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UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO  MOKYKLA 

2015 - 2016 M.M. VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. 2015-2016 m.m. vykdomų programų įgyvendinimo planas (toliau – planas) reglamentuoja 

pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programų įgyvendinimą Ukmergės technologijų ir 

verslo mokykloje (toliau – mokykloje). 

2. Planas sudarytas vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų 

bendraisiais profesinio mokymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-735. 

3. Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 

23-593; 2011, Nr. 38-1804) ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 

2007, Nr. 43-1627) vartojamas sąvokas. 
 

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

4. Mokykloje ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 diena, pabaiga- birželio 27 d. 

4.1. 2015-2016 mokslo metai: 

 

Mokslo metų pradžia 2015-09-01 

Rudens atostogos Nuo 2015-10-26 iki 2015-10-30 

Žiemos (Kalėdų) atostogos Nuo 2015-12-28 iki 2016-01-08 

Žiemos atostogos 2016-02-15 

Pavasario (Velykų) atostogos* Nuo 2016-03-21 iki 2016-03-25 

Vasaros atostogos Nuo 2016-06-27 iki 2016-08-31 

* Baigiamajame kurse Rudens ir Pavasario (Velykų) atostogos neskiriamos.  

 

4.2. Mokslo metai skirstomi į pusmečius: 

 

Eil. 

Nr. 

kursas I pusmetis II pusmetis 

pradžia pabaiga pradžia pabaiga 

1. I kursas  

(1MTP, 1,5 MTP, 2 

MTP mokiniams) 

2015-09-01 2016-01-29 2016-02-01 2016-06-10 

2. I kursas  

(3 MTP, mokiniams) 

2015-09-01 2016-01-29 2016-02-01 2016-06-24 

3. II kursas 

(1,5 MTP mokiniams) 

2015-09-01 2016-01-29   

4. II kursas 

(2 MTP mokiniams) 

2015-09-01 2016-01-29 2016-02-01 2016-06-10 

5. II kursas 

(3 MTP mokiniams) 

2015-09-01 2016-01-29 2016-02-01 2016-05-27 

6. III kursas 2015-09-01 2016-01-29 2016-02-01 2016-06-17 

7.  9- 10 klasės 2015-09-01 2016-01-29 2016-02-01 2016-06-03 



 

 

Pastabos: 

*MTP – metų trukmės programa. 

**abiturientams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 03-29 dieną; 

***abiturientams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro 

nustatytu laiku. 

 

III. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

Ugdymo sritys ir dalykai: 

 

5. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos 

tikybos ar etikos dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys 

savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, 

etiką arba tikybą rekomenduojama rinktis dvejiems metams (9-10 klasėms). Dalyką mokinys gali rinktis 

mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 5 d. 

6. Lietuvių kalba: 

6.1. Jei mokinys yra atvykęs iš kitos valstybės, mokyti lietuvių kalbos rekomenduojama pagal 

jam sudarytą individualų ugdymo planą:  

6.1.1.skirti papildomų pamokų, konsultacijų, išnaudojant neformaliojo švietimo, savarankiško 

mokymo galimybes;  

6.1.2. mokyklos nustatytu laikotarpiu pasiekimus vertinti pagal individualius mokymosi 

pasiekimus; 

6.2.2.1. vienerius mokslo metus jiems gali būti skiriama 1 papildoma lietuvių kalbos pamoka per 

savaitę;   

6.2.2.2. jei klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei mokyti skiriamos 

2 ar daugiau papildomų pamokų, atsižvelgus į mokyklos turimas  mokymo lėšas. 

