2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų
2 priedas
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTROSIOS DALIES IR / AR VIDURINIO
UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS KARTU SU FORMALIOJO PROFESINIO
MOKYMO PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Profesinio mokymo įstaiga ar kitas profesinio mokymo teikėjas (toliau kartu – mokykla),
planuodami įgyvendinti pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir / ar vidurinio ugdymo
programą kartu su formaliojo profesinio mokymo programa (toliau kartu – programos), rengia
mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planą, vadovaudamiesi 2021–2022 ir 2022–2023
mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais (toliau
– Bendrieji ugdymo planai) ir 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendraisiais profesinio mokymo
planais (toliau – Profesinio mokymo planai). Mokykla vykdomų programų įgyvendinimo plano
projektą derina ir tvirtina Profesinio mokymo planuose nustatyta tvarka.
2. Mokiniui, neturinčiam 16 metų, mokykla privalo užtikrinti privalomą ir valstybės
garantuojamą ugdymą pagal pagrindinio ugdymo programą.
3. Jeigu dėl mažo mokinių skaičiaus arba dėl skirtingo mokinių užsienio kalbos mokėjimo lygio
negalima sudaryti laikinosios grupės, mokykla privalo užtikrinti tos užsienio kalbos mokymosi
tęstinumą, ugdymą organizuodama savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu
(pavienio mokymosi forma) arba pasitelkdama kitos mokyklos paslaugas. Kai užsienio kalbos
mokymas organizuojamas savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu,
individualioms konsultacijoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų šio priedo 5 ir 8
punktuose nurodyto užsienio kalbai mokyti skiriamų valandų skaičiaus.
4. Mokinių mokymosi krūvis per savaitę paskirstomas proporcingai vadovaujantis Lietuvos
higienos norma HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti
formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
(toliau – Higienos norma). Mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.
II SKYRIUS
PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTROSIOS DALIES ĮGYVENDINIMAS
KARTU SU FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
5. Minimalus pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programos antrajai daliai (II gimnazijos
klasė), įgyvendinamai kartu su 60 kreditų apimties formaliojo profesinio mokymo programa:
Bendrasis ugdymas
Ugdymo sritys ir dalykai
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
Dorinis ugdymas (etika)
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)
Užsienio kalba (1-oji)
Užsienio kalba (2-oji)*

Valandų skaičius
per savaitę

Bendras valandų skaičius
programoms įgyvendinti

1

37

5; 4
4
3
2

168
148
111
74

2
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
Fizinis ugdymas, žmogaus sauga
Fizinis ugdymas***
Žmogaus sauga**
Iš viso valandų bendrojo ugdymo dalykams

4
1

148
37

1; 2
2
2

54
74
74

2
1
1**
1; 2

74
37
37**
54

1
1

37
37

2

74

0,25**

9**

29; 31*

1 090; 1 164*

Iš viso valandų bendrojo ugdymo dalykams ir 60
kreditų apimties profesinio mokymo programai
Socialinė-pilietinė veikla
Priemonės mokymosi praradimams dėl COVID-19 pandemijos kompensuoti (...)
Valandos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti

2 410; 2 484*

Neformalusis švietimas

10
242; 207*
154

Pastabos:
* grupėms tautinių mažumų kalba;
** gali būti integruojama į profesinio mokymo programos turinį;
*** fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pagrindinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą.

6. Ekonomikos ir verslumo, žmogaus saugos dalykų programų turinys gali būti integruojamas
į profesinio mokymo programos turinį, tačiau būtina, kad mokiniai įgytų artimų ar tolygių
pasiekimų, nustatytų ekonomikos ir verslumo, žmogaus saugos programose, turi būti numatyta, kaip
bus vertinami mokinių pasiekimai. Dienyne ekonomikos ir verslumo, žmogaus saugos dalykams
skiriamoje vietoje fiksuojama, kad dalykų turinys integruojamas į profesinio mokymo programos
turinį, ir nurodomas skirtas valandų skaičius.
7. Technologijų dalyko, numatyto Bendrųjų ugdymo planų 109 punkte, nesimoko, vietoje jo
vykdomas profesinis mokymas.
III SKYRIUS
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS KARTU
SU FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
8. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus mokslo metus, kai ji
įgyvendinama kartu su formaliojo profesinio mokymo programa:

Ugdymo sritys / dalykai

Dorinis ugdymas

Minimalus
pamokų
skaičius
privalomam
turiniui
įgyvendinti
70

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

3
Tikyba
Etika
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalba ir literatūra* (taip pat kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų grupėms)
Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)
Gestų kalba (kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų grupėms)
Užsienio kalbos

70
70

–
–

280

280

350

385

385

455

280
140
210

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
Fizinis ugdymas arba kūno formavimas
Fizinis ugdymas***
Pasirinkta sporto šaka arba kūno formavimas
Žmogaus sauga**

280
140
Kursas,
orientuotas į B1
mokėjimo lygį
210
177

350
Kursas, orientuotas
į B2 mokėjimo lygį
210
177

140

210

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

140
140

280
280

315
140

140

140

140–210

0,5

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, projektinė
veikla
Brandos darbas
Minimalus privalomų bendrojo ugdymo dalykų pamokų
skaičius per dvejus mokslo metus
Mokinio pasirinktas mokymo turinys
Iš viso valandų per dvejus mokslo metus

18

18
1 190; 1 540*
210; 105*
1 400; 1 645*

Pastabos:
*grupėms tautinių mažumų kalba;
** integruojama į profesinio mokymo turinį;
*** fizinis ugdymas įgyvendinimas pagal vidurinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą.

