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PATVIRTINTA 

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

įsakymu  Nr. V1-127 

 

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 

2017–2018 IR 2018–2019 M. M. 

VYKDOMŲ MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

I SKYRIUS.  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje (toliau – mokykloje) 2017–2018 m. m. 

ir 2018–2019 m. m. vykdomų  programų įgyvendinimo planas (toliau – planas) reglamentuoja 

vidurinio ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimą mokykloje. Mokykla, 

pritaikydama ir įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų 

bendraisiais profesinio mokymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų 

bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ (toliau – profesinio mokymo planai), 2017–2018 

ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V- 

442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ ( toliau – bendrieji pagrindinio ir vidurinio ugdymo planai), 

Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 

V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl Formaliojo 

profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 

(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.  

V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymo 
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nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 3 d. įsakymu „Nr. V-111 „Dėl Mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais formaliojo švietimo 

programų reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. 

balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų 

patvirtinimo“, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. 

įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo, kitais norminiais teisės aktais, mokyklos veiklos planais, atsižvelgdama 

į mokinių pasirinkimus, mokyklos galimybes, mokyklos bendruomenės poreikius ir mokyklai 

skirtas mokymo lėšas.  

2. Mokyklos plano tikslas – apibrėžti mokykloje vykdomų vidurinio ugdymo 

programų ir formaliojo profesinio mokymo programų pirmai kvalifikacijai įgyti pagrindinius 

principus ir bendruosius reikalavimus, formuoti ugdymo turinį ir organizuoti ugdymo procesą taip, 

kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų bei įgytų 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. 

3. Mokyklos  plano uždaviniai: 

3.1. pateikti gaires vidurinio ugdymo programų ir formaliojo profesinio mokymo 

programų, modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimui mokykloje;  

3.2. atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius ir gebėjimus, numatyti pagrindinius 

ugdymo pritaikymo būdus (ugdymo individualizavimas, diferencijavimas, ugdymo turinio 

integravimas ir kt.); 

3.3. planuojant ir įgyvendinant ugdymo procesą, ugdymo turinį sieti su asmens ir 

visuomenės gyvenimui būtinomis vertybinėmis nuostatomis, priartinti jį prie kasdienio gyvenimo 

aktualijų, sieti  su praktinėje veikloje reikalingų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymu; 

3.4. kurti ugdymo proceso dalyvių sąveiką (mokytojo ir mokinio, mokinio ir mokinio, 

mokymo ir mokymosi aplinkų) ugdymo(si) procese, siekiant personalizuoto ir savivaldaus 

mokymosi. 

4. Mokyklos plane vartojamos sąvokos: 

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai 

mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 
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Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, 

gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau 

kaip 30 minučių. 

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo 

forma. 

Kitos mokyklos plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

5. Mokyklos planas sudarytas remiantis Mokytojų tarybos, Metodinių grupių protokolų 

nutarimais. 

6. Mokyklos planą rengė mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 

V1-114 sudaryta darbo grupė. Planas rengtas vadovaujantis demokratiškumo, subsidiarumo, 

prieinamumo ir bendradarbiavimo principais. 

7. Mokyklos planui pritarė Mokyklos taryba. 

8. Mokyklos planas suderintas su steigėju (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija). 

I SKIRSNIS.  

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 

9. Ugdymo proceso trukmė – ne ilgesnė nei 40 savaičių. Švenčių dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienas.  

10. Mokslo metai skirstomi pusmečiais, kurių trukmė: 

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.; 

II pusmetis: vasario 1 d. – birželio 30 d. 

11. Ugdymo proceso organizavimas 2017–2018 m. m.  Mokslo metų pradžia –    

2017 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė  gimnazijos skyriaus I kurso grupių mokiniams – 181 

ugdymo diena,  gimnazijos skyriaus II kurso grupių mokiniams  – 166 ugdymo dienos. 

11.1. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. Atostogos skiriamos 

gimnazijos skyriaus 

mokiniams  
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. Atostogos skiriamos 

visiems mokiniams 

Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d. Atostogos skiriamos 

gimnazijos skyriaus 

mokiniams 

Pavasario (Velykų) 

atostogos 
2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d. Atostogos skiriamos 

gimnazijos skyriaus 

mokiniams 
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Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) 

atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo 

dieną po atostogų. Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo 

pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į 

ugdymo dienų skaičių. 

Vasaros atostogos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Gimnazijos skyriaus II kurso 

grupių mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai 

brandos egzaminų sesijai, kitiems mokiniams – pasibaigus 2017–2018 m. m. ugdymo procesui. 

11.2. Ugdymo proceso pabaiga: 

I kurso grupių mokiniams, besimokantiems profesinio mokymo programas kartu su 

vidurinio ugdymo programa  – 2018 m. birželio 15 d.  

II kurso grupių mokiniams, besimokantiems profesinio mokymo programas kartu su 

vidurinio ugdymo programa –  2018 m. gegužės 25 d.   

Kitų grupių mokiniams  – ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. 

12. Ugdymo proceso organizavimas 2018–2019 m. m. Mokslo metų pradžia –     

2018 m. rugsėjo 3 d. ( I pusmetis: rugsėjo 3 d. – sausio 31 d.; II pusmetis: vasario 1 d. – birželio 30 

d.). Ugdymo proceso trukmė  gimnazijos skyriaus I kurso grupių mokiniams – 185 ugdymo diena,  

gimnazijos skyriaus II kurso grupių mokiniams  – 165 ugdymo dienos.  

12.1. Ugdymo procese skiriamos atostogos: 

 
Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d. Atostogos skiriamos 

gimnazijos skyriaus 

mokiniams 

Žiemos (Kalėdų) 

atostogos 
2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d. Atostogos skiriamos 

gimnazijos skyriaus 

mokiniams 

Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d. Atostogos skiriamos visiems 

mokiniams 

Pavasario (Velykų) 

atostogos 
2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.  Atostogos skiriamos 

gimnazijos skyriaus 

mokiniams 

 

Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) 

atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo 

dieną po atostogų. Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo 

pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į 

ugdymo dienų skaičių. 
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Vasaros atostogos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Gimnazijos skyriaus II kurso 

grupių mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai 

brandos egzaminų sesijai, kitiems mokiniams – pasibaigus 2018–2019 m. m. ugdymo procesui. 

12.2. Ugdymo proceso pabaiga: 

I kurso grupių mokiniams, besimokantiems profesinio mokymo programas kartu su 

vidurinio ugdymo programa  – 2019 m. birželio 20 d.  

II kurso grupių mokiniams, besimokantiems profesinio mokymo programas kartu su 

vidurinio ugdymo programa –  2019 m. gegužės 24 d.   

Kitų grupių mokiniams  – ne vėliau kaip 2019 m. birželio 30 d. 

13. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, mokymas gali būti 

neorganizuojamas mokiniams iki 18 metų. Mokymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, 

vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama 

mokyklos internetinėje svetainėje ir / arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į 

mokymosi dienų skaičių. 

14. Iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus 

ekstremalią situaciją, priimami sprendimai dėl mokymo proceso koregavimo. 

15. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8 valandą. 

Pamokos trukmė – 45 min., pertraukų trukmė – ne trumpiau kaip 10 min., pietų pertraukos trukmė – 

ne trumpiau nei 30 min. Penktadienį pamokos trumpinamos 5 min. Ugdymo procesas vyksta pagal 

pamokų tvarkaraščius, kuriuos tvirtina mokyklos direktorius. 

 

II SKIRSNIS.  

MOKYKLOS UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS 

 

16. Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atsižvelgiant į mokyklos tikslus, mokinių 

ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis bendraisiais pagrindinio ir vidurinio ugdymo, 

profesinio mokymo planais bei kitais dokumentais.   

17. Rengiant planą yra priimti sprendimai dėl: 

17.1. mokslo metų skirstymo pusmečiais; 

17.2. mokinių atostogų;  

17.3.  mokinio praktinio mokymo organizavimo; 

17.4. profesinio orientavimo organizavimą; 

17.5. ugdymo turinio integravimo; 

17.6. individualaus plano sudarymo; 

17.7. laikinųjų grupių ir dydžių sudarymo; 
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17.8. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir 

formų; 

17.9. smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos; 

17.10. pasirinkto dalyko, kurso, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio  

keitimo tvarkos; 

17.11. neformaliojo švietimo veiklos organizavimą; 

17.12. ugdymo turinio planavimo principų ir  laikotarpių; 

17.13. atleistų nuo kūno kultūros pamokų mokinių užimtumo; 

17.14. dalykų programų skirtumų likvidavimo ir atsiskaitymo tvarkos; 

17.15. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo formų  ir laikotarpių; 

17.16. programų, teminių (ilgalaikių) planų rengimo principų ir tvarkos;  

17.17. dėl mokinių mokymosi krūvių, namų darbų ir kontrolinių darbų skyrimo; 

17.18. dėl ugdymo proceso dienų, skirtų meninei, pažintinei, kultūrinei, sportinei, 

kūrybinei praktinei bei socialinei ir kt. veiklai skaičiaus ir organizavimo būdų; 

17.19. dėl švietimo pagalbos įvairių ugdymosi poreikių mokiniams teikimo tvarkos; 

17.20. dėl mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir 

įvairiose aplinkose; mokymo ir mokymosi išteklių įgijimo ir naudojimo keliamiems mokyklos 

tikslams įgyvendinti. 

18. Formuojant mokyklos ugdymo turinį remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, mokyklos veiklos 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 

19. Atsiradus Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytiems atvejams, mokykla  

koreguoja ugdymo proceso metu plano įgyvendinimą arba mokinio individualų ugdymo planą 

priklausomai nuo mokymo lėšų, išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms 

programoms įgyvendinti. 

 

III SKIRSNIS.  

UGDYMO TURINIO DOKUMENTACIJA 

 

20. Mokytojai ir profesijos mokytojai teminius (ilgalaikius) planus rengia pagal 

patvirtintą formą, suderina su metodinių grupių pirmininkais, direktoriaus pavaduotoju ugdymui iki 

rugsėjo 14 d. Iki spalio 1 d. suderintą ir patvirtintą teminį (ilgalaikį) planą įkelia į elektroninį 

dienyną. Teminiai (ilgalaikiai) planai detalizuojami ir esant būtinybei koreguojami.  

21. Specialiųjų poreikių mokiniams rengiamos pritaikytos dalykų programos, jos 

suderinamos su gimnazijos skyriaus vedėju iki rugsėjo 14 d. 
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22. Pasirenkamųjų dalykų ir modulių programas rengia mokytojai pagal patvirtintą 

formą. Parengtos programos suderinamos su gimnazijos skyriaus vedėju, tvirtina mokyklos 

direktorius iki rugsėjo 15 d. 

23. Neformaliojo švietimo programas rengia mokytojai ir profesijos mokytojai pagal 

nustatytą formą. Direktorius parengtas programas tvirtina įsakymu iki  rugsėjo 15 d. Jos įrašomos į 

neformaliojo švietimo tvarkaraštį, kuris sudaromas iki rugsėjo 15 d. Apskaita vykdoma 

elektroniniame dienyne. 

24. Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalykų apskaita tvarkoma elektroniniame 

dienyne ,,TAMO“ vadovaujantis el. dienyno nuostatais.  

25. Grupių vadovai veiklą fiksuoja el. dienyne (1 val. per savaitę grupės valandėlei, 1–

2 val. – kitai veiklai). 

 

IV SKIRSNIS.  

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS  

 

26. Siekiant padėti mokiniui sėkmingai  mokytis, ugdymas individualizuojamas 

sudarant mokinio individualų ugdymo planą, kuriame apibrėžiami individualūs sėkmės kriterijai. 

Šiuo planu siekiama padėti mokiniui planuoti, kaip pagal savo išgales pasiekti kuo aukštesnių 

ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti atsakomybę dėl sąmoningo mokymosi, gebėjimo įgyvendinti 

išsikeltus tikslus. Sudarant ir įgyvendinant mokinio individualų ugdymo planą bendradarbiauja 

mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokyklos vadovai, švietimo pagalbos 

specialistai. 

27. I kurso mokiniai, pasirinkę mokytis profesinio mokymo programą kartu su 

vidurinio ugdymo programa, individualų ugdymo planą susidaro dviem etapais: 

I etapas – pasirašymo sutarties dieną sudaromas individualaus ugdymo plano projektas 

pagal mokyklos pasiūlytą formą dvejiems metams. Pildydami prašymą priimti mokytis mokiniai 

nurodo pageidaujamus mokytis dalykus, dalykų kursus ir modulius, pasirenkamuosius dalykus. 

II etapas – iki rugsėjo 8 d. sudaromas mokinio individualus ugdymo planas. Mokinio 

pageidavimai suderinami su mokyklos galimybėmis. Jeigu pageidaujama, individualus ugdymo 

planas koreguojamas.  

28. Siekiant užtikrinti vidurinio ir profesinio mokymo dermę, kiekvienai profesinio 

mokymo programai yra rengiamas siūlomų pasirenkamųjų dalykų, modulių sąrašas:  

Mokymo programos Moduliai Pasirenkamieji dalykai 

Apdailininkas (statybininkas)  

Virėjas 

Lietuvių rašytojų biografijos ir 

kūryba (Lietuvių kalbos ir 

Interjero  apdaila 

Sveika mityba 
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Technikos priežiūros verslo 

darbuotojas 

Prekybos įmonių vadybininko 

padėjėjas 

Pardavėjas 

 

literatūros) 

Teksto komponavimas (Lietuvių 

kalbos ir literatūros) 

Pasipriešinimo istorija (Istorijos) 

Langas į pasaulį (Geografijos) 

Žmogaus sveikata. Lytiškumas 

(Biologijos) 

Gebėjimas bendrauti anglų kalba 

būsimojoje profesijoje (Anglų 

kalbos) 

Logikos įvadas (Matematikos) 

Apdailinis mūras 

Reklama vartotojui 

Faktūriniai tinkai 

Teisės pagrindai 

Technikos demontavimo 

pagrindai 

Automobilių sandaros 

technologijos 

 

29. Dalykų modulius ir pasirenkamuosius dalykus mokiniai renkasi laisvai. Pasirinkti 

moduliai ir pasirenkamieji dalykai įrašomi į pamokų tvarkaraštį ir mokiniui tampa privalomi, 

apskaita vedama elektroniniame dienyne.  

