
 

 

 

VIDURINIS UGDYMAS 
 

1. Vidurinis ugdymas 11–12 klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo 

programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 

d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930), ir gali būti atsižvelgiama į Mokymosi krypčių 

pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą. 

2. Mokykla pasirengia ugdymo planą visai vidurinio ugdymo programai įgyvendinti 

neviršydama Bendruose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per 

savaitę. 

3. Mokykla, vykdanti vidurinio ugdymo programą, informuoja mokinius ir jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) apie mokyklos teikiamas ugdymo turinio pasirinkimo galimybes ir padeda 

mokiniams susidaryti individualius ugdymo planus dvejiems metams. 

 Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus 

metus 
 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus 
pamokų 
skaičius 

privalomam 
turiniui 

Bendrasis 
kursas/kalbos 

mokėjimo 
lygis  

Išplėstinis 
kursas/kalbos 

mokėjimo 
lygis  

Dorinis ugdymas: 2   
Tikyba  69 - 
Etika  69 - 

Kalbos:    
           Lietuvių kalba (gimtoji)  8 276 345 

Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 6 207 207 
Užsienio kalba (vokiečių, rusų.) 6 207 207 

Socialinis ugdymas: 4   
Istorija   138 207 
Geografija   138 207 
Integruotas istorijos ir geografijos kursas  138  

Matematika 6 207 316 
Informacinės technologijos  69 138 
Gamtamokslinis ugdymas: 4   

Biologija  138 207 
Fizika   138 246 
Chemija  138 207 
Integruotas gamtos mokslų kursas  138 – 

Menai ir technologijos:  4 (34/32)   
Dailė  138 207 
Muzika  138 207 
Teatras  138 207 
Šokis  138 207 
Integruotas menų ir technologijų kursas  138  



Turizmas ir mityba  138 207 
Taikomasis menas, amatai ir dizainas   138 207 
Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba   138 207 

Kūno kultūra: 4– 6   
Bendroji kūno kultūra  138/207 276 
Pasirinkta sporto šaka ( plaukimas, krepšinis, 

tinklinis) 
 138/207  

(4–6) 
 

Žmogaus sauga 0,5 0,5 0,5 
Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai: 

           Braižyba 
           Ekonomika 
           Istorinių šaltinių analizė 

 Ekologija 
           Lietuvių kalbos teksto analizė  
           Lietuvių kalbos teksto kūrimas 
           Matematikos lygčių sprendimas 
           Geometrija 
           Anglų šnekamosios kalbos įgūdžių lavinimas 

 Anglų kalbos gramatika 

2          69            - 

Projektinė veikla/Brandos darbas    
Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per savaitę  28 pamokos per savaitę. 
Maksimalus mokinio pamokų skaičius  32 pamokos per savaitę. 
Neformalusis švietimas (val. skaičius) 207  
Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  24 pamokos per savaitę dvejiems metams 
Maksimalus klasei skiriamų pamokų skaičius per savaitę 
vidurinio ugdymo programai įgyvendinti 

51 pamoka 
  

Pastabos: Klasei per dvejus metus skiriamos 207 val. 
 
 


