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MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO 

REIKALAVIMAI 

I. BENDROJI DALIS 

1. Individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir mokymosi 

poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus, 

prisiimti asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamas kompetencijas, išsikelti įgyvendinamus tikslus ir jų 

siekti. 

2. Individualų ugdymo planą sudaro: 

2.1. mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą; 

2.2. mokinys, atvykęs iš užsienio, kai mokytojai, įvertinę jo gebėjimus, sutaria kokia 

pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai; 

2.3.  mokinys, besimokantis pagal pagrindinio ugdymo programą ir kurio pasiekimai 

nesiekia patenkinamojo lygmens; 

2.4. mokiniui, mokomam namie;  

2.5. mokiniui, besimokančiam pagal specialiojo ugdymo programas. 

3. Vartojamos sąvokos: 

Gimnazijos bendrasis ugdymo planas – gimnazijoje vykdomų ugdymo programų 

įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

Privalomasis dalykas – dalykas, kurį mokinys privalo mokytis pagal ugdymo programą. 

Specialioji pamoka – švietimo pagalbos teikimo forma (pamoka) mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams 

asmens gabumams ugdyti. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

Bendrasis kursas (B) perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių 

išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes. Jis apima 

plačiai vartojamas dalyko sąvokas, pagrindinius dėsningumus, svarbiausias idėjas, jų kontekstą ir 

praktinį taikymą, veiklos kompetenciją, vertybines nuostatas. 



Išplėstinis kursas (A) savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima 

žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas 

mokiniams savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti, mokymuisi operuoti dalyko žiniomis ir 

metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis.  

Dalyko modulis – iš anksto apibrėžta, savarankiška ugdymo ar mokymo dalyko 

programos dalis.  

Pasirenkamasis dalykas – mokyklos siūlomas ir mokinio laisvai pasirenkamas dalykas. 

4. Sudarant individualų mokinio ugdymo planą, vadovaujamasi gimnazijos ugdymo 

planu ir atsižvelgiama į gimnazijos galimybes. 

 

II. INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKA 

 

5. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programas, individualus ugdymo planas – pagalbos 

mokiniui planas, sudaromas atsižvelgiant į vaiko gerovės komisijos sprendimą. Paskiriamas 

pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir 

periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti. 

6. Individualus ugdymo planas mokiniui, atvykusiam iš užsienio, sudaromas 

atsižvelgiant į mokytojų rekomendacijas kokia pagalba būtina mokinio sėkmingai adaptacijai. 

Paskiriamas individualaus ugdymo plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris kartu su 

vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo 

žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti. 

7. Individualus ugdymo planas mokiniui, mokomam namie, sudaromas,  atsižvelgiant į 

gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, gimnazijos bendrąjį ugdymo planą ir suderinus 

su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). Paskiriamas individualaus ugdymo plano įgyvendinimą 

koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus 

tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos 

pagalbos rezultatams aptarti. 

8. Individualus ugdymo planas mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo 

programas, sudaromas iš privalomų, pasirenkamų dalykų ir modulių, skirtų pasiekimų spragoms 

kompensuoti, dalyko žinioms ir gebėjimams pagilinti. Individualus planas orientuojamas į mokinių 

kompetencijų plėtotę, apsisprendimą ir pasirengimą tolimesniam mokymuisi, būsimai profesinei 

veiklai. 



8.1. Mokinių individualūs ugdymo planai skiriasi priklausomai nuo mokinio planuojamos 

tolesnio mokymosi, studijų ar veiklos krypties: pagal mokomųjų dalykų pasirinkimą ir mokomųjų 

dalykų kursą. 

8.2. Mokiniui sudaryti individualų mokymosi planą padeda direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, ugdymo karjerai darbo grupės nariai, dalykų mokytojai, klasių vadovai ir tėvai (globėjai, 

rūpintojai).  

8.3. Minimalus savaitinių pamokų skaičius – 28 pamokos, maksimalus – 32 pamokos.  

8.4. Mokinys susidaro planą iš šių dalių (priedas): 

8.4.1. privalomieji (branduolio) ugdymo dalykai; 

8.4.2. pasirenkamieji ugdymo dalykai; 

8.4.3. mokomųjų dalykų moduliai. 

9. Individualus ugdymo planas mokiniui, besimokančiam pagal specialiojo ugdymo 

programas, sudaromas pagal gimnazijos ugdymo planą ir pedagoginės psichologinės tarnybos 

rekomendacijas. Paskiriamas individualaus ugdymo plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, 

kuris kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų 

įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams 

aptarti. Plane numatomas specialiųjų pamokų tvarkaraštis, mokymosi ir švietimo pagalba, mokinio 

pasiekimų vertinimo laikotarpis ir aptarimų datos.   

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Individualus ugdymo planas turi skatinti mokinius racionaliai planuoti savo laiką, 

mokyti mokymosi strategijų, efektyvinti mokinių išmokymą pamokose.  

