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ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS 

I. Bendrosios nuostatos 
 

     1. Individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) apibrėžia vidurinio 
ugdymo programos mokinių ugdymo krypčių pasirinkimą, mokinių, mokytojų ir administracijos 
funkcijas sudarant individualius ugdymo planus. 

     2. Individualaus ugdymo plano sudarymo aprašas  grindžiamas Vidurinio ugdymo programos 
aprašu. 
     3. Vidurinio ugdymo programa, t. y. dvejų metų švietimo programa, kurią baigus ir išlaikius 
brandos egzaminus įgyjamas vidurinis išsilavinimas. 
     4.  Apraše vartojamos sąvokos: 
     Dalyko programa — dalyko ugdymo tikslus ir uždavinius, ugdymo turinį, metodus, 
integracinius ryšius su kitais dalykais ir mokinių pasiekimus numatanti programa.  
      Individualus ugdymo planas — mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, 
sudarytas individualus ugdymo planas, kuris sudaro galimybes mokiniui pagal savo išgales 
pasiekti aukštesnių ugdymo(-si) pasiekimų bei sudaro galimybes stebėti mokinio pažangą 
      Privalomasis dalykas – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal ugdymo programą. 
      Dalyko modulis – iš anksto apibrėžta, savarankiška ugdymo ar mokymo dalyko programos 
dalis.  
      Pasirenkamasis dalykas – mokyklos siūlomas ir mokinio laisvai pasirenkamas dalykas. 

                   Bendrasis kursas (B) perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių 
išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes. Jis apima 
plačiai vartojamas dalyko sąvokas, pagrindinius dėsningumus, svarbiausias idėjas, jų kontekstą ir 
praktinį taikymą, veiklos kompetenciją, vertybines nuostatas.  
       Išplėstinis kursas (A) savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima 
žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas. Jis 
skirtas mokiniams savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti, mokymuisi operuoti dalyko 
žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis. 
 

II. Mokinio individualus ugdymo planas 
             5. Vidurinio ugdymo programos mokiniai mokomi pagal individualius ugdymo planus, kurie 
gali skirtis dalykais, jų kursais ir moduliais, profesinio mokymo dalykais. 
             6. Minimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius nustatomas Bendruosiuose ugdymo 
planuose, mokyklos ugdymo plane. 
             7. Mokinio bendras savaitinių pamokų skaičius negali būti mažesnis kaip 26 valandos. 

       8. Mokymosi turinį sudaro: 
       8.1. bendrojo lavinimo branduolys; 
       8.2. laisvai pasirinkti papildomi branduolio dalykai, dalykų išplėstiniai   kursai, moduliai ir 
pasirenkamieji dalykai, profesijos mokymas. 
       9. Branduolys yra privalomas ir bendras visiems besimokantiems pagal vidurinio ugdymo 
programą mokiniams. 

10. Branduolį sudaro: 
      10.1. dorinio ugdymo dalykas (tikyba / etika); 
      10.2. lietuvių kalba ir literatūra; 
      10.3. užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių); 



 
 
        10.4. matematika; 
        10.5. vienas socialinio ugdymo (istorija / geografija) dalykas; 
        10.6. vienas gamtamokslinio ugdymo (biologijos, fizikos) dalykas; 
        10.7. meninis ugdymas; * 
        10.8. fizinis ugdymas arba kūno formavimas;  
        10.9. žmogaus sauga.** 
*meninio ugdymo srities dalyką mokinys gali rinktis kaip pasirenkamąjį dalyką pagal savo polinkius, interesus arba 
derindamas su pasirinkta profesinio mokymo programa; 
**integruojama į profesinio mokymo turinį. 

  11. Mokiniai laisvai pasirenka papildomus dalykus.  
 

III. Administracijos funkcijos sudarant individualų ugdymo planą 
 

        12. Direktoriaus įsakymu paskirta profesinio orientavimo vykdymo darbo grupė, grupės 
auklėtojai ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui konsultuoja mokinius sudarant ar keičiant 
individualų ugdymo planą. 

