
                                                                                                PATVIRTINTA 

VšĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos direktorės 

                                                                                                                                                2016 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V4-15- 

VšĮ “Vaivorykštės tako” gimnazijos mokinys (-ė) 

 

individualus ugdymo planas 2017/2018 ir 2018/2019 m.m. (vidurinis ugdymas) 
 

Privalomi dalykai 

 11 klasė 12 klasė 

B A B A 

Dorinis ugdymas 

Etika 1  1  

Tikyba 1  1  

Lietuvių kalba ir literatūra 

 4 5 4 5 

Užsienio kalba pirmoji B1 B2 B1 B2 

Anglų 3 4 3 4 

Matematika 

 3 4 3 5 

Socialinis ugdymas ( privaloma rinktis bent vieną) 

Istorija 2 3 2 3 

Geografija 2 3 2 3 

Gamtamokslis ugdymas (privaloma rinktis bent vieną) 

Biologija 2 3 2 3 

Chemija 2 3 2 3 

Fizika 2 3 2 4 

Menai, technologijos  ( galite rinktis ir vieną) 

Dailė 2  2  

Muzika 2  2  

Teatras 2  2  

Tekstilė ir apranga 2  2  

Statyba ir medžio apdirbimas 2  2  

Kūno kultūra (rinktis tik vieną) 

Bendroji kūno kultūra 2  2  

Pasirinkta sporto šaka (tinklinis) 2  2  

 
 

Pasirenkami dalykai, įskaičiuojami į dalykų ir pamokų skaičių 

 11 klasė 12 klasė 

B A B A 

Informacinės technologijos 

Informacinės technologijos 1  1  

IT (programavimas)  2  2 

IT (elektroninė leidyba)  2  2 

 

 
 

Užsienio kalba antroji B1 B1 

Rusų 3  3  

Vokiečių 3  3  



 

Dalykų moduliai, įskaičiuojami į pamokų skaičių, bet 

neįskaičiuojami į dalykų skaičių 
  

  

11 klasė 
 

12 klasė 

Turizmas (Geografija) 1 1 

Genų veikla ir genomos (Biologija) 1 1 

Chemijos eksperimentinių uždavinių ir tekstilinių užduočių spendimas (Chemija) 1 1 

Elektrotechnikos ir radiotechnikos pagrindai (Fizika ) 1 1 

Kūrybinis rašymas  (Lietuvių kalba ir literatūra) 1 1 

Profesinė kalba (Užsienio kalba pirmoji – anglų) 1 1 

Kalbėjimo įgūdžių ugdymas (Užsienio kalba pirmoji – anglų) 1 1 

Išlyginamasis matematikos modulis (Matematika) 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paaiškinimai ir rekomendacijos 

 

1. Ugdymo turinys planuojamas visai vidurinio ugdymo programai (dvejiems metams). 

2. Pasirinkimą žymėkite mėlynos spalvos rašikliu. Vardą, Pavardę rašykite didžiosiomis raidėmis, 

vardininko linksniu. 

3. Išplėstinis kursas žymimas - A, bendrasis kursas – B. 

4. Užsienio kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos sąjungos siūlomus B1 ir B2 kalbos 

      mokėjimo lygius; 

B1 – antros užsienio kalbos; 

B2 – pirmos užsienio kalbos; 

5. Jei dalyko metinis įvertinimas 4 ar 5, rekomenduojama tą dalyką mokytis pagal B kurso lygio programą. 

6. Jei lietuvių gimtosios kalbos, matematikos PUPP neišlaikytas arba įvertinimas yra 4 ar 5, mokinys tą 

dalyką turėtų mokytis pagal B kurso lygio programą. 

7. Pasirinkęs dalyko A kurso lygio programą, mokinys turėtų rinktis. Modulis vertinamas „įskaityta“, 

„neįskaityta“.  

8. Mokinys gali mokytis siūlomą pasirenkamąjį dalyką. Pasirinktas dalykas tampa privalomas. 

Pasirenkamieji dalykai vertinami pažymiais. 

9. Minimalus privalomas savaitinių pamokų skaičius – 28 

10. Per dvejus metus privaloma mokytis ne mažiau kaip 8 dalykų. Nebaigus dalyko kurso programos 

laikoma, kad to dalyko mokinys nesimokė. 

 

DALYKO, DALYKO KURSO, DALYKO MODULIO, KALBŲ MOKĖJIMO LYGIO KEITIMO TVARKA 

(vidurinis ugdymas) 

 

1. Prie kito dalyko ar kurso mokinys gali pereiti tik pusmečių  ar mokslo metų pabaigoje. Abiturientai – ne 

vėliau kaip iki 12 klasės pirmo pusmečio pabaigos. 

2. Mokinys privalo savarankiškai pasiruošti atsiskaityti ir išlaikyti įskaitą iš programų skirtumų. 

3. Įskaitų pažymiai įskaitomi kaip pusmečių  ar metiniai. 

4. Mokiniui, besimokančiam pagal dalyko išplėstinio kursą ir pageidaujančiam mokytis pagal bendrojo 

kurso programą įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas. 

5. Keisti, atsisakyti ar pasirinkti mokinys gali, kai atsiskaito iš to dalyko kurso ar kursų skirtumų. 

6. Mokiniai, norintys keisti individualų ugdymo planą privalo: 

 iki sausio  1 dienos arba iki  gegužės 1 dienos (jei nori keisti nuo I –ojo arba II -ojo pusmečio  

pradžios)  parašyti motyvuotą prašymą direktorės vardu. 

 

 su prašymo turiniu supažindinti tėvus, dalyko mokytojus. Dalyko mokytojas mokinį supažindina 

su programų skirtumais ir nurodo atsiskaitymo tvarką, nustato datas. Tėvai raštu patvirtina, kad 

dėl keitimo neprieštarauja. 

 

Su informacija esu susipažinęs (-usi) 

Mokinys_____________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

Tėvai (globėjai) ________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

Klasės auklėtojas_______________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 
 


