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VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO  

VILNIAUS R.  MAIŠIAGALOS  KUN.  JUZEFO OBREMBSKIO 

VIDURINĖJE MOKYKLOJE TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vidurinio ugdymo programa Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinėje 

mokykloje įgyvendinama vadovaujantis „Vidurinio ugdymo programos aprašu“, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir  mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392 

redakcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-

475 „Dėl vidurinio ugdymo programos aprašo pakeitimo“),  Vidurinio ugdymo programos aprašo 

įgyvendinimo Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinėje mokykloje tvarka, 

mokyklos ugdymo planu, parengtu, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, tvirtinamais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo 

Obrembskio vidurinėje mokykloje tvarka (toliau – Tvarka) nustato vidurinio ugdymo programos 

įgyvendinimo bendrąsias nuostatas, sandarą, vykdymą bei mokinio individualaus ugdymo plano 

sudarymo principus. 

3. Vidurinio ugdymo programos pagrindas yra ugdymo individualizavimas ir 

diferencijavimas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarant 

galimybes planuoti profesinę karjerą, pasirinkti tolimesnio mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir 

jų kursus. 

4. Vidurinio ugdymo programa sudaroma dvejiems metams. 

 

II. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS SANDARA 
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5. Vidurinio ugdymo programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo 

dalykai. Vidurinio ugdymo dalykų bendrųjų programų turinys pateikiamas skirtingo sudėtingumo 

pasirenkamaisiais dalykų kursais ir moduliais. Įvairių mokymosi poreikių ir polinkių turintiems 

mokiniams sudaromos galimybės rinktis skirtingo sudėtingumo dalykų kursų programas, modulius. 

6. Galimos dvi skirtingos to paties dalyko kurso programos: bendrojo ir išplėstinio; užsienio 

kalbų programa, pateikiama kursais, orientuotais į Europos Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 

kalbos mokėjimo lygius: 

6.1. dalyko bendrojo kurso programa padeda mokiniui toliau plėtoti pagrindinio ugdymo 

programoje įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, nukreiptas į bendrąjį raštingumą; 

6.2. dalyko išplėstinio kurso programa padeda mokiniui toliau plėtoti pagrindinio ugdymo 

programoje įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, reikalingas pasirengti tolesnėms studijoms 

ir būsimai profesinei veiklai; 

6.3. užsienio kalbų kursų programų, orientuotų į A1/A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius, 

reikalavimai atitinka Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse 

nustatytus kiekvieno kalbų mokėjimo lygio reikalavimus ir padeda įvertinti kalbos mokymosi 

pažangą, naudojantis lanksčia, atitinkamomis patirtimis paremta bendrąja kalbų mokėjimo lygių 

sistema. 

7. Vidurinio ugdymo programos privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai, jų 

kursų/kalbos mokėjimo lygių dvejų metų programų apimtis (valandomis) ir savaitinių pamokų 

skaičius pateikiami 1 priede. 

8. Mokinio pageidavimu bendrojo ugdymo dalyko kursui, esant galimybei, gali būti 

skiriama daugiau pamokų, nei pateikiama 1 priede. 

9. Mokiniai mokykloje ugdomi pagal jų individualius ugdymo planus, kuriuos sudaro 

privalomieji bendrojo ugdymo dalykai ir mokinio pasirinktas ugdymo turinys. Mokinių individualūs 

ugdymo planai skiriasi priklausomai nuo mokinio planuojamos tolimesnio mokymosi, studijų ar 

veiklos krypties. Individualaus ugdymo plano forma pateikiama 2 priede (individualaus ugdymo 

plano forma gali keistis, keičiantis mokyklos ugdymo planui). 

10. Individualaus ugdymo plano forma gali būti keičiama mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

III. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

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

privalomas mokinio pamokų skaičius – 31,5 savaitinės pamokos. 

12. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 9 bendrojo ugdymo dalykų. 

Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 
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13. Mokykla mokiniams siūlo: 

13.1. bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų programas (priedas Nr.1); 

13.2. trijų užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) kursus, atitinkančius nustatytus mokinių 

užsienio kalbų mokėjimo lygius; 

13.3. dviejų meninio ugdymo srities dalykų (dailės, muzikos) kursus ir dviejų technologijų 

programos krypčių (taikomojo meno, amatų ir dizaino; turizmo ir mitybos) kursus; 

13.4. pasirenkamųjų dalykų programas (3 priedas) (pasirenkamųjų dalykų programų sąrašas 

gali būti keičiamas, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei mokytojų pasiūlą); 

13.5. pasirenkamųjų dalykų modulių programas (3 priedas) (pasirenkamųjų dalykų modulių 

sąrašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei mokytojų pasiūlą); 

13.6. pasirenkamų sporto šakų - tinklinio, futbolo, krepšinio – programų kursus; 

13.7. ugdymą profesinei karjerai, mokyklos parengtą ugdymo karjerai programą, integruotą į 

mokomųjų dalykų programų turinį; numatomas neformaliojo švietimo veiklas ir klasės auklėtojo 

darbą. 

13 8. programų, nurodytų priede Nr.3, sąrašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius, mokyklos galimybes, kitas aplinkybes. 

14. Mokykla sudaro galimybę mokiniui keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus ar 

pasirenkamuosius dalyko modulius (pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą Vilniaus r. Maišiagalos 

kun. Juzefo Obrembskio vidurinės mokyklos mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo 

programą, bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, 

pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarką), užtikrina mokymosi 

tęstinumą jam pereinant iš vienos mokyklos į kitą. 

15. Vienoje laikinojoje grupėje mokosi tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą 

arba dalyką, dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką pasirinkę mokiniai. Užsienio kalbų ugdymas 

organizuojamas grupėse, kuriose visi arba dauguma mokinių siekia to paties pasirinkto A1/A2, B1 

ar B2 kalbos mokėjimo lygio. Pagal mokyklos galimybes laikinosios grupės sudaromos 

atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, motyvaciją, mokymosi stilius. 

16. Nesusidarius mokinio pasirinkto dalyko laikinajai grupei dėl per mažo mokinių 

skaičiaus, mokinio individualus ugdymo planas koreguojamas atsižvelgiant į mokyklos galimybes ir 

ugdymui skirtas mokinio krepšelio lėšas arba mokiniui skiriamas savarankiško mokymo proceso 

organizavimo būdas.  

16.1. Savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu besimokančių mokinių bendrojo 

kurso pusmečių, metinių įvertinimų apskaita vykdoma Savarankiško mokymosi dienyne. 

16.2. Savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu besimokantis mokiniai lanko 

konsultacijas. Konsultacijos įrašomos pamokų tvarkaraštyje. Savarankiško mokymo proceso 
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organizavimo būdu besimokančių mokinių konsultacijų lankymas, pusmečių, metinių įvertinimų 

apskaita vykdoma Savarankiško mokymosi dienyne. 

17. Meninio ugdymo srities dalykų kursų programas, bendrosios kūno kultūros kursą, 

pasirinktos sporto šakos kursą galima integruoti ir/ar derinti su neformaliuoju švietimu. 

18. Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų 

Bendrąsias programas tvirtina Švietimo ir mokslo ministras. 

19. Kitų technologijų programos krypčių, pasirenkamųjų dalykų, pasirinktų sporto šakų 

kurso programas, dalykų modulių programas, nesant Švietimo ir mokslo ministro patvirtintųjų, 

rengia mokyklos mokytojai atsižvelgdami į mokinių poreikius ir įgyvendinimo galimybes, jas 

tvirtina mokyklos vadovas. 

 

IV. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO PRINCIPAI 

 

20. Mokinio, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, privalomieji bendrojo 

ugdymo dalykai sudaro ne mažiau kaip 60 procentų viso mokinio pamokų laiko, pasirinktas 

ugdymo turinys – pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai, jų kursai, moduliai, kiti pasirenkamieji 

dalykai, specialiuosius ugdymosi poreikius tenkinančios pamokos ir kita – apie 40 procentų viso 

mokinio pamokų laiko. 

