidėjų ruošimas. Vikrumo, 

greitumo, koordinacijos, lankstumo, orientacijos žaidybinėse 

situacijose ugdymas. 

Technologijos  

(bendrasis 

kursas) 

Taikomasis 

menas, amatai 

ir dizainas 

Programą siūloma rinktis tiems mokiniams, kurie 

domisi tradiciniais ir šiuolaikiniais amatais, taikomuoju menu, 

dizainu ir leidybos pagrindais bei gali geriausiai save 

realizuoti praktinėje veikloje bei versle. Programos tikslas – 

praktiškai atlikti projektinius darbus supažindinant mokinius 

su meninėmis priemonėmis, pagrindiniais technologiniais 

principais ir raiškos galimybėmis, tradiciniais ir šiuolaikiniais 

amatais, taikomojo meno, dizaino ir poligrafijos raida, 

tradicijomis. Įgyvendinant Programos tikslą keliami 

uždaviniai, kad mokiniai: puoselėdami vertybines nuostatas ir 

plėtodami bendruosius gebėjimus, stebėdami ir aptardami 

buitinę aplinką, susipažintų su taikomojo meno, dailiųjų 

amatų, dizaino ir poligrafijos sektoriaus struktūra, raida, 

veikla, informacinių ir komunikacinių technologijų 

panaudojimo galimybėmis; kūrybingai planuotų veiklos 

etapus, projektuodami, maketuodami rinktų informaciją apie 

taikomojo meno, dailiųjų amatų ir dizaino objektus, 

poligrafijos technikas; analizuotų kylančias problemas, 

parinkdami medžiagas, gamindami, naudodami ir utilizuodami 

įvairius dirbinius; atliktų kūrybinę praktinę veiklą, tikslingai 

pasirinktų darbo objektą, gaminio modelį, darbo priemones, 



 

gebėtų estetiškai, ekonomiškai ir saugiai atlikti technologinius 

procesus ir darbo operacijas; apibendrintų idėjas ir atliktus 

darbus, įvertintų ir pristatytų galutinį darbo rezultatą. 

Technologijos  

(bendrasis 

kursas) 

Turizmas ir 

mityba 

Programos tikslas– sudaryti mokiniams prielaidas 

puoselėti vertybines nuostatas, tautos tradicijas, plėtoti 

bendruosius gebėjimus, nustatyti problemas, susijusias su 

turizmo ir turistų mitybos organizavimu, suvokti turizmo ir su 

juo susijusių paslaugų– viešbučių aptarnavimo, viešojo 

maitinimo – ypatumus, pastebėti šių paslaugų teikimo 

Lietuvoje galimybes, ugdytis sociokultūrinę pasaulėjautą, 

pagarbą kitų tautų papročiams ir tradicijoms bei gebėjimą 

racionaliai vertinti turistinius šalių išteklius.  

Programą siūloma rinktis tiems mokiniams, kurie 

domisi kelionėmis, jų organizavimu, patys mėgsta keliauti, 

kurie nori susipažinti su viešbučio teikiamomis paslaugomis, 

siekia plačiau susipažinti su mitybos pagrindais, įvairių 

pasaulio kultūrų mitybos tradicijomis ir ypatumais, išmokti 

gaminti kai kuriuos nacionalinius kitų šalių patiekalus. 

Projektinei veiklai mokinys galės laisvai rinktis jam labiausiai 

patinkančius ir jo asmenines savybes atskleidžiančius darbus. 

Tai mokiniams sudarys geriausias sąlygas realizuoti savo 

gebėjimus ir norus.  

Mokydamiesi pagal šią programą mokiniai įgis 

papildomų žinių ir gebėjimų, kurie turės jam praktinės naudos 

renkantis profesiją, dirbant ar kuriant savo verslą. 

PASIRENKAMIEJI DALYKAI 

Informacinės 

technologijos 

(bendrasis ir 

išplėstinis 

kursas) 

Informacinės 

technologijos 

Informacinių technologijų vidurinio ugdymo programos 

bendrasis kursas skirtas mokinių 

informaciniam išprusimui ir informacinei kultūrai ugdyti. Juo 

siekiama tęsti mokinių informacinėskomunikacinės kom-

petencijos, įgytos pagrindinėje mokykloje, ugdymą, 

supažindinti mokinius su kiekvienam šiuolaikinės visuomenės 

piliečiui svarbiomis informacinėmis technologijomis, jų 

taikymu, informacijos paieškos, saugojimo, perdavimo, 

apdorojimo būdais ir plėtoti socialinius, komunikacinius, 

pažintinius bei praktinius mokinių gebėjimus. 

