VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS
2019-2021 m. m.
Mokinių skaičius bendrojo ir išplėstinio kurso grupėse:
 maksimalus mokinių sk. – 32 mokiniai.,
 minimalus mokinių sk. – 12 mokinių (ir gali būti 10 antrajai užsienio kalbai)
Mokinių skaičius pasirenkamųjų dalykų grupėse:
 maksimalus mokinių sk. – 32 mokiniai.,
 minimalus mokinių sk. – 12 mokinių (ir gali būti 10 trečiajai užsienio kalbai
Mokiniai individualius ugdymo planus susidaro pagal studijų sritis:

Humanitarinių, menų, socialinių mokslų

•














Dorinis ugdymas – privalomas rinktis etiką arba tikybą. INTENSYVINAMA
Lietuvių kalba ir literatūra – privalomas A kursas.
Užsienio (anglų) kalba (1-oji) – privalomas, testu nustatomas mokėjimo lygis.
Užsienio (..............) kalba (2-oji) – galima rinktis pagal mokėjimo lygį.
Istorija – privalomas A kursas.
Geografija – galima rinktis A arba B kursą arba nesirinkti.
Matematika – privalomas A arba B kursas.
Informacinės technologijos – galima rinktis (A arba B kursu) arba nesirinkti. A kursu
renkasi elektroninę leidybą (E) arba programavimą (P). INTENSYVINAMA
Biologija, fizika, chemija – privaloma rinktis vieną dalyką, A arba B kursu.
Menai ir technologijos – privaloma rinktis vieną dalyką (dailės galima mokytis A arba
B kursu, technologijų dalykas – turizmas ir mityba).
Bendroji kūno kultūra – privalomas B arba A kursas.
Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai

Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų

•













Dorinis ugdymas – privaloma rinktis etiką arba tikybą. INTENSYVINAMA
Lietuvių kalba ir literatūra – privalomas A kursas.
Užsienio (anglų) kalba (1-oji) – privaloma, testu nustatomas mokėjimo lygis.
Užsienio (..............) kalba (2-oji) – galima rinktis pagal mokėjimo lygį.
Istorija, geografija – renkasi vieną dalyką: istoriją (A arba B kursu) arba geografiją (B
kursu).
Matematika – privaloma rinktis A kursą.
Informacinės technologijos – galima rinktis A (programavimas) arba B kursu arba
nesirinkti. INTENSYVINAMA
Biologija, chemija, fizika – privaloma rinktis ne mažiau kaip du dalykus, vienas iš
jų privalomas A kursu.
Menai ir technologijos – privaloma rinktis vieną dalyką (dailės galima mokytis A arba
B kursu, technologijų dalykai).
Bendroji kūno kultūra – privalomas B arba A kursas.
Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai.

Atliepiant kiekvieno mokinio mokymosi poreikius, siūlomos programos ir pasirenkamieji dalykai:

•

Menino ugdymo ir technologijų programos
 Dailė (B, A kursai);
 Muzika;
 Teatras;





•
•

Šokis;
Turizmas ir mityba;
Mechanika ir mechaninis remontas (biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų
sričiai).

Kūno kultūros ir sporto šakų programos
 Bendroji kūno kultūra (B ir A kursai);
 Krepšinis;
 Tinklinis.
Pasirenkamieji dalykai
 Psichologija (viena pamoka per savaitę);
 Ekonomika ir verslas (dvi pamokos per savaitę);
 Teisės pagrindai (viena pamoka per savaitę);
 Braižyba (viena pamoka per savaitę);
 Grafinis dizainas (viena pamoka per savaitę);
 Prancūzų kalba pradedantiesiems (dvi pamokos per savaitę);
 Ispanų kalba pradedantiesiems (dvi pamokos per savaitę).

•

Mokomųjų dalykų moduliai* III klasėje (po vieną pamoką per savaitę)
 Lietuvių kalbos ir literatūros;
 Matematikos (A kursui);
 Informacinių technologijų (programavimui);
 Istorijos (humanitarinių, menų, socialinių mokslų sričiai);
 Biologijos (biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričiai);
 Fizikos (biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričiai).

•

IV klasėje galima rinktis mokomųjų dalykų, kurių organizuojami brandos egzaminai,
modulius*.

*Jeigu dalyko modulį pasirinko daugiau negu 12 tos grupės mokinių, modulio pamoka
pridedama prie dalykui skirtų valandų ir tampa privaloma visiems tos grupės mokiniams.

KITI BENDRI SUSITARIMAI



III klasių mokiniai keisti individualų ugdymo planą mokslo metų pradžioje gali tik kartu su
tėvais (rugpjūčio mėn. paskutinę savaitę);
Matematikos A kursą gali rinktis mokiniai, kurie pagrindinio ugdymo programą baigė ne
mažesniu negu 6 metiniu įvertinimu.

Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso
organizavimo būdu įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus metus:
Ugdymo sritys, dalykai
Dorinis ugdymas
Tikyba
Etika
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra
Užsienio kalba (anglų)
Užsienio kalba (rusų, vokiečių, prancūzų)

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

2
2
8

11

Kursas, orientuotas į
B1 mokėjimo lygį

Kursas, orientuotas į
B2 mokėjimo lygį

8
6
Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

Socialinio ugdymas
Istorija
Geografija
Matematika
Informacinės technologijos
Gamtamokslinis ugdymas
Biologija
Fizika
Chemija
Meninis ugdymas ir technologijos
Dailė
Muzika
Teatras
Šokis
Mechanika, mechaninis remontas
Turizmas ir mityba
Kūno kultūra
Bendroji kūno kultūra
Pasirinkta sporto šaka
Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai
Žmogaus sauga*
Ugdymas profesinei karjerai**

4
4
8
2

6
6
10
4

4
4
4

6
7
7

4
4
4
4
4
4

6

4
4

8

Pastabos: *integruojama į ugdymo turinį;
**ugdymo turinys integruotas į dalykų programų turinį, klasės vadovų
veiklą.

