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PATVIRTINTA 

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. liepos 3 d. 

įsakymu Nr.V1-49 
 

 

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO 

RENGIMO IR PLANO KEITIMO TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos (toliau- gimnazijos) individualaus ugdymo plano 

rengimo ir plano keitimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato individualaus ugdymo plano sudarymo ir 

dalykų, dalyko programos kurso keitimo tvarką. Tvarka parengta vadovaujantis Vidurinio ugdymo 
bendrosiomis programomis, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, Mokymosi 

formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2. Sudaro galimybę kiekvienam mokiniui rinktis  savo gebėjimus, polinkius ir poreikius 

atitinkantį mokymosi kelią, padidinti vidurinio ugdymo prieinamumą. 

3. Gimnazija sudaro galimybę mokiniui keisti individualaus ugdymo plano dalykus, 

dalyko programos, laiduoti mokymosi tęstinumą, jam pereinant iš vienos mokyklos į kitą. 

4. Gerinti vidurinio ugdymo kokybę, labiau individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą. 

 

III. INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS  

 

5. Individualus ugdymo planas – kartu su mokiniu sudaromas jo gebėjimams ir mokymosi  

poreikiams pritaikytas mokymosi planas, kuriuo siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo 

galias pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus, ugdyti(s) asmeninę atsakomybę, gebėjimus, 

įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

6. Individualų ugdymo planą rengia kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio 

 ugdymo programą. Individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai, kurių mokosi, kursas ar 

mokėjimo lygis, pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, dalykų skaičius, savaitinis valandų 

skaičius.  
6.1. su vidurinio ugdymo turinio planavimu direktoriaus pavaduotojas ugdymui  

gimnazijos II kl. mokinius supažindina iki balandžio 30 d; 

6.2. mokinys, konsultuojamas klasės auklėtojo ir ugdymo karjerai koordinatoriaus,  

individualų ugdymo planą dvejiems metams pagal gimnazijos pateiktą formą (1,2 priedai) parengia 

iki birželio 1 d., turėdamas galimybę planą koreguoti iki rugpjūčio 31 d.; 

6.3. direktoriaus pavaduotojas ugdymui vidurinio ugdymo programos mokinių  

individualius planus derina du kartus per metus. 

7. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui, kuris mokomas namie. Ugdymo 

 planą per 3 darbo dienas parengia direktoriaus pavaduotojas ugdymui vadovaudamasis mokyklos 

ugdymo planu. 
8. Individualus ugdymo planas sudaromas pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 

 programą besimokančiam mokiniui, baigusiam užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą 

vadovaujantis mokyklos ugdymo planu. 

9. Individualus ugdymo planas rengiamas ir ugdymas pritaikomas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiam mokiniui vadovaujantis mokyklos ugdymo planu. 
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IV. DALYKŲ,  DALYKO PROGRAMOS KURSO AR MODULIO KEITIMAS 

 

10. Mokiniai, norintys mokytis IIIG klasėje, privalomuosius ir pasirenkamuosius 
mokomuosius dalykus, dalyko programas pasirenka iki rugpjūčio 31 dienos. Pakeitimai 

dokumentuojami mokinių prašymuose. Mokomieji dalykai ar dalyko programos  keičiamos 

pusmečių arba mokslo metų pabaigoje. 

11. IVG klasės mokiniai gali keisti dalyko programą ar dalyko modulį tik iki II- ojo 

pusmečio pradžios. 

12. Mokinys, norintis keisti dalyko programą ar modulį, privalo rašyti prašymą 

gimnazijos direktoriui. Savo apsisprendimą keisti individualų ugdymo planą mokiniai gali pateikti 

gimnazijos direktoriui raštu ne vėliau kaip likus vienai savaitei iki I – ojo pusmečio  pabaigos, o II 

– ojo pusmečio pabaigoje - iki mokslo metų pabaigos. 

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, peržiūrėjęs mokinių individualiuosius ugdymo 

planus ir įsitikinęs, kad po  pakeitimų mokinio ugdymo plane nėra mažiau kaip 28 valandos, ne 
mažiau kaip 8  mokomieji dalykai,  informuoja mokinius apie prašymų tenkinimą ir nurodo 

mokytoją, į kurį mokinys turi kreiptis dėl programų skirtumų, konsultacijų, atsiskaitymo būdų ir 

terminų. 

