2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų
bendrųjų ugdymo planų
2 priedas
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMAS KARTU SU FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokykla, planuodama įgyvendinti pagrindinio ugdymo programos dalį ar vidurinio
ugdymo programą kartu su formaliojo profesinio mokymo programa, formuodama ugdymo turinį,
planuodama ugdymo sričių dalykų intensyvinimą, integravimą, ugdymo proceso vykdymo
organizavimą, rengia mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planą.
2. Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planas rengiamas, vadovaujantis bendraisiais
atitinkamų metų ugdymo planais ir bendraisiais profesinio mokymo planais.
3. Pagrindinio ar vidurinio ugdymo organizavimas derinamas su atitinkamos profesinio
mokymo programos įgyvendinimu. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos technologijų dalykas
keičiamas profesinio mokymo programos dalykais ar iš modulių sudarytos profesinio mokymo
programos (toliau – modulinė programa) moduliu(-iais).
4. Mokiniams, neturintiems 16 metų, mokykla privalo užtikrinti mokymosi tęstinumą pagal
pagrindinio ugdymo programą.
5. Jei dėl mažo mokinių, kurie mokėsi skirtingos užsienio kalbos (vokiečių, prancūzų),
skaičiaus arba dėl skirtingo pavienių mokinių kalbos mokėjimo lygio negalima suformuoti grupės,
mokymas organizuojamas savarankišku arba nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio
mokymosi forma) arba bendradarbiaujama su kita mokykla, galinčia užtikrinti užsienio kalbos
programos tęstinumą. Užsienio kalbos mokymą organizuojant savarankišku ir nuotoliniu būdu,
individualioms konsultacijoms gali būti skiriama iki 15 procentų šio priedo 8 ir 13 punktuose užsienio
kalbai mokyti skiriamų pamokų.
6. Mokykla, neviršydama jai skiriamų lėšų ir neviršydama mokiniams leistino mokinio
krūvio, gali nustatyti kitokį profesinio mokymo programos valandų paskirstymą tarp I–III kursų.
7. Mokykla, suderinusi su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija arba dalyvių
susirinkimu (savininku) mokinių atostogų datas, nurodytas bendruosiuose ugdymo planuose, gali jas
keisti.
II SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS KARTU SU FORMALIOJO
PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
8. Pagrindinio ugdymo programos daliai (II gimnazijos klasė) ir kartu įgyvendinamai profesinio
mokymo programai skiriama valandų:

Ugdymo sritys / Dalykai

Profesinis mokymas

Valandų skaičius
I–II kursuose

Valandų
skaičius
III kurse

Valandų
skaičius
I–III
kursuose

2
Profesinio mokymo programoms
Teorinis ir praktinis mokymas
Praktikai realioje darbo vietoje arba sektoriniame
centre
Bendrieji profesinio mokymo dalykai

1502
600

Civilinė sauga
Ekonomikos ir verslo pagrindai

600
338

20

20

(I kurse):
ne mažiau kaip 37

80

Estetika

20

Profesijos informacinės technologijos

70

Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba

40

Kūno kultūra
Iš viso valandų profesinio mokymo dalykams

Bendrasis ugdymas

(II kurse)
111****

60****

1235

1268

2503

Valandų
skaičius
III kurse

Valandų
skaičius
I–III
kursuose

Valandų
per savaitę
skaičius

Valandų skaičius
mokslo metais

1

37

5; 4
4
3
2

168
148
111
74

4; 3
1

131
37

1; 2
2
2

54
74
74

2
1
1***
1; 2

74
37
37***
54

171

Ugdymo sritys / Dalykai

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)*
Užsienio kalba (1-oji)
Užsienio kalba (2-oji)**
Matematika ir informacinės
technologijos
Matematika
Informacinės technologijos
Gamtamokslinis ugdymas
Biologija
Fizika
Chemija
Socialinis ugdymas
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Ekonomika ir verslumas***
Geografija
Meninis ugdymas
Dailė
Muzika
Kūno kultūra, žmogaus sauga
Kūno kultūra
Žmogaus sauga***
Iš viso valandų bendrojo ugdymo dalykams
mokslo metais

1
1

37
37

3****

111

0,25***
30;32*

9***
1110/1184*

1110/1184*
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Iš viso valandų profesinio mokymo ir bendrojo
ugdymo dalykams ir programoms
Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui per
savaitę
Socialinė-pilietinė veikla
Pažintinė ir kultūrinė veikla

2345
2419*

1268

3613
3687*

34
36*
10
Nuo 30 iki 60 val. grupei per
mokslo metus

Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti ir 9
245
245
klasės, I gimnazijos klasės dalykų programos
210*
210*
patenkinamam pasiekimų lygiui
Neformalusis vaikų švietimas
120
Pastabos:
*grupėms tautinių mažumų kalba;
**išskyrus grupes tautinių mažumų kalba;
***integruojama į kito dalyko turinį;
**** Viena savaitinė kūno kultūros pamoka gali būti įskaitoma mokiniams, kurie dalyvauja kitose fizinio aktyvumo veiklose ar yra sporto renginių
dalyviai.

