
IV SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

      
74. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

74.1. Gimnazija, vykdydama vidurinio ugdymo programą, vadovaujasi Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro šios 

sritys: dorinis ugdymas: (etika, tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos, 

matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, 

geografija, integruotas istorijos ir geografijos kursas, teisė,  filosofija, ekonomika ir verslumas, 

psichologija; meninis ugdymas: dailė, filmų kūrimas, teatras, fotografija, grafinis dizainas, muzika, 

šokis, teatras; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų 

ugdymas. 

74.2. Vidurinio ugdymo turinį sudaro: 

74.2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai, brandos darbas;  

74.2.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai. Pasirenkamieji 

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

75. Gimnazija nustato mokinio individualaus ugdymo plano struktūrą ir keitimo tvarką. 

Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į 

tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal 

vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo III ar IV gimnazijos klasėje 

rengimo ir kartu su mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), pasirengia individualų 

ugdymo planą. 

76. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.  

77. Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai įgyvendinti sudaromos iš mokinių, kurie 

pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį 

dalyką. 

78. Jeigu mokinys pageidauja, gimnazija sudaro sąlygas pagerinti pasirinktų ugdymo sričių ar 

atskirų dalykų kompetencijas papildomai rengtis brandos egzaminams ar tolesniam mokymuisi, 

baigus vidurinio ugdymo programą.  

79. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija užtikrina galimybę įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius.  

80. Gimnazija užtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio 

individualiame plane būtų ne mažiau nei 8 pamokos, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. 

Didindama pamokų skaičių per savaitę gimnazija laikosi Higienos normoje numatyto pamokų 

skaičiaus per dieną. 

81. Vidurinio ugdymo programoje gimnazija siūlo mokiniui: 

81.1. rinktis jo mokymosi poreikius atliepiančius pasirenkamus dalykus, dalykų modulius, 

profesinio mokymo programų modulius. 

81.2. siūlo mokiniams rinktis pasirenkamąjį teisės pagrindų dalyką, kurio turinys siejamas su 

nacionalinio saugumo temomis; 

81.3. rinktis šiuos pasirenkamuosius dalykus: ekonomiką, filosofiją, psichologiją, ispanų kalbą bei 

fizinį aktyvumą ir sveikatą. 

82. Gimnazija užtikrina, kad mokinys, mokydamasis pagal vidurinio ugdymo programą, tobulintų 

tolesniam mokymuisi, darbui būtinas kompetencijas, ugdymo procese taiko inovatyvius, 

besimokantiesiems patrauklius ir aktualius mokymo(si) būdus, plėtoja savarankišką mokymąsi, 

sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei, padeda mokiniams susipažinti su 

profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, padeda planuoti tolesnį savo mokymąsi ir(ar) darbinę 

veiklą, karjerą.  

83. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų II 

skyriaus dešimtuoju skirsniu „Mokymo namie organizavimas“.  

84. Žmogaus saugos dalykas vidurinio ugdymo programoje IV klasėje integruojamas į fizinio 

ugdymo turinį. 

85. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas 

organizuojamas:  

85.1. pagal ligų pobūdį iš įvairių klasių sudaromos 7–12 mokinių grupės, kurioms skiriamos 2 

pamokos per savaitę, nuo 2019–2020 mokslo metų 5 ir 6 klasės mokiniams skiriamos 3 fizinio 



ugdymo pamokos per savaitę, o nuo 2020–2021 mokslo metų 3 fizinio ugdymo pamokos skiriamos 

ir 7 klasės mokiniams; 

85.2. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant į savijautą; 

85.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje. 

85.4. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas. 

85.5. Gimnazija mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai 

dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pavyzdžiui, stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir kt.  

86. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus mokslo metus: 
Ugdymo sritys, dalykai Minimalus pamokų 

skaičius privalomam 

turiniui įgyvendinti  

Bendrasis kursas 

 

Išplėstinis kursas 

 

Dorinis ugdymas  70   

Tikyba  70 - 

Etika  70 - 

Kalbos    

Lietuvių kalba ir literatūra  280 -   280 350+140*(10+2*) 

Užsienio kalbos 210 Kursas, orientuotas į B1 
mokėjimo lygį 

Kursas, orientuotas į 
B2 mokėjimo lygį 

Užsienio kalba (anglų, prancūzų, rusų, 

vokiečių) 
 210+70* (6+2*) 210+70* (6+2*) 

Užsienio kalba (pasirenkamoji) (anglų, 

prancūzų, rusų, vokiečių) 
 210 210 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus pamokų skaičius 

privalomam turiniui 

įgyvendinti 

Bendrasis kursas Išplėstinis kursas 

Socialinis ugdymas 140   

Istorija   140 210+33*(6+1*) 

Geografija   140 210+33*(6+1*) 

Matematika 210 210+70*(6+2*) 315+105*(9+3*) 

Informacinės technologijos  70 140+33* (4+1*) 

Gamtamokslinis ugdymas 140   

Biologija  140 210+33* (6+1*) 

Fizika   140 245+33* (7+1*) 

Chemija  140 210+33*(6+1*) 

Meninis ugdymas ir technologijos  140   

Dailė  140  - 

Muzika  140 - 

Teatras  140  - 

Šokis  140  - 

Menų pažinimas  140  - 

Grafinis dizainas  140  - 

Fotografija  140  - 

Filmų kūrimas   140  - 

Technologijos (kryptys):    

Turizmas ir mityba  140  - 

Statyba ir medžio apdirbimas  140  - 

Tekstilė ir apranga  140  - 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas   140  - 

Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba   140  - 

Mechanika, mechaninis remontas  140  - 

Integruotas menų ir technologijų kursas  140  - 

Fizinis ugdymas 140–210 (4–6)   



Fizinis ugdymas ****  140/210 

111 (2+1)/ 66(2) 

 - 

 

Žmogaus sauga**  17,5 17,5  - 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai / 

Projektinė veikla 
   

Brandos darbas 17,5–37   

Mokinio pasirinktas mokymo turinys  Iki 26 Iki 22 * Iki 26 Iki 22* 

Minimalus privalomų pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę / per mokslo metus 

Po 28 pamokas III ir IV gimnazijos klasėse per savaitę; 1036 – III 

gimnazijos klasėje, 924 – IV gimnazijos klasėje.  

Neformalusis švietimas (valandų 

skaičius) klasei 

210 valandų  

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  840 pamokų dvejiems mokslo metams 

Maksimalus pamokų skaičius klasei, esant 3 ir daugiau gimnazijos III klasių, – 3570 pamokų per mokslo metus (51 

pamoka per savaitę); mokyklose. 

Klasei gali būti skiriama ir daugiau pamokų, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir neviršijant mokymui 

skirtų lėšų. 

Pastabos:  

* - pasirenkamieji dalykų moduliai, išplėstiniu kursu besimokantiems ir dalyko brandos egzaminą laikysiantiems 

mokiniams;  

** - integruojama į fizinį ugdymą IV-oje klasėje;  

*** - 1 fizinio ugdymo pamoka per savaitę III-oje klasėje skiriama choreografijai, įgyvendinant Sveikatos ugdymo 

bendrąją programą.  

**** fizinis ugdymas įgyvendinimas pagal vidurinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 


