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I SKYRIUS.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių profesinio rengimo centre vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planas,
(toliau - Ugdymo planas) reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos II dalies, vidurinio
ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programų, jų modulių vykdymą Šiaulių profesinio
rengimo centre (toliau - Centre) 2021/2022 mokslo metais.
2. Ugdymo plane vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
3. Ugdymo planas sudarytas ir ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:
3.1.Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21d. įsakymu Nr. V-1309, (toliau Ugdymo programų aprašas).
3.2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis LR
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK- 2433 (toliau- Pagrindinio
ugdymo bendrosios programos).
3.3. Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis LR švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. vasario 21d. įsakymu Nr. V-269 (toliau- Vidurinio ugdymo bendrosios
programos).
3.4. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m.
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1308;
3.5. Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo
tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V1049 (toliau- Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas);
3.6. 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės
3 d. įsakymu Nr. V-668.
3.7. 2021-2022 ir 2022/2023 mokslo metų bendraisiais profesinio mokymo planais,
patvirtintais LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1126
3.8. Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.
gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-808);
3.9. Kitais profesinį mokymą ir bendrąjį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.
II SKYRIUS.
VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2021/2022 M.M.
4.

Tikslas:
Rengti specialistus, gebančius prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, nuolat
tobulinančius savo kompetencijas, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, tenkinti visuomenės
ir verslo poreikius.
5. Prioritetiniai uždaviniai:
 užtikrinti saugias mokymo ir mokymosi sąlygas organizuojant kontaktinį mokinių
ugdymą;
 plėtoti mokinių mokymosi pažangos vertinimą, kaip įsivertinimo, sėkmingo
mokymosi garantą, padėti atskleisti kiekvieno mokinio galimybes;
 organizuoti konsultacijas, papildomus užsiėmimus mokinių mokymosi praradimams
dėl karantino metu vykusio nuotolinio ugdymo kompensuoti;
 plėtoti mokymo formų įvairovę, pirmiausia pameistrystę, sudaryti lanksčias
mokymosi galimybes dirbantiems, sergantiems, vaikus auginantiems asmenims;
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 bendrajame ugdyme plėtoti integraciją su profesiniu mokymu ir kompetencijomis
grįstą ugdymą;
 teikti ugdymo paslaugas Šiaulių m. bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams įgyvendinant
Steam, ankstyvojo profesinio orientavimo programas, organizuojant technologijų pamokas;
 ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, atsakomybę, pareigingumą ir pagarbą
žmogui.
III SKYRIUS.
UGDYMO TRUKMĖ IR ORGANIZAVIMAS
6. Ugdymo proceso trukmė, asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminai, ugdymo
proceso pabaiga pagal mokymo programų tipus:
Mokymo programos
tipas

Pagrindinio ugdymo
programos II dalis

2,3 m. trukmės 60 kreditų
apimties modulinė
pirminio profesinio
mokymo kartu su
viduriniu ugdymu
programa

Kursas,
klasė

Ugdymo
proceso trukmė
ugdymo
dienomis
(savaitėmis)
per mokslo
metus
I
185 ugdymo
gimnazijos dienos, 37
klasė
savaitės
II
185 ugdymo
gimnazijos dienos, 37
klasė
savaitės
I kursas,
180 ugdymo
III
dienų, 36
gimnazijos savaitės
klasė

Ugdymo proceso
pabaiga

Vasaros
atostogų
pradžia

2022-06-22

2022-06-23

2022-06-22

2022-06-23

2022-06-15

2022-06-16

II kursas, 165 ugdymo
IV
dienos, 33
gimnazijos savaitės
klasė

2022-05-25

Pasibaigus
brandos
egzaminų
sesijai

12 savaičių.

2022-11-30

III kursas

-

2,7 m. trukmės 90 kreditų
apimties modulinė
pirminio profesinio
mokymo kartu su
viduriniu ugdymu
programa

I kursas,
III
gimnazijos
klasė
II kursas,
IV
gimnazijos
klasė

180 ugdymo
dienų, 36
savaitės

2022-06-15

2022-06-16

165 ugdymo
dienos, 33
savaitės

2022-05-25

Pasibaigus
brandos
egzaminų
sesijai
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3 metų trukmės 110
kreditų apimties modulinė
pirminio profesinio
mokymo kartu su
viduriniu ugdymu
programa

60 kreditų apimties
modulinės pirminio
profesinio mokymo
programos, skirtos
asmenims, įgijusiems
vidurinį išsilavinimą
90 kreditų apimties
modulinės pirminio
profesinio mokymo
programos, skirtos
asmenims, įgijusiems
vidurinį išsilavinimą
90 kreditų apimties
modulinės pirminio
profesinio mokymo
programos, skirtos
asmenims, įgijusiems
vidurinį išsilavinimą
Dvejų metų trukmės
profesinio mokymo
programos (110 kreditų
apimties modulinės
profesinio mokymo
programos), skirtos
asmenims, įgijusiems
vidurinį išsilavinimą
Profesinio mokymo
programos, skirtos
specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams

III kursas

28 savaitės

2022-04-15

I kursas,
III
gimnazijos
klasė
II kursas,
IV
gimnazijos
klasė
III kursas

180 ugdymo
dienų, 36
savaitės

2022-06-15

2022-06-16

165 ugdymo
dienos, 33
savaitės

2022-05-25

Pasibaigus
brandos
egzaminų
sesijai

37 savaitės

2022-06-15
Neskiriamos
Velykų atostogos
praktikos/
baigiamojo
modulio metu
2022-06-22

I

37 savaitės

-

-

-

I

36 savaitės

2022-06-15

II

18 savaičių

2022-01-26

I
II

37 savaitės
36 savaitės

2022-06-22
2022-06-15

2022-06-23
-

I

37 savaitės

2022-06-22

2022-06-23

II

37 savaitės

2022-06-22

2022-06-23

III

37 savaitės

2022-06-22
Neskiriamos
Velykų atostogos

2022-06-16

-
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Tęstinio profesinio
mokymo programos

I, II

praktikos/
baigiamojo
modulio metu
Mokymosi trukmė nustatoma ir
įteisinama programų įgyvendinimo
planuose, užsiėmimų
tvarkaraščiuose, įvertinant mokymo
programos apimtį kreditais ir
lanksčių mokymosi galimybių
sudarymą dirbantiems asmenims.

-

7. Ugdymas organizuojamas penkias dienas per savaitę. Mokslo metų pradžia-rugsėjo 1 d.
8. Mokymo proceso pradžia po mokslo metais organizuojamo priėmimo:
8.1. pagal asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Vidaus tarnybos
statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio
mokymo vietas planą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro,
mokiniams, priimtiems po pagrindinio priėmimo (žiemos etapo), – 2022 m. vasario 21 d.;
8.2.
pavieniams mokiniams, kurie įrašomi į anksčiau sudarytas grupes, – iškart po
profesinio mokymo sutarties sudarymo.
9. Ugdymosi procesas skirstomas pusmečiais: I pusmečio pradžia visoms mokymo
programoms, išskyrus mokinius, priimtus pagrindinio priėmimo (žiemos etapo metu)- 2021-09-01,
trukmė 87 ugdymo dienos (18 savaičių), pabaiga - 2022-01-21, II pusmečio pradžia- 2022-01-24,
pabaiga nurodyta šio plano 6 punkte.
10. Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario
(Velykų) atostogos. Mokinių atostogų datos:
Atostogos
Rudens

Prasideda
2021-11-03

Baigiasi
2021-11-09

Žiemos
(Kalėdų)

2021-12-27

2022-01-07

Žiemos

2022-02-14

2022-02-18

Pavasario
(Velykų)

2022-04-19

2022-04-22

Pastabos
Neskiriamos profesinio mokymo programų
išleidžiamųjų grupių mokiniams
baigiamojo modulio vykdymo metu
Neskiriamos profesinio mokymo programų
išleidžiamųjų grupių mokiniams
baigiamojo modulio vykdymo metu
Neskiriamos profesinio mokymo programų
išleidžiamųjų grupių mokiniams
baigiamojo modulio vykdymo metu
Neskiriamos profesinio mokymo
programų išleidžiamųjų grupių mokiniams
baigiamojo modulio vykdymo metu

11. Vasaros atostogos skiriamos mokiniams, pasibaigus mokslo metams pagal Aprašo 6
p., išskyrus išleidžiamųjų grupių mokinius. Vasaros atostogų pabaiga rugpjūčio 31 d. Vasaros
atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
12. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita,
dienos, per kurias IV gimnazijos klasės mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į
artimiausias darbo dienas po atostogų.
13. Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo
proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą suteikiama laisva diena. Ši diena
įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
6