30. Mokiniui iš profesinio mokymo programų į vidurinio ugdymo turinį užskaitomi šie 

profesinio mokymo programų dalykai (ne mažiau kaip 140 val. per 2 metus): 

30.1. iš apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programos – mūro darbų 

technologijos pagrindų dalykas (150 val.); 

30.2. iš prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programos – prekybos įmonių 

vadybos dalykas (152 val.);  

30.3. iš virėjo modulinės profesinio mokymo programos – tvarkos virtuvėje 

palaikymas (88 val.), pasiruošimas patiekalų gaminimui (88 val.);  

30.4. iš technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programos – techninės 

braižybos (80 val.) ir konstrukcinės ir eksploatacinės medžiagos (75 val.). 

 

V SKIRSNIS. 

MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS MOKYKLOJE 

 

31. Mokykloje, įgyvendinant vidurinio ir profesinio ugdymo programas, sudarytos 

sąlygos mokiniams mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba 

vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrinant 

tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčias ir smurtą. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia 

ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos Vaiko 

gerovės komisija, kuri  vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 
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organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose 

rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 

22 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų 

patvirtinimo“, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu, direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 

V1-123, Rekomendacijomis mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir 

veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-625 „Dėl rekomendacijų 

mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo 

smurto artimoje aplinkoje patvirtinimo“.  

32. 2017–2018 m. m. bus įgyvendinamos Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa, 2018–2019 m. m. numatoma vykdyti LIONS QUEST  prevencinė programa 

„Raktai į sėkmę“. 

33. Mokykloje sudarytos sąlygos mokiniams turėti  kiekvieną darbo dieną po dviejų 

pamokų (20 min.) ir keturių pamokų (40 min.) fiziškai aktyvias pertraukas, kurių metu mokiniai 

gali žaisti stalo tenisą, biliardą, badmintoną, smiginį ir kitus judrius žaidimus. 

Mokykloje, įgyvendinant ugdymo turinį, vadovaujamasi Lietuvos higienos norma HN 

21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.  

Lietuvos higienos norma HN 12:2011 „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“. 

34. Mokykloje į ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

programos patvirtinimo“. Ji įgyvendinama mokykloje per neformalųjį švietimą, integruojama į 

įvairių dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, dorinio ugdymo, maisto ruošimo 
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technologijos, kūno kultūros, etikos, profesinės etikos ir kt.) programų turinį, bendrabučio 

auklėtojų, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, grupių vadovų veiklos planus. 
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VI SKIRSNIS.  

PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 

 

35.  Mokykloje sudarytos sąlygos ir mokytojai skatinami mokyklos ugdymo turinį 

įgyvendinti ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, gamtoje, įvairiose įmonėse ir 

organizacijose, mokyklos ir miesto parkuose, virtualiose mokymosi aplinkose ir kt. Mokymosi 

aplinka kuriama atsižvelgus į mokyklos tikslus ir vertybes, mokinių mokymosi poreikius. 

36. Mokyklos fizinę aplinką sudaro pagrindinis mokomasis pastatas, antras mokomasis 

pastatas, mokomasis viešbutis, mokomoji parduotuvė, mokomoji valgykla, bendrabutis, biblioteka, 

skaitykla, teorinio mokymo kabinetai ir laboratorijos visoms vykdomoms mokymo programoms. 

Laboratorijose sukomplektuota visa reikalinga, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus techninė 

įranga. Mokytojams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo 

technologijas: internetą, kompiuterius, modernią laboratorijų įrangą, interaktyviąsias lentas. 

Mokykloje įgyjamos ir kuriamos mokymosi priemonės padės mokiniams įgyti šiuolaikinėje 

besikeičiančioje visuomenėje būtinų kompetencijų, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, nuostatų. 

37. Pirmo kurso grupių vadovai / dalykų mokytojai rugsėjo mėnesį  supažindina pirmo 

kurso mokinius su mokyklos biblioteka, visa mokyklos materialine baze ir  kita mokymosi aplinka. 

38. Siekiant nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, mokyklos ugdymo turinyje 

siejamos socialinio ugdymo (istorijos, geografijos) pamokos su neformaliosiomis praktinėmis 

veiklomis: 

Ugdydami  pažintines ir kultūrines kompetencijas mokiniai lankysis Kupiškio 

etnografijos muziejaus, Anykščių miesto A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio 

muziejaus,  Valstybės pažinimo centro edukaciniuose užsiėmimuose, Nacionaliniame muziejuje 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Kupiškio viešojoje bibliotekoje 

organizuojamose programose ir renginiuose, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. 

Ugdant vertybines nuostatas, mokiniai dalyvaus susitikimuose su Kupiškio parapijos kunigais, 

Tiberiados bendruomenės katalikiškos brolijos nariais, Tarptautinės etikos dienos minėjime ir 

Advento renginiuose, vyks į Kėdainių r. VšĮ „Vilties švyturys“. Mokiniai dalyvaus projekto 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ numatytose kultūrinės-meninės krypties edukacinėse 

programose. 

39. Skatinant pilietinį mokinių įsitraukimą bei motyvaciją dalyvauti mokyklos ir vietos 

bendruomenės veiklose, mokyklos bendruomenė organizuos tradicinę žemės ūkio parodą–mugę 

„Derlius“, Atvirų durų dienas, Profesijų dienas „Pasirink pats“.  Mokiniai prisijungs prie visuotinės 

pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, dalyvaus organizuojamuose Tolerancijos dienos 

renginiuose, Lietuvos žydų genocido aukų atminties bei Gedulo ir vilties dienos minėjimuose. 

Mokiniai su neformaliojo švietimo organizatoriumi organizuos ir dalyvaus Vasario 16-osios 
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renginiuose, skirtuose Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime. Mokiniai dalyvaus Respublikiniame profesinio 

mokymo įstaigų dainų konkurse „Laisvės pavasaris“, skirtame Kovo 11-ąjai pažymėti. Mokykloje 

vyks rajoninis edukacinis žaidimas „Mes – Lietuvos patriotai“, Konstitucijos egzaminas. Vyks 

tradiciniai mokyklos renginiai: Europos sveikos mitybos diena, bėgimas, skirtas Tarptautinei 

tuberkuliozės dienai paminėti, Europos kalbų dienos, Pasaulinė žemės ir vandens diena, Pasaulinė 

paukščių diena,  konkursas „Saugus kelyje“, Naktinio krepšinio turnyras ir kitos sporto varžybos.  