6.2.3. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos bendrojoje programoje numatyto 

patenkinamo lygio, sudaryti sąlygas išlyginti mokymosi spragas (skirti konsultacijas, siūlyti mokymąsi 

laikinojoje (mobiliojoje) grupėje ir kt.); 

7. Užsienio kalbos: 

7.1. mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, pageidaujant tęsti pradėtos užsienio kalbos 

mokymąsi:  

7.2.  sudaromos sąlygos kalbos mokytis savarankiškai, vadovaujantis savarankiško mokymosi 

tvarkos aprašu;   

7.3. užsienio kalbas keisti iki vidurinio ugdymo programos pradžios galima tik tuo atveju, jei 

mokinys yra atvykęs iš užsienio mokyklos ar  kitos mokyklos ir mokykla dėl objektyvių priežasčių negali 

sudaryti mokiniui galimybės tęsti jo pradėtos kalbos mokymosi ir yra gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pritarimą raštu. Mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti 

programų skirtumus: 

 7.4. vienerius mokslo metus jam skiriama  1 papildoma užsienio kalbos pamoka per savaitę;   

 7.5.  jei toje pačioje klasėje ar keliose klasėse yra 5 ar daugiau tokių mokinių, jų grupei mokyti 

skiriamos 2 papildomos pamokos, jei  daugiau negu vienas mokinys, atsižvelgiama  į mokyklos turimas 

mokymo lėšas;   

  7.6. jei mokinys yra atvykęs iš užsienio valstybės ir mokykla nustato, kad jo užsienio kalbos 

pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų 

(globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla užskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja mokinio pasiekimų 

vertinimą  į 10 balų vertinimo sistemą. Mokiniui sudaromos galimybės tuo metu lankyti lietuvių kalbos ar 

kitas pamokas kitose klasėse.  

8. Informacinės technologijos: 

8.1. 9 – 10 klasės mokiniai mokosi informacinių technologijų  privalomosios  dalies kursą. 

9. Socialinis ugdymas: 

9.1. 2014-2015 m.m. pilietiškumo pagrindų mokymui skiriama 1 valanda 9 klasėje ir 1 valanda 

10 klasėje. 

10. Technologinis ugdymas: 



 

 

10.1. 9-10 klasių mokiniams privalomas  technologijų kursas, kuriame supažindinama su 

įvairiomis ūkio šakomis; šį kursą mokyti supažindinant mokinius su gamyba darbo vietose; 

10.2.Technologijoms mokyti sudaromos mobilios grupės – mergaitėms (mityba, siuvimas), 

berniukams (konstrukcinės medžiagos). 

11. Kūno kultūra: 

11.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į 

savijautą; 

11.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje; 

11.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriami ir neatliekami pratimai, kurie gali skatinti 

ligų paūmėjimą; 

11.4. mokiniai, lankantys sporto centrą, tėvų (globėjų, rūpintojų), dalyko mokytojo ir klasės 

auklėtojo bendru susitarimu ir Mokytojų tarybos pritarimu atleidžiami nuo privalomų kūno kultūros pamokų 

ar jų dalies, atitinkančios pasirinktą sporto sritį, garantuojant mokinių saugumą per šias pamokas. Moksleiviai 

savarankiškai pasiruošia ir atsiskaito pas dalyko mokytoją. Atsiskaitymas vertinamas  pažymiais; 

11.5. mokiniams atleistiems nuo kūno kultūros pamokų, jų metu siūloma veikla mokyklos 

bibliotekoje, skaitykloje, žaidimas šaškėmis, šachmatais, kitos veiklos. 

12. 9-10  klasių mokiniams skiriamos pamokos ugdymo programai įgyvendinti pateiktos  

 

Dalykų sritys, dalykai 

9 klasė 10 klasė 

Ugdymo plano valandos Ugdymo plano valandos 

Dorinis   ugdymas    (tikyba   
arba etika) 

34 (1:1) 34 (1:1) 

Kalbos:   
Lietuvių kalba  (gimtoji) 

152 (4:4) 165 (4:5) 

Lietuvių kalba  (gimtoji) modulis 
34 (1:1) 34 (1:1) 

Užsienio kalba (1-oji - anglų) 102 (3:3) 106 (3:3) 
Užsienio kalba (2-oji - rusų) 68 (2:2) 70 (2:2) 
Matematika 118 (3,5:3) 125 (3,5:3) 
Matematika (modulis) 34 (1:1) 34 (1:1) 
Gamtamokslinis ugdymas:   

Biologija 50 (2:1) 
 