9. Pagrindinio ugdymo programos ekonomikos ir verslumo dalyko programa integruojama į
profesinio mokymo programos ekonomikos ir verslo pagrindų dalyko turinį. Pagrindinio ugdymo dienyne
dalykui „Ekonomika ir verslumas“ skiriamoje vietoje įrašoma, kad ši programa integruota į profesinio
mokymo programos dalyko turinį ir nurodomas valandų skaičius.
10. Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į profesinio mokymo programos civilinės
saugos dalyko turinį, pirmame kurse tam skiriamos ne mažiau kaip 9 pamokos. Pagrindinio ugdymo
dienyne dalykui „Žmogaus sauga“ skiriamoje vietoje įrašoma, kad žmogaus saugos bendroji programa (9
valandos) integruota į profesinio mokymo programos civilinės saugos dalyko turinį.
11. Bendrųjų profesinio mokymo programų dalykų – profesijos informacinių technologijų,
lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos, estetikos – rekomenduojama mokyti antraisiais ir (arba)
trečiaisiais mokslo metais.
12. Mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti numatytos pamokos gali būti skiriamos mokyti
dalykų, kurių po pirmųjų metų mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokiniai
nebuvo pasiekę patenkinamo pasiekimų lygio.
III SKYRIUS
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS KARTU
SU FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
13. Vidurinio ugdymo programai ir kartu įgyvendinamai profesinio mokymo programai skiriamas
valandų skaičius ir rekomenduojamas valandų paskirstymas programai įgyvendinti per mokslo metus:
13.1. Profesinio mokymo programoms (išskyrus modulines profesinio mokymo programas)
2019–2020 mokslo metais / 2020–2021 mokslo metais mokslo metais:

Dalykai

Profesinis mokymas

Valandų skaičius per dvejus metus

Valandų
skaičius
III kurse

Iš viso
valandų I–III
kursuose

-
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Profesinio mokymo programoms (išskyrus
modulines profesinio mokymo programas)
Teorinis ir praktinis mokymas
Praktika
Bendrieji profesinio mokymo dalykai
Ekonomikos ir verslo pagrindai*
Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba*
Civilinė sauga
Profesijos informacinės technologijos*
Kūno kultūra arba kūno formavimas

2155
1555
600
230
100

600
34*
20

Iš viso valandų profesinio mokymo dalykams

897

Neformalusis vaikų švietimas

60**

20
70
60

1508

2405

220

Pastabos:
*integruojama į kito dalyko turinį arba mokoma kaip savarankiško dalyko ar modulio;
**viena savaitinė kūno kultūros pamoka gali būti įskaitoma mokiniams, kurie dalyvauja kitose fizinio aktyvumo
veiklose ar yra sporto renginių dalyviai.

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

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

13.2. Modulinėms profesinio mokymo programoms:

1320

1980

2420

1210
(55 kreditai)
22
(1 kreditas)

1760
(80 kreditų)
44
(2 kreditai)

2200
(100 kreditų)
44
(2 kreditai)

22
(1 kreditas)

22
(1 kreditas)

22
(1 kreditas)

1.3. Fizinio aktyvumo reguliavimas
(Kūno kultūra)

22
(1 kreditas)

110
(5 kreditai)

110
(5 kreditai)

1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata

44
(2 kreditai)

44
(2 kreditai)

990
(45 kreditai)

1320
(60 kreditų)

110
(5 kreditai)
110
(5 kreditai)

220
(10 kreditų)
220
(10 kreditų)

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

(7 kreditai)

(8 kreditai)

(10 kreditų)

1.1. Įvadas į profesiją
1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
(Civilinė sauga)

1.5. Kvalifikaciją sudarančioms
kompetencijoms įgyti skirti moduliai
1.6. Įvadas į darbo rinką (mokymasis darbo
vietoje)
2.Pasirenkamoji programos dalis
3. Neformalus švietimas

13.3. Vidurinio ugdymo programai:
Ugdymo sritys / Dalykai

Dorinis ugdymas
Tikyba
Etika
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra

Bendrojo ugdymo
turiniui
įgyvendinti
(I–II kursuose)

Valandų skaičius per dvejus
metus kursui / kalbos mokėjimo
lygiui
2019–2020 mokslo metais ir
2020–2021 mokslo metais

Skiriamas
valandų
skaičius
III kurse

Iš viso
valandų I–
III
kursuose

2
70
70
8

280

350
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Lietuvių kalba ir literatūra** (taip pat kurčiųjų
ir neprigirdinčiųjų grupėms)
Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų,
vokiečių)**
Gestų kalba (kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
grupėms)
Užsienio kalbos

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
Teatras
Šokis
Menų pažinimas
Kompiuterinės muzikos technologijos
Grafinis dizainas
Fotografija
Filmų kūrimas
Kūno kultūra arba kūno formavimas
Bendroji kūno kultūra
Pasirinkta sporto šaka arba kūno formavimas
Žmogaus sauga*
Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai
Projektinė veikla / Brandos darbas
Privalomieji bendrojo ugdymo dalykai