14. Centro mokymo proceso organizavimo tvarkaraščiuose įrašytos kontaktinės valandos,
sutampančios su švenčių dienomis, įskaičiuojamos į mokslo metams numatytą mokymosi laiką,
tačiau dalykų (modulių) mokytojai privalo užtikrinti, kad būtų išugdytos atitinkamoje profesinio
mokymo programoje apibrėžtos kompetencijos ir pasiekti nustatyti mokymosi pasiekimai.
15. Teorinio ir praktinio mokymo pamokų tvarkaraščius, mokinių neformaliojo švietimo
būrelių, sporto salių užimtumo grafikus tvirtina centro direktorius.
16. Mokinių konsultacijų, akademinių įsiskolinimų, dalykų mokymosi skirtumų
likvidavimo grafikus tvirtina ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas.
17. Pirminio profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo apskaita vedama elektroniniame
dienyne, išskyrus mokinių neformalųjį švietimą.
18. Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų, gamtos ir socialinių
mokslų, muzikos, dailės ir profesijos teorinių dalykų mokymas mokytojų pageidavimu gali būti
intensyvinamas- per dieną dalykui galima skirti ne vieną, o dvi iš eilės einančias pamokas, o
profesinio mokymo dalykams – 2 ir daugiau.
19. Centre sudaromos galimybės pasirinktos specialybės mokytis asmenims, įgijusiems
vidurinį išsilavinimą, dirbantiems pagal darbo sutartį arba auginantiems vaikus, dėl to
negalintiems dalyvauti ugdymo procese kasdieniniu mokymosi būdu. Asmenims, dirbantiems
pagal siekiamą įgyti specialybę, suderinus su darbdaviais, įteisinama pameistrystės mokymo
forma, sudaromos sąlygos teorinio mokymo dalykų mokytis pavienio mokymosi forma
savarankišku arba nuotoliniu būdu vadovaujantis Šiaulių profesinio rengimo centro mokymosi
formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. V-28. Šiems mokiniams organizuojamos atskirų dalykų konsultacijos ir atsiskaitymai
pagal skyriaus vedėjo patvirtintą grafiką, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.
20. Bendrojo ugdymo mokyklų I-IV gimnazijos klasių, taip pat centre besimokantys pagal
pagrindinio ugdymo programos II dalį mokiniai gali rinktis ir lygiagrečiai Centre mokytis
pasirinkto pirminio profesinio mokymo programos modulio.
21. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal
pirminio profesinio mokymo programos modulį, individualus ugdymo planas sudaromas Centrui
pasirašius bendradarbiavimo sutartį su mokykla, kartu planuojant ugdymo procesą, vadovaujantis
2021-2022 ir 2022-2023 m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo
planų 87, 119 punktais ir profesinio mokymo programos moduliui įgyvendinti skirtomis
kontaktinėmis valandomis, neviršijant mokiniui nustatyto maksimalaus savaitinių pamokų
skaičiaus.
22. Mokymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio
pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant
aplinkybėms, dėl kurių mokymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso
organizavimo būdu (įsteigtas dalyko brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir kt.),
koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių, dėl kurių mokymo procesas negali būti
organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis.
23. Ekstremali oro temperatūra – profesinio mokymo teikėjo ir (ar) mokinio gyvenamojoje
teritorijoje:
23.1. minus 25 °C ar žemesnė – mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo
programas, ir mokiniams iki 18 metų, kurie mokosi tik pagal profesinio mokymo programas;
23.2. 30 °C ar aukštesnė – mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, ir
mokiniams iki 18 metų, kurie mokosi tik pagal profesinio mokymo programas.
24. Profesinis mokymas ir kartu su profesiniu mokymu vykdomas bendrasis ugdymas,
paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje,
organizuojamas vadovaujantis Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais,
reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą. Jei ypatingomis aplinkybėmis gali būti įgyvendinama
praktinio mokymo dalis (profesinį mokymą organizuojant pameistrystės forma sektoriniame
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praktinio mokymo centre, realioje darbo vietoje), Centras taip pat vadovaujasi atitinkamam ūkio
sektoriui nustatytais reikalavimais.
25. Centro direktorius, atsiradus ypatingoms aplinkybėms, pagal galimybes organizuoja
būtinus veiksmus bendruomenės narių sveikatai ir gyvybei apsaugoti, patalpoms ir mokymo
aplinkai pritaikyti, jei reikalinga pagal situaciją, organizuoja aktualios informacijos, pvz., apie
mokinių elgseną ir mokymo proceso adaptavimą pagal situaciją, pagalbą mokiniams, teikimą ir
paskelbimą interneto svetainėje ir patalpose, kuriose vyksta mokymo procesas.
26. Centro direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl profesinio
mokymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar aplinkybėms, dėl kurių mokymo
procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu,
atsižvelgdamas į susidariusią situaciją ir galimą jos trukmę, gali priimti sprendimus:
26.1. dėl mokymo proceso koregavimo iki ypatingų aplinkybių ar aplinkybių, dėl kurių
mokymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu,
pabaigos:
26.1.1. pritaikyti tvarkaraštį, numatyti kitokį pamokų pradžios ir pabaigos laiką, kitą
pamokų eilės seką, kitą pamokų trukmę ne ilgiau nei mėnesio laikotarpiui, o, esant būtinybei,
pratęsimą suderinti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
26.1.2. atidėti praktinio mokymo dalies, kuri negali būti įgyvendinama nuotoliu būdu,
įgyvendinimą, toliau vykdant teorinio mokymo dalį;
26.1.3. keisti mokymo vietą;
26.1.4. keisti atostogų datas;
26.1.5. dėl laikino neformaliojo vaikų švietimo programų nevykdymo, jeigu nėra tam
tinkamų sąlygų;
26.1.6. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;
26.2. dėl mokymo proceso stabdymo, jei nėra galimybės jo koreguoti ar organizuoti
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Sustabdęs mokymo procesą ne ilgiau nei 3 darbo
dienoms, Centro direktorius apie tai per 1 darbo dieną informuoja Švietimo, mokslo ir sporto
ministeriją, išskyrus atvejus, kai sprendimas taikomas ne daugiau nei 10 proc. mokinių. Esant
būtinybei mokymo procesą stabdyti ilgiau nei 3 darbo dienas, sprendimas dėl mokymo proceso
stabdymo turi būti suderintas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Centro direktorius,
stabdydamas mokymo procesą, turi priimti sprendimus dėl būdų, kurie bus taikomi mokiniams
mokymosi praradimams kompensuoti dėl sustabdyto mokymo proceso;
26.3. dėl mokymo proceso ar jo dalies organizavimo nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo būdu. Sprendimas mokymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu
priimamas Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi
pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir
mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
27. Taikydami nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdą Aprašo 14 p. nurodytais
atvejais, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai:
27.1. pasirenka tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrina skaitmeninio mokymo
turinio pasiekiamumą ir bendravimą bei bendradarbiavimą mokymo proceso metu realiuoju
(sinchroniniu), vykdomu ne mažiau kaip 60 proc. per savaitę, ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku;
27.2. pasirūpina, kad visi mokiniai turėtų prieigą tokiam mokymuisi;
27.3. sudaro darbo grupę nuotoliniam mokymo procesui skyriuje organizuoti ir
koordinuoti, jei nuotolinis mokymas bus taikomas ilgiau nei savaitę.
28. Centro direktorius paskiria asmenį, kuris teiks informaciją apie ugdymo organizavimo
tvarką, švietimo pagalbos teikimą kol neišnyks ypatingos aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas
negalėjo būti organizuojamas kasdieniniu būdu. Informacija apie tai skelbiama Centro tinklapyje.
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IV SKYRIUS.
UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS, INTEGRAVIMAS IR DIFERENCIAVIMAS
29. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo turinį reglamentuoja Ugdymo programų
aprašas, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos, Vidurinio ugdymo bendrosios programos,
2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji
ugdymo planai, 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų bendrieji profesinio mokymo planai,
profesinio mokymo programos, direktoriaus patvirtintos bendrojo ugdymo laisvai pasirenkamųjų
dalykų, dalykų modulių programos.
30. Kiekvienai ugdymo programai yra sudaromas Programos įgyvendinimo planas, forma
pridedama, 1 priedas.
31. Kiekvienos profesinio mokymo programos ugdymo valandos yra detalizuotos
tarifikavimui, forma pridedama, 2 priedas.
32. Kiekvieno dalyko ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis Švietimo, mokslo ir
sporto ministro patvirtintomis bendrosiomis pagrindinio, vidurinio ugdymo programomis,
profesinio mokymo programomis, modulinėmis profesinio mokymo programomis, direktoriaus
patvirtintomis laisvai pasirenkamų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo būrelių
programomis, centro direktoriaus 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-186 patvirtintu ugdymo
turinio planavimo tvarkos aprašu.
33. Formuodami ugdymo turinį mokytojai atsižvelgia į mokinių pasiekimų ir pažangos
vertinimo ugdymo procese duomenis, mokinių apklausų rezultatus, įsivertinimo duomenis.
34. Mokytojai diferencijuoja ugdymo tikslus, uždavinius, mokymo ir mokymosi turinį,
metodus, naudojamas mokymo(si) priemones atsižvelgdami į mokinių mokymosi siekius,
parengtumą, individualius gebėjimus, mokymosi stilių, turimą patirtį, motyvaciją, interesus,
siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygius.
35. Pasirenkamųjų bendrojo ugdymo dalykų ir dalykų modulių programas rengia
mokytojas (jei nėra patvirtintų Švietimo, mokslo ir sporto ministro), jos aptariamos atitinkamoje
mokytojų metodinėje grupėje, derinamos su skyriaus vedėju, direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
Programas tvirtina centro direktorius.
36. Neformaliojo švietimo programas mokytojai rengia remdamiesi mokinių
pageidavimais lavinti savo kūrybinius, meninius, sportinius ir kitus gebėjimus, vadovaudamiesi
centro strateginiu švietimo planu, metinėmis veiklos programomis, mokinių pažintinės, kultūrinės,
meninės, kūrybinės veiklos planu 2021/2022 m.m. Programas derina skyriaus vedėjas,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, tvirtina centro direktorius.
37. Pritaikytas, individualizuotas bendrojo ugdymo dalykų mokymo programas rengia
dalyko mokytojas, konsultuojamas specialiojo pedagogo. Programų turiniui pritaria skyriaus vaiko
gerovės komisija, (toliau VGK) jos suderinamos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
38. Mokytojai, vadovaudamiesi dalyko mokymo programa, atsižvelgdami į mokinių
gebėjimų lygį ir ugdymosi poreikius, rengia ilgalaikius dalykų teminius planus. Dalykų teminiai
planai aptariami atitinkamoje mokytojų metodinėje grupėje, bendrojo ugdymo dalykų teminius
planus derina ugdymą organizuojančio skyriaus metodininkas, profesinio mokymo dalykųsektoriaus vadovas (sektorinio praktinio mokymo centro vadovas), tvirtina skyriaus vedėjas.
39. Esant reikalui, mokytojas savo nuožiūra gali keisti, koreguoti patvirtintą dalyko teminį
planą, atsižvelgdamas į mokinių turimas žinias, gebėjimų spragas, papildomo aiškinimo, kartojimo
būtinumą, nekeisdamas dalyko mokymo apimties ir mokymo turinio, užtikrindamas, kad būtų
pasiektos dalyko programoje apibrėžtos kompetencijos arba nustatyti mokymosi pasiekimai.
40. Centro administracijos nariai, atliekantys ugdymo priežiūros funkcijas, įsipareigoja
nereikalauti, kad mokytojai, turintys didesnę nei 5 m. trukmės dalyko mokymo patirtį pateiktų
pamokos planą, jeigu priežiūros metu nenustatyta mokytojo pasiruošimo pamokai, pamokos
organizavimo trūkumų. Nustačius pasiruošimo pamokai, pamokos organizavimo trūkumus ir
užfiksavus juos pamokos (ų) stebėjimo protokoluose, mokytojas privalo rengti ir pateikti priežiūrą
atliekantiems asmenims kiekvienos pamokos planą.
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41. Siekiant mažinti mokinių mokymosi krūvius ir priartinti mokymąsi prie gyvenimo
aktualijų, skyriaus mokytojų susirinkime gali būti priimami sprendimai dėl dalykų, temų, kurių
ugdymo turinys yra susijęs ar priskiriamas tai pačiai ugdymo sričiai, integravimo. Integruotose
pamokose siekiama integruojamųjų dalykų programose numatytų mokinių pasiekimų. Atskirų
dalykų integruotos pamokos planuojamos mėnesio renginių planuose.
42. Pagrindinio ugdymo programoje į istorijos, geografijos, pilietiškumo ugdymo
pagrindų mokymo turinį integruojama Lietuvos ir pasaulio realijos, šalies nacionalinio saugumo ir
gynybos pagrindai, informacinių ir kibernetinių karų samprata.
43. Vidurinio ugdymo programos dalykas „Žmogaus sauga“ integruojamas į modulio
„Saugus elgesys ekstremaliose situacijose“ modulinėse profesinio mokymo kartu su viduriniu
ugdymu programose turinį, neskiriant papildomų valandų.
44. Centre tęsiama psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savu
keliu“, naudojant projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2.-ESFA-V-729-030001) sukurtus produktus.
45. Prevencinės programos temos integruojamos į grupių valandėles (14 užsiėmimų I-II
gimnazijos klasei, 14 užsiėmimų arba 6 užsiėmimai ir projektinis darbas (10 valandų) III
gimnazijos klasei ir 14 užsiėmimų arba projektinis darbas (16 valandų) IV gimnazijos klasei.
46. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25d. įsakymu Nr. V-941,
integruojama į biologijos, etikos, pilietinio ugdymo, kūno kultūros pamokas, sveikatos priežiūros
specialistų, bendrabučio auklėtojų, grupių vadovų veiklos planus.
47. Mokinių ugdymas karjerai integruojamas į profesinio mokymo modulių mokymo
turinį, jeigu mokiniai nepasirenka karjeros planavimo, kaip atskiro pasirenkamojo dalyko.
48. Mokinių aplinkosauginis ugdymas integruojamas į profesinio mokymo turinį.
49. Įgyvendinant centro strateginio veiklos plano 2020-2022 m. nuostatas į ugdymo
procesą integruojamas mokinių humaniškumo, demokratiškumo, tolerancijos, atsakingumo
ugdymas:
49.1. humaniškumas – tai atvirumas dialogui, gebėjimas išklausyti žmogų ir jį suprasti,
tikėti ir pasitikėti juo, abipusė pagarba ir savigarba;
49.2. demokratiškumas – tai laisvė reikšti nuomonę, kolegialūs santykiai, sąžiningumas ir
skaidrumas, atsakomybę už savo veiksmus;
49.3. tolerancija – tai gebėjimas priimti žmogų tokį, koks jis yra, nepriklausomai nuo jo
tautybės, tikėjimo, socialinės padėties, lyties, sveikatos, gabumų, pažiūrų, tokį jį ugdyti, padėti
jam rasti save, mokyti gerbti save ir kitus;
49.4. atsakingumas – tai atsakomybė už parengtą specialistą, jo profesinių kompetencijų
tinkamumą ir šiuolaikiškumą, jo gebėjimą ir pasirengimą nuolat mokytis ir tobulėti, jo socialinį ir
psichologinį pasiruošimą dalyvauti darbo ar verslo santykiuose.
50. Rengdamas dalyko (modulio) teminį planą, pamokos planą mokytojas planuoja
vertybinių nuostatų ir bendrųjų gebėjimų ugdymą pamokoje.
51. Vertybinių nuostatų ugdymui mokytojas savo nuožiūra pasirenka ir taiko reflektyvaus
ugdymo, diskusijos, problemų sprendimo ir kitus aktyvius metodus, siekia sukurti palankią
mokymosi aplinką, kaip pagrindą vertybinio ugdymosi procesui formuoti.
52. Ugdymo procese mokytojai ugdo mokinių vertybines nuostatas, įgalinančias užkirsti
kelią patyčioms, smurtui bei diskriminacijai mokykloje.
V SKYRIUS.
MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS
53. Centre siekiama užtikrinti sąlygas mokiniui mokytis pagarba vienas kitam grįstoje
psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje.
54. Mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės klausimus
sprendžia centrinė ir ugdymą organizuojančių skyrių vaiko gerovės komisijos. Jos veikia
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vadovaujantis 2017 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-101 patvirtintu „Šiaulių
profesinio rengimo centro vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos
aprašu“.
55. Pagalba mokiniui organizuojama vadovaujantis centro direktoriaus 2015 m. birželio
26 d. įsakymu Nr. V-183 patvirtintu „Pagalbos mokiniui, užtikrinant jo saugumą ir lygias
galimybes, teikimo tvarkos aprašu“.
56. Kiekvienas ugdymą organizuojančio skyriaus bendruomenės narys nustatyta tvarka
privalo reaguoti į patyčių ir smurto apraiškų atvejus, o ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai
kontroliuoja, kad būtų fiksuojami nedelsiamai sustabdomi patyčių ir smurto apraiškų atvejai, kad
būtų užtikrinta smurto ir patyčių prevencija.
57. Kiekviename skyriuje veikia Vaiko gerovės komisija, organizuojanti ir koordinuojanti
prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos skyriuje
kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
atliekanti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove
susijusias funkcijas.
58. Naujai priimtiems mokiniams skiriamas 2 mėnesių adaptacinis laikotarpis. Siekiant
mokiniams padėti sėkmingai adaptuotis vykdoma 2013 m. rugsėjo 2d. direktoriaus įsakymu
patvirtinta mokinių adaptacijos programa, kurios metu mokiniams teikiama visapusiška
informacija apie Centrą, jo struktūrą, vidaus tvarką, švietimo pagalbą ir reikalavimus, vadovus,
pagalbos mokiniui specialistus. Programos įgyvendinimo laikotarpiu siekiama kuo geriau pažinti
mokinius, suteikti jiems reikiamą informaciją, įvertinti jų poreikius, motyvaciją ir gebėjimus,
padėti jiems prisitaikyti prie naujos mokymosi aplinkos, suburti grupės kolektyvą.
59. Priimant mokinį, užsienyje baigusį bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, taip pat
mokinį, kuriam yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, Centre pripažįstami mokinio
mokymosi rezultatai ir jie įskaitomi pagal pateiktus dokumentus. Jei asmuo yra baigęs tarptautinę
pagrindinio ugdymo programą, tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus,
tikrinama, ar jo mokymosi pasiekimai atitinka mokymosi pasiekimams, numatytiems Pagrindinio
ar Vidurinio ugdymo bendrosiose programose. Užsienyje įgyto vidurinio ir aukštojo išsilavinimo
akademinį pripažinimą (išskyrus mokslo laipsnius) Lietuvoje atlieka Studijų kokybės vertinimo
centras.
60. Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjas yra atsakingas už mokinio, baigusio
tarptautinę bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, ugdymo ir švietimo pagalbos koordinavimą,
būtina mokinio sėkmingai adaptacijai:
60.1. išsiaiškina mokinio lūkesčius ir norus mokytis Centre
60.2. nustatomi atvykusio mokinio poreikiai mokytis lietuvių kalbos ir organizuojamas
mokymas bei švietimo pagalba, jeigu mokinys per adaptacinį laikotarpį yra pajėgus pasiekti
patenkinamą pasiekimų lygį pagal pagrindinio ugdymo arba vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir
literatūros programą;
60.3. sudaromas individualus ugdymo planas;
60.4. įvertinamas švietimo pagalbos poreikis, numatoma adaptacinio laikotarpio trukmė;
60.5. numatomas grupės vadovo, mokytojų darbas su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais
(globėjais, rūpintojais);
60.6. organizuojamos konsultacijos ugdymo programų skirtumams likviduoti;
60.7. numatomas atvykusio mokinio individualios pažangos stebėjimas per adaptacinį
laikotarpį. Adaptacijos laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas.
61. Švietimo pagalba gali būti teikiama tiek mokinių grupėms, tiek individualiai,
panaudojant mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti ir pasiekimams gerinti skirtas valandas.
62. Mokymosi pasiekimams pagerinti, profesinėms kompetencijoms ugdyti, pasiruošti
brandos egzaminams, kompetencijų vertinimo egzaminams, profesinio meistriškumo konkursams,
olimpiadoms, mokymosi sunkumams, programų skirtumams, spragoms likviduoti mokiniams
organizuojamos atskirų dalykų konsultacijos.
63. Konsultacijos gali būti organizuojamos kontaktinio ir nuotolinio mokymo būdu.
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64. Mokinių, kuriems rekomenduojama lankyti konsultacijas sąrašus sudaro dalykų
mokytojai ir pateikia kuruojančiam vadovui.
65. Konsultacijos rekomenduojamos:
65.1. mokiniui, kai konsultuojamo dalyko paskutinis atliktas kontrolinis ar patikrinamasis
darbas įvertintas ne didesniu pažymiu nei 5 arba neatlikus jo;
65.2. mokiniui, kai konsultuojamo dalyko pusmečio pažymys mažesnis arba lygus 5;
65.3. mokiniui, kuriam skirtos konsultacijos dėl mokymo programų skirtumų likvidavimo
keičiant mokymo įstaigą, mokymo programą ar mokymosi kursą, taip pat mokiniui, turinčiam
specialiųjų ugdymosi poreikių;
66. Visiems mokiniams, norintiems pagerinti mokymosi pasiekimus, rekomenduojama
dalyvauti konsultacijose.
67. Sprendimą dėl konsultacijų mokiniams organizavimo priima skyriaus vedėjas,
atsižvelgdamas į skyriaus vaiko gerovės komisijos nutarimus, mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų pateiktą informaciją apie mokymosi sunkumų turinčius mokinius, mokinių mokymosi
pasiekimus, kontrolinių, patikrinamųjų darbų rezultatus, planuojamus profesinio meistriškumo
konkursus ir olimpiadas, mokinių pasirinktus brandos egzaminus, mokinių poreikius.
68. Mokytojams tarifikuotos konsultacijų valandos įtraukiamos į pamokų tvarkaraštį.
69. Dalyko konsultacijų datos ir laikas mėnesio laikotarpiui skelbiami e-dienyne,
tvarkaraštyje.
70. Kiekvieno mokomojo dalyko konsultacijų turinio, trukmės, mokinių dalyvavimo
konsultacijose apskaita vedama e-dienyne.
71. Grupės vadovas kontroliuoja atskirų mokinių dalyvavimą konsultacijose, informuoja
skyriaus vedėją apie be pateisinamos priežasties konsultacijų nelankančius mokinius.
72. Organizuotų konsultacijų efektyvumas aptariamas skyriaus mokytojų susirinkime ne
rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, analizuojant konsultacijas lankiusių mokinių mokymosi
pasiekimus ir daromą pažangą.
73. Centre skatinamas mokinių fizinis aktyvumas, sudaromos sąlygos mokiniams per
pertraukas judėti, sportuoti, mankštintis, kur yra tam reikiamos sąlygos.
74. Centre organizuojamos tarpgrupinės mokinių krepšinio, futbolo, tinklinio varžybos,
sportinės varžybos tarp skyrių, organizuojami tradiciniai sporto renginiai- naktinis krepšinis, jėgos
trikovės varžybos, sporto ir pramogų šventė. Visiems mokiniams, tame tarpe ir gyvenantiems
bendrabutyje, sudaromos sąlygos sportuoti, dalyvauti sporto būrelių užsiėmimuose, kurie vyksta
kiekviename ugdymą organizuojančiame skyriuje.
VI SKYRIUS.
MOKINIŲ PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS
75. Mokinių kultūrinė, pažintinė, kūrybinė ir meninė veikla integruojama į ugdymo
procesą, neformaliojo švietimo būrelių veiklas, tam skiriamos netradicinės pamokos, grupių
valandėlės, išvykos, organizuojami kultūriniai renginiai, mokinių pasirodymai, konkursai,
parodos, dalyvavimas akcijose, meniniuose projektuose, kultūros paso renginiuose. Mokinių
pažintinė kultūrinė veikla organizuojama per mokslo metus, jai panaudojamos papildomos
ugdymo dienos. Ši veikla organizuojama įvairiose mokymosi aplinkose, muziejuose.
76. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo kartu su
profesiniu mokymu programas kultūrinei, pažintinei, kūrybinei ir meninei veiklai per metus centre
skiriama ne mažiau 30 valandų. Veikla planuojama mokslo metams, įtraukiant mokinius į
Kultūros paso finansuojamus renginius, taip pat centro ir skyriaus mastu organizuojamus
tradicinius renginius, šventes, išvykas, mokinių pasirodymus, netradicines pamokas. Mokinių
kultūrinės, pažintinės, kūrybinės ir meninės veiklos planas 2021/2022 m.m. plano forma
pridedama, 3 priedas. Šis planas detalizuojamas kiekvieno mėnesio centro ir skyrių renginių
planuose.
77. Mokinių dalyvavimo kultūrinėje, pažintinėje veikloje apskaitą veda grupės vadovas.
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VII SKYRIUS.
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS
78. Skyrių vedėjai ir jų įgalioti asmenys organizuoja veiklą, susijusią su mokinių
mokymosi krūvio stebėsena ir reguliavimu, siekiant tausoti mokinio sveikatą:
78.1. vykdo mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę, užtikrina mokytojų
bendradarbiavimą sprendžiant mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;
78.2. užtikrina, kad mokymosi krūvis neviršytų nustatytų higienos reikalavimų,
mokiniams per dieną nebūtų numatomas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas.
79. Apie kontrolinį darbą, kurio trukmė daugiau kaip 30 min. mokytojai mokinius
privalo informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti organizuojami po
mokinio ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų.
80. Direktoriaus įsakymu mokiniai gali būti atleisti nuo bendrojo ugdymo dalykų
pamokų, kurių jau yra mokęsi, nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, jeigu jie mokosi
neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal
atitinkamas mokymo programas, kurių turinys dera su bendrųjų programų turiniu. Įskaitymas
atliekamas, vadovaujantis iš kitų ugdymo įstaigų gautomis pažymomis, išsilavinimo dokumentais.
81. Mokiniams, besimokantiems pagal tęstinio profesinio mokymo programas ir
siekiantiems II kvalifikacijos vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2008-01-11 įsakymu
Nr.ISAK-72 (švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018-07-09 įsakymo Nr. V-643 redakcija)
patvirtintu „Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašu bei mokinių išsilavinimo
dokumentais, užskaitomi ankstesnio mokymosi metu įgyti mokymosi pasiekimai.
82. Dalykų, kuriuos mokinys yra mokęsis kitose ugdymo įstaigose, įvertinimai įskaitomi,
esant reikalui konvertuojami į 10 balų vertinimo sistemą.
83. Mokiniai, atleisti nuo atitinkamų dalykų (modulių) pamokų, tuo metu gali užsiimti
kita ugdymo proceso veikla arba mokytis individualiai. Skyriaus administracija atsako už nuo
pamokų atleistų mokinių saugumą ugdymą organizuojančio skyriaus patalpose ir teritorijoje.
84. Mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo kartu su profesiniu mokymu
programas per dieną negali būti planuojama daugiau kaip 7-8 pamokos, per savaitę- 34 pamokos.
Praktinių užsiėmimų trukmė- 7 valandos per dieną. Pagal vidurinio ugdymo kartu profesiniu
mokymu, taip pat profesinio mokymo programas besimokančių mokinių, kuriems yra sukakę 18
metų, maksimalus savaitinis krūvis neturi viršyti 40 pamokų, teorinio ir praktinio mokymo
užsiėmimų trukmė gali būti 8 pamokos per dieną.
85. Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą maksimalus
savaitinis krūvis neturi viršyti 35 pamokų, praktinio mokymo užsiėmimų trukmė- 6-7 pamokos
per dieną.
86. Mokinių, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pamokų tvarkaraštyje
negali būti daugiau kaip trys „langai“, o pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – vienas
„langas“ (vienos pamokos trukmės laisvo laiko tarpas tarp pamokų). Mokiniams per laisvą laiką
sudaromos sąlygos neformaliajam švietimui, savišvietai, darbui kompiuteriu.
VIII SKYRIUS.
MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS, MOKYMOSI
PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS
87. Mokinio individualus ugdymo planas- tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir
mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti,
prisiimant asmeninę atsakomybę už mokymąsi. Individualus ugdymo planas sudaromas:
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87.1. mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio
mokymo programa, plano forma pridedama, 4 priedas;
87.2. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ar
individualizuotą ugdymo programą arba bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo
programa, plano forma pridedama, 5 priedas;
87.3. mokiniui, atvykusiam mokytis iš užsienio, taip pat mokiniui, kuriam suteikta
laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;
87.4. pameistrystės mokymo forma besimokančiam mokiniui, plano forma pridedama, 6
priedas;
87.5. mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir kartu
pagal pirminio profesinio mokymo programos modulį;
87.6. mokiniui, kuris mokomas namie;
87.7. vėliau įstojusiam mokytis mokiniui, kuriam yra būtina likviduoti susidariusius
mokymo programos mokymosi skirtumus, plano forma pridedama, 7 priedas.
88. Mokytojai ugdymo turinį individualizuoja, įvertindami mokinio individualius
gebėjimus, polinkius, specialiuosius ugdymosi poreikius.
89. Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, konsultuojasi su
skyriuose paskirtais konsultantais, įvertinęs savo gebėjimus, karjeros siekius, savarankiškai
pasirenka vieną iš centro siūlomų tipinių individualių ugdymo planų projektų, sudarytų pagal
mokymo programas arba susidaro individualų ugdymo planą, suderintą su centro galimybėmis.
Mokiniams rekomenduojamas maksimalus 33-34 pamokų savaitinis krūvis, bent vieną valandą per
savaitę paliekant konsultacijoms žinių spragoms likviduoti, pasiruošti brandos egzaminams.
90. Mokinio individualus ugdymo planas gali būti keičiamas vadovaujantis direktoriaus
2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-99 patvirtintu “Mokinio individualaus ugdymo plano
sudarymo bei programų mokymosi skirtumų likvidavimo tvarkos aprašu”.
91. Centro mokytojai ir vadovai sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo
gebėjimus ir pasiekti kuo aukštesnius mokymosi pasiekimus.
92. Mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis LR Švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 patvirtintu „Pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų aprašu“ bei centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.
V-98 patvirtintu mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu.
93. Ugdymo procese mokytojams rekomenduojamas formuojamasis vertinimas, kuris
geriausiai iliustruoja, ką mokiniai geba, kokias kompetencijas yra įgiję ir ką dar turi pasiekti ar
tobulinti. Mokiniai mokomi vertinti kitus ir įsivertinti patys save.
94. Planuodami dalyko mokymą mokytojai planuoja ir vertinimą, sieja jį su mokymosi
tikslais, atsižvelgia į mokinių patirtį ir gebėjimus. Mokytojai užtikrina, kad mokiniai ugdymo
procese laiku gautų padedantį mokytis vertinimą žodžiu ir raštu.
95. Mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema, išskyrus atvejus,
numatytus šio plano 96-98 punktuose.
96. Naujai priimtų mokinių žinios ir gebėjimai per pirmąjį mokslo metų mėnesį
nepatenkinamais pažymiais nevertinami, taikomi neformalaus vertinimo metodai. Esant poreikiui,
mokiniui taikomas anksčiau įgytų mokymosi pasiekimų užskaitymas, įvertinimų konvertavimas į
pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę.
97. Civilinės saugos, saugaus elgesio ekstremaliose situacijose, dorinio ugdymo dalykų,
specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros dalyko mokymosi
pasiekimai vertinami įskaita. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo
rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą.
98. Bendrojo ugdymo dalykų modulių mokymosi pasiekimai vertinami įskaita.
99. Mokinio, kuris mokosi pagal mokytojo parengtą specialiesiems ugdymosi poreikiams
pritaikytą ar individualizuotą mokymo programą, mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami
pagal šioje programoje numatytus pasiekimus.
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100. Dalykų mokymosi pasiekimai, baigus bendrojo ugdymo programos modulį
įvertinami įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas
pagal gydytojo rekomendaciją ir/arba Centro direktoriaus įsakymą.
101. Mokinių tėvai apie mokinių mokymosi pasiekimus informuojami IKT priemonėmis,
per elektroninį dienyną arba raštu.
IX SKYRIUS.
MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS
102. Neformalusis mokinių švietimas (pasirenkamasis vaikų ugdymas) įgyvendinamas
pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 (Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V- 554 redakcija).
103. Meninės pakraipos būreliuose mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 12, kitų
veiklos formų būreliuose – ne mažiau 14.
104. Mokinių neformaliojo švietimo veikla planuojama pagal mokinių poreikius,
suderintus su centro galimybėmis, kurios įvertinamos mokslo metų pradžioje.
105. Mokslo metų pradžioje išsiaiškinami poreikiai dalyvauti neformaliajame švietime, jie
derinami su Centro galimybėmis.
106. Mokinių neformaliojo švietimo valandos pagal kursus planuojamos taip:
Programos tipas/kursas
Gimnazijos I, II klasė
Pagrindinio ugdymo programa kartu su profesinio
mokymo programa
110 kreditų modulinė PM programa kartu su VUP
90 kreditų modulinė PM programa kartu su VUP
60 kreditų modulinė PM programa kartu su VUP
Modulinė pirminio profesinio mokymo programa
kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa;
170 kreditų apimties antro kvalifikacijų lygmens
modulinė pirminio profesinio mokymo programa.,
skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems
asmenims
110 kreditų modulinė PM programa
90 kreditų modulinė PM programa
60 kreditų modulinė PM programa
Tęstinio profesinio mokymo programos