31 (1:1) 

Fizika 68 (2:2) 70 (2:2) 

Chemija 68 (2:2) 70 (2:2) 

Informacinės technologijos      34 (1:1)      34 (1:1) 

Socialinis ugdymas:   
Istorija 68 (2:2) 70 (2:2) 

Pilietiškumo pagrindai        34 (1:1)       34 (1:1) 

Geografija 50 (2:2) 31 (1:1) 

Ekonomika     arba  ekonomika  
ir verslumas 

- 35 (1:1) 

Meninis ir technologinis  

 

 

ugdymasugdymas: 

  
Dailė 34 (1:1) 34 (1:1) 
Muzika 34 (1:1) 34 (1:1) 



 

 

Technologijos 52 (1:1) 44 (1:1) 

Kūno kultūra 68 (2:2) 70 (2:2) 
Žmogaus sauga - 17 (0,1) 
Iš viso pamokų: (33:33) (33:32,5) 

 

IV. PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS 

 
 
 

13. Mokykla įgyvendina šias mokymo programas: 
 

I kursas 

3 MTP kartu su vidurinio ugdymo programa 

Eil. nr. Mokymo programa Specializacija Grupė, (-ės) 

1. Automobilių mechaniko Krovininių automobilių TP ir remontas AM1/15 

2. Logisto ekspeditoriaus  LE1/15 

3. Baldžiaus/ Elektromontuotojo Medienos apdirbimas technologiniais 

programinio valdymo įrenginiais/ 

alternatyvių elektros šaltinių įrangos 

montavimas 

BD1/E1/15 

4. Kompiuterio ir organizacinės 

technikos operatoriaus/ Metalo 

apdirbimo staklininko 

- /Metalo apdirbimo technologijos 

programinio valdymo įrenginiais 
KO1/MA1/15 

5. Apdailininko (statybininko)  AS1/15 

6. Virėjo  V1/15 

2 MTP 

Eil. nr. Mokymo programa Specializacija Grupė, (-ės) 

1. Automobilių mechaniko - AMV 1/15 

2. Tarptautinių vežimų vairuotojo 

ekspeditoriaus 

- aTPV1/15 

3. Tarptautinių vežimų vairuotojo 

ekspeditoriaus 

- bTPV1/15 

4. Smulkiojo verslo organizatoriaus - SVO1/15 

5. Apdailininko (statybininko)  AP1/15 

1,5 MTP 

Eil. nr. Mokymo programa Specializacija Grupė, (-ės) 

1. Padavėjo ir  barmeno  PB1/15 

2. Metalo apdirbimo staklininko Metalo apdirbimo technologijos 

programinio valdymo įrenginiais 
MAV1/15 

1 MTP 

Eil. nr. Mokymo programa Specializacija Grupė, (-ės) 

1. Prekybos įmonių vadybininko 

padėjėjo 

 PĮV1/15 

2. Siuvimo verslo paslaugų teikėjo  SVP1/15 

3. Baldžiaus Medienos apdirbimas technologiniais 

programinio valdymo įrenginiais 
BDV1/15 

4. Apskaitininko - kasininko  AK1/15 

    

 



 

 

II kursas 

3 MTP kartu su vidurinio ugdymo programa 

Eil. nr. Mokymo programa Specializacija Grupė, (-ės) 

1. Automobilių mechaniko Krovininių automobilių TP ir remontas aAM2/14 

2. Automobilių mechaniko Krovininių automobilių TP ir remontas bAM2/14 

3. Logisto ekspeditoriaus  LE2/14 

4. Baldžiaus Medienos apdirbimas technologiniais 

programinio valdymo įrenginiais/- 
BD2/14 

5. Kompiuterio ir organizacinės 

technikos operatoriaus/ Metalo 

apdirbimo staklininko 

- /Metalo apdirbimo technologijos 

programinio valdymo įrenginiais 
KO2/MA2/14 

6. Apdailininko (statybininko)  AS2/14 

7. Virėjo  V2/14 

2 MTP 

Eil. nr. Mokymo programa Specializacija Grupė, (-ės) 