Prisijungsime ir dalyvausime rajoniniame teisinių žinių konkurse „Temidė“, respublikiniuose 

konkursuose: „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“, „Nacionalinis diktantas“,  visuotinėse akcijose 

„Darom“,“ Kraujo donorystė“, Švietimo mainų paramos fondo organizuotame bėgime „We run 

Vilnius“, protmūšyje Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Bendradarbiausime ir organizuosime 

bendras veiklas su Kupiškio jaunimo centro, Panevėžio apskrities VPK Kupiškio policijos 

komisariato,  Rokiškio visuomenės sveikatos biuro, Lietuvos kariuomenės KAS  atstovais: 

Tarptautinės nerūkymo dienos minėjimas, Vaikų gynimo dienos minėjimas, susitikimai su Lietuvos 

kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 8-osios rinktinės pareigūnais, 

probacijos tarnybos pareigūnais, vyks prevencinės paskaitos „Smurtas artimoje aplinkoje“, „Sveika 

gyvensena“.  

40. Ugdant mokinių medijų ir informacinį raštingumą, mokykloje vyks konkursas 

„Profesijos vaizdžiai“, kurio metu naudodamiesi šiuolaikinės informacijos sklaidos priemonėmis ir 

kūrybiškumu mokiniai išreikš savo profesijos ypatumus ir išskirtinumą per medijas.  Mokiniai 

dalyvaus projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ numatytose technologijų ir 

kūrybinių industrijų krypties edukacinėse programose. 

41. Vykdant socialines (karitatyvines) veiklas mokykloje, vyks tradicinė Gerumo 

akcija „Padėk šalia esančiam“, kurią organizuos Mokinių tarybos nariai ir  jos metu gautos lėšos bus 

skirtos ne tik  mokiniams iš socialinės rizikos šeimų, bet mokiniai aplankys VŠĮ „Kupiškio 

ligoninėje“ vaikų skyriuje besigydančius vaikus, Vaikų dienos centrą, Krizių centrą. Mokyklos 

bendruomenė prisijungs prie respublikinių akcijų: „Veiksmo savaitė be patyčių“, Tarptautinės 

nerūkymo dienos minėjimo. Organizuos diskusijas apie pozityvų bendradarbiavimą, bendravimo 

kultūrą. Socialinis pedagogas kartu su psichologu organizuos mokinių savipagalbos grupės 

mokymus ir pagalbos teikimą kitiems. Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvaus 

aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“.  

42. Mokyklos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro mokykloje ir už jos ribų 

vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, 

vertybinių nuostatų ugdymo veikla ir kitos veiklos, siejamos su mokyklos tikslais, mokinių 

mokymosi poreikiais. Šioms veikloms kiekvienoje mokinių grupėje, besimokančioje vidurinio 
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ugdymo programą, skiriama ne mažiau kaip 30 pamokų, o visa mokyklos bendruomenė nuolat 

įtraukiama į bendras pažintines, kultūrines, socialines, pilietines veiklas. Tokioms veikloms 

skiriama 2017–2018 m. m. – 10 ugdymo dienų, 2018–2019 m. m. – 15 ugdymo dienų: 

 

VEIKLA DATA  

Rugsėjo 1-osios šventė Rugsėjo mėn. 

Rudens sporto šventė Rugsėjo mėn.  

Bendruomenės organizuojama tradicinė žemės ūkio paroda–

mugė „Derlius“ gyventojams 
Rugsėjo mėn.  

Profesijų diena  „Pasirink pats“ Lapkričio mėn.  

Tėvų susirinkimas Kovo mėn. 

Atvirų durų diena/savaitė Balandžio mėn.  

Naktinis krepšinis Balandžio mėn. 

Aplinkos tvarkymo / Žemės diena Balandžio mėn. 

Išleistuvės Birželio mėn. 

Pažintinės, kultūrinės  išvykos Gegužės / Birželio mėn. 

 

VII SKIRSNIS.  

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 
 

43. Pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti ugdymas mokykloje 

diferencijuojamas. Diferencijavimu siekiama sudaryti kiekvienam mokiniui sąlygas sėkmingiau 

siekti individualios pažangos. Rugsėjo mėnesį atliekamas I kurso mokinių, besimokančių profesinio 

mokymo programas kartu su vidurinio ugdymo programa, mokymosi stilių tyrimas ir išvados bei 

rekomendacijos pateikiamos dalykų mokytojams. Atsižvelgiant į skirtingus mokymosi poreikius ir 

gebėjimus, pritaikomi mokiniui mokymosi uždaviniai ir užduotys, ugdymo turinys, metodai, 

mokymo(si) priemonės, tempas, užduotims atlikti skiriamas laikas. Rugsėjo mėnesį vykdomas ir I 

kurso mokinių raštingumo, matematinių žinių patikrinimas, kalbinio lygio nustatymas (užsienio k.). 

44. Diferencijavimas gali būti taikomas mokiniui individualiai arba mokinių grupei 

(projektiniai, brandos darbai, darbo grupės).  Mokinių perskirstymas ar priskyrimas grupei gali būti 

trumpo laikotarpio – tik tam tikroms užduotims atlikti arba tam tikro dalyko pamokoms. Dėl 

pergrupavimo tikslų ir principų turi būti tariamasi su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), jis 

neturi daryti žalos mokinio savivertei, tolesnio mokymosi galimybėms, mokinių santykiams klasėje 

ir mokykloje.  

45. Mokykla analizuoja, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, kaip 

mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų pasiekimų ir atsižvelgiant į 
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mokinio mokymosi motyvaciją, individualią pažangą priima sprendimus dėl tolesnio ugdymo 

diferencijavimo. 

 

VIII SKIRSNIS.  

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

46. Mokykloje taikomos įvairios bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais) 

formos. Organizuojami tėvų susirinkimai, tėvai (globėjai, rūpintojai)  įtraukiami į darbo grupes 

planuojant ir organizuojant mokyklos veiklą, jie dalyvauja Mokyklos tarybos veikloje. 

Organizuojami  bendri renginiai, tėvai kviečiami dalyvauti mokyklos sporto šventėse, Naktiniame 

krepšinyje, mokslo metų pradžios šventėje, absolventų išleistuvėse, Atvirų durų dienoje, Profesijų 

dienoje, rudens gėrybių parodoje–mugėje ir kt. renginiuose.  

47. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami apie mokykloje 

organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą 

elektroniniame dienyne TAMO, mokyklos internetinės svetainės skiltyje „Tėvams“. Tėvai 

sistemingai gauna informaciją apie vaiko ugdymąsi iš grupės vadovų, dalykų mokytojų, pagalbos 

specialistų ar mokyklos administracijos dalyvaudami tėvų susirinkimuose ar individualių pokalbių 

metu. 

