VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS
I. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS
NUOSTATOS
82. Vidurinis ugdymas III ir IV klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymu
Nr. V-1392 (Žin., 2011 Nr. 97-4599) , Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus
aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu

Nr. V-1049

(Žin., 2012, Nr. 76-3957), atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–
19 metų mokiniams modelio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 (Žin., 2008, Nr. 35-1260).
83. Gimnazija 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.
Mokiniui, besimokančiam savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi
forma), individualioms konsultacijoms skiriama 15 procentų, o grupinėms – 40 procentų Bendrųjų
ugdymo planų 151 punkte nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus.
84. Keisti ar pasirinkti papildomą dalyką, keisti dalyko programos kursą, dalyko modulį mokinys
gali pagal gimnazijos parengtą tvarką (2013-08-30 Nr. V-168) (17 priedas).
85. Mokiniai, pasirinkę bendrąjį ar išplėstinį dalyko programos kursą, pasirenkamąjį dalyką, mokosi
laikinosiose grupėse.

II. UGDYMO SRITYS, DALYKAI:
86.

Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką.

87.

Lietuvių kalba ir literatūra.

87.1. Mokant(-is) lietuvių (gimtosios) kalbos išplėstiniu kursu, viena pamoka (iš dalykui
numatytų per savaitę) skiriama individualizuotam ir diferencijuotam mokymui, pritaikytam pagal
mokinių gebėjimus ir polinkius laikinosiose grupėse;
87.2. III ir IV klasių mokiniams siūloma rinktis lotynų kalbos pasirenkamąjį dalyką;
87.3. III ir IV klasių mokiniams siūloma rinktis lietuvių kalbos ir literatūros programą
papildančius modulius (5 priedas).
88.

Užsienio kalbos. Mokiniai privalo mokytis ne mažiau kaip vienos užsienio kalbos.

88.1. III klasių mokiniams užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais,
orientuotais į Europos Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. Mokiniams

rekomenduojama rinktis tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka jų užsienio kalbų
pasiekimus. Mokinių užsienio kalbų pasiekimai buvo nustatyti, naudojant NEC duomenų
perdavimo sistemoje KELTAS pateiktus užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testus.
88.2. nustačius, kad mokinio pasiekimai (nepriklausomai nuo to, ar mokinys pagal pagrindinio
ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip pirmosios arba antrosios užsienio kalbos) yra:
88.2.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio kursą;
88.2.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio kursą;
88.2.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio kursą;
88.2.4. užsienio kalbų ugdymas organizuojamas grupėse, kuriose visi arba dauguma mokinių siekia
to paties lygio.
88.3. III klasių mokiniai gali rinktis antrą ir trečią užsienio (rusų, vokiečių, prancūzų) kalbas bei
mokytis šių kalbų atitinkamai B1 ir A1 lygio kursais.
103. Matematika.
103.1. III ir IV klasių mokiniams siūloma rinktis matematikos dalyko programą papildančius
modulius (5 priedas);
103.2. naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios
programos.
104. Informacinės technologijos. Informacinių technologijų kursas yra pasirenkamasis, mokiniai
gali rinktis išplėstinį arba bendrąjį dalyko kursą. Bendrasis kursas dėstomas III klasėje, o
išplėstinis - IV klasėje. Jei mokinys, pasirinkęs išplėstinį kursą, pagrindinio ugdymo programoje
nesimokė pasirinkto modulio (išskyrus Duomenų bazių kūrimo ir valdymo modulį), jam
sudaromos sąlygos lankyti išlyginamąjį informacinių technologijų modulį
105. Socialinis ugdymas.
105.1. mokiniai privalomai mokosi bent vieną iš socialinių mokslų: istorijos arba geografijos (tą (ų), kuris (-ie) siūlomi mokinio pasirinktos pakraipos ugdymo plane);
105.2. mokiniams siūloma rinktis pasirinkamuosius dalykus: ekonomiką ir verslą, psichologiją,
teisės pagrindus.
106.

Gamtamokslis ugdymas.

106.1. mokiniai privalomai mokosi bent vieną iš gamtos mokslų:

biologijos, fizikos arba

chemijos (tą (-ų), kuris (-ie) siūlomi mokinio pasirinktos pakraipos ugdymo plane);
106.2. mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai: žmogaus anatomija, eksperimentinė chemija,
fiziniai žmogaus organizmo reškiniai.
107.

Meninis ir technologinis ugdymas:

107.1. III klasėje mokiniai renkasi vieną menų arba technologijų programą: dailės, muzikos,
teatro, šokio, statybos ir medžio apdirbimo arba taikomojo meno, amatų dizaino.

108.

Kūno kultūros ugdymas:

108.1. mokiniai renkasi bendrąją kūno kultūrą arba siūlomą sporto šaką: krepšinį, sportinę
aerobiką;
108.2. nuo kūno kultūros atleisti mokiniai kito mokomojo dalyko pasirinkti negali;
108.3. specialiosiose

medicininėse

fizinio

pajėgumo

grupėse

kūno

kultūros

ugdymas

organizuojamas taip, kaip numato Ugdymo plano 69.4 punktas;
108.4. mokinių, kurie lanko parengiamąją medicininę fizinio pajėgumo grupę, pageidavimu
pasiekimai vertinami taip, kaip pagrindinės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai. Dėl ligos
pobūdžio negalintiems atlikti įprastų užduočių, mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis,
kurios atitinka mokinio fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas.
108.5. mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ar laikinai dėl ligos, stebi klasės
draugų darbą sporto salėje, arba, suderinę su mokytoju, renkasi kitą veiklą (pvz.:bibliotekoje,
skaitykloje, konsultacijas).
109.

Sveikatos ugdymas. Gimnazija, organizuodama sveikatos ugdymą, vadovaujasi Sveikatos

ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347).

110.

Ugdymas karjerai. Gimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio

orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu
Nr. V-1090/A1-314 (Žin., 2012, Nr. 82-4284).

110.1.

ugdymui karjerai organizuoti skiriama viena diena iš ugdymo proceso dienų, skirtų

kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai. Ši diena vadinama „Karjeros diena“.
110.2.

karjeros centro specialistas konsultuoja gimnazistus karjeros ir tolesnių studijų planavimo

klausimais: organizuoja klasių valandas, „Būsimojo studento savaitę“, kitus renginius.