1. Automobilių mechaniko - AMV 2/14 

2. Tarptautinių vežimų vairuotojo 

ekspeditoriaus 

- aTPV2/14 

3. Tarptautinių vežimų vairuotojo 

ekspeditoriaus 

- bTPV2/14 

4. Smulkiojo verslo organizatoriaus - SVO2/14 

5. Pardavimų konsultanto  PĮK2/14 

    

1,5 MTP 

Eil. nr. Mokymo programa Specializacija Grupė, (-ės) 

1. Padavėjo ir  barmeno  PB2/14 

 

III kursas 

3 MTP 

Eil. nr. Mokymo programa Specializacija Grupė, (-ės) 

1. Automobilių mechaniko Krovininių automobilių TP ir remontas aAM2/13 

2. Automobilių mechaniko Krovininių automobilių TP ir remontas bAM3/13 

3. Logisto ekspeditoriaus  LE3/13 

4. Baldžiaus/ Elektros ir automatikos  

įrenginių derintojo 

 BD3/E3/13 

5. Kompiuterių ir organizacinės 

technikos operatoriaus 

 KO3/13 

6. Apdailininko (statybininko)  AS3/13 

7. Virėjo  V3/13 

 

14. Profesinio mokymo planai atskiroms mokomosioms I kurso grupėms pagal profesinio mokymo 

programas patvirtinti 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl 2015 - 2016 m.m. vykdomų programų 

įgyvendinimo plano ir  profesinio mokymo planų patvirtinimo“. Šie mokymo planai parengti pagal 

patvirtintus ,,DĖL 2015–2016 IR 2016–2017 MOKSLO METŲ BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO 

PLANŲ PATVIRTINIMO“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymu 

Nr. V-735  (Pridedama. Priedas Nr.1). II ir III kurso mokymas tęsiamas pagal anksčiau patvirtintus mokymo 

planus (Pridedama. Priedas Nr.2). 

15. Profesinio mokymo programose pirmai kvalifikacijai įgyti profesiniai dalykai skirstomi į dvi 

grupes: 

15.1. profesinio mokymo dalykus, 

15.2. bendruosius profesinio mokymo dalykus. 

16. Modulinėse profesinio mokymo programose moduliai skirstomi į: 

16.1. privalomuosius; 

16.2. pasirenkamuosius; 



 

 

16.3. bendruosius dalykus. 

17. Profesinio mokymo dalykų turinį lemia suteikiamai kvalifikacijai reikalingos kompetencijos; 

vienam dalykui skiriama ne mažiau kaip 40 val. (modulinėse programose vienam moduliui ne mažiau kaip 5 

kreditai); valandos skiriamos teorijai ir praktiniam mokymui. 

18. 1,5 metų trukmės metalo apdirbimo staklininko  mokymo programa (specializacija - metalo 

apdirbimo technologijos programinio valdymo įrenginiais) vykdoma pameistrystės mokymo forma.  

19. Baigiamajame kurse baigiamajai praktikai atlikti įmonėse, įstaigose ar mokykloje skiriama: 

 15 savaičių – 2 ir 3 metų trukmės programų grupėms; 

 12 savaičių – 1,5 metų trukmės programų grupėms; 

 2 savaitės (4 kreditai) – besimokantiesiems pagal modulines mokymo programas. 

20. Mokomosios grupės praktikos kontrolei skiriamos 5 valandos per savaitę. 

21. Praktika gali būti ištisinė arba suskaidyta į atskiras dalis; ji atliekama išėjus su praktika susijusius 

specialybės dalykus ir mokiniui turint šių dalykų patenkinamus įvertinimus. 

22. Profesijos praktiniam mokymui iš viso skiriama 60–70 procentų profesijos dalykams skirtų 

valandų. 

23. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio 

mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953 (Žin., 2005, Nr. 118-4275; 2006, 

Nr. 98-3823), naudojant profesijos mokymui skirtas valandas.  

24. Civilinės saugos mokoma pagal Civilinės saugos mokymo programą profesinio mokymo įstaigoms, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-1497 

(Žin., 2001, Nr. 99-3576; 2009, Nr. 9-337).  

