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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vidurinio ugdymo programa Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje 

įgyvendinama  vadovaujantis „Vidurinio ugdymo programos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir  mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392 redakcija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-475 „Dėl vidurinio ugdymo 

programos aprašo pakeitimo“), šiuo Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo Vilniaus r. Paberžės 

šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoje tvarkos aprašu, gimnazijos ugdymo planu, parengtu vadovaujantis 

Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, kitais teisės aktais. 

2. Vidurinio ugdymo programos pagrindas yra ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas 

atsižvelgiant į kiekvieno mokinio siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarant galimybes planuoti 

profesinę karjerą, pasirinkti tolimesnio mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir jų kursus. 

3. Vidurinio ugdymo programa yra dvejų metų. 

  

II. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

4. Vidurinio ugdymo programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai. 

Vidurinio ugdymo dalykų  programų turinys pateikiamas skirtingo sudėtingumo pasirenkamaisiais 

dalykų kursais ir moduliais. Galimos dvi skirtingos to paties dalyko kurso programos: bendrojo ir 

išplėstinio; užsienio kalbų programa pateikiama kursais, orientuotais į A1, A2, B1 ir B2 kalbos 

mokėjimo lygius pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Įvairių mokymosi poreikių ir polinkių 

turintiems mokiniams sudaromos galimybės rinktis skirtingo sudėtingumo dalykų kurso programas, 

modulius. 

5. Vidurinio ugdymo programos privalomieji ir pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykai, jų 

savaitinių pamokų skaičius pateikiami 1 priede. 

6. Mokinio pageidavimu bendrojo ugdymo dalyko kursui, esant galimybei, gali būti skiriama 

daugiau pamokų nei pateikiama 1 priede. 

7. Mokiniai gimnazijoje ugdomi pagal jų individualius ugdymo planus, kuriuos sudaro 

privalomieji bendrojo ugdymo dalykai ir mokinio pasirinktas ugdymo turinys. Mokinių individualūs 

ugdymo planai skiriasi priklausomai nuo mokinio planuojamos tolimesnio mokymosi, studijų ar 

veiklos krypties. Individualaus ugdymo plano forma pateikiama 2 priede. 

8. Individualaus ugdymo plano forma gali būti keičiama gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

9. Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau kaip 9 bendrojo ugdymo dalykų 

(pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai). 

10. Mokiniui privalomieji bendrojo ugdymo dalykų kursai: 

     10.1. dorinio ugdymo (etikos arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos); 

     10.2. lietuvių kalbos ir literatūros; 

     10.3. gimtosios kalbos (lenkų); 

     10.4. užsienio kalbos (anglų, vokiečių); 

     10.5. matematikos; 



        10.6. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno socialinio ugdymo srities dalyko (istorijos, 

geografijos) kurso arba integruoto socialinių mokslų kurso; 

     10.7. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno gamtamokslinio ugdymo srities dalyko 

(biologijos, chemijos, fizikos) kurso arba integruoto gamtos mokslų kurso; 

     10.8. mokinio pasirinkto ne mažiau kaip vieno meninio ugdymo srities dalyko (dailės, 

muzikos) kurso arba vieno iš technologijų programos krypčių (Statyba ir medžio apdirbimas, 

taikomasis menas, amatai ir dizainas) kurso arba integruoto menų ir technologijų kurso; 

     10.9. kūno kultūros (bendrosios kūno kultūros arba mokinio pasirinktos sporto šakos – 

tinklinis, krepšinis, lengvoji atletika) kurso. 

11. Mokinys dalykų kursų programas renkasi pagal savo poreikius, tačiau bendras savaitinių 

pamokų skaičius neturi viršyti 35 pamokų per savaitę. Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius 

– 31,5 pamokos per savaitę. 

12. Gimnazija sudaro galimybę mokiniui keisti dalykus ar dalykų kursus (pagal gimnazijos 

ugdymo plane numatytą tvarką), užtikrina mokymosi tęstinumą jam pereinant iš vienos mokyklos į 

kitą, sudarydama galimybę keisti bendrojo ugdymo dalykus, jų kursus ar pasirenkamuosius dalyko 

modulius. 

13. Gimnazija mokiniams siūlo: 

       13.1. visų bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų programas (1 priedas); 

     13.2. dviejų užsienio kalbų (anglų, rusų) kursus, atitinkančius nustatytus mokinių užsienio 

kalbų mokėjimo lygius; dvejų meninio ugdymo srities dalykų ( dailės, muzikos) kursus ir du 

technologijų programos krypčių (taikomojo meno, amatų ir dizaino; statyba ir medžio apdirbimas) 

kursus; tris pasirenkamų sporto šakų (tinklinis, krepšinis, lengvoji atletika) kursus; 

     13.3. šešias pasirenkamųjų dalykų programas (4 priedas); 

     13.4. septynias dalykų modulių programas (3 priedas); 

     13.5. programų, nurodytų 3 priede, sąrašas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į mokinių 

poreikius, gimnazijos galimybes, kitas aplinkybes. 