14. Dalyko mokytojas mokiniui nurodo tikslius programų skirtumus ir supažindina su 

pasirenkamo dalyko programa. Mokinys savarankiškai ruošiasi įskaitos laikymui iš to dalyko 

programų skirtumų. 

15.  Žemesnę programą pageidaujančiam rinktis mokiniui įskaitos laikyti nereikia, jei jį 

tenkina gautasis aukštesniosios programos įvertinimas. 

 

V. ĮSKAITŲ VYKDYMAS, INDIVIDUALAUS PLANO KEITIMAS 

 

16. Mokinys, pakeitęs individualų ugdymosi planą, mokomąją medžiagą atsiskaito per du 

 mėnesius I pusmetyje, o antrajame pusmetyje – iki ugdomosios veiklos pabaigos, t.y. iki birželio 

30 dienos.  

17. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, suderinęs su dalyko mokytoju, padeda mokiniui 

koreguoti individualųjį ugdymo planą, sudaro įskaitų laikymo tvarkaraštį ir teikia jį tvirtinti 

mokyklos direktoriui. 

18. Įskaitos užduotis ruošia ir įskaitą vykdo mokinį mokantis mokytojas. 

19. Mokinio įskaitos darbą dalyko mokytojas saugo iki vidurinio ugdymo programos 

baigimo. 

20. Mokiniai, atėję iš kitų mokyklų, dalyką, programą, modulį keisti gali pagal išdėstytus 
punktus. Mokinys iš mokyklos, kurioje mokėsi anksčiau, pristatyto pažymą apie kiekvienų mokslo 

metų visus individualaus ugdymo plano dalykus, jiems skirtų valandų  skaičių.  

 

VI. DIENYNO PILDYMAS 

 

21. Įskaitos įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A  

(išplėstinis), įrašomas po pusmečio ar metinių pažymių.  

 

VII. DALYKO AR MODULIO ATSISAKYMAS 

 
22. Mokinys gali atsisakyti individualaus ugdymosi plano dalyko ar dalyko modulio nuo  

kito pusmečio pradžios, nepažeisdamas vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų (dalykų ir pamokų 

skaičiaus). 

23. Apie apsisprendimą atsisakyti dalyko ar dalyko modulio mokinys informuoja raštu, 

pateikdamas prašymą  mokyklos direktorui ne vėliau kaip likus vienai savaitei iki I-ojo pusmečio 

pabaigos, o II-ojo pusmečio pabaigoje – iki mokslo metų pabaigos. 
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24. IVG  klasės mokiniai gali atsisakyti individualaus ugdymosi plano dalyko ar dalyko 

modulio tik iki II- ojo pusmečio pradžios. 

25. Į brandos atestatą nebaigtas dalykas arba jo kursas nerašomas. 

 

VIII. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA 

 

26. Klasių vadovai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui supažindina (pasirašytinai) IIIG –  

IVG  klasių  mokinius su individualaus ugdymo plano sudarymo,  dalyko programos kurso keitimo 

tvarka. 
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     Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 

      individualaus ugdymo plano rengimo  

     ir plano keitimo tvarkos 

    1 priedas 
 

 

 

.............................................................. 

IIIG   klasės mokinys 

 

 

 

 

Sangrūdos gimnazijos direktoriui 

.................................................... 
 

 

 

PRAŠYMAS 

20.... m. ............................... d.  

Sangrūda 

 

 

Prašau nuo 20... m. rugsėjo 1 d. priimti mane mokytis Jūsų vadovaujamoje gimnazijoje 

pagal vidurinio ugdymo programą.  
Prašau patvirtinti mano vidurinio ugdymo programos individualų planą ........................ 

mokslo metams. 

Prašau kūno kultūros mokomąjį dalyką vertinti pažymiu/įskaityta. 

     (reikiamą žodį pabraukti) 

      

 PRIDEDAMA: 

 1. ................................ m. m. savaitinių pamokų ir kursui (bendram ir išplėstiniam) skirtų 

valandų skaičių lentelė, 2 lapai. 

 2. Mokomųjų dalykų pamokų paskirstymo ............................................ m. m. lentelė, 1 lapas. 

  

 
 

 

                       .................................................... 

                       (Mokinio parašas) 

 

 

 

SUTINKU 

 

........................................................ 
(Vieno iš tėvų vardas, pavardė) 

    

........................................................ 

