
PATVIRTINTA 

Medininkų šv. Kazimiero vidurinės 

mokyklos direktoriaus 

2014 m. rugsėjo 8  d. 

įsakymu Nr. V-169 
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VIDURINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vidurinio ugdymo programa Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero 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. Medininkų šv. Kazimiero 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 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. 

3. Vidurinio ugdymo programa sudaroma dvejiems metams. 

 

II. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

4. 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. 

5. 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: 

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

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

5.2. dalyko išplėstinio kurso programa padeda mokiniui toliau plėtoti pagrindinio 

ugdymo programoje įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, reikalingas pasirengti tolesnėms 

studijoms ir būsimai profesinei veiklai; 

5.3. 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. 

6. 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. 



7. 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.  

 

III. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

8. Mokykla mokiniams siūlo: 

8.1.visų  bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų programas; 

8.2. trijų užsienio kalbų (vokiečio, anglų, rusų) kursus, atitinkančius nustatytus mokinių 

užsienio kalbų mokėjimo lygius; 

8.3. technologijų programos krypties ( turizmo ir mitybos) kursą; 

8.4. pasirenkamųjų dalykų programas (pasirenkamųjų dalykų programų sąrašas gali būti 

keičiamas, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokytojų pasiūlytas dalykų programas); 

8.5. pasirenkamųjų dalykų modulių programas (pasirenkamųjų dalykų modulių sąrašas 

gali būti keičiamas, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir pasiūlytas dalykų programas); 

8.6. bendrąją kūno kultūros programą; 

8.7. ugdymą profesinei karjerai, mokyklos parengtą ugdymo karjerai programą, 

integruotą į mokomųjų dalykų programų turinį; numatomas neformaliojo švietimo veiklas ir klasės 

vadovo darbą. 

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

pasirenkamuosius dalyko modulius (pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą Vilniaus r. Medininkų šv. 

Kazimiero vidurinės mokyklos mokinių dalyko , dalyko kurso, kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo 

dalyko ar pasirenkamojo dalyko ar  modulio keitimo tvarkos aprašą), užtikrina mokymosi tęstinumą 

jam pereinant iš vienos mokyklos į kitą. 

10. 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 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. 

11. 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 organizuojamas savarankiškas mokymas. 

11.1. Savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu besimokantys mokiniai lanko 

konsultacijas.  

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

Bendrąsias programas tvirtina Švietimo ir mokslo ministras. 

                      13. 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 programų įgyvendinimo galimybes, jas 

tvirtina mokyklos vadovas.  

       

           IV. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO PRINCIPAI 

 

14. Mokiniui privalomi bendrojo ugdymo dalykų kursai: 

14.1. dorinio ugdymo (etikos arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos 

tikybos); 

14.2. lietuvių kalbos ir literatūros; 



14.3. gimtosios (lenkų) kalbos; 

14.4. užsienio kalbos (anglų); 

14.5. matematikos; 

14.6. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno socialinio ugdymo srities dalyko 

(istorijos, geografijos) kurso arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; 

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

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

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

muzikos) kurso arba vieno iš technologijų programos krypčių (tekstilės ir aprangos, turizmo ir 

mitybos) kurso ar integruoto menų ir technologijų kurso; 

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

tinklinio, krepšinio, lengvosios atletikos) kurso. 

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

pamokų skaičius per savaitę neturi viršyti 35 pamokų . Minimalus  privalomas mokinio pamokų 

skaičius- 31,5 pamokos per savaitę. 

16. Mokykla sudaro galimybę mokiniui keisti dalykus, dalykų kursus ar 

pasirenkamuosius dalyko modulius pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą, užtikrina 

mokymosį tęstinumą jam pereinant iš vienos mokyklos į kitą . 

17. Mokiniui susidaryti individualų ugdymo planą padeda mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, specialistas, atsakingas už profesinio orientavimo veiklos koordinavimą 

mokykloje, ugdymo karjerai specialistas, klasių vadovai, 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 . 
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