Viso
valandų
148
154

I kursas

II kursas

74
80

74
74

III
kursas
-

220
176
154
216

80
80
80

80
70
60
72

60
26
14
72

132
88
66
0

80
50
66
0

52
38
0

-

X SKYRIUS.
MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI ORGANIZAVIMAS
107. Mokinių ugdymo karjerai tikslas – ugdyti mokinių karjeros planavimo
kompetencijas, būtinas sėkmingam tolesnio mokymosi krypties ar profesinės veiklos pasirinkimui,
perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
108. Mokinių ugdymą karjerai Centre koordinuoja mokinių ugdymo karjerai centro
metodininkė, kuri, padedama mokinių ugdymo karjerai specialistų skyriuose, planuoja ir
organizuoja mokslo metų Centro mokinių ugdymo karjerai veiklą skyriuose, organizuoja renginius
mokiniams karjeros ugdymo ir profesijos pasirinkimo klausimais, esant poreikiui, vykdo
individualius pokalbius ir konsultacijas.
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109. Vidurinio ugdymo programos besimokantiems mokiniams siūlomas laisvai
pasirenkamas dalykas „Karjeros planavimas“.
110. Ugdymo karjerai elementai integruojami į profesinio mokymo programų modulių
turinį, kultūrinę, meninę, pažintinę veiklą, neformalųjį švietimą, jeigu mokiniai nepasirenka
karjeros planavimo, kaip atskiro pasirenkamojo dalyko.
111. Ugdymo karjerai veiklos vykdomos pagal mokinių profesinio informavimo ir
konsultavimo planą. Mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo renginiai, kuriuos
organizuoja mokytojai, grupių vadovai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, psichologas,
metodininkas įtraukiami į skyriaus mėnesio renginių planą.
112. Mokinių profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis 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/A1314 „Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Ugdymo karjerai
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. Ugdymas karjerai derinamas
su kitomis profesinio mokymo teikėjo organizuojamomis profesinio orientavimo (karjeros)
paslaugomis: informavimu (kartu su profesiniu veiklinimu) ir konsultavimu. Ši programa
neįgyvendinama tęstinio profesinio mokymo programų mokiniams.

