Kauno „Vyturio“ gimnazijos 2021–2022
mokslo metų pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų ugdymo plano
8 priedas

KAUNO ,,VYTURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO
SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tvarka parengta vadovaujantis Bendraisiais formaliojo švietimo programų
reikalavimais1, Bendrosiomis ugdymo programomis2, Bendraisiais ugdymo planais3.
2. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
Dalyko programa — dalyko ugdymo tikslus ir uždavinius, ugdymo turinį, metodus,
integracinius ryšius su kitais dalykais ir mokinių pasiekimus numatanti programa.
Pritaikyta programa — programa, skirta mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi
poreikių (supaprastinta ir palengvinta tos pačios klasės dalyko programa).
Individualizuota programa — programa, skirta mokiniui, turinčiam specialiųjų
ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo.
Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir
mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti,
prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi bei sudaro galimybes stebėti mokinio pažangą.
3. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis lygių galimybių,
kontekstualumo, veiksmingumo ir įtraukties principais.
II SKYRIUS
MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS
4. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas
bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams), Vaiko
gerovės komisijos nariams, švietimo pagalbos specialistams.
5. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, kuris:
5.1. mokosi pagal vidurinio ugdymo programą;
5.2. dėl ligos ar patologinės būklės negalintis mokytis gimnazijoje;
5.3. atvykęs mokytis iš užsienio;
5.4. turi specialiųjų ugdymosi poreikių;
5.5. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokiniams, kurių pasiekimai žemi;
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Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ISAK-535 „Dėl bendrųjų formaliojo švietimo
programų reikalavimų patvirtinimo“
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Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo
programų patvirtinimo“; Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-269
3
Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-688 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo
metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų tvirtinimo“
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5.6. pagal poreikį, kurių pasiekimai itin aukšti (ypač mokinio, galinčio pasiekti
aukščiausią ir aukštą lygius, gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios pažangos).
III SKYRIUS
MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO (IŠSKYRUS VIDURINIO UGDYMO
PROGRAMOS MOKINIUS) RENGIMAS, LAIKOTARPIAI IR FORMOS
6. Mokiniui, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčiam mokytis gimnazijoje,
sudaromas individualus mokinio ugdymo namuose planas, atsižvelgiant į gydytojų komisijos
rekomendacijose numatytą mokymo namuose laikotarpį, turimas gimnazijos lėšas, pritaikant
Bendrąsias dalykų programas, numatant ugdomųjų veiklų tvarkaraštį, sudarant galimybes (esant
gydytojo leidimui) dalį ugdymo valandų lankyti gimnazijoje, dalį ugdymo valandų atlikti nuotoliniu
būdu Teams aplinkoje. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas Gimnazijos ugdymo plano
devintą skirsnį „Mokymosi namie ugdymosi organizavimas“, tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
7. Individualūs ugdymo planai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
rengiami pagal Vaiko gerovės komisijos parengtas formas vieneriems mokslo metams (1 priedas).
8. Mokiniui, atvykusiam mokytis iš užsienio, individualus ugdymo planas sudaromas
pagal Gimnazijos ugdymo plano septinto skirsnio „Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar
tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio,
pagrindinio ugdymo programą, ugdymo organizavimas“ nuostatas. Mokinio individualus ugdymo
planas rengiamas Vaiko gerovės komisijoje vieneriems mokslo metams (2 priedas).
9. Individualūs ugdymo planai žemus pasiekimus turintiems mokiniams rengiami
mokslo metų eigoje sutartiniam laikotarpiui (3 priedas).
10. Mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ugdymo programas (iškilus mokymosi
sunkumų arba itin sėkmingai besimokančiam mokiniui), individualaus ugdymo plano turinį lemia
numatomi artimiausi ir tolesni mokinio ugdymo(-si) tikslai ir būdai.
11. Mokinio individualūs ugdymo planai aptariami, koreguojami Vaiko gerovės
komisijoje.
IV SKYRIUS
INDIVIDUALIŲ PLANŲ RENGIMO TVARKA VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS
MOKINIAMS
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.
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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. Fizinis ugdymas (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 mokinių pasirenkami, tačiau juos pasirinkus,
tampa privalomi.
13. Moduliai. Mokomųjų dalykų – istorijos, geografijos, fizikos, chemijos, biologijos
- pasirinkus dalyką mokytis išplėstiniu (A) kursu – moduliai tampa privalomais. Lietuvių kalbos,
anglų kalbos ir matematikos moduliai privalomi renkantis tiek bendrąjį, tiek išplėstinį kursus (anglų
k. – B1, B2).
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.
16. 2021-2023 mokslo metų individualaus ugdymo plano forma:
KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJA
___kl. mokinio
___________________________________________________________________
(pavardė, vardas, kontaktinis telefonas)
2021-______________
(pildymo data)
INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 2021 - 2023 M.M.
Pastabos:
1. Pildykite apibraukdami pasirinktas valandas. B kursas (užsienio k. - A2 lygis) perteikia
dalyko pagrindus, A kursas ( užsienio k. -B1/B2 lygis) orientuotas į nuodugnesnes studijas.
Moduliai privalomi visiems renkantis A kurso (B2) dalykus ir B (B1) kurso - lietuvių k., anglų
k. ir matematikos dalykams.
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2. Pirmiausiai išsirinkite privalomus (branduolio) dalykus (paryškinti), po to – pasirenkamuosius
ir modulius.
3. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 13 skirtingų dalykų.
4. Minimalus mokinio privalomas pamokų skaičius per savaitę– 28.
5. Mokinys gali keisti individualų ugdymo planą pagal gimnazijoje nustatytą keitimų tvarką.

