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KAUNO ,,VYTURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIO INDIVIDUALAUS  

PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. Bendra informacija 

 
1. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 13 skirtingų dalykų.  

2. Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

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

mokinio pamokų skaičius – 28 savaitinės pamokos. 

 

II. Plano laukų pildymas 

 

4. Dorinis ugdymas (privalomas dalykas). Renkamasi viena dorinio ugdymo sritis (tikyba arba etika). 

B kursas. 

5. Lietuvių kalba (privalomas dalykas). Renkamasi A arba B programos kursą. 

6. Užsienio k. (I) (privalomas dalykas). Pasirenkama pirmoji užsienio kalba, kurios buvo mokomasi 

pagrindinėje mokykloje ir nurodomas programos lygis (B1, B2).  

7. Socialiniai mokslai (privalomas dalykas). Privaloma mokytis pasirinkto vieno dalyko (istorijos, 

geografijos) arba integruoto socialinių mokslų kurso. Galima mokytis ar abu dalykus (istoriją ar 

geografiją), nepažeidžiant maksimalaus 13 dalykų skaičiaus. Pasirinkus integruotą kursą, istorijos ar 

geografijos rinktis jau negalima. Renkamasi A arba B programos kursą. 

8. Matematika (privalomas dalykas). Renkamasi A arba B programos kursą. 

9. Gamtos mokslai (privalomas vienas dalykas). Renkamasi vienas dalykas (biologija, fizika, 

chemija) arba integruotas gamtos mokslų kursas. Galima mokytis ir daugiau, bet nepažeidžiant 

maksimalaus 13 dalykų skaičiaus. Pasirinkus integruotą kursą, biologijos, fizikos ar chemijos rinktis jau 

negalima. Renkamasi A arba B programos kursą. 

10. Menai (privalomas vienas dalykas- renkamas vienas iš keturių). Renkamasi viena meninio 

ugdymo sritis (dailės ar muzika) arba technologinio ugdymo programa arba filmų kūrimas arba 

integruotas menų ir technologijų kursas . Renkamasi A arba B programos kursą. 

11. Kūno kultūra (privalomas vienas dalykas). Renkamasi bendroji kūno kultūra arba 

pasirinkta sporto šaka. Renkamasi A arba B programos kursą. Gimnazija rekomenduoja mokytis B kursu.  

12. Pasirenkamieji dalykai (laisvai pasirenkami). Vokiečių kalba, rusų kalba (2-oji užsienio 

kalba), Krikščioniška muzika, Italų kultūra itališkai, IT išplėstinis kursas „Elektroninė leidyba“, IT išplėstinis 

kursas „Programavimas“, IT bendrasis kursas, Braižyba, Ekonomika ir verslumas, Mokinių mokomoji 

bendrovė, Religijotyra, Teisė, Psichologija, Profesinės karjeros planavimas, Parazitologija ir bioįvairovė“. 

Pasirinkti dalykai nėra privalomi rinktis, tačiau jos pasirinkus,  tampa privalomi. 

13. Moduliai. Siūlomi IT „Praktiniai programavimo uždaviniai“, Lietuvių klb. bendrojo raštingumo 

ugdymas, Matematinių žinių gilinimas (A kursui), Matematika realiame gyvenime (B kursui), Istorijos šaltinių 

analizė, Šiuolaikinis politinis gyvenimas (istorija), Geografijos modulis „Geografijos žinių gilinimas“, 

Integruotas anglų klb. ir istorijos modulis „Modern political live“, Fizikos kompleksinių uždavinių sprendimas, 

Eksperimentinė biologija, Chemijos  modulis „Pagilink chemijos žinias“, Anglų kalbos gramatinių įgūdžių 

įtvirtinimas, Anglų kalbos vartosenos tobulinimas moduliai. Pasirinkus dalyką mokytis išplėstiniu (A) kursu – 

moduliai tampa privalomais. 

14. Individualus planas, po klasės vadovų ir kuruojančio vidurinio ugdymo programos 

įgyvendinimą  direktoriaus pavaduotojo konsultacijų apie jo sudarymo galimybes, pildomas elektroninėje 

laikmenoje ne vėliau kaip iki gegužės 25d., kartu atiduodamas ir popierinis plano variantas. Individualaus 

plano korekcija galima iki birželio 25d. 



15. Plano pildymo ar vidurinio ugdymo programos klausimais konsultuoja direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui atsakingas už vidurinį ugdymą. 

 

 