Informacinių technologijų vidurinio ugdymo programos 

išplėstinis kursas – tai informatikos dalyko tąsa, daugiausia 

dėmesio skiriant programavimui, duomenų apdorojimui, 

elektroninės leidybos technologijoms 

ir šių technologijų taikymui. Išplėstinis kursas sudaro mokinia

ms sąlygasįgyti programavimo technologijų ge-

bėjimų, parinkti, pritaikyti, kurti algoritmus, užrašyti juosprog

ramomis ir atlikti kompiuteriu. Taip pat mokydamiesi pagal 

išplėstinio kurso programą mokiniai susipažįsta su duomenų 

valdymu duomenų bazėje ir elektroninėje leidyboje 

naudojamomis technologijomis 



 

Psichologija 

(bendrasis 

kursas) 

Psichologija  Psichologijos dalykas vidurinėje mokykloje yra 

socialinio ugdymo dalis.  Psichologijos dalyko paskirtis – 

ugdyti mokinių bendrąsias ir dalyko kompetencijas: 

supažindinti mokinius su pagrindinėmis psichologijos sritimis 

ir jų žinių pagrindais ir rengti mokinius šias žinias taikyti 

kasdieniame gyvenime, mokant geriau suprasti save ir kitus, 

analizuoti psichologines žmonių elgesio priežastis, planuoti, 

tobulinti savo veiklą, numatyti ateities pasirinkimus. Mokiniai 

susipažįsta su psichologijos žinių – pažinimo, asmenybės, 

socialinės psichologijos – pagrindais. Mokiniai analizuoja, 

tyrinėja ir pažįsta individualius savo ir kitų žmonių ypatumus, 

tarpasmeninių santykių dėsningumus, apmąsto savo požiūrį į 

gyvenimo reiškinius ir mokosi pagrįsti jį psichologijos 

argumentais, kritiškai vertinti populistines psichologines 

interpretacijas. 

Mokiniai ugdosi nuostatą taikyti psichologijos žinias ir 

praktinius įgūdžius savo asmenybei tobulinti, gyvenimo 

efektyvumui didinti, problemoms spręsti, pozityviai vertinti 

psichologinę pagalbą ir prireikus ja pasinaudoti. 

Teorinės žinios per psichologijos pamokas pateikiamos 

paskaitų ir savarankiškų teksto studijų būdu. Apie sužinotus 

faktus gali būti referuojama, jie gali būti aptariami, aiškinami. 

Teorija iliustruojama aktualiais pavyzdžiais iš mokinių 

patirties, mokyklinio gyvenimo, bendravimo, šeimos 

psichologijos. Svarbu mokinius mokyti stebėti, analizuoti, 

vertinti kasdienėje aplinkoje vykstančius psichologinius 

procesus. Taip pat atliekamos tyrimo užduotys: savistabos ir 

kitų stebėjimo, apklausos žodžiu ir anketomis, paprastų 

mokyklinių eksperimentų, kai kurių testų (pavyzdžiui, 

intelekto, kūrybingumo). Mokiniai gali įgyti tyrimų duomenų 

analizės, interpretavimo, rezultatų pristatymo kitiems patirties. 

Visa tai gerina dalyko suvokimą ir supažindina su psichologų 

darbo etika ir specifika. 

Geopolitika 

(bendrasis 

kursas) 

Geopolitika  Pagrindinis šio kurso tikslas išmokti nagrinėti, atrinkti ir 

kaupti informaciją apie valstybių, esančių Lietuvai aktualioje 

geopolitinėje erdvėje, politinę, ekonominę, karinę, socialinę, 

demografinę, ekologinę ir kt. situacijas. 