25. Profesinio mokymo programos įgyvendinamos kartu su vidurinio ugdymo programa, kai mokymosi 

trukmė – 3 metai, organizuojamos vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-735. 

26. Kompetencijų vertinimas nėra profesinio mokymo sudedamoji dalis. Įgytų kompetencijų vertinimas 

atliekamas pagal asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašą patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15. 

27. Profesijos praktiniam mokymui arba praktiniam mokymui, vykdomam kartu su teoriniu mokymu, 

mokomoji grupė gali būti dalijama į pogrupius esant 20 ir daugiau mokinių. 

28. Mokinių pasiekimai vertinami dešimties balų sistema. Pasibaigus moduliui, pusmečiui ar metams 

vedamas modulio, pusmečio ar metinis pažymys, kuris apvalinamas pagal matematikos taisykles. 

28.1. Pažymiais nevertinami specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros pratybas 

lankančių mokinių pasiekimai, įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

28.2. Pažymiais nevertinama modulinių programų įvadinis ir baigiamasis modulis. Pasiekimai įvertinami 

įrašu „atlikta“ arba „neatlikta“. 

28.3. Praktika vertinama „atlikta“ arba „neatlikta“.  

29. Profesinio mokymo dalykų pažymys, kuris rašomas į profesinio mokymo diplomą vedamas kaip 

visų kursų metinių pažymių vidurkis. 

30. Mokiniui, turinčiam teigiamus metinius pažymius  ir gavusiam teigiamus asmens įgytų 

kompetencijų įvertinimus išduodamas PROFESINIO MOKYMO DIPLOMAS. 

31. Už teisingą pažymių pateikimą įrašyti į profesinio mokymo diplomą atsakingi grupių vadovai.  



 

 

 

V. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS KARTU SU PROFESINIO 

MOKYMO PROGRAMA 
 
 

32. Mokykla siūlo mokiniams rinktis šiuos pageidaujamus dalykus mokytis pagal skirtingų  

kursų programas: 

Eil. Nr. Dalykas Kursas 

1.  Lietuvių kalba bendrasis, išplėstinis 

2.  Anglų kalba A1, A2, B1, B2 

3.  Matematika bendrasis, išplėstinis 

4.  Istorija bendrasis, išplėstinis 

5.  Biologija bendrasis, išplėstinis 

6.  Taikomoji chemija - 

7.  Taikomoji fizika - 

8.  Geografija bendrasis 

9.  Dorinis ugdymas bendrasis 

10.  Bendroji kūno kultūra bendrasis 

 

33. Trejų metų vidurinio ugdymo programai, vykdomai kartu su profesinio mokymo programa, 

vidurinio ugdymo programos dalykams įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per dvejus metus ir 

profesiniam mokymui skiriamos valandos: 

Ugdymo sritys / dalykai  

Profesiniam 

mokymui ir 

privalomam 

bendrojo 

ugdymo 

turiniui 

įgyvendinti 

(I–II 

kursuose) 

Valandų skaičius per 

dvejus metus kursui / 

kalbos mokėjimo lygiui 
Skiriamas 

valandų 

skaičius 

III kurse 

Iš viso 

valandų 

I–III 

kursuose 
Bendrasis 

kursas 

Išplėstinis 

kursas 

Profesinis mokymas  -  2155 

 Teorinis ir praktinis mokymas      1555 

 Praktika    600 600 

Bendrieji profesinio mokymo dalykai  -  230 

Ekonomikos ir verslo pagrindai*    100 

Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba* 34*    

Civilinė sauga 20   20 

Profesijos informacinės technologijos*    70 

Kūno kultūra   40 40 

Iš viso valandų profesinio mokymo dalykams arba 

moduliams 897****  1488**** 2385 

BENDROJO UGDYMO DALYKAI     

Dorinis ugdymas 2     

Tikyba  69 -   

Etika  69 -   

Kalbos      

Lietuvių kalba ir literatūra  8 276 345   

Užsienio kalbos 

 