Mokinio pasirinktas mokymo turinys

11

385

455

8

280

350

2

140

6
5**
4

6

Kursas,
orientuotas į
B1 mokėjimo
lygį
210
177

Kursas,
orientuotas į B2
mokėjimo lygį
210
177

140
140
140
210
70

210
210

140
140
140
140

210
245
210

140
140
140
140
140
140
140
140
140

210
210
210
210
210
210
210
210
210

210****
210****

280
280

317
140

4

6

0,5*

18*
18
36 (1260)
44 (1540)**

1260
1540**

207 210
104 105**

Pastabos:
*integruojama į kito dalyko turinį arba mokoma kaip savarankiško dalyko ar modulio;
**grupėms tautinių mažumų kalba;
***mokinys gali rinktis kaip pasirenkamąjį dalyką;
**** Viena savaitinė kūno kultūros pamoka gali būti įskaitoma mokiniams, kurie dalyvauja kitose fizinio
aktyvumo veiklose ar yra sporto renginių dalyviai.

13.4. Iš viso valandų profesinio mokymo programoms ir vidurinio ugdymo dalykams:
Valandų paskirtis

Iš viso valandų profesinio mokymo programos
(išskyrus modulines profesinio mokymo programas)
dalykams ir vidurinio ugdymo dalykams

Valandų skaičius per dvejus metus

2367
2542**

Valandų
skaičius
III kurse

1508

Iš viso
valandų I–
III
kursuose
3875
4050**
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Iš viso valandų 60 kreditų apimties modulinėms
profesinio mokymo programoms ir vidurinio ugdymo
dalykams

Iš viso valandų 90 kreditų apimties modulinėms
profesinio mokymo programoms ir vidurinio ugdymo
dalykams
Iš viso valandų 110 kreditų apimties modulinėms
profesinio mokymo programoms ir vidurinio ugdymo
dalykams

Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius
per savaitę
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

2413
2588**

2413
2588**
2413
2588**

377

1037

1477

2790
2965**

3450
3625**
3890
4065**

32
35**
420

Pastabos:
**grupėms tautinių mažumų kalba.

14. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba gali būti integruojama į lietuvių kalbos ir
literatūros dalyką, profesijos informacinės technologijos ir ekonomikos ir verslo pagrindai – į profesinio
mokymo dalykus. Šis punktas netaikomas įgyvendinant modulines programas.
15. Profesijos informacinės technologijos yra privalomas profesinio mokymo programų
(išskyrus modulines programas) dalykas, išskyrus programas, priskiriamas informacijos ir ryšio
technologijos sričiai, tačiau mokinys, susidarydamas individualų ugdymo planą, gali rinktis ir
informacinių technologijų dalyko kursą pagal vidurinio ugdymo programą. Informacijos ir ryšio
technologijos srities profesinio mokymo programų (išskyrus modulines programas) profesijos
informacinių technologijų dalyko valandos skiriamos profesijai mokyti.
16. Įgyvendinant 110 ir 90 kreditų apimties modulinę programą, fizinio aktyvumo
reguliavimui valandos skiriamos baigiamajame kurse. Visi 60 kreditų apimties ir likę nepanaudoti 110
ir 90 kreditų apimties modulinėse programose fizinio aktyvumo reguliavimui skirti kreditai įskaitomi.
Profesinio mokymo dienyne fizinio aktyvumo reguliavimui skiriamoje vietoje įrašoma „įskaityta“,
nurodomas kreditų skaičius, įrašomas kūno kultūros dalyko valandų, pagal vidurinio ugdymo programą
I ir II kursuose, skaičius. Nepanaudotos fizinio aktyvumo valandos paskirstomos mokyklos nuožiūra
parinktų modulių kontaktinėms valandoms padidinti.
17. Muzikos ir atlikimo meno posričio modulinėse programose kūno kultūra gali būti
integruojama į modulius, jei šioje programoje numatytas mokinio fizinis krūvis yra didesnis nei 3
valandos per savaitę.
18. Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į profesinio mokymo programos,
išskyrus muzikos ir atlikimo meno posričio modulines programas, civilinės saugos dalyko turinį arba į
modulinės programos saugus elgesio ekstremaliose situacijose modulį. Vidurinio ugdymo dienyne
dalykui „Žmogaus sauga“ skiriamoje vietoje įrašoma, kad žmogaus saugos bendroji programa (17
valandų) integruota į profesinio mokymo programos civilinės saugos dalyko turinį arba modulinės
profesinio mokymo programos saugus elgesio ekstremaliose situacijose modulį. Muzikos ir atlikimo
meno posričio modulinių programų civilinės saugos turinys integruojamas į bendrojo ugdymo dalyką
„Žmogaus sauga“.
19. Mokykla į mokinio laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą gali įtraukti ir profesinio mokymo
dalykus ar modulius.
20. Trečiame kurse rudens, žiemos ir pavasario (Velykų) atostogų gali būti neskiriama.
21. Atsižvelgiant į muzikos ir atlikimo meno posričio modulinių programų įgyvendinimo
specifiką, suderinus su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais, įtėviais ar globėjais, mokyklos tarybos
pritarimu pamokos gali vykti šeštadieniais.
______________
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