
SUAUGUSIŲJŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

1. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

2. Centras įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo 

sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: (etika, katalikų tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir 

literatūra, užsienio kalbos; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, 

fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija; meninis ugdymas: dailė, muzika; 

informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas. 

3. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: 

3.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, 

pavyzdžiui, dalykų moduliai, dalykai, brandos darbas;  

3.2. laisvai pasirenkama dalis: pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai, Pasirenkamieji 

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

4. Mokinys, kuris mokosi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, gali nesimokyti 

menų, fizinio ugdymo, technologijų dalykų. Mokiniui, nepasirinkusiam fizinio ugdymo, 

menų ar technologijų dalykų, pamokos gali būti skiriamos pagal mokinio poreikius 

kitiems pasirinktiems dalykams mokytis. Centras sudaro sąlygas mokiniui užsiimti 

savanoriška veikla. Ši veikla mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų  vidurinio 

ugdymo programą, nėra privaloma. 

5. Mokinys, vadovaudamasis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 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“, Centro pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, 

priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius pasirenka mokytis pagal vidurinio 

ugdymo programą, apsisprendžia dėl brandos darbo rengimo ir kartu su mokytojais 

parengia individualų ugdymo planą.  

6. Asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka mokosi savarankišku mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, konsultacijoms skiriama iki 15 procentų 

Bendruosiuose ugdymo planuose tos klasės dalykui nustatyto minimalaus savaitinių / 

metinių pamokų skaičiaus.  

7. Asmeniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, konsultacijoms 

grupėse skiriama iki 40 procentų, individualioms konsultacijoms – ne mažiau kaip 15 

procentų šio priedo Bendrųjų ugdymo planų 5 priedo18 punkte dalykui skiriamų 

pamokų skaičiaus. 

8. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti pagal mokyklos nustatytą individualaus 

plano keitimo tvarką. 

9. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi.  

10. Centras užtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio 

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

20. 

11. Mokyklos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų 

apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto 

kontaktinių valandų skaičiaus. 



12. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, Centras užtikrina galimybę įgyvendinti savo 

individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlo keisti pasirinktus dalykus ar 

modulius.  

13. Centras sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina 

mokinius jomis užsiimti. Šias veiklas rekomenduojama įtraukti į mokinio individualų 

ugdymo planą.  

14.  Laikinosios grupės vidurinio ugdymo programai įgyvendinti  sudaromos iš mokinių, 

kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko 

modulį, pasirenkamąjį dalyką. 

15. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus 

metus (1 priedas ): 

16. Centro ugdymo planų prieduose pateikiamas vidurinio ugdymo organizavimas 

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų 

mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių 

ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu (5 priedas)  

17. Centras sudaro sąlygas mokiniams siekti asmeninės ir pilietinės brandos ir ugdyti 

gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus naudodamas pamokas, skirtas 

mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, šioms veikloms:   

17.1. susipažinti su profesinės veiklos  įvairove ir rinkimosi galimybėmis, planuoti savo 

tolesnį mokymąsi ir darbinę veiklą (t. y. karjerą) mokiniams siūlomas pasirenkamasis 

karjeros ugdymo modulis.  

18. Asmeniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas nuotoliniu 

mokymo proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, konsultacijoms 

grupėse skiriama iki 40 procentų, individualioms konsultacijoms – ne daugiau kaip 15 

procentų BUP 5 priedo 18 punkte dalykui skiriamų pamokų skaičiaus. 

19.  Į vidurinio ugdymo dalykų turinį integruojamos: Civilinės saugos mokymo programa 

bendrojo lavinimo mokykloms ir Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo 

lavinimo mokykloms, Etninės kultūros bendroji programa, Žmogaus saugos programa. 

20.  Dalykų mokymas. 

20.1. Dorinis ugdymas: 

20 1.1. mokinys renkasi vieną dorinio ugdymo  programą (etikos arba katalikų tikybos); 

20.2. Kalbų ugdymo organizavimas: 

20.2.1. Lietuvių kalba ir literatūra: 

20.2.1.1. mokiniams siūloma rinktis pasirenkamąjį modulį ,,Literatūrinio rašinio ir 

samprotavimo kūrimas“; 

20.2.1.2. centras siūlo lietuvių kalbos ir literatūros programą papildančius 

pasirenkamuosius dalykus. Mokiniai iš centro siūlomų pasirenkamųjų dalykų renkasi 

pagal polinkius ir interesus: ,,Etninė kultūra” (III-IV klasei).  