21. Mokiniui privalomieji bendrojo ugdymo dalykų kursai: 

21.1. dorinio ugdymo (etikos arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos); 

21.2. lietuvių kalbos ir literatūros; 

21.3. gimtosios (lenkų) kalbos; 

21.4. užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių); 

21.5. matematikos; 

21.6. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno socialinio ugdymo srities dalyko (istorijos, 

geografijos) kurso arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; 

21.7. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno gamtamokslinio ugdymo srities dalyko 

(biologijos, fizikos, chemijos) kurso arba integruoto gamtos mokslų kurso; 

21.8. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno meninio ugdymo srities dalyko (dailės, 

muzikos) kurso arba vieno iš technologijų programos krypčių (taikomojo meno, amatų ir dizaino; 

turizmo ir mitybos) kurso ar integruoto menų ir technologijų kurso; 

21.9. kūno kultūros (bendrosios kūno kultūros arba mokinio pasirinktos sporto šakos – 

tinklinio, futbolo, krepšinio, aerobikos) kurso. 

22. Mokinys dalykų kursų programas renkasi pagal savo poreikius, tačiau bendras savaitinių 

pamokų skaičius neturi viršyti mokiniui nustatyto maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus. 
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23. Mokiniui susidaryti individualų ugdymo planą padeda mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, specialistas, atsakingas už profesinio orientavimo veiklos koordinavimą 

mokykloje, mokyklos psichologas, klasės auklėtojai, socialinis pedagogas, dalykų mokytojai, 

remdamiesi surinkta informacija apie mokinio stiprybes, polinkius, mokymosi pasiekimus, 

mokymosi stilių, profesinius siekius. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius taip pat 

konsultuoja ir Vaiko gerovės komisija. Mokinių ir jų tėvų konsultavimas vykdomas mokykloje 

nustatyta tvarka (4 priedas). 

_____________________ 

 

 

 

Parengė  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Ana Mangevičienė                             
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1 priedas 

 

MOKYKLOS SIŪLOMI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKAI, 

JŲ KURSAI/KALBOS MOKĖJIMO LYGIAI, SKIRIAMŲ PAMOKŲ 

SKAIČIUS PER DVEJUS METUS IR PAMOKŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ 

 

Ugdymo sritys, dalykai 

Minimalus 

pamokų 

skaičius 

privalomam 

turiniui 

Bendrasis 

kursas/kalbos 

mokėjimo 

lygis 

Išplėstinis 

kursas/kalbos 

mokėjimo 

lygis 

Dorinis ugdymas (privalomas vienas dalykas): 2   

Tikyba  1/1 - 

Etika  1/1 - 

Kalbos (antra užsienio kalba neprivaloma):    

Lietuvių kalba ir literatūra 11 5/6 6/7 

Gimtoji kalba (lenkų) 8 4/4 5/5 

Užsienio kalba (...) 6 3/3 3/3 

Užsienio kalba (...)  3/3 3/3 

Socialinis ugdymas (privalomas vienas dalykas): 4   

Istorija  2/2 3/3 

Geografija  2/2 3/3 

Matematika (privaloma) 6 3/3 5/4 

Informacinės technologijos (neprivaloma)  1/1 2/2 

Gamtamokslinis ugdymas (privalomas vienas dalykas): 4   

Biologija  2/2 3/3 

Fizika  2/2 3/4 

Chemija  2/2 3/3 

Menai ir technologijos (privalomas vienas dalykas): 4   

Dailė  2/2 3/3 

Muzika  2/2 3/3 

Turizmas ir mityba  2/2 3/3 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas  2/2 3/3 

Kūno kultūra (privalomas vienas dalykas): 4-6   

Bendroji kūno kultūra  2/2 3/3 

Tinklinis  2/2  

Krepšinis  2/2  

Futbolas  2/2  

Žmogaus sauga* 0,5 0,5 0,5 

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai    

Projektinė veikla    

Mokinio pasirinktas mokymo turinys  Iki 22 Iki 22 

Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per 

savaitę 
31,5  pamokos per savaitę 

Maksimalus mokinio pamokų skaičius 35 pamokos per savaitę 

 

* - integuojama į  kūno kultūros pamokas. 
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2 priedas 
 

VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS KUN. JUZEFO OBREMBSKIO VIDURINĖ MOKYKLA 
 

11-12 klasės mokinio (ės)_____________________________________________ 

 

Individualus ugdymo (si) planas 

2013-2014, m. m,  2014-2015 m. m. 