Geometrija 

(bendrasis 

kursas) 

Geometrija  Geometrija pasirenkamasis dalykas yra matematikos 

dalyko programos dalis. Jį rekomenduojame pasirinkti 

mokiniams, kurie norėtų pagilinti matematikos dalyko žinias 

geometrijos srityje, skaičiavimus galėtų pritaikyti praktiniame 

gyvenime, atsiras didesnė galimybė pasijusti tvirčiau renkantis 

laikyti matematikos egzaminą. Pamokų tikslas: gilinti ne tik 

matematikos dalyko žinias, bet ir formuoti šaltinių 

nagrinėjimo įgūdžius, gebėjimus, lavinti loginį mąstymą, 

daryti išvadas, lyginti, analizuoti, sieti matematiką su supančia 

aplinka. Pasirenkamojo dalyko programa parengta 

vadovaujantis matematikos dalyko bendrosiomis programomis 

ir išsilavinimo standartais. Pamokose yra nagrinėjami šaltiniai: 

tekstinės užduotys, vaizdinė medžiaga, brėžiniai, projektiniai 

piešiniai, skaičiavimai natūralioje aplinkoje, praktiniai darbai. 



 

Rusų kalba 

(A1 / A2) (3-

oji kalba) 

Rusų kalba Dalykas skirtas mokiniams, kurie nori išmokti rusų 

kalbos pagrindų. Mokiniai turės sakytinio ir rašytinio teksto 

suvokimui būtiną žodyną. Tikslingai gebės vartoti rusų kalbos 

struktūras,  reikalingas numatytoms komunikacinėms 

intencijoms realizuoti  Žinos ir taikys pagrindiniais rašybos 

taisykles. 

Anglų kalba 

(A1 / A2) (3-

oji kalba) 

Anglų kalba Dalykas skirtas mokiniams, kurie nori išmokti anglų 

kalbos pagrindų. Mokiniai turės sakytinio ir rašytinio teksto 

suvokimui būtiną žodyną. Tikslingai gebės vartoti anglų 

kalbos struktūras,  reikalingas numatytoms komunikacinėms 

intencijoms realizuoti  Žinos ir taikys pagrindiniais rašybos 

taisykles. 

Vokiečių 

kalba (A1 / 

A2) (3-oji 

kalba) 

Vokiečių kalba Dalykas skirtas mokiniams, kurie nori išmokti vokiečių 

kalbos pagrindų. Mokiniai turės sakytinio ir rašytinio teksto 

suvokimui būtiną žodyną. Tikslingai gebės vartoti vokiečių 

kalbos struktūras,  reikalingas numatytoms komunikacinėms 

intencijoms realizuoti  Žinos ir taikys pagrindiniais rašybos 

taisykles. 

DALYKŲ MODULIAI 

Gimtoji  kalba Samprotavimo 

mokymas  

Modulis skirtas 11 klasės moksleiviams. Modulio 

pamokų tikslas-suteikti mokiniams tvirtus lenkų kalbos 

pagrindus, išugdyti gebėjimą analizuoti bei vertinti lenkų 

kalbos ir kultūros reiškinius platesniame kontekste, išmokyti 

bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje. 

Moksleiviai gebės referuoti raštu ir žodžiu įvairius tekstus, 

kurti bei analizuoti įvairių žanrų tekstus lenkų kalba, 

pasirinkdami tinkamas kalbos priemones, stilių ir leksiką. 

Gebės taisyklingai ir efektyviai bendrauti lenkų kalba įvairiose 

situacijose, priklausomai nuo komunikacinės intencijos ir 

adresato. 

Lietuvių    

kalba ir 

literatūra 

 

Lietuvių 

kalbos rašybos 

įgūdžių 

tobulinimas(m

odulis) 

11 klasių programose nenumatyta valandų rašybai ir 

skyrybai įtvirtinti. Mokiniai  vis dar susiduria su sunkumais 

rašant, todėl siūlomas modulis pavadinimu „Lietuvių kalbos 

rašybos įgūdžių tobulinimas“, skirtas praktinei veiklai- 

rašybos ir skyrybos pratyboms. Modulio tikslas - tobulinti ir 

gilinti lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos įgūdžius, pritaikyti 

juos praktinėje veikloje. Modulis apima vardažodžių rašybos 

kartojimą, neasmenuojamų veiksmažodžio formų (dalyvis, 

pusdalyvis, padalyvis) darybą, rašybą ir vartojimą, linksnių 

reikšmių įtvirtinimą. Atlikdami įvairius gramatinius testus ir 

užduotis, mokiniai ne tik tobulins teorines šio kurso žinias, bet 

ir sėkmingai formuos taisyklingos rašybos ir skyrybos 

įgūdžius, lavins atmintį. 

Anglų kalba Anglų kalbos 

mokymasis 

skaitant ir 

rašant 

Modulis yra skirtas mokiniams, kurie nori pagerinti 

anglų kalbos skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo 

įgūdžius. 