Savaitinių pamokų
skaičius III klasėje
Dalykai

1

Savaitinių pamokų
skaičius IV klasėje

KEITIMAI
Bendrasi
s kursas
(B; B1)

Išplėstini
s kursas
(A; B2)

Bendrasi
s kursas
(B; B1)

Išplėstinis
kursas
(A; B2)

3

4

5

6

Dorinis ugdymas – privalomas vienas
Tikyba
1
1
Etika
1
1
Lietuvių kalba ir literatūra 4
5
4
5
privaloma
Anglų kalba - privaloma
3
3
3
3
Socialinis ugdymas– privalomas vienas
Istorija
2
3
2
3
Geografija
2
3
2
3
Matematika- privaloma
3
4
3
5
Informacinės technologijos – B kursas privalomas visiems, nesirenkantiems kitas dvi
sritis
Pagrindai
1
1
Elektroninė leidyba
2
2
Programavimas
2
2
Gamtamokslinis ugdymas– privalomas vienas
Biologija
2
3
2
3
Fizika
2
3
2
4
Chemija
2
3
2
3
Menai ir technologijos – privalomas vienas
Dailė
2
3
2
3
Muzika
2
3
2
3
Kompiuterinės muzikos
2
3
2
3
technologijos
Grafinis dizainas
2
3
2
3
Fotografija
2
3
2
3
Filmų kūrimas
2
3
2
3
Tekstilė ir apranga (merginos)
2
3
2
3
Medienos tekinimas (vaikinai)
2
3
2
3
Fizinis ugdymas – privalomas vienas, nerekomenduojama A kursas
Bendroji kūno kultūra
2
3
2
3
Pasirenkamieji dalykai:
Vokiečių k. (2-oji kalba)
3
3
Rusų k. (2-oji kalba)
3
3
Braižyba
2
2
Ekonomika ir verslumas
2
2
Chorinis dainavimas
2
3
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Italų kultūra itališkai
2
2
Parazitologija ir bioįvairovė“
1
1
Psichologija
1
1
Retorika (Iškalbos menas)
1
1
Religijotyra
1
1
Teisė
1
1
Ugdymas karjerai
2
2
Kinologijos pagrindai
1
1
Brandos darbas
0,5
0,5
Dalykų moduliai, privalomi besirenkantiems išplėstinį kursą (A), o lietuvių k., anglų k.
ir matematikos besirenkantiems ir B kursą:
Lietuvių k. modulis „Bendrojo
1
1
raštingumo ugdymas“ (A ir B
kursas)
Anglų kalbos modulis
1
1
„Develop your English skills“
(A ir B kursas)
Matematikos modulis „Matematinių 1
1
žinių sisteminimas ir įtvirtinimas“
(A)
Matematikos modulis „Matematikos 1
1
pagrindai“ (B)
IT „Praktiniai programavimo
1
1
uždaviniai“ (A)
Istorijos modulis „Istorija aplink
1
1
mus“ (A)
Geografijos modulis „Praktinė
1
1
geografija“ (A)
Fizikos modulis „Fizikos
1
1
kompleksinių uždavinių
sprendimas“ (A)
Biologijos modulis „Biologija
1
1
plačiau“ (A)
Chemijos modulis „Pagilink
1
1
chemijos žinias“ (A)
Savaitinių pamokų skaičius
Mokomųjų dalykų skaičius

_______________________________
(mokinio parašas)

_________________________________________
(vieno iš tėvų pavardė, vardas, parašas)
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Mokinio individualaus ugdymo plano
sudarymo tvarkos aprašo
1 priedas
KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJA
SPECIALAUS UGDYMO GAVĖJO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

INFORMACIJA APIE MOKINĮ
Mokinio (-ės) pavardė, vardas
Gimimo data
Klasė

Tel. Nr.
El.p.

Mokinio (-ės) teisėto vaiko atstovo
pavardė, vardas, tel. Nr.
INFORMACIJA APIE SPECIALŲJĮ UGDYMĄ (PPT IŠVADOS DUOMENYS)
PPT pažymos data, numeris
Specialiųjų poreikių lygis
PPT išvada apie specialiųjų
poreikių grupę
PPT išvada dėl specialiojo ugdymo
skyrimo

Mokymosi tikslai:
Mokinio (ės) lūkesčiai, įsipareigojimai:
Teisėtų mokinio (-ės) atstovų bendradarbiavimas (lūkesčiai, įsipareigojimai):
Švietimo pagalbos specialistų teikiamos pagalbos tikslai:
INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS
(2021-2022___________M.M.)