48. Grįžtamasis informacijos apie mokinių mokymąsi perdavimas tarp mokyklos ir 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) užtikrinamas individualių pokalbių, apsilankymų mokykloje, tėvų 

susirinkimų bei vykdomų apklausų metu. 

 

IX SKIRNIS.  

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS 

 

49. Sprendimai apie dalykų intensyvinimą yra priimami atsižvelgiant į mokyklos ir 

mokinių galimybes bei poreikius.  

50. Derindama mokyklos ir mokinių mokymosi poreikius mokykla intensyvina 

mokymąsi: 

50.1. per dieną dalykui yra skiriama po vieną arba po keletą viena po kitos 

organizuojamų pamokų;  

50.2. II kurso mokiniai, besimokantys profesinio mokymo programas kartu su 

vidurinio ugdymo programa, bendruosiuose pagrindinio ir vidurinio ugdymo planuose IV 

gimnazijos klasėje  nustatytą pamokų skaičių (34 val.) doriniam ugdymui išeina  ir pasiekia 

bendrojoje programoje numatytus pasiekimus  per pirmąjį mokslo metų pusmetį. 
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50.3. mokiniams, turintiems 18 metų, per savaitę gali būti skiriama 40 astronominių  

(po 60 minučių) praktikos ar mokymo darbo vietoje (realioje) arba 40 akademinių valandų (po 45 

minutes), jei praktika ar mokymas darbo vietoje įgyvendinami sektoriniame praktinio mokymo 

centre ar profesinio mokymo teikėjo praktinio mokymo bazėje. 

 

X SKIRSNIS.  

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 
 

51. Siekiant optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, mokykloje siūloma integruoti į 

ugdymo turinį kelių dalykų turinį, mokomųjų dalykų temas ar problemų sprendimą, bendrąjį 

lavinimą ir profesinį mokymą. Aplinkosauginis ugdymas integruojamas į profesinį mokymą. 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta  Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“, mokykloje 

integruojama į biologijos ir etikos pamokas, vykdoma per neformaliojo švietimo veiklą. Mokiniams 

siūloma pasirinkti „Žmogaus sveikatos. Lytiškumo“  modulį. 

52. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-494, ir ypač aktualios prevencinės temos (alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, ŽIV / AIDS prevencija, prievartos ir smurto prevencija, 

teisės pažeidimų prevencija, prekybos žmonėmis prevencija ir kt.) dalykų mokytojų integruojamos į 

dorinio ugdymo, biologijos, maisto prekių, gėrimų ir kokteilių ir kitų dalykų pamokas, į grupių 

vadovų, bendrabučio auklėtojų, socialinio pedagogo, psichologo veiklas. Veiklos fiksuojamos 

mokytojų ilgalaikiuose teminiuose planuose, grupių vadovų, bendrabučio auklėtojų, socialinio 

pedagogo veiklos planuose, elektroniniame dienyne. 

53. Profesinis orientavimas vykdomas vadovaujantis Profesinio orientavimo vykdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 

„Dėl Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Ugdymo karjerai programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-

72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. Ugdymas karjerai derinamas su kitomis 

mokykloje organizuojamomis profesinio orientavimo (karjeros) paslaugomis: informavimu (kartu 

su profesiniu veiklinimu) ir konsultavimu.                    

54. Profesinis veiklos orientavimas organizuojamas panaudojant ugdymo procesui 

(pažintinei, kultūrinei, meninei, kūrybinei, praktinei, socialinei ir kt. veiklai) skirtas valandas, taip 

pat ir kitu mokinių pasirinktu metu. 
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55. Išnaudojant mokymo proceso lankstumo galimybes, ugdymas karjerai 

integruojamas į ekonomikos ir verslo pagrindų dalyko programą ir į kitus profesinio mokymo 

dalykus, vidurinio ugdymo programų dalykų turinį derinant su įvairiomis neformaliojo švietimo 

formomis. Ugdymo karjerai programą siūloma mokiniui rinktis kaip laisvai pasirenkamąjį dalyką. 

Ugdymo karjerai veiklos organizuojamos ir vykdomos dalyvaujant grupių vadovams, įvairių dalykų 

mokytojams, socialiniam pedagogui, neformaliojo švietimo organizatoriui ir kitiems švietimo 

pagalbą teikiantiems specialistams, turintiems kompetencijų vykdyti  mokinių ugdymą karjerai. 

56. Bendradarbiaujama su darbdaviais, teikiant profesinio orientavimo ir konsultavimo 

paslaugas, susipažįstant su profesijomis, darbo rinka, su universitetais, kolegijomis, profesinėmis 

mokyklomis, supažindinant mokinius su profesijomis, specialybėmis, studijų programomis. 

Organizuojami  susitikimai  su  įvairių  profesijų atstovais, pažintiniai   vizitai  į  įmones,  įstaigas, 

organizacijas. Mokykla bendradarbiauja su Kupiškio rajono savivaldybe ir jos skyriais, statybos, 

prekybos, viešojo maitinimo, turizmo, žemės ūkio ir gamybos įmonėmis, fiziniais asmenimis, 

švietimo įstaigomis, darbo biržomis, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais, asociacijomis 

ir kitais socialiniais partneriais.  

57. Rekomenduojama Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 

V-651 ,,Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo 

etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ yra integruojama į dorinio ugdymo, 

geografijos, istorijos dalykų pamokas. Etninė kultūra ir pilietiškumas ugdomas per pilietiškumo 

ugdymo veiklas – minint valstybines ir kalendorines šventes, formuojant mokinių nuostatas saugoti 

tautos ir pasaulio paveldą, dalyvaujant Kupiškio etnografijos muziejaus edukaciniuose 

užsiėmimuose, taip pat organizuojant mokyklos neformalųjį švietimą – mokiniams siūloma rinktis 

neformaliojo švietimo programą.  

58. Etninės kultūros veiklos fiksuojamos mokytojų ilgalaikiuose teminiuose planuose, 

grupių vadovų veiklos planuose, elektroniniame dienyne. 

59. Integruotoje pamokoje turi būti siekiama dalykų  programose numatytų rezultatų. 

Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti (jei pamokoje dirba du mokytojai) būtina integruojamų 

dalykų pamokų turinį dienyne įrašyti tų dalykų apskaitai skirtuose elektroninio dienyno 

puslapiuose. 

60. Metodinėse grupėse analizuojama, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo 

turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų 

rezultatų, ir priimami sprendimai dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo. Mokytojai derina 

mokymo priemones, laiką, informacinių technologijų kabinetų panaudojimą. Metodinių grupių 

veiklos programose planuojamos integruotos pamokos ir jų aptarimas.  
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XI SKIRSNIS.  