Modulio pamokų tikslas– plėtoti jau turimus ir mokyti 

naujų sudėtingesnių rašytinio teksto strategijų, siekiant geriau 

pasiruošti anglų kalbos valstybiniam egzaminui;  išmokyti 

bendrųjų teksto komponavimo, pastraipų kūrimo principų, 

analizuoti įvairių tipų rašinius, mokėti juos atpažinti, suprasti 



 

jų panašumus ir skirtumus, mokyti argumentuoti, apibendrinti, 

vartojant tam tikras rašymo strategijas, mokyti nuosekliai ir 

ryškiai plėtoti mintis vartojant tinkamas gramatines struktūras. 

Modulis skirtas skaitymo įgūdžių lavinimui, tarimo 

tobulinimui, žodyno ir gramatinių struktūrų įtvirtinimui. 

Pagrindinis uždavinys yra išmokyti mokinius taikyti įvairias 

teksto skaitymo ir analizavimo strategijas, kurios padės 

pasiekti geresnių rezultatų per anglų kalbos egzaminą. 

Anglų kalba Anglų kalbos 

gramatikos 

labirintuose 

Mokiniai pasirinkę šį modulį geriau išmoks anglų 

kalbos rašymo ir rašytinės raiškos. 

Praktiškai atlikdami įvairius gramatinius testus ir 

užduotis, mokiniai ne tik tobulins teorines šio kurso žinias, bet 

ir sėkmingai formuos taisyklingos rašybos ir skyrybos 

įgūdžius, lavins atmintį, taip pat rengsis anglų kalbos brandos 

egzaminui. 

Rusų kalba Rusų kalbos 

rašymo ir 

rašytinės 

raiškos 

gebėjimų 

gilinimas 

Programos tikslai: 

Mokyti nuosekliai dėstyti mintis, paisyti pagrindinių 

teksto komponavimo taisyklių, pagrįsti savo požiūrį, 

remiantis socialine ir kultūrine patirtimi, lavinti rašybos ir 

skyrybos įgūdžius. 

Praktiškai gilinti ir gerinti mokinių raštingumą. 

Tobulinti rašymo (laiškų, el. žinučių, rašinių, paragrafų 

ir t.t) įgūdžius. 

Rusų kalbos modulis – tai 35 valandų apibrėžta , 

savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. Mokiniai 

pasirinkę šį modulį geriau išmoks bendrauti rusų kalba. Rusų 

kalbos rašymo ir rašytinės raiškos gebėjimų gilinimo 

modulis gana platus: nuo vardažodžių rašybos kartojimo, 

asmenuojamų veiksmažodžio formų darybos, rašybos ir 

vartojimo iki linksnių reikšmių. Praktiškai atlikdami įvairius 

gramatinius testus ir užduotis, mokiniai ne tik tobulins 

teorines šio kurso žinias, bet ir sėkmingai formuos 

taisyklingos rašybos ir skyrybos įgūdžius, lavins atmintį, taip 

pat rengsis 12-os klasės rusų kalbos valstybiniam brandos 

egzaminui. 

Rusų kalba Rusų 

gramatikos 

labirintuose 

Mokiniai pasirinkę šį modulį geriau išmoks rusų kalbos 

rašymo ir rašytinės raiškos. 

Praktiškai atlikdami įvairius gramatinius testus ir 

užduotis, mokiniai ne tik tobulins teorines šio kurso žinias, bet 

ir sėkmingai formuos taisyklingos rašybos ir skyrybos 

įgūdžius, lavins atmintį, taip pat rengsis 12-os klasės rusų 

(valstybinės) kalbos brandos egzaminui. 

Istorija 

 

Istorijos 

šaltiniai ir 

analizės 

metodika 

 

Modulio programa padės mokiniams geriau pasiruošti 

istorijos brandos egzaminui, nes iki 80 % brandos egzamino 

užduočių sudaro istorijos šaltinių nagrinėjimas. Modulio 

„Istorijos šaltiniai ir analizės metodika“ programa dera su 

istorijos vidurinio ugdymo BP ir brandos egzamino programa. 