11. Mokomojo dalyko mokytojas, klasės vadovas ir švietimo pagalbos specialistai 

atsakydami už savalaikį informacijos pateikimą apie mokinio mokymosi problemas, užtikrins 

pagalbą mokiniui ir šalins ugdymosi nesėkmių priežastis. 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIEDAS 

 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

 MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 
Minimalus savaitinių pamokų skaičius - 28.  

Maksimalus savaitinių pamokų skaičius - 32.  

Mokinys turi mokytis ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 skirtingų dalykų. 

Neformalusis švietimas (val. skaičius) – 207. Klasei per dvejus metus skiriamos 207 val. 

Maksimalus pamokų skaičius klasei 51 pamoka per savaitę. 

PRIVALOMIEJI (BRANDUOLIO) UGDYMO DALYKAI 

E
il

. 
n

r.
 

Dalykų grupė Dalykas 

III klasės pamokų 

skaičius pagal 

kursus 

IV klasės pamokų 

skaičius pagal 

kursus 

B A B A 

1.  
Dorinis ugdymas 

Etika 1 - 1 - 
Tikyba 1 - 1 - 

2.  Gimtoji kalba Lietuvių kalba ir literatūra 4 5 4 5 

3.  Užsienio kalba Užsienio kalba (anglų) (1-oji) 3 B1 3 B2 3 B1 3 B2 

4.  
Socialinis ugdymas 

Istorija 2 3 2 3 

Geografija 2 3 2 3 

5.  Matematika Matematika 3 4 3 5 

6.  

Gamtamokslinis 

ugdymas 

Biologija 2 3 2 3 

Chemija 2 3 2 3 

Fizika 2 3 2 4 

Integruotas gamtos mokslų kursas 
2 - 2 - 

 

7.  

Menai 

Dailė 2 - 2 - 

Muzika 2 - 2 - 
Teatras 2 - 2 - 

8.  
Technologijos 

Taikomasis menas, amatai ir dizainas 2 - 2 - 

Statyba ir medžio apdirbimas 2 - 2 - 

9.  
Kūno kultūra 

Bendroji kūno kultūra 2 - 2 - 

Pasirinkta sporto šaka 3 - 3 - 

10.  Žmogaus sauga integruojama į klasių vadovų veiklos ugdymo turinį.  
 

0,5 - 0,5 - 

MOKOMŲJŲ DALYKŲ MODULIAI (Valandos įeina į savaitinių pamokų skaičių) 

E
il

. 
n

r.
 

Dalykų grupė Modulio pavadinimas 
III klasės pamokų 

skaičius pagal 

kursus  

IV klasės pamokų 

skaičius pagal 

kursus 

1.  Anglų kalba  Kūrybinio rašymo ir  kalbėjimo įgūdžiai 1 1 

2.  Biologija Ląstelės biologija ir chemija, A kursui 1 1 

3.  Chemija 
Eksperimentiniai chemijos darbai, A 

kursui 
1 1 

4.  
Fizika 

Eksperimentinė  fizika, A kursui 1 - 
Fizikos kompleksinių uždavinių 

sprendimas, A kursui 
1 - 

5.  Geografija 
Darbas su geografijos šaltiniais, A 

kursui 
1 1 

6.  Istorija Istorinių dokumentų analizė, A kursui 1 1 

7.  
Lietuvių kalba 

Kūrybinis rašymas, A/B kursui 1 1 
Kalbos kultūra, A kursui 1 1 



 
PASIRENKAMIEJI UGDYMO DALYKAI 

E
il

. 
n

r.
 

Dalykų grupė Dalykas 

III klasės pamokų 

skaičius pagal 

kursus 

IV klasės pamokų 

skaičius pagal 

kursus 

B A B A 

1.  
Informacinės 

technologijos 

Kompiuterinės leidybos pradmenys 1 2 1 2 

Programavimo pradmenys 1 2 1 2 

Tinklalapių kūrimo pradmenys 1 2 1 2 

2.  Ekonomika ir verslumas 2 - 2 - 

3.  Turizmo vadybos pagrindai 2 - 2 - 

4.  Etninė kultūra 2 - 2 - 

5.  Grafinis dizainas 2 - 2 - 

6.  

Kalbos 

Užsienio kalba (prancūzų) (2-oji) 2 B1 3 B2 2 B1 3 B2 

Užsienio kalba (rusų) (2-oji) 2 B1 3 B2 2 B1 3 B2 

Užsienio kalba (vokiečių) (2-oji) 2 B1 3 B2 2 B1 3 B2 

Užsienio kalba A2/A1 2 - 2 - 

 

 

 

 

 

Viešojo kalbėjimo, B kursui   

8.  

Matematika 

Taikomoji matematika, A kursui 1 - 

Praktinio turinio uždaviniai, A kursui 1 - 
Geometrijos uždavinių praktikumas, B 

kursui 
1 - 