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 
 

61. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas yra mokyklos ugdymo 

turinio dalis. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą vadovaujamasi Vidurinio ugdymo programų 

aprašu, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokinių pasiekimų 

ir pažangos tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-129 ir 

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą. Mokiniai mokslo 

metų pradžioje susitaria su dalyko mokytoju dėl dalyko vertinimo kriterijų ir tvarkos. Vertinimo 

kriterijai mokinio pasiekimams įvertinti turi būti susieti su programose konkretaus dalyko aprašytais 

vertinimo aprašais ir žinomi besimokančiajam. 

62. Mokyklos ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir 

apibendrinamasis vertinimas. 

63. Mokinių pasiekimų patikrinimas vykdomas reguliariai ir pagal aiškius vertinimo 

kriterijus, kaip to reikalauja dalyko mokymosi logika ir kaip numatyta mokyklos mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše: mokiniai atlieka kontrolinius darbus ar kitas 

apibendrinamąsias užduotis, kurios rodo tam tikro laikotarpio pasiekimus, yra įvertinamos sutartine 

forma (pažymiais, kaupiamaisiais balais ir kt.). Atliekant diagnostinį vertinimą atsižvelgiama į 

formuojamojo vertinimo metu surinktą informaciją. Diagnostinio vertinimo informaciją būtina 

panaudoti analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi 

tikslus. 

64. Mokykla, siekdama padėti kiekvienam mokiniui pagal išgales pasiekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų: 

64.1. užtikrina mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdų ir formų dermę 

mokykloje (ypač mokytojams, dirbantiems toje pačioje grupėje), vertinimo metu sukauptos 

informacijos sklaidą; 

64.2. kartu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria mokinių daromą pažangą, 

mokymosi pasiekimus ir numato būdus gerinti mokinio ugdymo(si) pasiekimus, prireikus koreguoja 

mokinio individualų ugdymo planą;  

64.3. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi 

pažangą ir pasiekimus vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymo reikalavimais ir mokyklos nustatyta tvarka. 

65. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal programose  aprašytus pasiekimus 

taikant 10 balų vertinimo sistemą.  
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66. Dalykų mokymosi pasiekimai pusmečio, modulio ar kt. laikotarpio pabaigoje 

įvertinami pažymiu ar įrašu „įskaityta“, „neįskaityta“, „atlikta“, „neatlikta“. Įrašas „atleista“ 

įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus 

įsakymą. 

67. Mokinių, kurie mokosi dalykų modulių, pasiekimai gali būti vertinami pažymiu ar 

kitu būdu (įskaita, kaupiamuoju balu ir kt.), jie gali būti įskaitomi į atitinkamo dalyko programos 

pasiekimų įvertinimą. Dalykų modulių pusmečių ir metiniai įvertinimai įforminami pažymiu ar 

įskaita (įsk.). Pasirenkamųjų dalykų mokymosi pasiekimai vertinami pažymiu.  

68. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno 

kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

69. Mokiniui, kuris  profesinio mokymo (modulinės) programos dalies laikinai 

nesimokė dėl tarptautinio mokinių mobilumo (judumo),  Mokykla, vadovaudamasi Europos 

profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET), įskaito/pripažįsta mokymosi laikotarpio rezultatus, 

pasiektus „Erasmus+“ projekto metu. Jei  kai kurių dalykų neįskaitoma / nepripažįstama, sudaromos 

sąlygos atsiskaityti. 

 

XII SKIRSNIS.  

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

70. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, profesinio mokymo skyriaus vedėjas ir 

gimnazijos skyriaus vedėjas: 

70.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų 

darbų stebėseną ir kontrolę;  

70.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

70.3. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po 

šventinių dienų.  

71. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo kūno kultūros 

(atleidimas grindžiamas mokslo metų pradžioje ir I, II pusmečio pabaigoje mokinio pateikta 

pažyma apie treniruočių grafiką ir dalyvavimą užsiėmimuose), o išimties atvejais – ir kitų 

privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu: 

71.1 mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose; 

71.2 yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo 

metus nugalėtojai. 
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72. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu 

gali užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą (siūlo kitą veiklą – stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, savišvietos veiklą 

bibliotekoje ir pan.). Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už 

mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). Apie tai mokykla informuoja tėvus. 

73. Mokykla priima sprendimus dėl sporto srities/kūno kultūros dalykų, o išimties 

atvejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, 

įskaitymo ir konvertavimo į 10 balų vertinimo sistemą. 

74. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, siekia optimizuoti mokinių 

mokymosi krūvį, todėl gali priimti sprendimus integruoti dalykus ir pan. 

75. Vidurinio ugdymo programą besimokantiems mokiniams penktadienį 

organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis: 4-6 vietoj 6-7. 

 

XIII SKIRSNIS.  

NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 
 

76. Mokyklos tarybai pritarus, neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių 

pasirinktoms saviraiškos programoms – meninių, kalbinių, sportinių, socialinių, verslumo, 

profesiniams  gebėjimams ir bendrosioms kompetencijoms ugdyti – šokio, dramos, fotografijos, 

kino meno, dailės ir dizaino, sporto ir kt. būreliuose. 

77. Neformalusis švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. 

78. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje turėtų būti ne mažesnis kaip 12 

mokinių. Minimalų mokinių skaičių neformaliojo švietimo grupėje nustato mokyklos direktorius, 

atsižvelgęs į finansines galimybes. Neformaliojo švietimo grupes direktorius tvirtina iki rugsėjo 15 

d.  

79. Neformaliojo švietimo grupės sudaromos iš tos pačios grupės, paralelių, gretimų 

kursų ir grupių mokinių. Mokinių grupės sudėtis per mokslo metus gali kisti. 

80. Mokiniams kasmet siūloma ne mažiau kaip 10 skirtingų krypčių neformaliojo 

švietimo programų, atitinkančių skirtingus mokinių saviraiškos poreikius ir padedančių atsiskleisti 

pomėgiams ir talentams, kurios ugdo savarankiškumą, sudaro sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti. 

Esant poreikiui ir galimybėms, neformaliojo vaikų švietimo veiklas galima derinti su formaliojo 

švietimo veiklomis, siekiant padėti vaikui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo rezultatų 

pasirinktose srityse. Neformaliojo švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius 

valstybės ir savivaldybių biudžeto finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo 

ministro ir vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti 

neformaliojo vaikų švietimo tikslus. 
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81. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje, bendradarbiaudama su mokyklos 

Mokinių taryba, įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos 

tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgus į juo, siūlo neformaliojo švietimo programas.  

82. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami 

Mokinių registre. 

 

XIV SKIRSNIS.  

GRUPIŲ FORMAVIMAS, LAIKINŲJŲ GRUPIŲ SUDARYMAS, GRUPIŲ DALIJIMAS 
 

83. Mokykla, įgyvendindama vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo dalykines ir 

modulines programas, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį sudarydama  laikinąsias 

grupes. Pagal mokinių individualius planus, taip pat atsižvelgiant į mokymui skirtas lėšas, sudaromi 

vidurinio ugdymo programos branduoliai ir  laikinosios grupės.  