XI SKYRIUS
GRUPIŲ DALIJIMAS Į POGRUPIUS, LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS
113. Grupės dalijamos į pogrupius:
113.1. dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) pamokose, jei grupėje mokoma abiejų dalykų.
Tokiu atveju sudaromos laikinosios grupės iš kelių grupių mokinių;
113.2. profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programų I kurso grupėse pogrupiai
arba laikinosios grupės sudaromos pagal užsienio kalbos mokėjimo lygį;
113.3. jei užsienio kalbos pagal bendrojo ugdymo programą tuo pačiu lygiu mokslo metų
pradžioje grupėje mokosi daugiau kaip 21 mokinys, neįskaitant mokinių, esančių akademinėse
atostogose, grupė dalyko mokymui gali būti dalijama į 2 pogrupius;
113.4. sudėtingų specialybių profesinio mokymo modulių, kai grupėje mokslo metų
pradžioje mokosi daugiau kaip 20 mokinių, neįskaitant mokinių, esančių akademinėse atostogose,
besimokančių pameistrystės forma arba įmonių darbo vietose.
113.5. profesinio mokymo praktiniams užsiėmimams, kurių metu naudojama kompiuterinė
technika, kai grupėje mokosi daugiau kaip 20 mokinių.
114. Laikinųjų grupių sudarymo principai, įvertinant skiriamą finansavimą:
114.1. laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį bendrojo ugdymo
programos dalyką, dalyko programos kursą, dalyko modulį, jei jų daugiau nei viena- mokiniai
grupuojami pagal jų gebėjimus;
114.2. siekiama, kad laikinoji grupė pasirenkamųjų dalykų ar dalykų modulių mokymuisi
būtų sudaroma iš ne mažiau kaip iš 12 mokinių, apjungiant mokinius, besimokančius skirtingose
mokymo programose, kursuose.
115. Siekiant patenkinti atskirų mokymo programų mokinių poreikius, gali būti sudaroma
ir mažesnio skaičiaus laikinoji grupė.
116. Maksimalus mokinių skaičius grupėje (laikinojoje grupėje) neturi viršyti 30
mokinių.
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XII SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS II DALIES ĮGYVENDINIMAS
117. Pagrindinio ugdymo programos ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika,
katalikų tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, kitos gimtosios kalbos, pirmoji užsienio kalba,
antroji užsienio kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija,
geografija, pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika;
informacinės technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių
ugdymas.
118. Centre sudaromos galimybės 9 klases baigusiems mokiniams mokytis pagal
pagrindinio ugdymo II dalies programą (gimnazijos II klasę) ir rinktis profesinio mokymo
programos modulį arba mokytis pagal eksperimentinę IV kvalifikacijų lygmens profesinio
mokymo programą kartu bendruoju ugdymu.
119. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo
programos antrąją dalį ir kartu pagal pirminio profesinio mokymo programos modulį (modulius),
individualus ugdymo planas sudaromas mokyklai ir Centrui pasirašius bendradarbiavimo sutartį,
kartu planuojant ugdymo procesą, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 109 punktu ir pirminio
profesinio mokymo programos moduliui (moduliams) įgyvendinti skirtomis kontaktinėmis
valandomis, neviršijant nustatyto mokiniui maksimalaus savaitinio pamokų skaičiaus.
120. Pradedančiam mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą mokiniui (klasei)
skiriamas 1 mėn. adaptacinis laikotarpis.
121. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokinys savarankiškai renkasi pats, jei jam
sukakę 14 m.
122. Socialinė-pilietinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso
dalis. Ji siejama su pilietiškumo ugdymu, skyriaus bendruomenės tradicijomis, vykdomais
projektais, savanorystės, kultūrinėmis bei socializacijos programomis.
123. Pagrindinio ugdymo programoje besimokančių mokinių socialinė, pilietinė veikla
organizuojama pagal direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. V-103 patvirtintą aprašą,
jai skiriama ne mažiau kaip 10 val. per mokslo metus.
124. Mokinių socialinė pilietinė veikla apskaitoma e-dienyne, vertinama įskaita, įrašoma į
pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
125. Mokinių kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymas
užtikrinamas per visų dalykų pamokas.
126. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbos pasiekimų
patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per
duomenų perdavimo sistemą KELTAS).
127. Gimnazijos I–II klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis.
128. Laisvės kovų istorijai mokyti skiriama 18 valandų, integruojant temas į istorijos,
lietuvių kalbos ir pilietiškumo pagrindų pamokas po 6 valandas.
129. Už pagrindinio ugdymo programos mokymosi pasiekimų gerinimą, mokymosi
pagalbos teikimą mokiniams, turintiems žemus mokymosi pasiekimus, atsakingas Technologijų
skyriaus vedėjas. Mokymosi pagalba mokiniui teikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių
dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinys nedaro
pažangos; kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai, kai mokinys dėl
ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų, kai mokinys gauna kelis iš eilė nepatenkinamus
konkretaus dalyko įvertinimas ir pan.
130. Mokytojai, esant poreikiui pasitelkia švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui
planuoti ir laiku koreguoti, atsižvelgiant į mokinio mokymosi pagalbos poreikius.
131. Pagrindinio ugdymo programos II dalies (gimnazijos I-II klasė) vykdymas:
Dalykų pavadinimas

Egza

Valandų paskirstymas
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mina
i

Dorinis ugdymas (tikyba
arba etika)
Kalbos
Lietuvių kalba ir
literatūra
Užsienio kalba (1-oji)
Užsienio kalba (2-oji)
Matematika ir
informacinės
technologijos
Matematika
Informacinės
technologijos
Gamtamokslinis ugdymas
Biologija
Chemija
Fizika
Socialinis ugdymas
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Ekonomika ir verslumas
Meninis ugdymas
Dailė
Muzika
Fizinis ugdymas,
žmogaus sauga,
technologijos
Fizinis ugdymas
Žmogaus sauga
Pasirenkamieji dalykai:
Profesinio mokymo
programos modulis
Profesinio mokymo
programos modulis
Viso:
Socialinė - pilietinė veikla
Projektinė veikla
Pamokos mokinio
ugdymosi poreikiams
tenkinti
Neformalusis švietimas

II

II

Visai
programai

PrakTeoritinis
nis
mok
moky
y-mas
mas

I gimnazijos (9)
klasė
II
I p.
p.
Iš
viso
18
19
sav. sav.

II gimnazijos (10)
klasė
II
I p.
p.
Iš
viso
18
19
sav. sav.

74

74

18

19

37

18

19

37

333

333

90

76

166

72

95

167

222
148

222
148

54
36

57
38

111
74

54
36

57
38

111
74

296

296

72

76

148

72

76

148

74

74

0

37

37

37

0

37

111
148
148

111
148
148

35
36
36

19
38
38

54
74
74

36
36
36

18
38
38

54
74
74

148
74
111
37

148
74
111
37

36
18
36
0

38
19
19
0

74
37
55
0

36
18
18
18

38
19
38
19

74
37
56
37

74
74

74
74

18
18

19
19

37
37

18
18

19
19

37
37

148
18,5

148
18,5

36
18,5

38
0

74
18

36
0

38
0

74
0

110

30

80

51

59

110

0

0

0

110

30

80

0

0

0

51

59

110

2458
20
37

2150
20

160

608
0

609
10

1217
10

610
0

628
10

1238
10

36

75

37

38

148

74

74
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132. Technologijų dalykui skirtos 92 valandos ir 127 valandos iš mokinio ugdymosi
poreikiams skirtų valandų panaudotos pasirenkamiesiems profesinio mokymo programos
moduliams mokyti gimnazijos I ir II klasėje. 20 valandų iš mokinio ugdymosi poreikiams skirtų
valandų panaudojama socialinei-pilietinei veiklai, 37- projektinei veiklai, kuri gali būti integruota
į atskirų mokomųjų dalykų turinį. VGK nutarimu likusi dalis mokinio ugdymosi poreikiams skirtų
valandų gali būti panaudojama konsultacijoms, mokymosi spragoms likviduoti. Mokinių pažintinė
ir kultūrinė veikla integruojama į ugdymo procesą, mokiniai įtraukiami į organizuojamus
renginius, akcijas.

XIII SKYRIUS.
PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS KARTU SU VIDURINIO UGDYMO
PROGRAMA ĮGYVENDINIMAS

Modulinė profesinio mokymo programa
(iš viso valandų)
1. Privalomoji programos dalis, iš jos:
1.1. Įvadas į profesiją
1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
(Civilinė sauga)
1.3. Fizinis ugdymas (Fizinio aktyvumo
reguliavimas)
(Kūno kultūra)

110 kreditų
modulinei profesinio
mokymo programai
įgyvendinti

90 kreditų modulinei
profesinio mokymo
programai
įgyvendinti

Modulinės profesinio mokymo
programos dalies pavadinimas

60 kreditų modulinei
profesinio mokymo
programai
įgyvendinti

133. Vidurinio ugdymo programa organizuojama vadovaujantis Vidurinio ugdymo
bendrosiomis programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais.
134. Vidurinio ugdymo programos trukmė- 2 metai. Programos turinį sudaro privalomi
mokytis dalykai, privalomai pasirenkami dalykai ar jų moduliai ir laisvai pasirenkami dalykai,
dalykų moduliai, profesinio mokymo programos moduliai. Minimalus privalomų, privalomai ir
laisvai pasirenkamų dalykų skaičius mokinio individualiame ugdymo plane ne mažiau 8,
minimalus pamokų skaičius per savaitę- 30. Į privalomai pasirenkamų dalykų skaičių gali būti
įtraukti ir profesinio mokymo dalykai (moduliai), vykdomi pirmame ir/arba antrame kurse.
135. Užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į Europos
Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius. III gimnazijos klasės mokiniams
rekomenduojama rinktis tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, kurie atitinka jų užsienio kalbų
pasiekimus.
136. Modulinių programų, vykdomų su vidurinio ugdymo programa, įgyvendinimo
trukmė: kai modulinė programa 60 kreditų – 2 metai 3 mėnesiai, 90 kreditų – 2 metai 7 mėnesiai,
110 kreditų – 3 metai.
137. Profesiniam mokymui skirtos valandos modulinėms pirminio profesinio mokymo
kartu viduriniu ugdymu programoms:

1320

1980

2420

1210
(55 kreditai)
22
(1 kreditas)
22
(1 kreditas)

1760
(80 kreditų)
44
(2 kreditai)
22
(1 kreditas)

2200
(100 kreditų)
44
(2 kreditai)
22
(1 kreditas)

22
(1 kreditas)

110
(5 kreditai)

110
(5 kreditai)
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1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata
1.5. Kvalifikaciją sudarančioms
kompetencijoms įgyti skirti moduliai
1.6. Įvadas į darbo rinką (mokymasis darbo
vietoje)
2.Pasirenkamoji programos dalis
3. Neformalus švietimas

44
(2 kreditai)

44
(2 kreditai)

990
(45 kreditai)

1320
(60 kreditų)

110
(5 kreditai)
110
(5 kreditai)
154
(7 kreditai)

220
(10 kreditų)
220
(10 kreditų)
176
(8 kreditai)

44
(2 kreditai)
1760
(80 mokymosi
kreditų)
220
(10 kreditų)
220
(10 kreditų)
220
(10 kreditų)

138. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu
mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus mokslo
metus, kai ji įgyvendinama kartu su formaliojo profesinio mokymo programa:

Ugdymo sritys / dalykai

Dorinis ugdymas
Tikyba
Etika
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalbos

Minimalus
pamokų
skaičius
privalomam
turiniui
įgyvendinti
70

70
70
280
210

Užsienio kalba
Užsienio kalba
Socialinis ugdymas
Istorija
Geografija
Integruotas istorijos ir geografijos kursas
Matematika
Informacinės technologijos*
Gamtamokslinis ugdymas
Biologija
Fizika
Chemija
Integruotas gamtos mokslų kursas
Meninis ugdymas**
Dailė
Muzika
Fizinis ugdymas arba kūno formavimas
Fizinis ugdymas***
Pasirinkta sporto šaka arba kūno formavimas
Žmogaus sauga*

Bendrasis
kursas

280
Kursas,
orientuotas į
B1 mokėjimo
lygį
210

Išplėstinis kursas

–
–
350
Kursas,
orientuotas į B2
mokėjimo lygį
210

140

210

140
140
140
210
70

210
210

140
140
140
140

210
245
210

140
140

210
210

140
140

280
280

315
140

140

140

140–210

0,5
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Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, projektinė

20

veikla
Brandos darbas
Minimalus privalomų bendrojo ugdymo dalykų
pamokų skaičius per dvejus mokslo metus
Mokinio pasirinktas mokymo turinys
Iš viso valandų per dvejus mokslo metus

18
1 190; 1 540*
210; 105*
1 400; 1 645*

Pastabos:
* integruojama į profesinio mokymo modulių turinį
** mokinys gali rinktis kaip pasirenkamąjį dalyką;
*** fizinis ugdymas įgyvendinimas pagal vidurinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą.