Kursas, 

orientuotas 

į B1 

mokėjimo 

lygį 

Kursas, 

orientuota

s į B2 

mokėjimo 

lygį 

  

Užsienio kalba (anglų) 6 207 207   

Socialinis ugdymas 4     

Istorija   138 207   

Geografija   138 207   

Matematika 6 207 310   

Informacinės technologijos***  69 138   

Gamtamokslinis ugdymas 4     

Biologija  138 207   

Chemija  138 207   

Menai***      

Dailė  138 207   



 

 

Ugdymo sritys / dalykai  

Profesiniam 

mokymui ir 

privalomam 

bendrojo 

ugdymo 

turiniui 

įgyvendinti 

(I–II 

kursuose) 

Valandų skaičius per 

dvejus metus kursui / 

kalbos mokėjimo lygiui 
Skiriamas 

valandų 

skaičius 

III kurse 

Iš viso 

valandų 

I–III 

kursuose 
Bendrasis 

kursas 

Išplėstinis 

kursas 

Muzika  138 207   

Kūno kultūra: 4     

Bendroji kūno kultūra 4 138/207 276   

Pasirinkta sporto šaka arba kūno formavimas 
 138/207    

Žmogaus sauga* 0,5*     

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai      

Projektinė veikla / Brandos darbas      

 

Privalomieji bendrojo ugdymo dalykai  

 

34 (1173) 

44 (1518)** 
   

1173 

1518** 

Mokinio laisvai pasirinktas mokymo turinys 207 

104** 
 

Iš viso valandų profesinio mokymo dalykams ir 

vidurinio ugdymo dalykams 

2277 

2519** 
1488 

3765 

4007** 

 

Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per 

savaitę 

30 

35** 

 

 
 

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 310  310 

Neformalusis švietimas 220 

 

34. Bendrojo lavinimo moduliai ir jiems skiriamų valandų skaičius: 

 

Eil. nr. Modulis Valandų skaičius 

1.  Lietuvių kalba  

2.  Anglų kalba 40 

3.  Matematika 40 

4.  Biologija 40 

5.  Geografija 40 

 

VI. UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 
 

35. Bendrojo ugdymo bei profesinio mokymo dalykų pamokos integruojamos, atsižvelgiant į 

tematiką ir mokinių pasiekimų lygį, gebėjimus ir motyvaciją.  

36. Bendrųjų kompetencijų ugdymas įtraukiamas į vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo 

programų ilgalaikius ir trumpalaikius planus. Mokytojas pagal poreikį koreguoja šiuos planus mokslo metų 

eigoje. Bendrųjų kompetencijų ugdymas įtraukiamas ir į neformalųjį švietimą.  

37. Integruojamų pamokų skaičius ir turinys aptariamas metodinėse grupėse, suderinamos 

trumpalaikių planų temos.  

38. Lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos kursas integruojamas į lietuvių kalbos ir 

literatūros dalyko turinį ir specialybės dalykus. 

39. Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į profesinio mokymo programos civilinės 

saugos dalyko turinį.  

40. Etninės kultūros programa, atsižvelgiant į dalykų programas ir planus, integruojama į 

bendrąjį ugdymą (per dorinį ugdymą, lietuvių kalbą ir literatūrą, užsienio kalbą, istoriją, geografiją), profesinį 

mokymą ir neformalųjį švietimą. Bendrojo ugdymo, profesijos bei neformaliojo švietimo mokytojai numato 

etninės kultūros bendrosios programos rėmuose dalyko temas, kurių turinį ir skaičių suderina metodinėse 

grupėse.  



 

 

41. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, 

atsižvelgiant į dalykų programas ir planus, integruojama į bendrąjį ugdymą (per dorinį ugdymą,  lietuvių kalbą 

ir literatūrą, chemiją ir biologiją), profesinį mokymą ir neformalųjį švietimą.  

42. Lytiškumo ugdymo programa, atsižvelgiant į dalykų programas ir planus, integruojama į 

bendrąjį ugdymą (per dorinį ugdymą, biologiją), profesinį mokymą ir neformalųjį švietimą.  