 

Dalykai 

 

privalomas sav. val.  skaičius  

per 2 metus 

Pasirinkti dalykai ir val. 

skaičius  per 2 metus 

Pastabos 

Bendrasis 

kursas/kalbos 

mokėjimo lygis 

Išplėstinis 

kursas/kalbos 

mokėjimo lygis 

11kl 12kl.  

Dorinis ugdymas     Privaloma 

pasirinkti 1 

dalyką 
Tikyba 2B -   

Etika 2B -   

Lenkų (gimtoji) kalba 8B 10A   Privaloma 

Lietuvių kalba ir literatūra 11B 13A   Privaloma 

Užsienio kalba  (anglų) 6 6   Privaloma 

pasirinkti 1 dal                            (vokiečių) 6 6   

Užsienio kalba (rusų) 6 6    

Socialinis ugdymas     Privaloma 

pasirinkti 1 

dalyką 
Istorija 4B 6A   

Geografija 4B 6A   

Integruotas socialinių mokslų k. 4B -   

Matematika 6B 9A   Privaloma 

Gamtamokslinis ugdymas     Privaloma 

pasirinkti 1 

dalyką 
Biologija 4B 6A   

Fizika 4B 7A   

Chemija 4B 6A   

Integruotas gamtos mokslų k. 4B -   

Menai ir technologijos     Privaloma 

pasirinkti 1 

dalyką 
Dailė 4B 6A   

Muzika 4B 6A   

Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas 

4B 6A   

Turizmas ir mityba 4B 6A   

Kūno kultūra     Privaloma 

pasirinkti 1 

dalyką 
Bendroji kūno kultūra 4B 6A   

Tinklinis 4B -   

Futbolas 4B -   

Krepšinis 4B -   

Pasirenkamieji dalykai      

Informacinės technologijos 2B 4A    

Ekonomika ir verslumas 4 -    

Kompiuterinė kūryba 2 -    

Braižyba 2 -    

Visuotinė literatūra 2 -    

Profesinės karjeros planavimas      

Dalykų moduliai      

Struktūrinis programavimas 2     

Tinklalapio kūrimas 2 -    

Publicistikos žanrai; tekstų analizė ir 

kūrimas (lenkų kalba) 

1 -    
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Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba 

(Lietuvių kalba ir literatūra)  

     

Get ready for B2 examination (anglų 

kalba) 

1 -    

Kalbėjimo ir klausymo įgūdžių 

tobulinimas (B1) (anglų kalba) 

1     

Piliečiai ir visuomenė  (istorija)                                                                                        2 -    

Matematikos rinktinių skyrių 

kartojimo uždaviniai          

1 -    

Biologija lentelėse ir schemose 1 -    

Fizikos užduočių sprendimas 1 -    

                                         Iš viso:      

Neformalusis švietimas      

Krepšinis (bern.)      

Krepšinis (merg.)      

Mokyklos tinklalapis      

Jaunasis žurnalistas      

Vokalinis ansamblis „Credo“      

Prezentacijos būrelis      

Choras “Legenda“      

Pasikalbėkime rusiškai      

      

 

 

 

 

Papildomi paaiškinimai: 

 

1. Mokinys per dvejus metus privalo mokytis ne mažiau kaip 9  skirtingų dalykų. Moduliai į 

dalykų skaičių neįskaičiuojami. 