14. Vienoje laikinojoje mokinių grupėje gali mokytis to paties bendrojo ugdymo dalyko 

skirtingus programos kursus (bendrąjį ar išplėstinį) pasirinkę mokiniai. Užsienio kalbų ugdymas 

organizuojamas laikinosiose grupėse, kuriose visi arba dauguma mokinių siekia to paties pasirinkto A1, 

A2, B1 ar B2 užsienio kalbos mokėjimo lygio. Pagal gimnazijos galimybes laikinosios grupės 

sudaromos atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, motyvaciją, mokymosi stilius. Laikinosios grupės gali 

būti sudaromos švietimo pagalbai teikti. 

15. Nesusidarius mokinio pasirinkto dalyko kurso programos laikinajai grupei dėl per mažo 

mokinių skaičiaus, mokinio individualus ugdymo planas koreguojamas sudarant galimybę atlikti 

projektinį darbą, atitinkantį pasirinktą dalyko programos kursą arba mokiniui skiriamas savarankiškas 

mokymasis. 

16. Meninio ugdymo srities dalykų kursų programas, bendrosios kūno kultūros kursą, 

pasirinktos sporto šakos kursą galima integruoti ir/ar derinti  su neformaliuoju švietimu. 

   17. Į vidurinio ugdymo dalykų ugdymo turinį integruojama Žmogaus saugos bendroji 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu 

Nr. ISAK-1159. 

18. Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų bendrojo ir išplėstinio kursų 

Bendrąsias programas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 

19. Kitų technologijų programos krypčių, pasirenkamųjų dalykų, pasirinktų sporto šakų kurso 

programas, dalykų modulių programas, nesant švietimo ir mokslo ministro patvirtintųjų, rengia 

gimnazijos mokytojai atsižvelgdami į mokinių poreikius ir mokinio krepšelio lėšas, skirtas ugdymui. 

Programas tvirtina gimnazijos vadovas. 

20. Individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais mokinius konsultuoja gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už vidurinio ugdymo organizavimą, Profesinio 

informavimo taško konsultacinė grupė, klasių vadovai, dalykų mokytojai. Specialiųjų mokymosi 

poreikių turinčius mokinius taip pat konsultuoja ir Vaiko gerovės komisija. 

__________________________ 



1 priedas 

 

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJA 

 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ DALYKŲ, PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ, 

JŲ KURSŲ IR MODULIŲ LENTELĖ 

 

(savaitinių pamokų skaičius nurodytas dvejiems metams)  

 

 

 

Dalykai 

Privalomas 

bendrojo 

lavinimo 

branduolys 

(bendrasis 

kursas) 

Galimi individualaus 

ugdymo plano 

dalykai, moduliai  

 

 

  IIIG klasė 

 

 

 IVG klasė 

   

Bendrasis  

kursas B 

Išplėstinis  

kursas A 

Kursai 

A  ; B 

Pam. 

sk. 

Kursai 

A ; B 

Pam. 

sk. 

Dorinis ugdymas: 2*       

Tikyba  2 -     

Etika 2 -     

Kalbos:        

Lenkų k. (gimtoji kalba) 8 8 10     

Lietuvių kalba ir literatūra 11 11 13     

Anglų kalba (užsienio kalba) 6 6 6     

Vokiečių kalba (užsienio kalba) 6 6 6     

Socialinis ugdymas: 4*       

Istorija  

 

4 6     

Geografija 4 6     

Integr. socialinių mokslų kursas  4      

Matematika 6 6 9     

Gamtamokslinis ugdymas: 4*       

Biologija  

 

4 6     

Fizika 4 7     

Chemija 4 6     

Integr. gamtos mokslų kursas 4      

Menai, technologijos: 4*       

Dailė  

 

 

4      

Muzika 4      

Statyba ir medžio apdirbimas 4      

Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas 

4      

Integr. technologijų ir menų  

kursas 

4      

Kūno kultūra: 4*       

Bendroji kūno kultūra  4      

Tinklinis 4      

Krepšinis 4      

Lengvoji atletika 4      

Žmogaus sauga  0,5 val. per dvejus metus (integr. į kūno kultūros 

pamokas) 

Pasirenkamieji dalykai:     

Rusų kalba (užsienio)  6 6     

Informacinės technologijos  2 4     



Ekonomikos pagrindai  4   

Psichologija  2   

Braižyba  1   

Karjeros planavimas  2   

Mechanizacija  4   

 

Pasirenkamieji dalykų  

moduliai: 

 

* 

   

„Lenkijos istorija“ Istorijos 

vyres. mokytoja R. Kazimerevič 

IVG kl 

 1   

 „Kalbos vartojimo 

praktika“ Lietuvių kalbos vyres. 

mokytoja I. Belousova. IVG kl. 