(Parašas) 

 

........................................................ 

(Data) 
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     Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos 

      individualaus ugdymo plano rengimo  

     ir plano keitimo tvarkos 

    2 priedas 

 

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJA 

 

PATVIRTINTA 

Sangrūdos gimnazijos 

     direktoriaus 20..-..-.. 

įsakymu Nr. U1- 

  

........................................................ ................................................................................ M.M. 

                  (Mokinio vardas, pavardė)  

VIDURINIO UGDYMO INDIVIDUALUS PLANAS 

 

Dalykas Minimalus 
pamokų 
skaičius 

privalomam 
turiniui per 

savaitę 

Mokinio galimi individualaus ugdymo 
plano dalykai ir jiems skiriamos pamokos 

per savaitę per dvejus metus 

Mokinio pasirinkimas ugdymo 

planui 

Bendrasis  Išplėstinis Bendrasis (B) Išplėstinis (A) 

Dorinis ugdymas 2     

Tikyba:  2 -   

Katalikybė ir pasaulio religijos      

Pašaukimai gyvenimui       

Etika:  2 -   

Filosofinė etika      

Etika ir kinas      

Lietuvių kalba ir literatūra 8 8 10   

Užsienio kalbos   B1 B2   

Užsienio kalba (vokiečių k.)  6 6 6   

Užsienio kalba (anglų k.) 6 6 6   

Užsienio kalba (rusų k.) 6 6 6   

Socialinis ugdymas: 4     

Istorija  4 6   

Geografija  4 6   

Matematika 6 6 9   

Informacinės technologijos  2 4   

Gamtamokslinis ugdymas: 4     

Biologija   4 6   

Fizika   4 7   

Chemija   4 6   

Meninis ugdymas ir 

technologijos: 

4     

Dailė   4 6   

Muzika   4 6   

Šokis  4 6   

Technologijos (kryptys):  4 6   

Turizmas ir mityba  4 6   

Statyba ir medžio apdirbimas  4 6   

Tekstilė ir apranga  4 6   

Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas 

 4 6   
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Kūno kultūra 4-6     

Bendroji kūno kultūra  4-6 8   

Pasirinkta sporto šaka:      

Lengvoji atletika  4-6 8   

Tinklinis  4-6 8   

Krepšinis  4-6 8   

Žmogaus sauga (integruota) 0,5 0,5 0,5   

Pasirenkamieji dalykai:       

      

      

Moduliai:      

      

      

Projektinė veikla:       

      

      

Brandos darbas  
 

     

Minimalus mokinio 

privalomų pamokų skaičius 

per savaitę  
 

 

28 pamokos per savaitę  
 

  

Neformalusis vaikų švietimas: 6 val. per dvejus metus  

   

   

Viso ugdymo valandų   

Viso ugdymo dalykų   

 

 

 

Dalykas 11 klasės kursai 12 klasės kursai 

Bendrasis  Išplėstinis Bendrasis  Išplėstinis 

Dorinis ugdymas     

Tikyba     

Etika     

Lietuvių kalba     

Užsienio kalba      

Užsienio kalba (vokiečių k.)      

Užsienio kalba (anglų k.)     

Užsienio kalba (rusų k.)     

Socialinis ugdymas:     

Istorija     

Geografija     

Matematika     

Informacinės technologijos     

Gamtamokslinis ugdymas:     

Biologija      

Fizika      

Chemija      

Menai ir technologijos:     

Dailė      

Muzika      

Šokis     
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Teatras     

Turizmas ir mityba     

Statyba ir medžio apdirbimas     

Tekstilė ir apranga     
Taikomasis menas, amatai ir dizainas     

Kūno kultūra     

Bendroji kūno kultūra     
Pasirinkta sporto šaka:     

Lengvoji atletika     

Tinklinis     

Krepšinis     

Moduliai     
     
     
Pasirenkamieji dalykai     

     

     

Brandos darbas     

Projektinė veikla     

Iš viso valandų   
Neformalusis švietimas     
Žmogaus sauga integruota į gamtamokslinį 

ugdymą 
 

Ugdymas  karjerai (integruotas į klasės valandėles, 

netradicinį ugdymą) 
  

 

............................................................   .................................... 

Mokinio vardas, pavardė    Parašas 

 

 

SUDERINTA 

 

Klasės vadovas 

 

 

 

 

 

 