Mokomieji dalykai
Dorinis ugdymas (____________)
Lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalb. ir lit. modulis
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (rusų)

Val. per
sav. pagal
BUP
1
5
1
3
2

Istorija
Matematika
Matematikos modulis
Biologija
Chemija
Fizika

2
4
1
2
2
2

Muzika
Dailė
Technologijos

1
1
2

Val. VGK
sprendimu

VGK pastabos,
rekomendacijos

Pasiekimų
vertinimas
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Fizinis ugdymas
Žmogaus sauga
Kryptingas meninis (___________)

2
1
1

Papildoma rekomendacija:

Individualaus ugdymo plano koordinatorius:

_____________________________________

Mokinys (-ė):

_____________________________________

Mokinio (-ės) teisėtas atstovas:

_____________________________________

VGK pirmininkas:

_____________________________________

VGK posėdžio data:

_____________________________________

Mokinio individualaus ugdymo plano aptarimas:
VGK
posėdžio
data

Švietimo pagalbos
į(si)vertinimas

Mokymosi pagalbos
į(si)vertinimas

VGK išvados,
rekomendacijos
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Mokinio individualaus ugdymo plano
sudarymo tvarkos aprašo
2 priedas

KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJA
MOKINIO, GRĮŽUSIO IŠ UŽSIENIO, INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

INFORMACIJA APIE MOKINĮ
Mokinio (-ės) pavardė, vardas
Gimimo data
Klasė

Tel. Nr.
El.p.

Mokinio (-ės) teisėto vaiko atstovo
pavardė, vardas, tel. Nr.

Informacija apie mokymąsi
užsienyje
Mokymosi tikslai:
Mokinio (ės) lūkesčiai, įsipareigojimai:
Teisėtų mokinio (-ės) atstovų bendradarbiavimas (lūkesčiai, įsipareigojimai):
Švietimo pagalbos specialistų teikiamos pagalbos tikslai:
INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS
(_____2021-2022___________M.M.)
Mokomieji dalykai (koreguojami
pagal klasės ugdymo planą)
Dorinis ugdymas (____________)
Lietuvių kalba ir literatūra

Val. per
sav. pagal
BUP
1
5

Lietuvių kalb. ir lit. modulis
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (rusų)
Istorija
Matematika
Matematikos modulis

1
3
2
2
4
1

Biologija
Chemija
Fizika
Muzika
Dailė
Technologijos

2
2
2
1
1
2

Fizinis ugdymas
Žmogaus sauga
Kryptingas meninis (___________)

2
1
1

Val. VGK
sprendimu

VGK pastabos,
rekomendacijos

Pasiekimų
vertinimas
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Papildoma rekomendacija:

Individualaus ugdymo plano koordinatorius:

_____________________________________

Mokinys (-ė):

_____________________________________

Mokinio (-ės) teisėtas atstovas:

_____________________________________

VGK pirmininkas:

_____________________________________

VGK posėdžio data:

_____________________________________

Mokinio individualaus ugdymo plano aptarimas:
VGK
posėdžio
data

Švietimo pagalbos
į(si)vertinimas

Mokymosi pagalbos
į(si)vertinimas

VGK išvados,
rekomendacijos

10
Mokinio individualaus ugdymo plano
sudarymo tvarkos aprašo
3 priedas
KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJA
INDIVIDUALUS PAGALBOS PLANAS MOKYMOSI SUNKUMAMS ŠALINTI
....... klasės mokiniui(ei).........................................................
Mokymosi sunkumų priežastys (mokinio nuomonė):
Mokymosi sunkumų priežastys (mokytojų nuomonė):
Mokymosi sunkumų priežastys (tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė):
Pagalbos teikimo tikslas – pagerinti mokinio pasiekimus, likviduoti atsiradusias mokymosi spragas iš
dalykų, įvertintų nepatenkinamais įvertinimais.
Sėkmės kriterijai:

Mokymosi sunkumų šalinimo galimybės (pvz., papildomas mokytojo aiškinimas, atidus mokinio darbas, individualios užduotys
pamokose ir namuose, individualus darbas modulio metu, savarankiškas papildomų tikslinių užduočių atlikimas namuose, privalomas
reikiamo skaičiaus konsultacijų lankymas, mokinių savitarpio pagalba (savanorystė) ir kt. būdai) aptariamos susitikimo metu.

Numatoma pagalba ____________________ laikotarpiui
Mokytojo (-ų) pagalba

Klasės vadovo pagalba

Socialinė pedagoginė
pagalba
Psichologinė pagalba

Tėvų (globėjų, rūpintojų)
pagalba

Kita pagalba

Susirinkime dalyvavusių asmenų parašai:

