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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Individualaus ugdymo plano sudarymo tvarka apibrėžia vidurinio ugdymo programos
mokinių ugdymo krypčių pasirinkimą, mokinių, mokytojų ir administracijos funkcijas sudarant
individualius ugdymo planus.

2. Individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas grindžiamas Vidurinio ugdymo
programos aprašu.

3. Vidurinio ugdymo programa, t. y. dvejų metų (III-IV gimn. klasės) švietimo programa,
kurią baigus ir išlaikius brandos egzaminus įgyjamas vidurinis išsilavinimas.

II. MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

4. Vidurinio ugdymo programos mokiniai mokomi pagal individualius ugdymo planus, 
kurie gali skirtis dalykais, jų kursais ir moduliais.

5. Maksimalus ir minimalus mokinio savaitinių pamokų skaičius nustatomas 
Bendruosiuose ugdymo planuose, gimnazijos ugdymo plane.

6. Mokinys per dvejus metus pasirenka ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 skirtingų 
dalykų.

7. Mokymosi turinį sudaro:
7.1. bendrojo lavinimo branduolys (apie 60 proc. viso pamokų laiko);
7.2. laisvai  pasirinkti  papildomi  branduolio  dalykai,  dalykų  išplėstiniai  kursai,  

moduliai  ir pasirenkamieji dalykai (apie 40 proc. mokymosi turinio).
8. Branduolys yra privalomas ir bendras visiems besimokantiems pagal vidurinio ugdymo

programą mokiniams.
  9. Branduolį sudaro:
9.1. dorinio ugdymo dalykas (tikyba / etika);
9.2. lietuvių kalba ir literatūra;
9.3. užsienio kalba;
9.4. matematika;
9.5. vienas socialinio ugdymo (istorija / geografija) dalykas;
9.6. vienas gamtamokslinio ugdymo (biologijos, fizikos, chemijos) dalykas;
9.7. vienas meninio ugdymo (muzikos, dailės, teatro, šokio) dalykas arba technologinio 

ugdymo dalykas;
9.8. kūno kultūra.
10. Mokiniai laisvai pasirenka pasirenkamuosius  dalykus.
11. II gimn. klasės mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą ir besiruošiantys mokytis pagal 

vidurinio ugdymo programą, iki gegužės mėn. vidurio  padedami klasės auklėtojo, pavaduotojo
ugdymui pasirenka dalykus, jų kursus ir modulius ir užpildo Priedas Nr. 1.

III. ADMINISTRACIJOS FUNKCIJOS SUDARANT INDIVIDUALŲ UGDYMO
PLANĄ

12. Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui padeda mokiniams sudaryti individualų ugdymo
planą.
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13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui balandžio mėn. supažindina II gimn. klasės 
mokinius  su  Vidurinio  ugdymo  programos  aprašu,  paaiškina,  kas  sudaro  pasirenkamąją
mokymo turinio dalį, ką mokinys galės rinktis.

14. Klasės auklėtojai balandžio - gegužės mėn. supažindina mokinių tėvus su Vidurinio 
ugdymo  programos  aprašu,  paaiškina,  kas  sudaro  pasirenkamąją  mokymo  turinio  dalį,  ką
mokinys galės rinktis.

________________



Individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais konsultuoja direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui, klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, dalykų mokytojai.

_____________________