139. Mokiniai mokosi privalomų profesinio mokymo dalykų, bendrojo ugdymo dalykų ir
gali mokytis laisvai pasirinktų profesijos arba bendrojo ugdymo dalykų (menų, etninės kultūros,
karjeros planavimo ir kt.), dalyvauti projektinėje veikloje pagal jų individualius ugdymo planus.
140. Mokinys, kuris mokosi pagal modulinę profesinio mokymo programą kartu su
viduriniu ugdymu, sudarydamas individualų ugdymo planą, gali rinktis informacinių technologijų
dalyko kursą pagal vidurinio ugdymo programą kaip pasirenkamąjį dalyką.
141. Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į profesinio mokymo programos
modulio „Saugus elgesys ekstremaliose situacijose“ turinį. Mokymo apskaitoje elektroniniame
dienyne dalykui „Žmogaus sauga“ skiriamoje vietoje įrašoma, kad žmogaus saugos bendroji
programa (17 valandų) integruota į modulio „Saugus elgesys ekstremaliose situacijose“ turinį.
142. Panaudojant dalį mokinių ugdymo poreikiams tenkinti pamokų, skiriamos vidurinio
ugdymo programos dalykų konsultacijos, skirtos žinių spragoms, mokymo programų skirtumams
likviduoti, pasiruošti brandos egzaminams.
143. Siekiant didinti profesinio mokymo patrauklumą ir profesinio mokymo galimybes
asmenims baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, LR švietimo, mokslo ir sporto
ministerija tęsia bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programų suartinimo eksperimentą.
144. Eksperimento tvarka centre nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. stojantiesiems siūloma mokytis
IV kvalifikacijų lygmens 60 kreditų apimties staliaus ir vizualinės reklamos gamintojo profesinio
mokymo programas kartu su gimnazijos I-IV klasių programa.
XIV SKYRIUS.
PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PLANAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
145. Profesinio mokymo programų įgyvendinimas planuojamas vadovaujantis Formaliojo
profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-808);
146. Profesinis mokymas organizuojamas mokykline arba pameistrystės forma. Mokinio,
kuris mokosi pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, mokymasis planuojamas ir
vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
147. Mokiniams, neturintiems 16 m. užtikrinamas mokymosi tęstinumas pagal
pagrindinio ugdymo programą.
148. Planuojant modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimą, jos pritaikomos
darbo rinkos ir mokinių poreikiams, priimami sprendimai, kuriuos pasirenkamuosius modulius
siūlyti pasirinkti mokiniams.
149. 2021/2022 m.m. pradėtose vykdyti modulinėse pirminio profesinio mokymo
programose įgyvendinami šie pasirenkamieji moduliai:
Eil.
Nr.

Programos
pavadinimas

Kodas

Pasirinktų
įgyvendinti
pavadinimai

modulių Pastabos
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1. 1Kirpėjo
.
2.

Kosmetiko

3. 2Kirpėjo
.
4.

Floristo

5. 3Fotografo
.
6. 6Vizualinės
. reklamos
gamintojo
7.

8.

9.

Automobilių
elektros
įrengimų
remontininko
Automobilių
mechaniko

Elektriko

10. Suvirintojo

11. E. pardavėjokonsultanto
12. Socialinio
darbuotojo
padėjėjo

Buitinių paslaugų skyrius
P42101201
1. Netradiciniai plaukų kirpimai ir
dažymai;
2. Plaukų puoselėjimo procedūros
P43101201
1. Dirbtinių nagų priauginimas;
2. Kūno tapyba
P43101202
1. Netradiciniai plaukų kirpimai ir
dažymai;
2. Plaukų priauginimas
P42021403
1. Floristikos paslaugų teikimo
P43021403
veiklos organizavimas;
2. Plokštuminių floristinių
kompozicijų kūrimas
P42021103
Fotografo veiklos organizavimas
P43021103
P42021102
Smulkiųjų leidinių maketavimas
P43021102
Mechanikos skyrius
M43071601
1. Automobilio kompiuterinių
M44071603;
tinklų diagnostika;
2. Papildomos elektros įrangos
montavimas
M43071604;
1. Kėbulo techninė priežiūra ir
M44071601;
remontas;
2. Automobilio elektroninių
valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių
diagnostika
M44071304
Relinės apsaugos ir automatikos
įrenginių įrengimas ir
eksploatavimas
P42071501;
1. Rankinis lankinis plieninių
P43071501
vamzdžių sandūrinių siūlių
suvirinimas lydžiaisiais
glaistytaisiais elektrodais;
2. Plieninių vamzdžių sandūrinių
siūlių dujinis suvirinimas;
3. Aliuminio ir jo lydinių lakštų
suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis
lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu
(pusautomačiu) inertiniu dujų
aplinkoje;
4. Aliuminio ir jo lydinių lakštų
suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis
lankiniu būdu nelydžiu volframo
elektrodu inertiniu dujų aplinkoje
Prekybos ir verslo skyrius
P43041603
E. įmonės logotipo pozicionavimas
reklamoje
P43092301
Žmogaus teisės ir lygios galimybės
socialinių paslaugų sektoriuje
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13. Duonos ir
pyrago
gaminių
kepėjo
14. Ekspeditoriaus

P21101306

Nemielinės tešlos su mišiniais ir
maisto priedais gaminių gaminimas

P43104109

15. Multimedijos
paslaugų
teikėjo
16. Pardavėjo

M44061107

Verslo modeliavimas ir
organizavimas
Taikomųjų programų naudojimas

17. Virėjo
18. Virėjo
19. Padavėjo ir
barmeno

P42101303,
P43101304,
M43101302
P21101308
P42101302,
M43101303

20. Konditerio

P43101302

21. Apdailininko
22. Apdailininko
23. Dažytojotinkuotojo
padėjėjo
24. Kompiuterinio
projektavimo
operatoriaus
25. Kompiuterinio
projektavimo
operatoriaus
26. Interjero
apipavidalintojo

P32073205
P32073213
P21073209

27. Staliaus

28. Apskaitininko
29. Kompiuterinės
įrangos
derintojo
30. Sekretoriaus

M44041601

1. Vadybos pradmenys;
2. Vizualinės komunikacijos raiškos
pagrindai
Miltinių konditerijos gaminių
gaminimas
Picų gaminimas
1. Maisto ruošimas;
2. Įvairių skonių kavos gaminimas ir
patiekimas
1. Desertų gamyba;
2. Rankų darbo saldainių gamyba
Statybos skyrius
Gipskartonio plokščių montavimas
Gipskartonio plokščių montavimas
Paviršių apdaila plytelėmis

M44061111

Rastrinių vaizdų apdorojimas

M43061102

Rastrinių vaizdų apdorojimas

1. Šventinis interjerų
apipavidalinimas;
2. Firminio stiliaus projektavimas
P42072201
Statinio konstrukcijų apdaila
medienos gaminiais
Technologijų skyrius
T43041102;
Finansinių ataskaitų rengimas
P43041101
M43061103;
1. Tinklapių kūrimo pagrindai;
M44061112;
2. Programavimo pagrindai
T43061201
M43041501;
Personalo dokumentų tvarkymas
M44041502
P43021201

150. Modulinės pirminio profesinio mokymo programos vienam kreditui skiriamos 27
valandos, iš kurių 22- kontaktinės, skirtos užsiėmimams, konsultacijoms organizuoti ir mokymosi
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pasiekimams vertinti, likusios 5 valandos skiriamos mokinių savarankiškam mokymuisi, kurios
nėra mokytojams tarifikuojamos.
151. Modulinėse programose, skirtose specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams,
kiekvieno modulio 1 kredito 27 val. valandos skiriamos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir
mokymosi pasiekimams vertinti. Savarankiškas mokymasis nėra planuojamas.
152. Įgyvendinant 90, 110 kreditų apimties modulines pirminio profesinio mokymo
programas, išskyrus programas vykdomas kartu vidurinio ugdymo programa, pirmame kurse
fizinio aktyvumo reguliavimui skiriama po 3 savaitines valandas ir mokinių fizinio aktyvinimo
veiklos baigiamos I kurse. II kurse mokiniai savo nuožiūra renkasi sporto būrelius, kitą fizinę,
sveikos gyvensenos veiklą.
153. Siekiant užtikrinti ilgesnę ir tolygesnę mokinių fizinio aktyvumo reguliavimo veiklą
60 kreditų profesinio mokymo programose, išskyrus programas, vykdomas kartu su vidurinio
ugdymo programa, kredito apimties fizinio aktyvumo reguliavimo modulis planuojamas per visą
I-o pusmečio laikotarpį, panaudojant programoje numatytas valandas.
154. Tęstinio mokymo modulinėse programose kiekvieno modulio 1 kredito 18 valandų
paskirstoma kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti,
likusios 9 valandos skiriamos mokinių savarankiškam mokymuisi, kurios nėra mokytojams
tarifikuojamos.
155. Modulinių programų įgyvendinimo planavimo formos pateiktos šio plano prieduose.
Modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimas planuojamas vadovaujantis mokymo
programose nurodyta modulių įgyvendinimo seka ir apimtimis.
156. Kartu su profesinėmis kompetencijomis ugdomi mokinio bendrieji, visą gyvenimą
trunkančio mokymosi gebėjimai, kartu ugdomas kritinis mąstymas, kūrybingumas, iniciatyvumas,
problemų sprendimas, sprendimų priėmimas ir konstruktyvus jausmų valdymas integruojant tai į
atskirų profesinio mokymo modulių ugdymo turinį.
157. Modulinės programos moduliuose integruojamų bendrųjų gebėjimų ugdymui
skiriama ne mažiau 10% visai modulinei programai skirto laiko. Vykdomų programų
įgyvendinimo planuose nustatoma, kuriuose moduliuose, kokios bendrosios kompetencijos bus
ugdomos, ir valandos, skiriamos kiekvienai bendrajai kompetencijai ugdyti. Bendrųjų
kompetencijų integravimo į profesinio mokymo programų modulius forma pridedama, 8 priedas.
158. Vykdant pirminį profesinį mokymą, bendrąjį modulį „Darbuotojų sauga ir sveikata“
rekomenduojama įgyvendinti prieš kvalifikaciją sudarančius kompetencijoms įgyti skirtus
modulius ir pasirenkamuosius modulius arba lygiagrečiai su jais. Į šiuos modulius taip pat
integruojamos atitinkamos darbuotojų saugos ir sveikatos temos, taip sudarant sąlygas ugdyti
saugos darbe prevencijos kultūrą ir gebėjimą prisitaikyti prie kintančių technologijų bei siekiant
parengti mokinius saugiai atlikti praktines ir darbo užduotis, pasirengti, kad mokiniai saugiai
pereitų į darbo rinką. Vykdant tęstinį profesinį mokymą, darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas
integruojamas į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.
159. Civilinės saugos mokoma pagal Civilinės saugos mokymo programą profesinio
mokymo įstaigoms, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m.
lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1497 „Dėl Civilinės saugos mokymo programos profesinio mokymo
įstaigoms patvirtinimo“ (LR švietimo ir moklo ministro 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr.
ISAK-3549). Modulinėse programose civilinės saugos mokymui skiriamas atskiras modulis
„Saugus elgesys ekstremaliose sitauacijose“. Vykdant tęstinį profesinį mokymą, civilinės saugos
mokymas integruojamas į tęstinio profesinio mokymo programą.
160. Verslumo ugdymas integruojamas į profesinio mokymo programos modulius.
161. Profesinis mokymas gali būti organizuojamas mokykline arba pameistrystės forma.
Mokinio, kuris mokosi pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, mokymasis
planuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
162. Profesinio mokymo programa ar jos modulis gali būti įgyvendintas per ilgesnį ar
trumpesnį, nei numatyta bendra programos ar jos modulio trukmė, laiką, atsižvelgiant į galimybes,
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mokinio darbo ir mokymosi krūvį. Profesinio mokymo programos ar jos modulio įgyvendinimo
trukmė įrašoma į profesinio mokymo sutartį.
163. Kai profesinis mokymas organizuojamas mokykline forma, praktiniam mokymui
įgyvendinti skiriama ne mažiau kaip 70 procentų, o likęs laikas, bet ne mažiau kaip 20 procentų
nuo bendro programai įgyvendinti skirto valandų skaičiaus, skiriamas teoriniam mokymui. Dalį
privalomųjų modulių praktinio profesinio mokymo rekomenduojama vykdyti sektoriniame
praktinio mokymo centre, o esant galimybei – realioje darbo vietoje.
164. Profesinio mokymo programą organizuojant pameistrystės forma, Centre
įgyvendinama ne daugiau kaip 30 proc. formaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio
mokymo laiko. Darbdavys vykdo likusią mokymo laiko dalį.
165. Mokiniui, kuris mokosi pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma,
parengiamas atsiskaitymo grafikas, forma pridedama, 9 priedas.
166. Vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo
mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (LR
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-827) ir Mokymo
nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 nuotoliniu būdu
teorinio mokymo dalykų mokoma esant poreikiui profesinio mokymo programų grupėse. Šis
punktas netaikomas bendrųjų profesinio mokymo planų 2 priede nustatytu atveju.
167. Mokymui nuotoliniu būdu skiriama ne daugiau kaip 30 procentų nuo visai
profesinio mokymo programai ar moduliui įgyvendinti skirto laiko.
168. Tvarkaraštis pritaikomas sinchroniniam ir asinchroniniam nuotoliniam mokymui
organizuoti. Skiriama ne mažiau kaip 60 procentų sinchroniniam ir ne daugiau kaip 40 procentų
asinchroniniam nuotoliniam mokymui nuo viso nuotoliniam mokymui skirto laiko.
169. Organizuojamos grupinės ir individualios konsultacijos nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo būdu ir (ar) pas profesinio mokymo teikėją.
170. Įgyvendinant modulinės programos baigiamąjį modulį, mokiniai, turintys
patenkinamus visų modulių mokymosi pasiekimų įvertinimus, siunčiami į įmonę, įstaigą,
organizaciją, ūkininko ūkį mokytis darbo vietoje.
171. Jei dėl objektyvių priežasčių baigiamojo modulio negalima įgyvendinti realioje darbo
vietoje, jį galima įgyvendinti sektoriniame praktinio mokymo centre, o jei nėra ir tokios galimybės
– Centro bazėje.
172. Įgyvendinant profesinio mokymo programos baigiamąjį modulį, vadovauti jo
įgyvendinimui skiriamas profesijos mokytojas, kuriam tarifikuojama nuo 5 iki 15 kontaktinių
valandų per savaitę modulinių mokymo programų grupėse.
173. Mokiniams, turintiems 18 metų, per savaitę gali būti skiriama 40 astronominių
valandų (po 60 minučių) praktikos ar mokymo darbo vietoje (realioje) arba 40 akademinių
valandų (po 45 minutes), jei praktika ar mokymas darbo vietoje įgyvendinami sektoriniame
praktinio mokymo centre ar profesinio mokymo teikėjo praktinio mokymo bazėje.
174. Jei modulio praktinis mokymas visai grupei organizuojamas kelių skirtingų įmonių
darbo vietose, profesijos mokytojui tarifikuojama iki 50% mokymo plane mokomajam dalykui
numatytų kontaktinių valandų.
175. Vadovaujantis Švietimo įstatymo 32 str. 2 dalimi, Profesinio mokymo įstatymo 7 str.
1 dalimi mokiniams, kurie mokosi pagal tęstinio profesinio mokymo programas sudaromi lankstūs
užsiėmimų grafikai, taikomos įvairios mokymo formos, užtikrinančios palankias šių asmenų
mokymosi galimybes.
176. Mokinių, kurie mokosi pagal modulines programas, mokymosi pasiekimai
apibendrinami baigus kiekvieną modulį profesinio mokymo teikėjo iš anksto nustatyta ir paskelbta
tvarka. Į pusmečio mokymosi pasiekimų suvestinę įrašomi baigtų modulių įvertinimai.
177. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą jiems mokantis, vadovaujamasi profesinio
mokymo programose aprašytais mokymosi rezultatais ir vertinimo kriterijais.
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178. Valandų paskirstymas nuo 2021/2022 m.m. pradžios pradėtoms įgyvendinti pirminio
profesinio mokymo programoms:

Profesinio mokymo programa (iš
viso valandų)
1. Privalomoji programos dalis, iš
jos:

110 kreditų
modulinei
programai
įgyvendinti

90 kreditų
modulinei
programai
įgyvendinti

45 kreditų
modulinei
programai
įgyvendinti

Profesinio mokymo programos
dalies pavadinimas

60 kreditų
modulinei
programai
įgyvendinti

Profesinio mokymo programoms įgyvendinti skiriamų valandų
skaičius*

990

1 320

1 980

2 420

880
(40 kreditų)
22
(1 kreditas)
22
(1 kreditas)
22
(1 kreditas)
44
(2 kreditai)

1 210
(55 kreditai)
22
(1 kreditas)
22
(1 kreditas)
22
(1 kreditas)
44
(2 kreditai)

1 760
(80 kreditų)
44
(2 kreditai)
22
(1 kreditas)
110
(5 kreditai)
44
(2 kreditai)

1.5. Kvalifikaciją sudarančioms
kompetencijos įgyti skirti moduliai

660
(30 kreditų)

990
(45 kreditai)

1320
(60 kreditų)

1.6. Įvadas į darbo rinką (mokymasis
darbo vietoje)

110
(5 kreditai)
110
(5 kreditai)

110
(5 kreditai)
110
(5 kreditai)
66
(3 kreditai)

220
(10 kreditų)
220
(10 kreditų)
88
(4 kreditai)

2 200
(100 kreditų)
44
(2 kreditai)
22
(1 kreditas)
110
(5 kreditai)
44
(2 kreditai)
1 760
(80
mokymosi
kreditų)
220
(10 kreditų)
220
(10 kreditų)
132
(6 kreditai)

1.1. Įvadas į profesiją
1.2. Saugus elgesys ekstremaliose
situacijose (Civilinė sauga)
1.3. Fizinis ugdymas (Fizinio
aktyvumo reguliavimas)
1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata

2. Pasirenkamoji programos dalis
3. Neformalusis švietimas**

–

Pastabos:
* vadovautis Europos Sąjungos ar kitais tarptautiniais ar nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais
atitinkamų profesinio mokymo programų ar jų modulių įgyvendinimą, jei juose nurodytas valandų skaičius
nesutampa su nurodytu šioje lentelėje;
** papildomai skiriamos valandos prie profesinio mokymo programai įgyvendinti skiriamų valandų.

179. Valandų
programoms:

paskirstymas

tęstinio

profesinio

mokymo

modulinėms

mokymo

70 kreditų profesinio
mokymo programai
įgyvendinti

90 kreditų profesinio
mokymo programai
įgyvendinti

630

50 kreditų profesinio
mokymo programai
įgyvendinti

Profesinio mokymo programa
(iš viso valandų)

40 kreditų profesinio
mokymo programai
įgyvendinti

Profesinio mokymo programos
dalies pavadinimas

35 kreditų profesinio
mokymo programai
įgyvendinti

Profesinio mokymo programai įgyvendinti skiriamų kreditų ir valandų skaičius**

720

900

1 260

1 620
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1. Privalomoji programos dalis, iš
jos:
1.1. Įvadas į profesiją
1.2. Saugus elgesys ekstremaliose
situacijose (Civilinė sauga)
1.3. Fizinio aktyvumo reguliavimas
(Kūno kultūra)
1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata
1.5. Kvalifikaciją sudarančioms
kompetencijoms įgyti skirti moduliai
1.6. Įvadas į darbo rinką
(mokymas(is) darbo vietoje)

630

720

900

1 260

1 620

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

36*
(2 kreditai)
1 080
(60 kreditų)

36*
(2 kreditai)
1 440
(80 kreditų)

180
(10 kreditų)

180
(10 kreditų)

36*
36*
36*
(2 kreditai) (2 kreditai) (2 kreditai)
540
540
810
(30 kreditų) (30 kreditų) ((45 kreditai)
90
90
(5
90
(5 kreditai)
kreditai)
(5 kreditai)

2.Pasirenkamoji programos dalis
–
–
–
–
–
3. Neformalusis švietimas
–
–
–
–
–
Pastabos:
* integruojama į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius;
** vadovautis Europos Sąjungos ar kitais tarptautiniais ar nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais
atitinkamų profesinio mokymo programų ar jų modulių įgyvendinimą, jei juose nurodytas valandų skaičius
nesutampa su nurodytu šioje lentelėje.

180. Valandų paskirstymas profesinio mokymo programoms, pritaikomoms specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įgyvendinti:

Profesinio mokymo programai kartu su Socialinių
įgūdžių programa pirminiam profesiniam mokymui (iš
viso valandų)
Profesinio mokymo programa
(iš viso valandų)
1. Privalomoji programos dalis, iš jos:
1.1. Įvadas į profesiją
1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (Civilinė
sauga)
1.3. Fizinis ugdymas
1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata
1.5. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijos įgyti
skirti moduliai
1.6. Įvadas į darbo rinką (mokymas(is) darbo vietoje)
2. Pasirenkamoji programos dalis
3. Socialinių įgūdžių programa

60 kreditų
profesinio
mokymo
programai
įgyvendinti

Profesinio mokymo programos dalies pavadinimas

45 kreditų
profesinio
mokymo
programai
įgyvendinti

Profesinio mokymo programai įgyvendinti
skiriamų valandų skaičius

3 375

3 375

1215

1 620

1 080
(40 kreditų)
27
(1 kreditas)
27
(1 kreditas)
27
(1 kreditas)
54
(2 kreditai)
810
(30 kreditų)
135
(5 kreditai)
135
(5 kreditai)
2 160

1 485
(55 kreditai)
27
(1 kreditas)
27
(1 kreditas)
27
(1 kreditas)
54
(2 kreditai)
1 215
(45 kreditų)
135
(5 kreditai)
135
(5 kreditai)
1 755

27

4. Neformalusis švietimas*
216
216
Pastabos:
*papildomai skiriamos valandos prie profesinio mokymo programai įgyvendinti skiriamų valandų.

181. Socialinių ir asmeninių įgūdžių moduliai antro kvalifikacijų lygmens duonos ir
pyrago gaminių kepėjo modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje gali būti siūlomi
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo ir nebaigusiems
socialinių įgūdžių programos. Šie mokiniai integruojami į virėjo profesinio mokymo programos,
skirtos asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių grupę socialinių įgūdžių
ugdymui.
XV SKYRIUS.
PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMAS PO
ŽIEMOS ETAPO PRIĖMIMO IR MOKSLO METAIS PRIIMTIEMS MOKINIAMS
182. Mokymo organizavimas sudaromoms naujoms grupėms po žiemos etapo priėmimo:
182.1. mokymosi apimtis kreditais ir trukmė išlieka tokia pati, kokia nustatyta profesinio
mokymo programoje;
182.2. iki vasaros atostogų planuojama įgyvendinti pirminio ar tęstinio profesinio
mokymo programos 30 kreditų, o likusiuosius kelti į kitus mokslo metus;
182.3. iki mokymo proceso pradžios vykdomų profesinio mokymo programų
įgyvendinimo planas papildomas profesinio mokymo įgyvendinimo planais tų programų, pagal
kurias mokysis naujai priimtos mokinių grupės;
182.4. atsižvelgiant į mokinių skaičių grupėse ir įvertinus galimybę užtikrinti kokybišką
mokymą, galima jungti mokinių grupes (neatsižvelgiant į tai, ar jos sudarytos po žiemos
priėmimo), mokant juos pagal tą pačią kompetenciją (-as) suteikiantį (-čius) modulį (-ius).
183. Organizuojant mokymą pavieniams mokiniams, priimamiems į laisvas vietas,
mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikoje yra suteikta laikinoji apsauga ir norintiems tęsti
mokymąsi pagal konkrečią profesinio mokymo programą ir įrašomiems į anksčiau sudarytas
mokinių grupes, sudaromi individualūs mokymo planai, sudaromos sąlygos priimtam pavieniam
mokiniui mokytis kartu su mokinių grupe ir taip pat sudaromos galimybės jam lygiagrečiai
pasiekti nustatytų mokymosi rezultatų tų modulių, kurių mokėsi mokinių grupė, iki jį priimant.
184. Priimtam mokiniui skiriamos konsultacijos, padidinama savarankiškam mokinio
darbui skiriamo laiko dalis ir nustatomi mokinio atsiskaitymo būdai ir terminai. Jei yra galimybė,
mokiniui sudaromos sąlygos mokytis atitinkamų modulių su kitomis mokinių grupėmis.
Mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikoje yra suteikta laikinoji apsauga, sudaromos sąlygos
mokytis lietuvių kalbos, pagal galimybes ir poreikį teikiama švietimo pagalba.

XVI SKYRIUS.
SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS
185. Centras, rengdamas vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planą užtikrina visų
mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys patiria dalyvavimo švietime ir
ugdymosi sunkumų, ir teikia būtiną švietimo pagalbą.
186. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo, švietimo pagalbos
teikimo klausimus reglamentuoja Centro direktoriaus 2021-06-28 įsakymu Nr. V-98 patvirtintas
mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo, specialiosios
pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašas. Organizuodama mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ugdymą organizuojančio skyriaus vadovai atsižvelgia į:
186.1.
mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius;
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186.2.
formaliojo švietimo programą;
186.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
186.4. švietimo pagalbos specialistų, VGK, pedagoginių psichologinių ar švietimo
pagalbos tarnybų rekomendacijas;
186.5. Centro galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir švietimo
pagalbos lėšos).
187. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamas individualus ugdymo
planas, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas ugdymo procese
ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą, ir kurio rengimui,
įgyvendinimo koordinavimui skyriaus VGK paskiria koordinuojantį asmenį, kuris kartu su
mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais)
numato ugdymo ir pagalbos tikslus.
188. Individualus ugdymo planas rengiamas mokslo metų pradžioje (ar mokiniui atvykus į
Centrą). Plano įgyvendinimas aptariamas skyriaus VGK ne rečiau kaip 2 kartus per metus (sausio,
birželio mėn.).
189. Su mokinio individualiu ugdymo planu tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami
informaciniu pranešimu elektroniniame dienyne.
190. Bendradarbiaujant su mokiniu ir/ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais) pritaikant
ugdymo planą mokinio reikmėms, skyriaus VGK siūlymu pagrindinio ugdymo programoje galima
iki 30 procentų koreguoti dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių pamokų skaičių
(nemažinant nustatyto mokiniui minimalaus pamokų skaičiaus per savaitę), planuoti specialiąsias
pamokas ir (ar) didinti pamokų, skirtų ugdymo sričiai, socialinei veiklai, ugdymui profesinei
karjerai, medijų ir informaciniam raštingumui, skaičių, siekiant plėtoti asmens kompetencijas ir
tenkinti asmens ugdymosi poreikius, daugiau dėmesio skirti bendrųjų kompetencijų ugdymui,
meniniam, technologiniam, sveikatos ugdymui, keisti specialiųjų pratybų ir individualiai pagalbai
skiriamų valandų (pamokų) skaičių, keisti pamokų trukmę, dienos ugdymo struktūrą, atsižvelgiant
į mokinio galias ir sveikatą, poilsio poreikį, keliamus individualius ugdymo tikslus.
191. Mokiniui, kuris mokosi pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, sudarant
individualų ugdymo planą savaitinių pamokų skaičius VGK siūlymu gali būti koreguojamas iki 25
procentų. Bendras pamokų ir neformaliojo švietimo pamokų skaičius gali būti didinamas
atsižvelgiant į mokinio galias ir ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas.
192. VGK ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos siūlymu, tėvų
(globėjų, rūpintojų) pritarimu mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių, ugdymas pritaikomas atžvelgiant į sutrikimo ir negalios pobūdį, mokinio
galias, individualius poreikius bei konkrečią situaciją.
193. Sutrikusios klausos mokinio individualus ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į
kalbos išsivystymo lygį, turimus tarties įgūdžius ir gebėjimą bendrauti kalba, individualius
kiekvieno mokinio gebėjimus ir tėvų (globėjų) pageidavimus, pedagoginės psichologinės ar
švietimo pagalbos tarnybos siūlymus.
194. Sutrikusios klausos mokiniai ugdomi pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo
bendrąsias programas, skiriasi tik kalbų mokymo programos (Lietuvių kalba ir literatūra
kurtiesiems ir neprigirdintiesiems, Užsienio kalba kurtiesiems ir neprigirdintiesiems).
195. Pritaikytas bendrojo ugdymo dalykų ir individualizuotas pagrindinio ugdymo
programas rengia dalyko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, specialiojo
pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. Mokytojai turi galimybę
prireikus pasitelkti švietimo pagalbos specialistus ugdymo turiniui planuoti ir laiku koreguoti,
atsižvelgiant į mokinių mokymosi pagalbos poreikius.
196. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl
nežymaus intelekto sutrikimo, individualus ugdymo planas sudaromas, atsižvelgiant į jo galias ir
gebėjimus, kylančius dėl intelekto sutrikimo (nežymaus, vidutinio, žymaus ir labai žymaus),
mokymosi formą, mokymo proceso organizavimo būdą ir vaiko gerovės komisijos
rekomendacijas.
29

197. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl
nežymaus intelekto sutrikimo dalykų programoms įgyvendinti skirtų savaitinių pamokų skaičius
rekomenduojant VGK ir suderinus su mokinio tėvais (globėjais) gali būti koreguojamas iki 25
procentų: keičiant mažinant arba didinant dalykams skirtų pamokų skaičių, numatant papildomą
mokytojo pagalbą, planuojant specialiąsias pamokas.
198. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, kuris mokosi pagal bendrojo
ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami pagal bendrosiose programose
numatytus pasiekimus.
199. Mokinio, kuriam bendrojo ugdymo programa pritaikoma, mokymosi pažanga ir
pasiekimai ugdymo procese vertinami pagal mokinio individualiame ugdymo plane numatytus
individualius pažangos keliamus tikslus, kurie suderinti su Bendrosiose programose numatytais
pasiekimais, aptarus su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbą teikiančiais
specialistais, kokiais aspektais bus pritaikomas ugdymo turinys (ko sieks ir mokysis mokinys, kaip
bus mokoma(si), kokie bus mokinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pa(si)tikrinimo būdai,
kokiomis mokymo(si) priemonėmis bus naudojamasi).
200. Dėl mokinio, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą
arba profesinio mokymo programą kartu su Socialinių įgūdžių ugdymo programa, mokymosi
pasiekimų vertinimo (būdų, periodiškumo) ir įforminimo susitariama Skyriuje. Susitarimai
priimami, atsižvelgiant į mokinio galias ir vertinimo suvokimą, specialiuosius ugdymosi
poreikius, numatomą pažangą, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus. Vertinimo būdus renkasi
ugdymą organizuojančio skyriaus mokytojai (vertinimo įrašai „įskaityta“, „neįskaityta“, aprašai,
pažymiai ir kt.).
201. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokytojai pagal VGK ir pedagoginės
psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų
ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui.
202. Mokytis pagal individualizuotos pagrindinio ugdymo programos II dalį (I-II
gimnazijos klasė) priimami asmenys, turintys
specialiųjų ugdymosi poreikių ir baigę
individualizuotos pagrindinio ugdymo programos I dalį.
203. Mokiniai baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, gali būti priimti
mokytis pagal virėjo, dažytojo – tinkuotojo padėjėjo modulines profesinio mokymo programas,
skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims. Į virėjo, dažytojo – tinkuotojo padėjėjo mokymo
programas integruojama socialinių įgūdžių ugdymo programa.
204. Mokiniai baigę profesinio mokymo programas, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių
asmenims, gali būti priimami mokytis pagal duonos ir pyrago gaminių kepėjo tęstinę profesinio
mokymo programą.
205. Centre užtikrinamas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo nuoseklumas ir
tęstinumas.
XVII SKYRIUS.
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS
206. Švietimo pagalbą mokiniui užtikrina ugdymo įstaiga.
207. Centre švietimo pagalba mokiniui teikiama vadovaujantis teisės aktais ir
pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir skyriaus VGK rekomendacijomis.
208. Teikiama psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo ir mokytojo
padėjėjo pagalba.
209. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui
numatomi pagalbos mokiniui plane.
210. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus,
šalindami priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis
dalyvauti ugdymo procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais
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specialistais, teikiančiais pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia
konsultacinę pagalbą ir įgalina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir
pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.
211. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar
pasibaigus ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane
keliamus ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes. Siekiant
įtraukties į ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, grupėje pasirenkami kuo mažiau
stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai.
212. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai, jos gali būti
specialiosios pamokos, pratybos, konsultacijos, pagalba ugdymosi veiklose, savirūpos procese ir
kt.
213. Asmens, kuriam Lietuvos Respublikoje yra suteikta laikinoji apsauga ir
pageidaujančio tęsti mokymąsi pagal konkrečią profesinio mokymo programą, anksčiau įgytos
kompetencijos ir/ar mokymosi pasiekimai įvertinami pagal profesinio mokymo programos
reikalavimus, užskaitomi ir sudaromos galimybės mokytis pagal asmens turimą mokymosi
pasiekimų lygį.
_______________
Pritarta:
Šiaulių PRC tarybos (savivaldos institucijos)
2021 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolo
CTS-2 nutarimu.
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PRIEDAI
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Ugdymo plano 2021-2022
mokslo metams
1 priedas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA
ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
_____________________ SKYRIUS
TVIRTINU
Direktorius
Saulius Dargužas
2021-09-01
____________________________________ mokymo programos
ĮGYVENDINIMO PLANAS
Kodas ir suteikiama kvalifikacija: __________________________
Bazinis išsilavinimas: ______________________
Programos trukmė: _________ metų, ____________kreditų, baigimo data_________________
Grupės šifras: _______________

Iš viso val. III kurse

I pusmetis 18 sav.

II pusmetis 12 sav.

III kursui
Iš viso val. II kurse

I pusmetis 18 sav.

II pusmetis 15 sav.

II kursui
Iš viso val. I kurse

Vertinimas

I pusmetis 18 sav.

II pusmetis 19 sav.

I kursui

Konsultacijos

Savarankiškas darbas

Įvadas į darbo rinką

Praktinis mokymas

Teorinis mokymas

Kontaktinių tarifikuotų
val.

Kontaktinių val.

Viso val.

Modulių pavadinimai

Kreditų skaičius

Valandų paskirstymas

Įvadinis modulis

-

-

-

-

-

-

-

-

Įvadas į profesiją

-

-

-

-

-

-

-

-

Bendrieji moduliai

-

-

-

-

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas
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Darbuotojų sauga ir sveikata

Kvalifikaciją sudarančioms
kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Pasirenkamieji moduliai

Baigiamasis modulis
Įvadas į darbo rinką

Iš viso valandų profesiniam mokymui

Bendrojo ugdymo dalykai

Iš viso valandų vidurinio ugdymo
dalykams

Iš viso valandų modulinės
programos ir vidurinio ugdymo
dalykams
Valandos mokinio ugdymo poreikiams
tenkinti
Neformalusis švietimas

* Dalykas "Žmogaus sauga" integruotas į modulį "Saugus elgesys ekstremaliose situacijose".
PRITARTA
___________________ skyriaus profesijos mokytojų metodinės grupės
2021-08-31 protokolu Nr. ___________

Praktinio mokymo vadovas
Jonas Zaluba
2021-08-31
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Ugdymo plano 2021-2022
mokslo metams
2 priedas

ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO
_____________________ SKYRIUS
TVIRTINU
Skyriaus vedėjas
______________
2021-08-31
______________________ (kodas ________) PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS
______________GRUPĖS
VALANDŲ PASKIRSTYMAS TARIFIKACIJAI 2021-2022 M. M.

Eil.
Nr.

Modulio
pavadinimas

Modulių
eiliškumas

Apimtis
kreditais

Trukmė Mokytojo
pavardė,
val.
vardas

Tarifikuojamas valandų skaičius
Mokymui
Teoriniam Praktiniam
Vertinidarbo
Praktikai
mokymui mokymui
mui
vietoje

Atsakingas už
modulį profesijos
Konsultamokytojas
cijoms
(V., pavardė)

Pasta
-bos

Privalomieji
moduliai

1

2

3
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Pasirenkamieji
moduliai
8
9

Kitais teisės
aktais
reglamentuoti
moduliai
10

Iš viso valandų
profesinio
mokymo
programai

Sektoriaus vadovas (Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas)

_____________
(parašas)

_______________
(vardas, pavardė)

36

Ugdymo plano 2021-2022
mokslo metams
3 priedas
ŠIAUIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
MOKINIŲ PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS VEIKLOS PLANAS
2021/2022 m.m.
Tikslas: padėti mokiniams suvokti savo tautos istorijos, kultūros, gamtos savitumą, puoselėti ir išlaikyti
tautinę savimonę, puoselėti centro tradicijas, ugdyti mokinių fizines, menines ir kūrybines galias, socialinę
atsakomybę.
Uždaviniai:
1. Sudaryti galimybes mokiniams pažinti savo gyvenamąją vietovę, regioną, šalį, jos papročius bei
tradicijas, susipažinti su karjeros galimybėmis.
2. Įtraukti mokinius į kūrybines, neformaliojo švietimo, savanorystės veiklas.
3. Skatinti naujas pažinimo formas ir metodus.
Eil.Nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Mokslo ir žinių dienos šventė

2.

Brandos atestatų įteikimo šventė

Atsakingi asmenys
Direktorius, skyrių
vedėjai
Skyrių vedėjai

3.

Pirmakursių krikštynos

Skyrių vedėjai

4.

Mokinių adaptacijos programos
vykdymas

5.

Sporto ir pramogų šventė

6.

8.

Mokytojo dienos šventė- mokinių
savivaldos diena
Tarpgrupinės krepšinio, tinklinio,
šaškių, šachmatų, futbolo
varžybos
Polkos ir pyrago vakaronė

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, skyrių
vedėjai
Vystymo skyriaus
2021 rugsėjis
vedėjas, skyrių vedėjai
Vystymo skyriaus
2021 m. spalis
vedėjas, skyrių vedėjai
Skyrių vedėjai
2021 m. spalis2022 m. vasaris

9.

Protų mūšis

10.

Centro mokinių sporto žaidynės

11.

Advento- Kalėdų renginiai
skyriuose
Akcija- atmintis gyva, nes liudija.
Laisvės gynėjų dienos minėjimai
skyriuose
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos minėjimas
Lietuvos mokyklų mokinių šokių
kolektyvų festivalis „Griausmas“

7.

12.

13.
14.

Buitinių paslaugų
skyriaus vedėjas
Technologijų skyriaus
vedėja
Mokytojas R.Savickas

Preliminari data
2021 m. rugsėjis

2021 m. rugsėjisspalis
2021 m. rugsėjisspalis

Pastabos

2021 m. rugsėjis

2021 m. lapkritis
2021 m. lapkritis

Skyrių vedėjai

2021 m. sausiskovas
2021 m. gruodis

Skyrių vedėjai

2021 m. sausis

Skyrių vedėjai

2022 m. vasaris

Vystymo skyriaus
vedėjas, Buitinių
paslaugų skyriaus

2022 m. vasaris
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15.
16.
17.
18.

Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimas
Profesijų mugė, festivalis „Mes
profai“
Dalyvavimas akcijoje „Darom“.
Aplinkos tvarkymas.
Literatūros ir meno renginys
„Žydėjimo metas“

vedėjas
Skyrių vedėjai

Vystymo skyriaus
2022 m. balandis
vedėjas, skyrių vedėjai
Skyrių vedėjai
2022 m. balandis
Technologijų skyriaus
vedėja

2022 m. gegužė

Technologijų skyriaus
vedėja
Skyrių vedėjai

2022 m. gegužė

19.

Renginys „Sveiki egzaminai“

20.

Mokinių savanorystės, socialinės
pilietinės, kūrybinės veiklos
projektai, akcijos.
Dalyvavimas Šiaulių regiono,
Kūno kultūros
Lietuvos profesinių mokyklų
mokytojai
sporto žaidynėse
Išvykos geriausiems skyrių
Direktorius, skyrių
mokiniams
vedėjai
Profesinio mokymo diplomų
Direktorius, skyrių
įteikimo šventė
vedėjai
Parodų, muziejų ekspozicijų
Skyrių vedėjai, grupių
lankymas, dalyvavimas Šiaulių
vadovai, mokytojai
miesto renginiuose
_____________________________

21.

22.
23.
24.

2022 m. kovas

Pagal 2021-2022
m.m. renginių
planus
Pagal sporto
žaidynių grafiką
2022 m. gegužė,
birželis
2022 m. gegužėbirželis
Pagal 2021-2022
m.m. renginių
planus
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Ugdymo plano 2021-2022
mokslo metams
4 priedas
ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO ________________________ SKYRIUS
MOKYKLOS SIŪLOMAS/MOKINIO PASIRINKTAS
INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS
I-II kursui ( III- IV gimnazijos klasei)
2020/2021 ir 2021/2022 m. m.
_______________________________________ mokymo programos mokiniui (_____________)
______ grupės mokinio ____________________________________________
(vardas, pavardė)

Mokymosi tikslas ( pažymėti):
- įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesines kompetencijas
- įgyti vidurinį išsilavinimą ir pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje
Eil.
Nr.