Modulio pamokose bus ugdomas esminis gebėjimas - 

argumentuotai ir kritiškai vertinti įvairiuose istorijos 

šaltiniuose pateikiamą informaciją bei šaltinių teikiamą naudą 

istorijos pažinimui, tinkamai ją analizuoti ir vertinti. 11 klasėje 



 

mokiniai daugiau vertins informaciją gautą iš įvairių 

laikotarpiu, pradedant senovės istorija , baigiant XIX amžiaus 

istorijos šaltiniais, 12 klasėje mokiniai daugiau dėmesio skirs 

XIX –XXI a. istoriniams šaltiniams, argumentuotai įrodys 

šaltinių autorių šališkumą vertinant įvykius. 

Istorija 

 

Istorijos 

karikatūros ir 

žemėlapio 

analizė 

Modulio programa padės mokiniams geriau pasiruošti 

istorijos brandos egzaminui. Modulio pamokose bus ugdomas 

esminis gebėjimas – argumentuotai vertinti ir kritiškai 

analizuoti istorijos karikatūras ir žemėlapius.  

Matematika  Nestandartinių 

ir probleminių 

matematinių 

uždavinių 

sprendimas 

Matematikos modulis skirtas mokiniams, norintiems 

gilinti žinias, sprendžiant probleminius uždavinius. Modulio 

pamokų tikslas –  ugdyti mokinių matematinius sugebėjimus, 

formuoti teigiamas nuostatas į matematiką. Modulio programa 

glaudžiai siejama su pamokose dėstoma medžiaga,  papildant 

temas nestandartinės formuluotės ir probleminiais uždaviniais. 

Modulis orientuotas į loginio mąstymo ir analitinio 

sugebėjimo vystymą, kūrybiškumo ugdymą, praktinių įgūdžių 

įgijimą. Mokiniai susipažins su nestandartinių uždavinių 

sprendimo metodais, analizuos ir spręs probleminius ir 

nestandartinius uždavinius, gilins matematikos žinias ir 

praktiškai jas taikys sprendžiant realaus turinio uždavinius. 

Chemija Bendrosios ir 

organinės 

chemijos 

uždavinių 

sprendimas 

Chemijos modulis skirtas mokiniams, norintiems gilinti 

žinias, sprendžiant probleminius uždavinius. Modulio pamokų 

tikslas –  ugdyti mokinių chemijos sugebėjimus, formuoti 

teigiamas nuostatas į chemiją. 

Mokiniai susipažins su nestandartinių uždavinių 

sprendimo metodais, analizuos ir spręs probleminius ir 

nestandartinius uždavinius, gilins chemijos žinias ir praktiškai 

jas taikys sprendžiant realaus turinio uždavinius. 

Psichologija Psichologijos 

pagrindai 

 

Mokiniai ugdosi nuostatą taikyti psichologijos žinias ir 

praktinius įgūdžius savo asmenybei tobulinti, gyvenimo 

efektyvumui didinti, problemoms spręsti, pozityviai vertinti 

psichologinę pagalbą ir prireikus ja pasinaudoti. 

Teorinės žinios per psichologijos pamokas pateikiamos 

paskaitų ir savarankiškų teksto studijų būdu. Apie sužinotus 

faktus gali būti referuojama, jie gali būti aptariami, aiškinami. 

Teorija iliustruojama aktualiais pavyzdžiais iš mokinių 

patirties, mokyklinio gyvenimo, bendravimo, šeimos 

psichologijos. Svarbu mokinius mokyti stebėti, analizuoti, 

vertinti kasdienėje aplinkoje vykstančius psichologinius 

procesus. Taip pat atliekamos tyrimo užduotys: savistabos ir 

kitų stebėjimo, apklausos žodžiu ir anketomis, paprastų 

mokyklinių eksperimentų, kai kurių testų (pavyzdžiui, 

intelekto, kūrybingumo). Mokiniai gali įgyti tyrimų duomenų 

analizės, interpretavimo, rezultatų pristatymo kitiems patirties. 

Visa tai gerina dalyko suvokimą ir supažindina su psichologų 

darbo etika ir specifika. 

Ugdymas Ugdymas 

karjerai 

Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi 

galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo 



 

karjerai  „Planuok savo 

ateitį“ 

karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, 

apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų 

visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, 

jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo 

gyvenimo aspektais. 

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų 

sritis: savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės 

charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius 

vaidmenis), karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai 

naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą 

galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį), karjeros planavimo 

(kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros 

sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą) ir karjeros 

įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias 

bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros 

(mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo. 

