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KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJA  

 

MOKOMŲJŲ DALYKŲ (PRIVALOMŲJŲ IR PASIRENKAMŲJŲ) PLANŲ, DALYKŲ 

MODULIŲ, PRITAIKYTŲ, INDIVIDUALIZUOTŲ, NEFORMALIOJO ŠVIETIMO 

PROGRAMŲ, PROJEKTŲ RAŠYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja mokomųjų dalykų (privalomųjų ir pasirenkamųjų) planų, 

dalykų modulių, pritaikytų, individualizuotų, neformaliojo švietimo programų, projektų rengimo 

tvarką.  

2. Mokomųjų dalykų (privalomųjų ir pasirenkamųjų), dalykų modulių, pritaikytų, 

individualizuotų, neformaliojo švietimo programų, projektų rengimo nuostatos dėl struktūros, 

trukmės ir t. t. yra aptartos gimnazijos metodinėje taryboje. 

3. Bendru sutarimu gimnazijoje ilgalaikiai mokomųjų dalykų planai yra rengiami vieniems 

mokslo metams.  

4. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai aptariami metodinėse grupėse ir suderinami su 

kuruojančiu vadovu iki rugsėjo 1 d.  

5. Pritaikytos ir individualizuotos mokomųjų dalykų programos aptariamos metodinėse 

grupėse ir suderinamos su Vaiko gerovės komisijos pirmininku iki rugsėjo 10 d.  

6. Modulių, neformaliojo švietimo programos, projektai aptariami metodinėse grupėse ir 

suderinami su direktoriumi iki nurodyto laiko (dėl termino nusprendžiama mokytojų tarybos 

posėdyje). Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo švietimo programos tvirtinamos 

direktoriaus įsakymu.  

7. Planuojant ugdymo turinį, orientuojamasi į Bendrosiose programose numatytus mokinių 

pasiekimus ir pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planuose nurodytą 

ugdymo proceso trukmę, dalyko programai skiriamų valandų skaičių, vadovaujamasi metodinėmis 

rekomendacijomis (www.upc.smm.lt), metodinių grupių susitarimais. 

8. Rengiant pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių turinį vadovaujamasi 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 reikalavimo patvirtinimo“.  

9. Ilgalaikių planų pagrindu rengiami trumpalaikiai planai, kuriuose detalizuojami 

artimiausio etapo darbai. Šiuos planus rengia jauni specialistai, mokykloje dirbantys pirmus trejus 

metus. Pamokos planą (metmenis) rengia tik jauni specialistai, gimnazijoje dirbantys pirmus metus. 

10. Mokomųjų dalykų (privalomųjų ir pasirenkamųjų) planai, dalykų modulių, pritaikytų, 

individualizuotų, neformaliojo švietimo programos, projektai pateikiami elektroniniu formatu 

dalykus kuruojantiems pavaduotojams ugdymui.  

 

II. MOKOMŲJŲ DALYKŲ (PRIVALOMŲJŲ IR PASIRENKAMŲJŲ) PLANŲ, 

DALYKŲ MODULIŲ, PRITAIKYTŲ, INDIVIDUALIZUOTŲ, 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ, PROJEKTŲ TURINYS 

 

11. Rašant mokomojo dalyko ilgalaikį planą, vadovaujamasi 1 priedu. 

12. Rašant mokomojo dalyko modulio programą, vadovaujamasi 2 priedu. 

13. Rašant neformaliojo švietimo programą, vadovaujamasi 3 priedu. 

14. Rašant individualizuotą mokomojo dalyko programą, vadovaujamasi 4 priedu. 

15. Rašant pritaikytą mokomojo dalyko programą, vadovaujamasi 5 priedu. 

16. Rašant projektą, vadovaujamasi 6 priedu. 

17. Rekomenduojama rašant mokomojo dalyko trumpalaikį planą vadovautis 7 priedu. 
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