
Rekomendacijos individualaus ugdymo plano sudarymui 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Pastabos ir rekomendacijos 

1. Etika Privaloma pasirinkti vieną dalyką – etiką arba tikybą bendruoju kursu. 

Siekiant užtikrinti dalyko mokymosi programos tęstinumą, rinktis etiką arba 

tikybą dvejiems mokslo metams. 
Tikyba 

2. Lietuvių kalba ir literatūra Privaloma pasirinkti lietuvių kalbą ir literatūrą bendruoju arba išplėstiniu kursu. 

Išplėstinį kursą rekomenduojama rinktis mokiniams, kurių lietuvių kalbos ir 

literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimas yra ne 

žemesnis kaip 6 balai.  

3. Užsienio kalba (anglų) Privaloma pasirinkti vieną užsienio kalbą (pirmąją, kurią mokėsi pagal 

pagrindinio ugdymo programą). Galima mokytis ir dvi arba tris užsienio 

kalbas. Kalbų mokomasi  pagal B2 arba B1 mokėjimo lygius. 
Užsienio kalba (rusų) 

Užsienio kalba (vokiečių) 

4. Matematika Privaloma pasirinkti matematiką bendruoju arba išplėstiniu kursu. Išplėstinį 

kursą rekomenduojama rinktis mokiniams, kurių matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimas yra ne žemesnis kaip 6 balai.  

5. Istorija Privaloma pasirinkti bent vieną socialinio ugdymo dalyką bendruoju arba 

išplėstiniu kursu. Galima mokytis abu dalykus. Geografija 

6. Biologija Privaloma pasirinkti bent vieną gamtamokslinio ugdymo dalyką bendruoju 

arba išplėstiniu kursu. Galima mokytis du arba visus tris dalykus. Fizika 

Chemija 

7. Menai(dailė) Privaloma pasirinkti vieną menų arba technologijų programą bendruoju 

arba išplėstiniu kursu. Galima rinktis mokytis  menų ir technologijų po vieną 

dalyką. Siekiant užtikrinti dalyko(-ų) mokymosi programos tęstinumą, rinktis 

dalyką (-us) dvejiems metams. 

Menai(grafinis dizainas) 

Menai(muzika) 

Menai(teatras) 

Menai(šokis) 

Menai (fotografija) 

Menai (filmų kūrimas) 

Technologijos(tekstilė ir 

apranga) 

Technologijos(turizmas ir 

mityba) 

Technologijos(statyba ir 

medžio apdirbimas) 

8. Fizinis ugdymas Privaloma pasirinkti fizinio ugdymo bendrąjį arba išplėstinį kursą arba sporto 

šaką bendruoju kursu. Siekiant užtikrinti dalyko mokymosi programos 

tęstinumą, rinktis dalyką dvejiems metams. 
Pasirinkta sporto 

šaka(tinklinis) 

Pasirinkta sporto 

šaka(krepšinis) 

Pasirinkta sporto 

šaka(sportinis šokis) 

9. Informacinės technologijos Galima rinktis informacines technologijas bendruoju arba išplėstiniu kursu. 

10. Pasirenkamas dalykas(3-oji 

užsienio kalba(vokiečių k.; 

rusų k.; prancūzų k.; ispanų 

k.) 

Pasirenkamojo dalyko rinktis neprivaloma. Galima rinktis vieną arba kelis 

pasirenkamuosius dalykus. 

 Pasirenkamas dalykas 

(braižyba) 

Pasirenkamas dalykas 

(psichologija) 

Pasirenkamas dalykas 

(ekonomika ir verslumas) 

Pasirenkamas dalykas 

(lotynų kalba) 

11. Lietuvių kalbos ir literatūros, 

matematikos, anglų 

kalbos, biologijos, istorijos, 

fizikos moduliai 

Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos, biologijos, istorijos, 

fizikos modulius renkasi tik pasirinkus atitinkamo dalyko išplėstinį kursą. Modulis 

neskaičiuojamas kaip atskiras dalykas, bet moduliams skirtos valandos įeina į 

savaitinį pamokų skaičių. 

 