43. Ugdymo karjerai programa integruojama į ekonomikos ir verslo pagrindų dalyką, profesinės 

etikos dalyką ir kitus profesinio mokymo bei vidurinio ir pagrindinio ugdymo programų dalykus bei modulius 

atsižvelgiant į dalyko tematiką.  

  

VII. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 
 

44. Mokykla sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir pasiekti kuo 

aukštesnius pasiekimus. 

45. Mokymosi pagalba mokiniams teikiama skiriant trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas, 

sudarant mokinių, kuriems reikalinga pagalba, grupes. 

46. Mokymosi pagalba taip pat integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi 

pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(-si) užduotis. 

47. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus mokykloje: 

47.1. įgyvendinama mokinio asmeninės pažangos stebėsena per dalykų pamokas; 

47.2. sudaromos sąlygos mokyklos bibliotekos skaitykloje atlikti namų darbų ar kitas mokytojo 

paskirtas užduotis; 

47.3. tobulinamas formuojamasis vertinamas bei analizuojama jo įtaka mokinių pasiekimams; 

47.4. organizuojamas dalykinis seminaras mokytojams apie darbą su įvairių gebėjimų ir poreikių 

mokiniais.  

48. Mokinių pasiekimus ir mokymosi problemas stebi ir analizuoja pagalbos mokiniui 

specialistai ir grupių vadovai. 

49. Mokslo metų pradžioje nustatomas mokinių mokimosi stilius. 

50. Rugsėjo mėnesį 3MTP I kurso mokiniai rašo lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, 

biologijos, chemijos, istorijos, geografijos, užsienio kalbos mokomųjų dalykų diagnostinius patikrinamuosius 

darbus, kurių rezultatai aptariami bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės posėdyje, priimami 

sprendimai dėl pagalbos mokiniams. 

51. Per mokinių atostogas ir pasibaigus pusmečiui/mokslo metams, mokytojai organizuoja 

papildomas konsultacijas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų.  

52. Mokiniams, planuojantiems laikyti valstybinius brandos egzaminus, jų pageidavimu, 

skiriami atskirų dalykų moduliai (lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, geografijos, biologijos). 

53. Mokiniams, turintiems ugdymo(-si) sunkumų, teikiama kvalifikuota psichologo, socialinio 

pedagogo pagalba. 

54. Mokymosi pagalba teikiama, atsižvelgiant į mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto 

rekomendacijas, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta. 



 

 

 

VIII. NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 
 
 

55. Mokykla atsižvelgdama į mokinių neformaliojo švietimo poreikius, siūlo šias neformaliojo 

švietimo programas: 

 

Eil. nr. Programos pavadinimas Valandų skaičius 

1.  Disko klubas 140 val. 

2.  Futbolo būrelis 200 val. 

3.  Pop grupė 240 val. 

4.  Stalo teniso būrelis 120 val. 

5.  Krepšinio būrelis (vaikinai, merginos) 240 val. 

6.  Tinklinio būrelis (merginos) 120 val. 

7.  Šiuolaikinių šokių būrelis 180 val. 

8.  Floristikos būrelis 100 val. 

9.  Atletinės gimnastikos būrelis 120 val. 

10.  Tinklinio būrelis (vaikinai) 120 val. 

11.  Bendrojo lavinimo būrelis 120 val. 

12.  Kūrybinės industrijos 180 val. 

13.  Kūno rengybos būrelis 120 val. 

14.  Dailės būrelis 120 val. 

15.  Meninės kalvystės būrelis 120 val. 

16.  Robotikos būrelis 120 val 

 

IX. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

56. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese:  

56.1. ugdymo turinys mokykloje planuojamas bendruosiuose ugdymo planuose nurodytu dalyko 

programai skiriamų valandų (pamokų) skaičiumi;  

56.2. planuodami ugdymo turinį mokytojai planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, 

jį sieja su mokymo(-si) tikslais, atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. Vertinimo metodus 

mokytojai derina tarp savęs, aptaria su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais);  

56.3. vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi „Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo samprata“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. ISAK– 256 (Žin., 2004, Nr. 35 -1150) ir Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus 

2014 m. liepos  7 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtinta ,,Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese 

tvarka“. 