9. Vidurinio ugdymo programai ir formaliojo profesinio mokymo programoms įgyvendinti
skiriamas bendras valandų skaičius per formaliojo profesinio mokymo programos įgyvendinimo
laiką:

90 kreditų modulinei
profesinio mokymo
programai įgyvendinti

1 320

1 980

2 420

1 210
(55 kreditai)
22
(1 kreditas)

1 760
(80 kreditų)
44
(2 kreditai)

2 200
(100 kreditų)
44
(2 kreditai)

1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
(Civilinė sauga)

22
(1 kreditas)

22
(1 kreditas)

22
(1 kreditas)

1.3. Fizinis ugdymas (Fizinio aktyvumo
reguliavimas)

22
(1 kreditas)

110
(5 kreditai)

110
(5 kreditai)

1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata

44
(2 kreditai)

44
(2 kreditai)

44
(2 kreditai)

990
(45 kreditai)

1 320
(60 kreditų)

1 760
(80 kreditų)

110
(5 kreditai)
110
(5 kreditai)
1 400
1 645*
28
31,5*
2 720
2 965*
154 (7 kreditai)

220
(10 kreditų)
220
(10 kreditų)
1 400
1 645*
28
31,5*
3 380
3 625*
176 (8 kreditai)

220
(10 kreditų)
220
(10 kreditų)
1 400
1 645*
28
31,5*
3 820
4 065*
220 (10 kreditų)

Modulinės profesinio mokymo programos
dalies pavadinimas

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

1.5. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms
įgyti skirti moduliai
1.6. Įvadas į darbo rinką
2.

Pasirenkamoji programos dalis

3. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti
skiriamas valandų skaičius per dvejus mokslo metus
Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per
savaitę
Iš viso valandų I–III kursuose
4. Neformalusis švietimas
Pastaba:
* grupėms tautinių mažumų kalba.

110 kreditų
modulinei profesinio
mokymo programai
įgyvendinti

60 kreditų modulinei
profesinio mokymo
programai įgyvendinti

4

10. Technologijų dalyko, numatyto Bendrųjų ugdymo planų 129 punkte, nesimoko, vietoje jo
vykdomas profesinis mokymas, žmogaus sauga integruojama į atitinkamus profesinio mokymo
programos modulius, meninio ugdymo srities dalyką mokinys gali rinktis kaip pasirenkamąjį dalyką
pagal savo polinkius, interesus arba derindamas su pasirinkta profesinio mokymo programa.
11. Mokyklai paskirsčius valandas, fizinis ugdymas ir fizinio aktyvumo reguliavimas
įgyvendinamas:
11.1. III–IV gimnazijos klasėse (I–II kursuose) fiziniam ugdymui organizuoti skiriamos šio
priedo 8 punkte numatytos vidurinio ugdymo programos valandos;
11.2. III kurse fizinio aktyvumo reguliavimui, kai profesinio mokymo programa yra 90 ir 110
kreditų apimties, skiriamos 44 valandos (2 kreditai);
11.3. III–IV gimnazijos klasėse (I–II kursuose) profesinio mokymo programose fiziniam
ugdymui skirtos valandos, kurios liko nepanaudotos, paskirstomos mokyklos nuožiūra parinkto (-ų)
modulio (-ių) kontaktinėms valandoms padidinti, nekeičiant to modulio kreditų skaičiaus, ir tai
numatoma mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo plane. Mokyklos vykdomų programų
įgyvendinimo plane įrašoma, kad I ir II kursuose įskaitomos profesinio mokymo programoje fiziniam
ugdymui (fizinio aktyvumo reguliavimui) nustatytos valandos.
12. Įgyvendinant muzikos ir atlikimo meno posričio profesinio mokymo programas, fizinis
ugdymas gali būti integruojamas į atitinkamus profesinio mokymo programos modulius, jeigu
numatytas mokinio fizinis krūvis yra didesnis nei 3 valandos per savaitę.
13. Atsižvelgiant į muzikos ir atlikimo meno posričio profesinio mokymo programų
įgyvendinimo specifiką, suderinus su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir
pritarus mokyklos tarybai, pamokos gali vykti šeštadieniais.
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14. Asmenims, kurie pagal Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo
mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl
Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų
ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, gali mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio
ar vidurinio ugdymo programą, kartu su profesinio mokymo programa gali būti įgyvendinama
suaugusiųjų pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa. Suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 5 priedu.
––––––––––––––––––