2. Minimalus savaitinių pamokų skaičius -31,5 , maksimalus -35 pamokos. 

3. Mokinys bendruosius ir išplėstinius kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau bendras savaitinių 

pamokų skaičius neturi viršyti maksimalaus (35) savaitinių pamokų skaičiaus. 

 
         

Mokinys                     

 (parašas)  (vardas ir  pavardė) 
                                                  

                                                                                                           

  

Klasės auklėtojas                                          

 (parašas)  (vardas ir  pavardė) 
 

 

 

Tėvai (globėjai)    

 (parašas)  (vardas ir  pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

3 priedas 

11-12  KLASIŲ MOKINIAMS SIŪLOMI MODULIAI IR PASIRENKAMIEJI DALYKAI, 

TECHNOLOGIJŲ IR KŪNO KULTŪROS SPORTO ŠAKŲ PROGRAMOS                     

2013-2015 METAMS 

 

Dalykas Modulio pavadinimas Klasė 
Apimtis 

val. 
Paskirtis 

Gimtoji kalba (lenkų) 

 
Publicistikos žanrai; tekstų analizė ir kūrimas  11 35 Gebėjimams gilinti 

Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba 11 35 Spragoms kompensuoti 

Matematika  
Matematikos rinktinių skyrių kartojimo 

uždaviniai      
12 34 Spragoms kompensuoti 

Anglų kalba 

Get ready for B2 examination  12 34 Gebėjimams gilinti 

Kalbėjimo ir klausymo įgūdžių tobulinimas 

B1 
11 35 Gebėjimams gilinti 

Istorija  Piliečiai ir visuomenė                                                                                          11-12 69 Gebėjimams gilinti 

Biologija  Biologija lentelėse ir schemose 11 35 Gebėjimams gilinti 

Fizika Fizikos užduočių sprendimas 11 35 Spragoms kompensuoti 

Informacinės technologijos 
Struktūrinis programavimas 11-12 138 Gebėjimams gilinti 

Tinklalapio kūrimas 11-12 138 Gebėjimams gilinti 

Pasirenkamieji dalykai Kursas /  Kalbos mokėjimo lygis 
Klasė 

 

Apimtis 

val. 
Paskirtis 

Informacinės technologijos 
Bendrasis 11-12 69 Naujam turiniui išmokti 

Išplėstinis 11-12 138 Naujam turiniui išmokti 

Rusų kalba B1, B2 11-12 207 Naujam turiniui išmokti 

Vokiečių kalba B1/A1, B2/A2 11-12 207 Naujam turiniui išmokti 

Anglų kalba B1, B2 11-12 207 Naujam turiniui išmokti 

Dailė 
Bendrasis 11-12 138 Naujam turiniui išmokti 

Išplėstinis 11-12 207 Naujam turiniui išmokti 

Muzika 
Bendrasis 11-12 138 Naujam turiniui išmokti 

Išplėstinis 11-12 207 Naujam turiniui išmokti 

Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas 

Bendrasis 11-12 138 Naujam turiniui išmokti 

Išplėstinis 11-12 207 Naujam turiniui išmokti 

Turizmas ir mityba 
Bendrasis 11-12 138 Naujam turiniui išmokti 

Išplėstinis 11-12 207 Naujam turiniui išmokti 

Tinklinis Bendrasis 11-12 138 Naujam turiniui išmokti 

Futbolas Bendrasis 11-12 138 Naujam turiniui išmokti 

Krepšinis Bendrasis 11-12 138 Naujam turiniui išmokti 

Profesinės karjeros 

planavimas 
 11-12 69 Naujam turiniui išmokti 

Ekonomika ir verslumas  11-12 138 Naujam turiniui išmokti 

Kompiuterinė kūryba  11-12 69 Naujam turiniui išmokti 

Braižyba  11-12 69 Naujam turiniui išmokti 

Visuotinė literatūra  11-12 69 Naujam turiniui išmokti 
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4 priedas 

 

KONSULTAVIMO, SUDARANT MOKINIO INDIVIDUALŲ UGDYMO PLANĄ, TVARKA 

 

1. Siekiant padėti vidurinio ugdymo programą pasirinkusiems mokiniams priimti motyvuotą 

sprendimą dėl dalykų/kursų pasirinkimo mokykloje sudaroma Vidurinio ugdymo darbo grupė ir 

Profesinio informavimo darbo grupė, kuri organizuoja mokyklos ugdymo karjerai veiklą, 

padedančią mokiniams planuoti savo karjerą, sudarydama galimybę visiems mokiniams rinktis savo 

gabumus, polinkius ir poreikius atitinkantį mokymosi kelią. 