20.2.2. Užsienio kalba: 

20.2.2.1.  III–IV  klasėse siūloma  mokytis dviejų užsienio kalbų; 

20.2.2.2. III-IV klasės mokiniui pageidaujant ir mokyklai pritarus mokinys gali keisti 

vieną iš dviejų kalbų ir pradėti mokytis naujos kalbos kaip trečiosios arba mokytis tris 

kalbas, t. y. tęsti pirmosios ir antrosios mokymąsi ir pasirinkti mokytis trečiąją (naują) 

kalbą; 

20.2.2.3. trečiosios užsienio kalbos bendroji programa III-IV klasėse pateikiama kursu, 

orientuotu į A1 ir A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų 

metmenis; 



20.2.2.4. jei mokiniai pasirenka trečiąją užsienio kalbą, kurios mokėsi anksčiau, jų 

kalbos mokėjimo lygį nustato mokykla kalbos mokėjimo lygio nustatymo testu. 

Organizuojant kalbos mokymosi grupes rekomenduojama vadovautis šio testo 

rezultatais;  

20.2.2.5. mokiniams rekomenduojama rinktis tuos užsienio kalbų mokymosi kursus, 

kurie atitinka jų užsienio kalbų pasiekimus, t. y. kalbos mokėjimo lygį pagal 

Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos B2 kalbos mokėjimo lygis 

atitinka pagrindinį (B2.1) ir aukštesnįjį (B2.2) pasiekimų lygį, o B1 kalbos mokėjimo 

lygis – patenkinamą pasiekimų lygį.  

20.2.2.6. nustačius, kad mokinio pasiekimai (nepriklausomai nuo to, ar mokinys pagal 

pagrindinio ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip pirmosios arba antrosios užsienio 

kalbos) yra:  

20.2.2.6.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio kursą;  

20.2.2.6.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio kursą;  

20.2.2.6.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio kursą. 

20.2.2.7. Siūlomas anglų kalbos kalbėjimo modulis  III-IV kl.-''Improve your speaking 

skills" ir anglų kalbos rašymo modulis  III-IV kl.-''Improve your writing skills". 

20.3. Matematika: 

20.3.1. siūlomas pasirenkamas modulis III-IV kl. - ,,Finansinis raštingumas”. 

20.4. Gamtos mokslai:  
20.4.1. mokinys renkasi vieną dalyką ar daugiau – biologiją, fiziką ar chemiją; 

20.4.2. į vidurinio ugdymo gamtos mokslų (fizikos, biologijos ir chemijos) dalykų turinį 

integruojamos: Civilinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms; 

20.4.3. siūlomas pasirenkamas fizikos modulis III-IV kl. -,,Fizika aplink mus“ ; 

20.4.4. centras mokiniams siūlo biologijos pasirenkamąjį dalyką ,,Sveikatos ugdymas“ 

(III-IV kl). 

20.5. Socialiniai mokslai:  
20.5.1.  mokinys renkasi vieną arba du dalykus – istoriją, geografiją; 

20.5.2. siūlomas pasirenkamas istorijos modulis III-IV kl. - ,,Istorinių šaltinių 

nagrinėjimas”. 

20.6. Menai bei technologijos:  
20.6.1. III klasėje mokiniai gali rinktis ne mažiau kaip vieną dalyką iš meninio ugdymo 

programų dailės,  muzikos arba vieno iš technologijų programos krypčių kurso; 

20.6.2. mokiniams siūloma rinktis statybos ir medžio apdirbimo arba  taikomojo meno, 

amatų ir dizaino modulius; 

20.6.3. pasirinkusiems statybos ir medžio apdirbimo technologijas siūloma rinktis 

pasirenkamąjį dalyką – braižybą; 

20.7. Fizinis ugdymas:  
20.7.1. mokiniai gali rinktis fizinį ugdymą  arba iš siūlomų sporto šakų pageidaujamą 

sporto šaką (krepšinį, tinklinį); 

20.7.2. mokinys, kuris mokosi pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, fizinio 

ugdymo ar pasirinktos sporto šakos kurso gali nesimokyti. 

20.8. Ugdymas karjerai: 

20.8.1. mokykla, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio 

orientavimo vykdymo tvarkos aprašu; 
20.8.2. ugdymas karjerai integruojamas į dalykų ugdymo turinį ir suaugusiųjų 

neformalųjį švietimą (projektinę veiklą, centro renginius, klasių valandėles); 

20.8.3. Centras mokiniams siūlo pasirenkamąjį dalyką  ,,Karjeros ugdymą“. 

 



SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS ASMENIMS, ĮGIJUSIEMS VIDURINĮ 

IŠSILAVINIMĄ 

 

21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. V- 1049 ,,Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo” 22 punktu centras suteikia galimybę asmenims, turintiems vidurinį 

išsilavinimą pakartotinai mokytis pageidaujamų vidurinio ugdymo programų dalykų.  

