
 

 

KONSULTAVIMO, SUDARANT MOKINIO INDIVIDUALŲ UGDYMO PLANĄ, 

 TVARKA 

 

1. Siekiant padėti vidurinio ugdymo programą pasirinkusiems mokiniams priimti motyvuotą 

sprendimą dėl dalykų/kursų pasirinkimo mokykloje atliekamos šios veiklos: 

Lapkričio – gruodžio mėn.: 

Vidurinio ugdymo programos aprašo, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinėje mokykloje tvarkos sklaida 10 klasės mokiniams. Vykdo 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

11 klasės mokinių adaptacijos, mokantis pagal vidurinio ugdymo programą, tyrimas. Vykdo 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasės vadovas – klasės valandėlių, 

individualių pokalbių metu. 

12 klasės mokinių poreikių užtikrinimo tyrimas. Vykdo mokyklos profesinio informavimo 

ir karjeros paslaugų teikimo darbo grupė. 

 

Sausio – vasario mėn.: 

Vidurinio ugdymo programos aprašo, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinėje mokykloje tvarkos sklaida 10 klasės mokiniams ir jų 

tėvams. Vykdo klasės vadovas mokinių tėvų susirinkimų metu. 

Individualios konsultacijos 11-12 klasių mokiniams individualių ugdymo planų korekcijos 

klausimais. Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasių vadovai – 

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 vadovas mokinių klasės 

valandėlių metu, klasės tėvų susirinkimų metu. 

 

Kovo mėn.: 

Vidurinio ugdymo programos aprašo, Vidurinio ugdymo programos aprašo įgyvendinimo 

Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinėje mokykloje tvarkos sklaida 10 klasės mokiniams ir jų 

tėvams. Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir klasės vadovas mokinių klasės valandėlių metu, 

klasės tėvų susirinkimų metu. 

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

nustatymas. Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasės vadovas – 

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

 

Balandžio – gegužės mėn.: 

10 klasių mokinių individualių ugdymo planų sudarymas. Vykdo direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui individualių konsultacijų metu, klasės vadovas – klasės valandėlių, individualių pokalbių metu. 

11 klasės mokinių poreikių užtikrinimo analizė. Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

individualių konsultacijų metu, klasės vadovas – klasės valandėlių, individualių pokalbių metu. 

Individualios konsultacijos 11 klasės mokiniams individualių ugdymo planų korekcijos 

klausimais. Vykdo direktoriaus pavaduotoja ugdymui individualių konsultacijų metu, klasės vadovas – 

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

Vidurinio ugdymo programos 

įgyvendinimo Medininkų šv. 

Kazimiero vidurinėje mokykloje 

tvarkos aprašo Priedas Nr. 2 

 



 

Gegužės-birželio mėn. 

Vidurinio ugdymo programos ugdymo plano sudarymas. Vykdo direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, klasės vadovas, mokyklos ugdymo plano sudarymo darbo grupė.  

Individualaus ugdymo plano sudarymo ir korekcijos klausimais 10-12 klasių mokinius 

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

profesinio informavimo ir karjeros paslaugų teikimo darbo grupė ir klasių vadovai.  
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