Ugdymo karjerai programos paskirtis – apibrėžti 

ugdymo karjerai turinį ir ugdytinas mokinių kompetencijas – 

mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą 

karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, 

atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir 

galimybes. 

 

 



 

4 priedas 

 

KONSULTAVIMO, SUDARANT MOKINIO INDIVIDUALŲ UGDYMO PLANĄ, TVARKA 

 
1. Siekiant padėti vidurinio ugdymo programą pasirinkusiems mokiniams priimti motyvuotą 
sprendimą dėl dalykų/kursų pasirinkimo mokykloje sudaroma Vidurinio ugdymo darbo grupė ir 
Profesinio informavimo darbo grupė, kuri organizuoja mokyklos ugdymo karjerai veiklą, 
padedančią mokiniams planuoti savo karjerą, sudarydama galimybę visiems mokiniams rinktis savo 
gabumus, polinkius ir poreikius atitinkantį mokymosi kelią.   
2. Mokykloje atliekamos šios veiklos:   
Spalio mėn. – lapkričio mėn.:  
Vidurinio ugdymo programos aprašo, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo Vilniaus 
r. Lavoriškių vidurinėje mokykloje tvarkos sklaida 10 klasės auklėtojai.  
Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

11 klasių mokinių adaptacijos, mokantis pagal vidurinio ugdymo programą, tyrimas.  
Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių auklėtojai – klasės 
valandėlių, individualių pokalbių metu, mokyklos psichologas – individualių konsultacijų, atliekamų 
tyrimų metu. 
12 klasių mokinių poreikių tenkinimo tyrimas. 

Vykdo mokyklos psichologas.  
Gruodžio mėn. – vasario mėn.:  
Vidurinio ugdymo programos aprašo, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo Vilniaus 
r. Lavoriškių vidurinėje mokykloje tvarkos sklaida 10 klasių mokiniams ir jų tėvams. 
Vykdo klasių auklėtojai mokinių tėvų susirinkimų metu.  
Individualios konsultacijos 11-12 klasių mokiniams individualių ugdymo planų korekcijos 
klausimais.  
Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių auklėtojai – klasės 
valandėlių, individualių pokalbių metu, dalykų mokytojai – individualių konsultacijų metu.  
12 klasių mokinių ir jų tėvų supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo 
tvarkos aprašu.  
Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir klasės auklėtojai mokinių klasės valandėlių metu, 
klasės tėvų susirinkimų metu.  
Kovo mėn.:  
Vidurinio ugdymo programos aprašo, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo Vilniaus 
r. Lavoriškių vidurinėje mokykloje tvarkos sklaida 10 klasių mokiniams ir jų tėvams.  
Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir klasių auklėtojai mokinių klasės valandėlių metu, klasės 
tėvų susirinkimų metu.  
10 klasių mokinių bendrųjų gebėjimų tyrimas 

Vykdo mokyklos psichologas.  
10 klasių mokinių individualių ugdymo planų projektų sudarymas, poreikių ugdymo turiniui 
nustatymas.  
Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių auklėtojai – klasės 
valandėlių, individualių pokalbių metu, dalykų mokytojai – individualių konsultacijų metu.  
Balandžio mėn. – gegužės mėn. 
10 klasių mokinių individualių ugdymo planų sudarymas.  
Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių auklėtojai – klasės 
valandėlių, individualių pokalbių metu.  
11 klasių mokinių poreikių tenkinimo analizė 
Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizavimą, individualių konsultacijų metu, klasių 
auklėtojai – klasės valandėlių, individualių pokalbių metu, mokyklos psichologas – individualių 
konsultacijų, atliekamų tyrimų metu.  
Individualios konsultacijos 11 klasių mokiniams individualių ugdymo planų korekcijos klausimais. 
Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių auklėtojai – klasės 



 

valandėlių, individualių pokalbių metu, dalykų mokytojai – individualių konsultacijų metu. 
12 klasės mokinių supažindinimas su bendruoju priėmimu į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

Vykdo karjeros ugdymui specialistė. 

Gegužės-birželio mėn. – vidurinio ugdymo programos ugdymo plano sudarymas.  
Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasių auklėtojai, mokyklos ugdymo plano sudarymo 
darbo grupė mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka.  
3. Individualaus ugdymo plano sudarymo ir korekcijos klausimais 10 – 12 klasių mokinius nuolat 
konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už vidurinio ugdymo organizavimą, ir 
klasių auklėtojai. 
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