56.4. pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokymo programas besimokančių mokinių 

pasiekimai vertinami dešimties balų vertinimo sistema:  

56.4.1. pasirenkamųjų dalykų žinios ir gebėjimai vertinami pažymiu;  

56.4.2. dorinio ugdymo (etikos ir tikybos), žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų dalykai 

vertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“, kūno kultūros, menų ir technologijų dalykų mokymosi pasiekimai 

vertinama pažymiu;  

56.4.3. mokinių, besimokančių dalykų modulius, mokymosi pasiekimų įvertinimai įskaitomi į 

dalykų įvertinimus ir dienyne nefiksuojami;  

56.5. Pagal profesinio mokymo programas besimokančių mokinių pasiekimai vertinami 

dešimties balų sistema. Pasibaigus moduliui, pusmečiui ar metams vedamas modulio, pusmečio ar metinis 

pažymys, kuris apvalinamas pagal matematikos taisykles. 

56.5.1. Pažymiais nevertinama modulinių programų įvadinis ir baigiamasis modulis. Pasiekimai 

įvertinami įrašu „atlikta“ arba „neatlikta“. 

56.5.2. Praktika vertinama „atlikta“ arba „neatlikta“.  



 

 

56.6. Pažymiais nevertinami specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės kūno kultūros 

pratybas lankančių mokinių pasiekimai, įrašoma „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

57. Profesinio mokymo dalykų pažymys, kuris rašomas į profesinio mokymo diplomą vedamas 

kaip visų kursų metinių pažymių vidurkis. 

58. Mokiniui, turinčiam teigiamus metinius pažymius ir gavusiam teigiamus asmens įgytų 

kompetencijų įvertinimus išduodamas PROFESINIO MOKYMO DIPLOMAS. 

59. Už teisingą pažymių pateikimą įrašyti į profesinio mokymo diplomą atsakingi grupių 

vadovai.  
 
 
 

 

 
 
 

 

______________ 



 

 

X. PROFESINIO MOKYMO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS 

IR PLANAI 
60. Ugdymo turinio dokumentacija: 

Programų 

teminiai planai 
Rengia Aprobuoja Tvirtina 

Norminis dokumentas, 

rekomendacija, pagal 

kuriuos rengiama 

programa, teminis 

planas 

Bendrojo lavinimo 

dalykų bendrojo 

kurso teminiai 

planai 

Dalykų 

mokytojai 

Metodinės 

grupės 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bendrosios programos, 

išsilavinimo standartai, 

egzaminų programos 

Bendrojo lavinimo 

dalykų išplėstinio 

kurso teminiai 

planai 

Dalykų 

mokytojai 

Metodinės 

grupės  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bendrosios programos, 

išsilavinimo standartai, 

egzaminų programos  

Profesinio 

mokymo teminiai 

planai 

Dalykų 

mokytojai 

Metodinės 

grupės 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Profesinio rengimo 

standartai, profesijos 

mokymo programa 

Pasirenkamųjų 

dalykų mokymo 

programos 

Dalykų 

mokytojai, 

(jei nėra 

ŠMM 

patvirtintų) 

Metodinės 

grupės 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bendrosios programos, 

išsilavinimo standartai, 

egzaminų programos, 

technologijų standartai, 

profesijos mokymo 

programa 

Neformalaus 

ugdymo programos 

Būrelio 

vadovas 

Neformalioj

o švietimo 

organizatorė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bendrosios programos, 

išsilavinimo, profesijos 

mokymo programa 

Modulių 

programos 

Dalykų 

mokytojai 

Metodinės 

grupės 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bendrosios programos, 

išsilavinimo standartai 

 

IV. PRIEDAI 

 

1 priedas. Pirmo kurso grupių mokymo planai   

2 priedas. Antro ir trečio kurso grupių mokymo planai  

 

------------------- 

 