Dalykai

Dalykui skirtas
savaitinių valandų
skaičius
Bendrasis Išplėstinis
kursas
kursas

(B)

Pastabos, nurodymai dėl
pasirinkimo

Mokyklos siūlomas
projektas nurodant
savaitinių
valandų skaičių
pagal kursą***

Mokinio
pasirinkimas

(A)

1. Privalomai pasirenkami bendrojo ugdymo dalykai
1.1

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6

Dorinis
ugdymas

1.8.

1

Etika

1

Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio
kalba
Socialinis
ugdymas

4

Būtina pasirinkti 1-ą
dalyką
5

Anglų k.

3

Rusų k.

3

Vokiečių k.

3

Istorija

2

3

Geografija

2

3

Biologija

3
2

4,5
3

2
2

3,5
3

Matematika
Gamtamokslinis
ugdymas

1.7.

Tikyba

Fizika
Chemija
Integruotas
gamtos mokslų
kursas
Bendroji kūno
kultūra
Kūno
Sporto šakakultūra
Krepšinis (tinkl)
Sportinis šokis
Žmogaus sauga*

Privalomas dalykas
Būtina pasirinkti 1-ą
dalyką pagal pagr.
mokykloje mokytąsi I-ą
arba II-ą užs.kalbą

Privalomas dalykas
Būtina pasirinkti 1-ą
dalyką

2

2
2
2
0,5

2. Mokinio papildomai pasirinkti dalykai (neprivalomi)
2.1.
2
Dailė
Menai
2
Muzika
2.2.
3. Mokinio laisvai pasirinkti dalykai (neprivalomi)
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3.3.
3.4.

Karjeros planavimas
Profesinio mokymo dalykas
(įrašomas į brandos atestatą)

1
1

4. Mokinio pasirinkti dalykų moduliai (neprivalomi)
Pasirengimas lietuvių k. ir
1
4.1
literatūros brandos egzaminui
(II kurse)
4.2
5. Mokinio pasirinkta projektinė- tiriamoji veikla (neprivaloma)
5.1
Viso valandų per savaitę vidurinio ugdymo programos dalykų:
6. Profesinis mokymas ir bendrieji profesinio mokymo dalykai
6.1.

Profesinio mokymo dalykai

Privalomi dalykai
Viso valandų per savaitę:

* Dalykas „Žmogaus sauga“ integruojamas į Civilinės saugos dalyko turinį, neskiriant papildomų valandų;

Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo principai

Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, konsultuojasi su skyriuose paskirtais konsultantais,
įvertinęs savo gebėjimus, karjeros siekius, susidaro individualų ugdymo planą, atsižvelgdamas į mokyklos siūlomus individualių
ugdymo planų projektus, sudarytus pagal profesinio mokymo programas, karjeros planus ir mokyklos galimybes.

Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro privalomi, pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai, mokinio laisvai pasirinkti
dalykai, dalykų moduliai, profesinio mokymo moduliai, projektinė veikla. Bendrojo ugdymo dalykų galima mokytis mokinio
pasirinktu bendruoju (B) arba išplėstiniu (A) kursu.
Bendrojo lavinimo turinį sudaro šie dalykai:
 dorinis ugdymas (tikyba arba etika);
 lietuvių kalba ir literatūra;
 užsienio kalba (anglų, rusų arba vokiečių kalba);
 matematika;
 socialinis ugdymas (istorija, geografija);
 gamtamokslinis ugdymas ( biologija, fizika, chemija ar integruotas gamtos mokslų kursas);
 kūno kultūra (bendroji kūno kultūra ir pasirinkta sporto šaka: tinklinis, krepšinis);
 profesinio mokymo moduliai, vykdomi I-e ir/arba II kurse.
*** – Mokinys bendruosius ar išplėstinius dalyko kursus renkasi savo nuožiūra įvertindamas konsultantų rekomendacijas. Išplėstinį
dalyko kursą rekomenduojama rinktis, jei dalyko metinis įvertinimas ne mažesnis nei 7.
Bendras savaitinių pamokų skaičius neturi viršyti 34 savaitinių pamokų ir neturi būti mažesnis nei 30 val. kartu su profesinio
mokymo modulių valandomis. Minimalus privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų skaičius – 8, jų pakanka brandos
atestatui gauti. Dalykų moduliai ir projektinė veikla neįskaičiuojami į privalomą bendrojo ugdymo dalykų skaičių.
Dalis valandų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skiriama mokinių žinių spragoms likviduoti, pasiruošti brandos
egzaminams.
Mokinys turi teisę centro nustatyta tvarka pakeisti pasirinktą mokomąjį dalyką, jo programos kursą ar dalyko modulį, išskyrus
privalomus dalykus, profesinio mokymo modulius.

_____________________
Mokinio parašas

_______________________

Vardas, Pavardė

Grupės vadovas

______________________

Pasirinkimas suderintas
Metodininkas
2021-__-____

______________________

Vardas, Pavardė, parašas

Vardas, Pavardė, parašas
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Ugdymo plano 2021-2022
mokslo metams
5 priedas
ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
___________________________________SKYRIUS
INDIVIDUALUS SUP TURINČIO MOKINIO UGDYMO PLANAS Nr._____
2021/2022 m. m.
Mokinio vardas, pavardė:
Grupė:
VGK/PPT vertinimo išvada:
SUP lygis:
Rekomenduota pagalba:
Plano įgyvendinimo trukmė:
Pagalbos teikėjų susitikimų periodiškumas pagalbos priemonių planavimui, rezultatams aptarti:
rugsėjis, sausis, birželis.
1. Ugdymo programa:
 BENDROJO ugdymo programa
 PRITAIKYTA bendroji ugdymo programa
1. Lietuvių kalba ir literatūra
2. Užsienio kalba (anglų)
3. Užsienio kalba (vokiečių)
4. Užsienio kalba (rusų)
5. Matematika
6. Informacinės technologijos
7. Istorija
8. Geografija
9. Biologija
10. Chemija
11. Fizika
 INDIVIDUALIZUOTA ugdymo programa
 PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA, skirta asmenims turintiems specialiųjų
ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo
2. Dalykams skirtų ugdymo valandų skaičiaus keitimas (mažinimas, didinimas)
Pvz.: Nekeičiamas (ugdymas vyksta pagal ____ kl. ugdymo planą ir Mano dienyne
fiksuotą pamokų tvarkaraštį)
3. Švietimo pagalbos planas
Mokymosi sunkumų priežasčių apibūdinimas (pildoma mokslo metų eigoje, sudarant planą
ir vykdant rezultatų aptarimus):
Per sunki ugdymo programa;
Žemi gebėjimai;
Turi spragų iš žemesnių klasių
kurso;
Neatlieka namų darbų užduočių;
Neturi reikiamų priemonių;
Nedirba klasėje

Kita (įrašyti)

Silpna mokymosi motyvacija;
Neišlaiko dėmesio;
Nemoka planuoti veiklos;
Greitai išsenka, pavargsta;
Dėmesio siekia netinkamu
elgesiu;
Nelanko konsultacijų;

Praleidžia daug pamokų dėl
ligos;
Praleidžia daug pamokų be
paaiškinamos priežasties;
Pedagoginis šeimos apleistumas;
Psichologinis
diskomfortas
klasėje, šeimoje.

Tikslas(ai) plano įgyvendinimo laikotarpiui (pildo visi specialistai teikiantys pagalbą):

Teikiama pagalba:
Rezultato įvertinimas,
refleksija

Siektinas rezultatas (atsakomybė)

Periodiškumas,
laikas

Pasirinkti tinkantį
atsakymą:
-1 mažiau nei tikėtasi
-2 reikšmingai mažiau nei
tikėtasi
0 kaip tikėtasi
1 daugiau nei tikėtasi
2 reikšmingai daugiau nei
tikėtasi

sausis

birželis

Mokinys
Grupės
vadovas
Specialusis
pedagogas
Socialinis
pedagogas
Psichologas
Mokytojo
padėjėjas
Bendrabučio
auklėtojas
Bendradarbiauti su mokytojais,
Tėvai
(globėjai/rūpin švietimo pagalbos specialistais,
tojai)
grupės vadovu ir laiku reaguoti į jų
pasiūlymus ir pastabas.
4. Su mokinio individualiu ugdymo planu tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami
informaciniu pranešimu Mano dienyne.
5. Pridedami dokumentai:
 Šiaulių profesinio rengimo siūlomas/mokinio pasirinktas individualus ugdymo planas
I-II kursui ( III- IV gimnazijos klasei).
 Parengtos pritaikytos ar individualizuotos dalykų ugdymo programos.
 Pritaikytų ar individualizuotų programų pusmečių mokymosi pasiekimų vertinimai.
SUDERINTA:
VGK posėdyje ( 202__-__-__ protokolas Nr. )
Koordinuojantis asmuo: ..................................................................
(vardas, pavardė, parašas)

Ugdymo plano 2021-2022
mokslo metams
6 priedas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA
ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
_________________________ SKYRIUS
TVIRTINU
Skyriaus vedėjas
Vardas Pavardė
20___-__-___

INDIVIDUALUS MOKYMO PLANAS, MOKANTIS PAMEISTRYSTĖS PROFESINIO
MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMA
___________________________________________ programa

Kvalifikaciją sudarančioms
kompetencijoms įgyti skirti
moduliai
Mokymo įstaigoje - 30 proc. formaliojo profesinio mokymo laiko/Įmonėje - 70 proc. formaliojo profesinio mokymo laiko
darbo vietoje
Baigiamasis modulis
Iš viso valandų profesinio
mokymo programai

Mokinys
___________________________________
(Vardas, Pavardė, parašas,
Data)

SUDERINTA
___________________ Sektoriaus
vadovas
(Sektorinio praktinio mokymo centro
vadovas)

SUDERINTA

__________________________________

_____________(Įmonės
pavadinimas)
Direktorius____________________
_____________________________

(Vardas, Pavardė, parašas, Data)

(Vardas, Pavardė, parašas, Data)

Iš viso

II
kursas

I pusmetis __
sav.

II pusmetis __
sav.

Savarankiškas darbas

Įvadas į darbo rinką

Praktinis mokymas

Valandų paskirstymas
I
kursas

Teorinis mokymas

Kontaktinių val.

Užsiėmimų trukmė

Viso val.

Modulių pavadinimai

Kreditų skaičius

Kodas ir suteikiama kvalifikacija:
______________________________
Bazinis išsilavinimas: ______________
Programos trukmė: _________________
Grupės šifras, Vardas Pavardė: ________________________

Ugdymo plano 2021-2022
mokslo metams
7 priedas
ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
_________________________ SKYRIUS
TVIRTINU
Skyriaus vedėjas
Vardas Pavardė
20___-__-___

INDIVIDUALUS MOKYMO PLANAS MOKYMOSI SKIRTUMAMS LIKVIDUOTI 2021/2021
M.M. PAVIENIAMS MOKINIAMS, PRIIMAMIEMS Į LAISVAS VIETAS IR ĮRAŠOMIEMS Į
ANKSČIAU SUDARYTAS MOKINIŲ GRUPES
___________________________________________ programa
Kodas ir suteikiama kvalifikacija:
______________________________
Bazinis išsilavinimas: ______________
Programos trukmė: _________________
Grupės šifras, Vardas Pavardė: ________________________

Iš viso

II
kursas

I pusmetis __ sav.

I
kursas

II pusmetis __ sav.

Savarankiškas darbas

Įvadas į darbo rinką

Praktinis mokymas

Teorinis mokymas

Kontaktinių val.

Užsiėmimų trukmė

Viso val.

Modulių pavadinimai

Kreditų skaičius

Valandų paskirstymas

Kvalifikaciją sudarančioms
kompetencijoms įgyti skirti
moduliai

Baigiamasis modulis
Iš viso valandų
profesinio mokymo
programai
Mokinys
___________________________________

(Vardas, Pavardė, parašas,
Data)

SUDERINTA
___________________ Sektoriaus
vadovas
(Sektorinio praktinio mokymo centro
vadovas)
_________________________________
___
(Vardas, Pavardė, parašas, Data)
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__________________________________ MODULINĖS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS
(kodas ________________)
BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO INTEGRAVIMAS Į MODULIUS
_____________________ (grupės šifras)

Profesinio mokymo moduliai
1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai

1.1

2.

2.1.
3. Bendrieji moduliai

3.1. Saugus elgesys ekstremaliose
situacijose

Kitos bendrosios kompetencijos

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos
kompetencija

Verslumo kompetencija

Pilietiškumo kompetencija

Asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis
kompetencija

Skaitmeninė kompetencija

Matematinė kompetencija ir gamtos mokslų,
technologijų ir inžinerijos kompetencija

Daugiakalbystės kompetencija

Moduliai

Valandų skaičius

Bendrosioms kompetencijoms
ugdyti skiriamos valandos

Raštingumo kompetencija

TVIRTINU
Skyriaus vedėjas
_______________
2021-09-01

3.2. Sąmoningas fizinio aktyvumo
reguliavimas
3.3. Darbuotojų sauga ir sveikata
4. Baigiamasis modulis
4.1. Įvadas į darbo rinką
Pastaba. Jei bendrųjų gebėjimų modulių temose moko tas pats profesijos mokytojas, pakanka
pažymėti x, jei valandos tarifikuojamos mokytojui specialistui - rašomas valandų skaičius.

Sektoriaus vadovas (Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas)

Ugdymo plano 2021-2022
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ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO
____________________________SKYRIUS

TVIRTINU
Skyriaus vedėjas
_______________

MOKINIO, BESIMOKANČIO PAMEISTRYSTĖS FORMA,
MOKOMŲJŲ MODULIŲ ATSISKAITYMO INDIVIDUALUS GRAFIKAS
20___-___-___
Šiauliai
Mokinio pavardė, vardas, grupės šifras ________________________________________
Pameistrystės mokymo formos taikymo pradžia_20___-___-___
Modulio pavadinimas

Atsiskaitymo
datos

Pažymiai
(skaitmenimis ir
žodžiais)

Mokytojo vardas
ir pavardė

Mokytojo
parašas

T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*
T/Pr.*

*Reikalingą pabraukti.

Sektorinio centro/sektoriaus vadovas

_________

Vardenis Pavardenis
(parašas)

Grupės vadovas (-ė)
______________________
(parašas)
________________________________
(vardas ir pavardė)

