
KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJA 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

 

1. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

2. Vidurinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, 

Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgiama į Mokymosi krypčių 

pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą ir kt. 

3. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro:  

3.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir pasirenkami dalykai ir (ar) moduliai, 

brandos darbas. Gimnazijos pasiūla: 

3.1.1. etika arba tikyba; 

3.1.2. lietuvių kalba ir literatūra; 

3.1.3. užsienio kalba; 

3.1.4. matematika; 

3.1.5. ne mažiau nei vienas gamtamokslinio ugdymo dalykas (biologija, fizika, chemija); 

3.1.6. ne mažiau nei vienas socialinio ugdymo dalykas (istorija, geografija); 

3.1.7. ne mažiau nei vienas meninio (dailė, muzika, šokis, fotografija, filmų kūrimas) ar 

technologinio (statyba ir medžio apdirbimas, tekstilė ir apranga, verslas, vadyba ir mažmeninė 

prekyba, turizmas ir mityba) ugdymo dalykas; 

3.1.8. ne mažiau nei vienas fizinio ugdymo ir/ar sveikatos ugdymo dalykas (bendrasis fizinis 

ugdymas, pasirinkta sporto šaka). 

3.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai (siūlo gimnazija): 

3.2.1. informacinės technologijos A arba B kursu; 

3.2.2. užsienio kalba (rusų, vokiečių, prancūzų, anglų) jei tos kalbos pagal pagrindinio 

ugdymo programą mokėsi kaip antrosios, skiriant 3 val. per savaitę per dvejus mokslo metus; 

3.2.3. braižyba, dalykui skiriant 1 val. per savaitę per dvejus mokslo metus; 

3.2.4. psichologija, dalykui skiriant 1 val. per savaitę per dvejus mokslo metus; 

3.2.5. ekonomika ir verslumas, dalykui skiriant 2 val. per savaitę per dvejus mokslo metus. 

Mokiniai baigę „Ekonomikos ir verslumo“ programą ir išlaikę testą įgyja programos baigimo 

pažymėjimą, kurį išduoda ne pelno siekianti organizacija „Lietuvos Junior Achievement” (angl. „JA 

Lithuania”); 

3.2.6. teisės pagrindai, dalykui skiriant 1 val. per savaitę dvejus mokslo metus; 

3.2.7. vokiečių, prancūzų, ispanų, rusų kalbų pradmenys, dalykui skiriant po 1 val. per savaitę 



per dvejus mokslo metus;  

3.2.8. pasirenkamąjį dalyką „Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“ pagal Nacionalinio 

saugumo ir krašto gynybos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V–943 „Dėl Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programos 

patvirtinimo“. Pasirenkamojo dalyko turinys apima 1 val. per savaitę, dalyko mokantis vienerius metus 

– III klasėje; 

3.2.9. Siūlomi pasirenkamieji dalykų moduliai (Ugdymo plano priedas Nr. 1), 

pasirenkamieji dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

4. Gimnazijoje nustatyta mokinio individualaus ugdymo plano struktūra („Mokinio 

individualus ugdymo planas“ ugdymo plano priedas Nr. 9) ir jo keitimo tvarka. (,,Pasirinktų dalykų, 

dalykų kursų, programų keitimo ir skirtumų likvidavimo tvarka“ ugdymo plano priedas Nr. 15). 

Mokinys, pradėdamas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, vadovaudamasis Ugdymo 

programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima 

sprendimą, kokius dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, 

apsisprendžia dėl brandos darbo rengimo ir kartu su mokytojais, padedant ir tėvams (globėjams), 

pasirengia individualų ugdymo planą. Individualus ugdymosi planas orientuojamas į mokinio 

kompetencijų plėtotę, apsisprendimą ir pasirengimą tolesniam mokymuisi, būsimai profesinei veiklai. 

Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokiniui įgyvendinti savo individualų ugdymo planą ir pagilinti 

pasirinktų sričių, dalykų žinias bei kompetencijas, kad galėtų sėkmingai pasirengti laikyti brandos 

egzaminus ir pasiruošti tęsti mokymąsi. Mokomasis dalykas, dalyko kursas, modulis gali būti keičiamas 

pusmečio ir mokslo metų pabaigoje. IV klasių mokiniai dalyko kursą keisti, naują mokomąjį dalyką 

pasirinkti gali ne vėliau kaip iki 1-ojo pusmečio pabaigos. 

5. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi. Jeigu pasirinkto dalyko programos 

mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – pripažįstama, kad jis jo nesimokė.  

6. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir jų pasirinkimus, jų individualius ugdymo 

planus, modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. Laikinosios grupės 

sudaromos iš mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį 

dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką.  

7. Jeigu mokinys pageidauja, gimnazija sudaro sąlygas pagerinti pasirinktų ugdymo sričių 

ar atskirų dalykų kompetencijas papildomai rengtis brandos egzaminams ar tolesniam mokymuisi 

baigus vidurinio ugdymo programą. 

8. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija sudaro galimybes įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą, nesant tam sąlygų, siūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius.  



9. Gimnazija užtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio 

individualiame plane būtų ne mažiau nei 8 dalykai, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 28. 

10. Gimnazija, siekdama užtikrinti, kad mokinys, mokydamasis pagal vidurinio ugdymo 

programą, tobulintų tolesniam mokymuisi, darbui būtinas kompetencijas, ugdymo procese taiko 

inovatyvius, besimokantiesiems patrauklius ir aktualius mokymo(si) būdus, sudaro sąlygas mokinių 

socialinei – pilietinei veiklai, savanorystei, padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir 

pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą. Gimnazija 

sudaro mokiniams sąlygas: 

10.1. savanoriškai užsiimti socialine – pilietine ir kita visuomenei naudinga veikla 

tarptautiniuose savanorystės projektuose ir kitose veiklose:  

- „Erasmus+“ programos finansuojamo projekto „Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas 

jaunimo veiklose“ (Media Literacy and Critical Thinking in Youth work“) „Bendraamžių švietėjų“ 

programoje;  

- Edinburgo hercogo tarptautinių apdovanojimų programos DofE („The Duke of 

Edinburgh‘s International Award“) savanorystės veiklose;  

- mokiniams, planuojantiems savo ateitį sieti su medicina, savanoriauti Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto Kauno klinikose;  

- bendradarbiaujant su Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centru, vaikų dienos centru 

,,Vaikų stotelė“, VšĮ „Penkta koja“ dalyvauti kitose savanorystės veiklose.  

10.2. susipažinti su profesinės veiklos įvairove ir karjeros pasirinkimo galimybėmis, 

planuoti savo tolimesnį mokymąsi ir darbinę veiklą dalyvaujant gimnazijos ir UAB „Festo“ 

bendradarbiavimo projekte „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai ir sėkmingai veikti sparčiai 

kintančiame pasaulyje. Žingsnis į ateitį“, dalyvaujant ugdymo karjerai projekto ,,Darbas ir profesija“, 

integruoto į dorinio ugdymo pamokas, praktikumuose, kurie skiri mokytis reflektuoti savo mokymąsi 

ir kelti tolimesnius mokymosi tikslus bei rengti savo karjeros planus. 

10.3. pasirinkti mokomąjį dalyką ,,Psichologija“ (1 val. per savaitę dvejus mokslo metus). 

11. Mokinių mokymas namuose organizuojamas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų II 

skyriaus dešimtuoju skirsniu „Mokymo namie organizavimas“.  

12. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į dalykų ugdymo turinį. Žmogaus saugos 

bendroji programa integruojama į fizinio ugdymo, gamtos mokslų dalykų, neformaliojo švietimo 

programų, kultūrinės, pažintinės veiklos turinį, skiriant 12 val. – III klasėje, 5 val. – IV klasėje. Viso 

17 val. („Ugdymo turinio integravimo tvarka“ ugdymo plano priedas Nr. 8). 

13. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 76.4, 76.6 papunkčiais. 


