2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų
5 priedas
ASMENŲ, KURIEMS LAIKINAI ATIMTA AR APRIBOTA LAISVĖ, UGDYMO
ORGANIZAVIMAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Perauklėjimo ar bausmės atlikimo vietoje ugdymas vykdomas, vadovaujantis Suimtųjų ir
nuteistųjų bendrojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 30 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų bendrojo ugdymo ir
profesinio mokymo organizavimo.
2. Asmenų ugdymas pagal Pagrindinio ugdymo programą ir Vidurinio ugdymo programą
organizuojamas, vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo
mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl
Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Ugdymo
programų aprašas), bendraisiais ugdymo planais.
3. Asmenų mokymas pagal pagrindinio ugdymo programas įgyvendinamas, vadovaujantis,
Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Pagrindinio ugdymo bendrosios
programos). Asmenų mokymas pagal vidurinio ugdymo programas įgyvendinamas, vadovaujantis
Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų
programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos).
4. Suimtųjų ir nuteistųjų asmenų mokymas pagal Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrąsias
programas organizuojamas: sudarant individualų ugdymo planą ir skiriant asmeniui mokymosi
organizavimo būdą, atsižvelgiant į mokyklos galimybes. Mokymas gali būti organizuojamas
grupinio mokymosi forma kasdieniu ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais,
pavienio mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso ar pavienio mokymosi forma savarankišku
mokymo proceso organizavimo būdais.
II SKYRIUS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
6. Vykdant sulaikytų ir įkalintų asmenų mokymą iki 16 metų pagal Pagrindinio ugdymo
programą, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, privaloma mokyti visų
bendrųjų ugdymo planų 124 punkte numatytų dalykų, pagal mokyklos sudarytą individualų planą.
Mokykla, atsižvelgdama į mokymo sąlygas, gali:
6.1. perskirstyti bendrųjų ugdymo planų 124 punkte nustatytą pamokų skaičių tarp dalykų iki
40 procentų, integruoti dalykus, atsižvelgiant į mokinių turimą patirtį.
6.2. keisti iki 25 procentų Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų ir Vidurinio ugdymo
bendrųjų programų turinio pagal mokinių pasiekimus ir mokymosi poreikius turinio aktualumą
konkretiems mokiniams.
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8. Mokykla, vykdanti, įkalintų asmenų iki 16 metų mokymą pagal pagrindinio ugdymo
programą:
8.1. atskiro laikymo (izoliavimo) ir apsaugos reikalavimais mokymą privalo mokyti visų
bendrųjų ugdymo planų 124 punkte numatytų dalykų, pagal mokyklos sudarytą individualų planą,
8.2. laisvės atėmimo vietų ligoninėse mokomiems asmenims iki 16 metų, 5 klasėje – 13
pamokų, 6, 7 klasėse – po 14 pamokų, 8, 9, 10, gimnazijos I–II klasėse – po 15 pamokų, III ir IV
klasėse – po 14 pamokų. Mokykla priima sprendimą, kaip paskirtys numatytą savaitinių pamokų
skaičių visiems dalykams, numatytiems Bendrųjų ugdymo planų 124 punkte;
8.3. uždarytų į drausmės (baudos) izoliatorių (karcerį) arba parkeltų į drausmės grupę ar kamerų
tipo patalpas asmenims iki 16 metų, skiriama iki 15 procentų bendrųjų ugdymo planų 124 punkte
nustatyto pamokų skaičiaus konsultacijoms.
9. Vykdant sulaikytų ir įkalintų asmenų mokymą nuo 16 metų pagal pagrindinio ugdymo
programą, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, pagrindinio ugdymo
programai įgyvendinti skiriama 80 proc. pamokų, numatytų bendrųjų ugdymo planų 124 punkte.
Mokykla priima sprendimą, kokiems dalykams ir kiek skiria pamokų, kad besimokantysis pasiektų
numatytus pasiekimus pagrindinio ugdymo bendrosiose programose.
10. Mokykla, vykdanti asmenų mokymą nuo 16 metų atskiro laikymo (izoliavimo) ir apsaugos
reikalavimais mokymą pagal pagrindinio ugdymo programą skiria 60 proc. pamokų numatytų
bendrųjų planų 124 punkte, numatytas pamokas paskirsto taip, kad padengtų visus privalomus
dalykus ar pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą bendrųjų ugdymo planų 6 priedo 17 punkte
numatytiems mokytis privalomiems dalykams pagal individualų planą skiriama iki 15 procentų
bendrųjų ugdymo planų nustatyto pamokų skaičiaus konsultacijoms.
11. Mokykla, vykdanti suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, priklausomai nuo mokymo
organizavimo būdo, vadovaujasi bendrųjų ugdymo planų 6 priedo 12 ir /ar 13 punktais ir Pagrindinio
ugdymo bendrosiomis programomis.