2. Mokykloje atliekamos šios veiklos: 

Spalio mėn. – lapkričio mėn.: 

Vidurinio ugdymo programos aprašo, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo Vilniaus 

r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinėje mokykloje tvarkos sklaida 10 klasės auklėtojai. 

Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

11 klasių mokinių adaptacijos, mokantis pagal vidurinio ugdymo programą, tyrimas. 

Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių auklėtojai – klasės 

valandėlių, individualių pokalbių metu, mokyklos psichologas – individualių konsultacijų, 

atliekamų tyrimų metu. 

12 klasių mokinių poreikių tenkinimo tyrimas. 

Vykdo mokyklos psichologas. 

Gruodžio mėn. – vasario mėn.: 

Vidurinio ugdymo programos aprašo, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo Vilniaus 

r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinėje mokykloje tvarkos sklaida 10 klasių mokiniams 

ir jų tėvams.  

Vykdo klasių auklėtojai mokinių tėvų susirinkimų metu. 

Individualios konsultacijos 11-12 klasių mokiniams individualių ugdymo planų korekcijos 

klausimais. 

Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių auklėtojai – klasės 

valandėlių, individualių pokalbių metu, dalykų mokytojai – individualių konsultacijų metu. 

12 klasių mokinių ir jų tėvų supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašu. 

Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir klasės auklėtojai mokinių klasės valandėlių metu, 

klasės tėvų susirinkimų metu. 

Kovo mėn.: 

Vidurinio ugdymo programos aprašo, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo Vilniaus 

r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinėje mokykloje tvarkos sklaida 10 klasių mokiniams 

ir jų tėvams. 

Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir klasių auklėtojai mokinių klasės valandėlių metu, 

klasės tėvų susirinkimų metu. 

10 klasių mokinių bendrųjų gebėjimų tyrimas 

Vykdo mokyklos psichologas. 

10 klasių mokinių individualių ugdymo planų projektų sudarymas, poreikių ugdymo turiniui 

nustatymas. 

Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių auklėtojai – klasės 

valandėlių, individualių pokalbių metu, dalykų mokytojai – individualių konsultacijų metu. 

Balandžio mėn. – gegužės mėn. 

10 klasių mokinių individualių ugdymo planų sudarymas. 

Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių auklėtojai – klasės 

valandėlių, individualių pokalbių metu. 

11 klasių mokinių poreikių tenkinimo analizė 



 11 

Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizavimą, individualių konsultacijų metu, klasių 

auklėtojai – klasės valandėlių, individualių pokalbių metu, mokyklos psichologas – individualių 

konsultacijų, atliekamų tyrimų metu. 

Individualios konsultacijos 11 klasių mokiniams individualių ugdymo planų korekcijos klausimais. 

Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių auklėtojai – klasės 

valandėlių, individualių pokalbių metu, dalykų mokytojai – individualių konsultacijų metu. 

12 klasės mokinių supažindinimas su bendruoju priėmimu į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

Vykdo karjeros ugdymui specialistė. 

Gegužės-birželio mėn. – vidurinio ugdymo programos ugdymo plano sudarymas. 

Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasių auklėtojai, mokyklos ugdymo plano sudarymo 

darbo grupė mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka. 

3. Individualaus ugdymo plano sudarymo ir korekcijos klausimais 10 – 12 klasių mokinius nuolat 

konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už vidurinio ugdymo organizavimą, ir 

klasių auklėtojai. 

 

 

 

______________________________________ 
 

 

 

  

 