22.  Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, už mokytojų, pakartotinai juos mokančių 

pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų, darbą sumoka savo lėšomis. 

Mokytojų darbo apmokėjimas apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Atlyginimo 

už mokymąsi mokėjimo tvarka įforminama mokymo sutartyje. 

23. Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, pakartotinai mokosi pageidaujamų vidurinio 

ugdymo programos dalykų pagal individualų ugdymo planą. 

24. Grupines konsultacijas centras skiria pagal centro ugdymo planą, suderintą su mokyklos 

savininku ar jo įgaliotu atstovu. 

25. Dalyko programas rengia dalyko mokytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis vidurinio ugdymo bendrosiomis 

programomis, o tvirtina Centro direktorius. 

26. Asmenų, turinčių vidurinį išsilavinimą bei pageidaujančių pakartotinai mokytis 

vidurinio ugdymo programos dalykų, ugdymo proceso organizavimą, teikiamų 

paslaugų kokybę prižiūri Centro direktorius.  

1 priedas  

Dalykai ir jiems skiriamų savaitinių pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio ugdymo programai 

įgyvendinti kasdieniu  bei nuotoliniu mokymo proceso įgyvendinimo būdu 2021-2022 m. m. / 

2022-2023 m. m.  

(lentelėje nurodoma dvejų mokslo metų savaitinių pamokų suma/dvejų metų valandų suma) 

 

DALYKAI Minimal

us 

pamokų 

skaičius 

Pamokų sk. (kasdieniniu ir 

nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu)/ 

kursas/kurso valandos per 2 

metus 

bendrasis 

kursas / 

kalbos 

mokėjimo 

lygis 

išplėstinis 

kursas/ 

kalbos 

mokėjimo 

lygis  

1. Dorinis ugdymas 70 70  

Etika  2B (70) - 

Tikyba   2B (70)  

2. Lietuvių kalba ir 

literatūra 

210 6B (210) 8A (280) 

3. Užsienio kalbos    

Užsienio kalba (anglų)  5B1 (175) 5B1(175) 

Užsienio kalba (rusų)   5B1 (175) 5B1(175 

4.Socialiniai mokslai 70   

Istorija  2B (70) 4A (140) 

Geografija  2B (70) 4A (140) 

5 Matematika  5B (175) 8A (280) 



6. Informacinės 

technologijos (elektroninė 

leidyba) 

 2B (70) 3A (105) 

7. Gamtos mokslai 70   

Biologija  2B (70) 4A (140) 

Chemija  2B (70)) 4A (140) 

Fizika   2B (70) 4A (140) 

8. Menai 52,5   

Dailė   1,5B (52,5) 2A (70) 

Muzika  1,5B (52,5) 2A (70) 

9. Technologijos 52,5   

Taikomasis menas, amatai ir 

dizainas 

 1,5 B (52,5) 2A (70) 

Statyba ir medžio 

apdirbimas 

 1,5B (52,5) 2A (70) 

10. Fizinis ugdymas 52,5   

Fizinis ugdymas  1,5B (52,5) 2A (140) 

Krepšinis  1,5B (52,5) - 

Tinklinis  1,5B (52,5) - 

11.Žmogaus sauga**  0,5 (17,5) - 

12. Kiti pasirenkamieji 

dalykai 

   

Karjeros ugdymas  2 (70) - 

Braižyba  2 (70) - 

Sveikatos ugdymas  2 (70) - 

13.Pasirenkamieji 

moduliai 

   

Literatūrinio rašinio ir 

samprotavimo kūrimas (IV) 

 1  (33) - 

 Anglų k. kalbėjimo 

modulis  III-IV kl.-''Improve 

your speaking skills". 

 2 (70) - 

Anglų k. rašymo 

modulis  III-IV kl.-''Improve 

your writing skills". 

 2 (70) - 

Istorijos modulis III-IV kl. - 

Istorinių šaltinių 

nagrinėjimas. 

 2 (70) - 

Fizika aplink mus III-IV kl.  2 (70) - 

Mokinio pasirinktas 

mokymo turinys 

 8(20-25) 8(20-25) 

 

 
* suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų mokinys, besimokantis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo 

programas, gali nesimokyti technologijų, menų, kūno kultūros ar pasirinktos sporto šakos kurso, žmogaus sauga integruojama į dalykų 

mokymo turinį. 

** integruojama į dalykų mokymo turinį. 
 