12. Mokykla, vykdanti suaugusiųjų įkalintų asmenų mokymą, esančių atskiro laikymo
(izoliavimo) ir apsaugos reikalavimais, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiria
60 proc. pamokų, numatytų bendrųjų planų 124 punkte, o suaugusiųjų vidurinio ugdymo programai
– 50 proc. pamokų numatytų bendrųjų ugdymo planų 143 punkte.
13. Mokykla, vykdanti suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, priklausomai nuo mokymo
organizavimo būdo, vadovaujasi bendrųjų ugdymo planų 6 priedo 17 punktu ir Vidurinio ugdymo
bendrosios programomis.
14. Mokykla Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrąsias programas gali įgyvendinti:
14.1. grupinio mokymosi forma kasdieniu ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo
būdu, programoms įgyvendinti skiria pamokų skaičių, numatytą bendrųjų ugdymo planų 124, 143
punktuose;
14.2. pavienio mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu
konsultacijoms grupėje skiriama 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 124,143 punktuose nustatyto
pamokų skaičiaus;
14.3. pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu skiriama
iki 15 procentų bendrųjų ugdymo planų ir 124, 143 punktuose nustatyto pamokų skaičiaus.
15. Asmenims, kurie mokosi grupinio mokymosi forma kasdieniu ar (ir) nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo būdu, jungtinėse klasėse ar laikinosiose grupėse pagal pagrindinio ar vidurinio
ugdymo programas skiriama 80 procentų bendrųjų ugdymo planų 124, 143 punktuose nustatyto
privalomo ugdymo laiko mokiniui per savaitę, išskyrus asmenis iki 16 metų.
16. Asmenims, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, užimtumo programas (ar jų dalį)
galima įskaityti vietoje kai kurių bendrojo ugdymo dalykų programų ar jų dalies. 18 metų ir vyresnis
mokinys, kuris mokosi pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gali
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nesimokyti menų, kūno kultūros, technologijų. Mokiniui, nepasirinkusiam kūno kultūros ar menų ar
technologijų dalykų, pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius kitiems pasirinktiems
dalykams mokytis. Mokykla sudaro sąlygas mokiniui užsiimti savanoriška veikla.
17. Mokyklos, vykdančios pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas kartu
su pagrindinio ugdymo programos antrąja dalimi ar profesinio mokymo programas kartu su vidurinio
ugdymo programa, ir pataisos namai – vykdantys suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo programas laisvės
atėmimo vietose, privalo derinti mokinių individualius ugdymo planus, mokyklų įgyvendinamą
ugdymo turinį ir mokyklų ugdymo planų projektus.
18. Asmenys, kuriems dėl laikinai atimtos ar apribotos laisvės draudžiama mokytis klasėje,
grupėje ir nesant galimybių mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio ar
pavienio mokymosi formomis), mokosi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio
mokymosi forma) konsultacijoms skiriant ne daugiau kaip 15 procentų bendruosiuose ugdymo
planuose tos klasės dalykui nustatyto minimalaus pamokų skaičiaus.
19. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) gali
mokytis suaugę asmenys, kuriems dėl laikinai atimtos ar apribotos laisvės draudžiama mokytis
klasėje, grupėje ir nėra galimybių mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupinio
ar pavienio mokymosi formomis).
20. Nepilnamečiams užsieniečiams, atvykusiems ar grįžusiems gyventi ir dirbti Lietuvos
Respublikoje, nemokantiems lietuvių kalbos ir neįgijusiems pradinio, pagrindinio ar vidurinio
išsilavinimo, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, esantiems tardymo izoliatoriuje, mokytis
lietuvių kalbos ir siekiantiems tęsti mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programas mokyti steigiama
išlyginamoji grupė ir klasė. Šio grupės ar klasės ugdymo planas sudaromas vadovaujanti Bendrųjų
ugdymo planų xx punktu.
21. Nepilnamečiams užsieniečiams, atvykusiems ar grįžusiems gyventi ir dirbti Lietuvos
Respublikoje, nemokantiems lietuvių kalbos ir neįgijusiems pradinio, pagrindinio ar vidurinio
išsilavinimo, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, esantiems pataisos įstaigoje, mokytis lietuvių
kalbos ir siekiantiems tęsti mokymąsi pagal bendrojo ugdymo programas sudaroma išlyginamoji
grupė / klasė, steigiama išlyginamoji grupė ir klasė. Šio grupės ar klasės ugdymo planas sudaromas
vadovaujanti Bendrųjų ugdymo planų xx punktu.
22. Užsieniečiams, vyresniems nei 16 metų, atvykusiems gyventi ir dirbti Lietuvos
Respublikoje, nemokantiems lietuvių kalbos, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, esantiems
tardymo izoliatoriuje ar pataisos įstaigoje, mokytis lietuvių kalbos sudaroma išlyginamoji grupė /
klasė. Šios grupės ar klasės ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų xx
punktu.
_____________________________________