84. Laikinosioms grupėms sudaryti valandos skiriamos vadovaujantis pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo bendrųjų planų 2 priedo 13 punktu (mokinio pasirinktas mokymo turinys – 207 

val.; pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti – 310 val.). Laikinosios grupės  sudaromos: 

84.1. Iš tos pačios profesinio mokymo programos grupės arba kitų profesinio mokymo 

programų grupių mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką, pasirenkamąjį dalyką arba modulį. 

84.2. Mokytis to paties dalyko programos kurso iš panašių mokymosi pasiekimais 

mokinių. 

84.3. Iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką, dalyko kursą. 

84.4. Mokyklos nuožiūra ir pakankant mokymo lėšų, gali būti skirtos pamokos 

individualioms ir grupinėms konsultacijoms mokiniams, pasirinkusiems išplėstinį (lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos, biologijos,   geografijos ir istorijos) dalykų kursą, gali būti skiriamos 

konsultacijos švietimo pagalbai teikti. 

85. Mokykla, įgyvendindama vidurinio ugdymo programą kartu su profesiniu 

mokymu, nustato laikinosios grupės dydį pagal skirtas mokymo lėšas. Mokinių skaičius laikinojoje 

grupėje negali būti mažesnis nei 12 mokinių ir didesnis nei 30 mokinių. 

86. Mokiniams sudaromos sąlygos mokytis paviene mokymosi forma savarankišku 

mokymo proceso organizavimo būdu vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymosi organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu pagal  švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 

„Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) 

formų ir mokymosi organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Savarankišku mokymo proceso 

organizavimo būdu mokomi mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo programą kasdieniu 

būdu atitinkamo dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, jei nesusidaro laikinoji grupė.  
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87. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti sudaromos laikinosios grupės dalykams 

mokyti:  

87.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios grupės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir 

etiką; 

87.2. užsienio kalbai, jei grupėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys; 

87.3. kitiems dalykams mokyti, jeigu mokyklai pakanka mokymo lėšų, panaudojant 

mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skirtas pamokas. 

88. Gali būti sudaromos laikinosios grupės profesijos informacinėms technologijoms 

mokyti. Mokinių dalijimas į grupes priklauso nuo darbo vietų kabinetuose skaičiaus, kurį nustato 

higienos norma. 

89. Praktinio mokymui arba praktiniam mokymui, vykdomam kartu su teoriniu 

mokymu, mokomoji grupė dalijama į pogrupius, kai grupėje yra 20 ir daugiau mokinių. Į pogrupius 

nedalijamos šių mokymo programų mokinių grupės: socialinio darbuotojo padėjėjo (modulinė) 

(kodas M44092001), socialinio darbuotojo padėjėjo (kodas 440092302), apskaitininko ir kasininko 

modulinės programos (kodas M44041101), staliaus kodas (440073206), suvirintojo (kodas 

440071502). 

 

II SKYRIUS.  

VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

90. Profesinis mokymas organizuojamas mokykline ir pameistrystės forma, 

vadovaujantis Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 ,,Dėl Formaliojo profesinio 

mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. 

91. Vidurinio ugdymo programa 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais III ir IV 

gimnazijos klasėje (I, II kurse) įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 

d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ ir kitais teisės 

aktais. 

92. Mokykla mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą kartu su 

profesinio mokymo programa, sudaro sąlygas įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekia, kad 

jis pagilintų ir praplėstų žinias, gebėjimus bei kompetencijas pasirinktose srityse. 

93. Ugdymo turinys grupėms, besimokančioms vidurinio ugdymo programą kartu su 

profesinio mokymo programa, planuojamas 3 metams. Vidurinio ugdymo programa baigiama per 

dvejus metus.  
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94. Vienerių  (60 kreditų) ir dvejų (110 kreditų) mokymosi metų trukmės profesinio 

mokymo programų vykdymas mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, organizuojamas ir 

planuojamas pagal 2017–2018 m. ir 2018–2019 mokslo metų bendruosiuose profesinio mokymo 

planuose nurodytą valandų skaičių 49.2 punkto lentelėje: 

Modulinės programos 

dalies pavadinimas 

Modulinės programos įgyvendinimui skiriamų valandų skaičius 
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Modulinė programa (iš 

viso valandų) 
660 990 1320 1980 2420 

1. Privalomoji 

programos dalis, iš jos: 

550 

(25 kreditai) 

880 

(40 kreditų) 

1210  

(55 kreditai) 

1760 

(80 kreditų) 

2200 

(100 kreditų) 

1.1. Įvadas į profesiją 22  

(1 kreditas) 

22  

(1 kreditas) 

22  

(1 kreditas) 

44  

(2 kreditai) 

44  

(2 kreditai) 

1.2. Saugus elgesys 

ekstremaliose situacijose 

(Civilinė sauga) 

 

22 

(1 kreditas) 

 

22 

(1 kreditas) 
22  

(1 kreditas) 

22  

(1 kreditas) 

22  

(1 kreditas) 

1.3. Fizinio aktyvumo 

reguliavimas 

(Kūno kultūra) 

 

22 

(1 kreditas) 

 

22 

(1 kreditas) 

22 

(1 kreditas) 

110  

(5 kreditai) 

110  

(5 kreditai) 

1.4. Darbuotojų sauga ir 

sveikata 

44 

(2 kreditai) 

44 

(2 kreditai) 
44 

(2 kreditai) 

44 

(2 kreditai) 

44 

(2 kreditai) 

1.5. Kvalifikaciją 

sudarančioms 

kompetencijos įgyti skirti 

moduliai 

330 

(15 kreditų) 

660 

(30 kreditų) 

990 

(45 kreditai) 

1320 

(60 kreditų) 

1760 

(80 mokymosi 

kreidtų) 

1.6. Įvadas į darbo rinką 

(mokymasis darbo 

vietoje) 

110  

(5 kreditai) 

110  

(5 kreditai) 

110  

(5 kreditai) 

220  

(10 kreditų) 

220  

(10 kreditų) 

2. Pasirenkamoji 

programos dalis 

110  

(5 kreditai) 

110  

(5 kreditai) 

110  

(5 kreditai) 

220  

(10 kreditų) 

220  

(10 kreditų) 

3.Neformalusis švietimas -  – 66 

(3 kreditai) 

88 

(4 kreditai) 

132 

(6 kreditai) 

 
 

95. Vidurinio ugdymo ir profesinių mokymo programų mokiniai mokosi 2017–2018 ir 

2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 2 

priedo 13 punkto lentelėje nurodytų programų ir profesinio mokymo programos dalykų. Vidurinio 

ugdymo organizavimas derinamas su atitinkamos profesinio mokymo programos įgyvendinimu.  