       13. Grupės auklėtojai  iki rugsėjo 15 d.  parengia grupės mokinių individualių planų 
suvestines ir suderinę su  pavaduotoju ugdymui, teikia tvirtinti direktoriui. 

      14. Individualaus ugdymo plano forma,  priedas. 
_____________________________________________ 

PRITARTA  
Mokyklos bendrojo lavinimo dalykų  
mokytojų metodinės grupės posėdžio  
2021-08-30 protokolo Nr.5-BM nutarimu  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio 
mokyklos mokinio individualaus ugdymo plano 
sudarymo tvarkos aprašo  priedas 

 

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla 
XX profesinio mokymo programa (kodas XX) 

Individualus ugdymo planas 
XXXX- ir XXXX m. m. 

 

____________________________________ 
(vardas, pavardė) 

I.Branduolio ir pasirenkamieji 
dalykai, dalykų moduliai 

I kursas 
 

II kursas Iš viso val. I-
II k. 

 Pamokų 
skaičius 

Kursas Pamokų 
skaičius 

Kursas  

 Dorinis ugdymas      
Tikyba (įskaita) 1 B 1 B 2 (70) 
Etika (įskaita) 1 B 1 B 2 (70) 
 Lietuvių kalba ir literatūra 
(privalomas egzaminas ir įskaita) 

4 B 4 B 8 (280) 

 5 A 5 A 10 (350) 
Užsienio kalba (pasirenkamasis 
egzaminas ir įskaita) 

     

Anglų kalba 3 Kursas 
orientuota

s į B1 
mokėjimo 

lygį 

3 Kursas 
orientuot
as į B1 

mokėjim
o lygį 

6 (210) 
Vokiečių kalba 3 3 6 (210) 
Rusų kalba 3 3 6 (210) 

Socialinis ugdymas 
(pasirenkamasis egzaminas) 

     

Istorija  2 B 2 B 4 (140) 
 3 A 3 A 6 (210) 
Geografija  2 B 2 B 4 (140) 
 3 A 3 A 6 (210) 
Integruotas istorijos ir geografijos 
kursas 

2 B 2 B 4 (140) 

Matematika (pasirenkamasis 
egzaminas) 

3 B 3 B 6 (210) 

 4 A 5 A 9 (315) 
 Gamtamokslinis ugdymas 
(pasirenkamasis egzaminas) 

     

Biologija 2 B 2 B 4 (140) 
 3 A 3 A 6 (210) 
Fizika  2 B 2 B 4 (140) 
 3 A 4 A 7 (245) 



Chemija  2 B 2 B 4 (140) 
 3 A 3 A 6 (210) 
Integruotas gamtos mokslų 
kursas 

2 B 2 B 4 (140) 

Meninis ugdymas*     140 
Fizinis ugdymas arba kūno 
formavimas  

     

Fizinis ugdymas ** 2 B 2 B 4 (140) 
 4 A 4 A 8 (280) 
Pasirinkta sporto šaka        
(tinklinis, krepšinis) arba kūno 
formavimas 

2 B 2 B 4 (140) 

Žmogaus sauga***     0,5 

Privalomų pamokų skaičius 17 1190 

II. Mokinio laisvai 
pasirenkamųjų kursų (dalykų) 
valandos 

     

III. Pasirenkamieji dalykų 
moduliai 

     

IV. Profesinio mokymo dalykai 
(pasirenkamasis technologijų 
egzaminas) 

     

Neformalus ugdymas  

* meninio ugdymo srities dalyką mokinys gali rinktis kaip pasirenkamąjį dalyką pagal savo polinkius, interesus arba 
derindamas su pasirinkta profesinio mokymo programa; 
**fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal vidurinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą; 

***integruojama į profesinio mokymo turinį. 

 

 

                                       ______________                           _____________________________ 

                                              (parašas)                                       ( mokinio vardas, pavardė) 

                                        

 

Susipažinau:                  _______________                            ____________________________  

                                             (parašas)                                      (grupės auklėtojo vardas, pavardė) 

 

 