 1   

„Kūrybinis rašymas“ Lietuvių 

kalbos mokytoja metodininkė 

A. Mačionienė IVG kl. 

 1   

„Profesinės kalbos“ Anglų 

kalbos vyres. mokytoja 

I.Krištapovič IVG kl. 

 1   

„Kalbėjimo įgūdžių 

ugdymas“ Anglų kalbos vyres. 

mokytoja  

I. Čichladze IVG kl. 

 1   

 „Matematikos kurso 

sisteminimas“ Matematikos  

vyres. mokytoja T. Sadovskaja  

IVG kl.  

 1   

„Literatūriniai skaitiniai“ 

Rusų kalbos mokytoja 

metodininkė V. Goršanenko IVG 

kl.   

 1   

Projektai: * 1   

Privalomi branduolio dalykų 

kursai 

      48    

Mokinio pasirinktas mokymo 

turinys 

 Iki 22 

 

  

Viso pamokų      63 - 70    

Neformalusis ugdymas:     

Vokalinis ansamblis. Muzikos 

vyresnioji mokytoja I. Iljina 

 4   

Šokis. Mokytoja V. Piatkova     

Krepšinis (berniukai). Kūno 

kultūros mokytojas V. Černis 

 4   

Kraštotyros būrelis. Geografijos 

vyresnioji mokytoja  

V. Brodovska 

 4   

 

 

 

 



2 priedas 

 

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJA 

 

MOKOMŲJŲ DALYKŲ, PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ, 

JŲ KURSŲ PASIŪLA 

 

2014-2016 m. m. 

 

 

Dalykai 

 

Kursas 

Valandos 

IIIG klasė IVG klasė 

Kursas 

B 

Kursas 

A 

Kursas 

B 

Kursas 

A 

Dorinis ugdymas (Tikyba, etika) Bendrasis 1 - 1 - 

Lenkų kalba (gimtoji kalba) Bendrasis, išplėstinis 4 5 4 5 

Lietuvių kalba  Bendrasis, išplėstinis 5 6 6 7 

Užsienio kalba (pirmoji, anglų arba 

vokiečių) 

 B1, B2 B1 – 3 val. 

B2 – 3 val. 

B1 – 3 val. 

B2 – 3 val. 

Istorija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Geografija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Matematika Bendrasis, išplėstinis 3 5 3 4 

Biologija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Fizika Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 4 

Chemija Bendrasis, išplėstinis 2 3 2 3 

Informacinės technologijos Bendrasis, išplėstinis 1 2 1 2 

Menai (Dailė, muzika) Bendrasis 2 - 2 - 

Technologijos (Statyba ir medžio 

apdirbimas, Taikomasis menas, 

amatai ir dizainas ) 

Bendrasis 2 - 2 - 

Kūno kultūra (Tinklinis, Krepšinis, 

Lengvoji atletika ) 

Bendrasis 2 - 2 - 

Žmogaus sauga   0,5 val.  per dvejus metus     (integruota į kūno kultūros 

pamokas) 

Ekonomikos pagrindai - 2 2 

Psichologija - 1 1 

Braižyba -  1 

Karjeros planavimas - 1 1 

Mechanizacija - 2 2 

Užsienio kalba (pasirenkama, rusų 

kalba) 
B1, B2 

B1 – 2 val. 

B2 – 2 val. 

B1 – 3 val. 

        B2 – 3 val 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



3 priedas 

 

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJA  

MODULIŲ PASIŪLA  

 

2014-2016 m. m. 

 

Nr. Modulis Val. sk. 

1. „Lenkijos istorija“ Istorijos vyresnioji mokytoja  

R. Kazimerevič  IVG klasė. 

1 

2. „Kalbos vartojimo praktika“ Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja  

I. Belousova. IVG kl. 

1 

3. „Kūrybinis rašymas“ Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  

A. Mačionienė  IVG kl. 

1 

4. „Profesinės kalbos“ Anglų kalbos vyresnioji mokytoja 

 I. Krištapovič  IVG kl. 

1 

5. „Kalbėjimo įgūdžių ugdymas“ Anglų kalbos vyresnioji mokytoja 

 I. Čichladze IVG kl. 

1 

6. „Matematikos kurso sisteminimas“ Matematikos  vyresnioji mokytoja  

T. Sadovskaja  IVG kl.  

1 

7. „Literatūriniai skaitiniai“ Rusų kalbos mokytoja metodininkė  

V. Goršanenko  IVG  kl. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 priedas 

 

 

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJA  

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ PASIŪLA  

 

2014-2016 m. m. 

 

Nr. Pasirenkamieji dalykai Val. sk. 

1. Ekonomikos pagrindai 4 

2. Psichologija 2 

3. Braižyba 1 

4. Karjeros planavimas 4 

5. Mechanizacija 2 

6. Užsienio kalba (pasirenkama, rusų kalba) 6 

 

 