96. Profesijos informacinės technologijos yra privalomas profesinio mokymo 

programos dalykas (išskyrus modulines programas), tačiau mokinys, susidarydamas individualų 
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ugdymo planą, gali rinktis ir informacinių technologijų dalyko kursą pagal vidurinio ugdymo 

bendrąją programą. 

97. Vidurinio ugdymo programos meninio ugdymo dalykus mokinys gali rinktis kaip 

pasirenkamąjį dalyką.  

98. Profesinio mokymo įstaiga į mokinio laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą gali 

įtraukti ir profesinio mokymo dalykus. Mokykla siūlo pasirinkti  9 profesinio mokymo dalykus (žr. 

punktą Nr. 28). 

99. Profesinio mokymo planai atskiroms mokomosioms grupėms patvirtinti 

direktoriaus 2015-08-26 Nr. V1-107, 2016-08-30 Nr. V1-138, 2017-08-30 Nr. V1-142, 2018-08- 30 

Nr.126  įsakymais.  Mokomųjų grupių mokymo planą sudaro: 

  bendrojo ugdymo dalykai;  

  profesijos mokymo dalykai (moduliai);  

  neformalusis švietimas.  

100. 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 „Dėl Civilinės saugos mokymo programos profesinio mokymo 

įstaigoms patvirtinimo. 

101. 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 „Dėl Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, 

darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo“, naudojant profesiniam mokymui 

skirtas valandas. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pradedamose įgyvendinti pirminio profesinio mokymo 

programose Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymui skiriami 2 kreditai. 

102. Mokiniams, turintiems kvalifikaciją ir priimtiems mokytis kartu su pirmos 

kvalifikacijos siekiančiais asmenimis, mokymas vykdomas pagal individualų mokymo planą, 

įskaičiuos bendruosius profesinio mokymo dalykus ir kitus dalykus, modulius, kurių mokinys 

mokėsi įgydamas ankstesnę kvalifikaciją, vadovaujantis Ankstesnio mokymosi pasiekimų 

įskaitymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72  (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. 

liepos 9 d. įsakymo Nr.V-643 redakcija). 

103. Reaguojant į ekonomines ir socialines sąlygas, mokinių poreikius, mokykloje 

plėtojamos mokymosi galimybės mokiniams, derinantiems darbą ir mokymąsi. Šias galimybes 

suteikia taikomas virtualus mobilumas „Moodle“, kuris sudaro sąlygas dalį teorinio mokymo 

dalykų (modulių) atsiskaityti per virtualią mokymosi aplinką. Profesinis mokymas individualiai gali 
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būti organizuojamas pameistrystės forma ir programai skiriamos valandos išdėstomos per ilgesnį 

laiką, derinant mokinio mokymąsi su darbu,  gavus Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą. Gali 

būti sudaroma pameistrystės mokymosi sutartis. 

104. Į praktiką siunčiami profesinio mokymo programas besimokantys mokiniai, baigę 

su praktika susijusius dalykus ir turintys patenkinamus dalykų įvertinimus. Praktika (15 savaičių 

esant 3 metų profesinio mokymo programos trukmei) įgyvendinama įmonėje, įstaigoje, ūkininko 

ūkyje ar mokykloje, jeigu yra atitinkanti darbo sąlygas bazė. Mokomosios grupės praktikai 

prižiūrėti skiriamas atsakingas darbuotojas, kuriam nustatoma iki  5 kontaktinio darbo valandų per 

savaitę. 

105. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vyksta pagal Pramonės, prekybos ir amatų 

rūmų patvirtintą tvarkaraštį. 

106. Mokykloje įgyvendinamos ir modulinės profesinio mokymo programos.  

107. Įgyvendinant modulines profesinio mokymo programas, mokykla nustato, kuriuos 

pasirenkamuosius modulius (išskyrus atvejus, kai pasirenkamųjų modulių modulinėje programoje 

nėra) siūlys pasirinkti mokiniams. Siūloma mokiniui pasirinkti iš ne mažiau 2 pasirenkamųjų 

modulių. 

 108. Modulinės programos 1 kreditui skiriamos 27 valandos. Mokykla, 

įgyvendindama pirmai kvalifikacijai įgyti skirtą modulinę programą, kiekvieno modulio 1 kredito 

22 valandas skiria kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, 

o 5 valandas skiria mokinio savarankiškam darbui. Mokinio savarankiškam darbui skirtos valandos 

mokytojams nėra tarifikuojamos ir bendruosiuose profesinio mokymo ir bendruosiuose pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo planuose nėra įskaičiuotos.  

109. Moduliuose integruojamų bendrųjų gebėjimų ugdymui skiriama ne mažiau 10 

proc. bendro modulinei programai skirto laiko.  

 110. Įgyvendinant modulinės programos baigiamąjį modulį („Įvadas į darbo rinką“), 

mokiniams, turintiems modulių, kurių mokėsi, patenkinamus įvertinimus, skiriamas praktinis 

profesinis mokymas realioje darbo vietoje. Jei dėl objektyvių priežasčių praktinio profesinio 

mokymo negalima įgyvendinti realioje darbo vietoje, jį galima įgyvendinti sektoriniame praktinio 

mokymo centre.   

111. Modulinių profesinio mokymo programų baigiamojo modulio („Įvado į darbo 

rinką“) vykdymo priežiūrai skiriamas atsakingas darbuotojas, kuriam nustatoma iki 15 kontaktinio 

darbo valandų per savaitę, kurios skiriamos mokinių praktinio mokymo realioje darbo vietoje 

priežiūrai, analizei, aptarimui ir konsultacinei pagalbai. 
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112. Atsižvelgdamas į skirtus asignavimus, mokykla gali teorinį mokymą ar su 

profesija tiesiogiai nesusijusios modulinės programos dalį įgyvendinti jungdamas grupes tiems 

patiems dalykams mokyti, jei turimos sąlygos užtikrina mokymo kokybę.  

113. Jeigu modulį moko keli mokytojai, galutinį pasiekimų įvertinimą išveda 

profesijos mokytojas, kuriam tarifikuotas didesnis teorinio mokymo kontaktinių valandų skaičius.  

114. Įvadinis modulis vertinamas įrašu „įskaityta“. Baigiamasis modulis vertinamas 

įrašu „įskaityta“ ar „neįskaityta“. Visi kiti moduliai vertinami taikant 10 balų vertinimo sistemą. 

115. Įgyvendinant modulinių programų privalomuosius modulius praktiniam mokymui 

rekomenduojama skirti ne mažiau kaip 70 proc. jų apimties. Dalį privalomųjų modulių praktinio 

profesinio mokymo rekomenduojama vykdyti sektoriniame praktinio mokymo centre, o esant 

galimybei – realioje darbo vietoje. 

 

 

 

 

SUDERINTA   SUDERINTA 

Mokytojų tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. Mokyklos tarybos 2018 m. liepos 10 d. 

posėdžio protokolo nutarimu   posėdžio protokolo nutarimu  

(Protokolas Nr. V3-4)                                                   (Protokolas Nr. V2-3) 


