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VILNIAUS ADOMO MICKEVIČIAUS LICĖJAUS  

2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 

(ugdymo plano nauja redakcija nuo 2022-11-16 pagal direktorės 2022-11-15 įsakymą Nr. V-129) 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau – Licėjaus ugdymo planas) 

reglamentuoja pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų, Ekologijos ir aplinkos 

technologijų ugdymo sampratos elementų įgyvendinimą. 

2. Licėjaus ugdymo plano tikslas – apibrėžti bendruosius ugdymo programų įgyvendinimo 

reikalavimus mokyklos ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, sudarant lygias 

galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų 

kompetencijų.  

3. Licėjaus ugdymo plano uždaviniai: 

3.1. pateikti ugdymo organizavimo gaires ugdymo procesui organizuoti;  

3.2. nurodyti minimalų privalomą pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti. 

4. Licėjaus ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis. 

4.3. Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis 

dalyko ar mokymosi pagalbai teikti. 

4.4. Licėjaus ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, 

parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais. 

4.5. Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. 

4.6. Kitos Licėjaus ugdymo plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 
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5. Licėjaus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis 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“ (toliau – Ugdymo programų aprašas), Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 

m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 

patvirtinimo“ (toliau – kartu Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, o kiekviena 

atskirai – Pradinio ugdymo bendrosios programos, Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų 

programų patvirtinimo“ (toliau – Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos 

koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Bendraisiais ugdymo planais, 

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų 

ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo 

programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), vidaus 

audito, mokinių NMPP, PUPP ir brandos egzaminų, kitų tyrimų  rezultatais. 
 
 

 

II SKYRIUS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

MOKSLO METŲ TRUKMĖ  

 

6. Ugdymo organizavimas 1–3, 5–8, I–IV gimnazijos klasėse. 

Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. 

6.1. 2021–2022 mokslo metai. 

6.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d. 

6.1.2. Ugdymo proceso trukmė:  

1–3 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 

ugdymo dienos, III gimnazijos klasių mokiniams – 180 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasių 

mokiniams – 165 ugdymo dienos. 

6.1.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 

Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 

Vasaros atostogos 

1 – 3 kl. 2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d. 

5 – 8, I – II kl.  2022 m. birželio 27 d. – rugpjūčio 31 d. 

III kl.   2022 m. birželio 17 d. – rugpjūčio 31 d. 

IV kl.  Brandos egzaminų pabaiga - rugpjūčio 31 d. 
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6.1.4. Ugdymo procesas skirstomas į pusmečius:  

 I pusmetis 

 pradžia pabaiga 

 1-3, 5–8, I–IV kl.   2021 m. rugsėjo 1 d. 2022 m. sausio  31 d. 

 II pusmetis 

 pradžia pabaiga 

1–3 kl. 2022 m. vasario 1 d. 2022 m. birželio 9 d. 

5–8, I–II gimn. kl.  2022 m. birželio 23 d. 

III gimn. kl.  2022 m. birželio 16 d. 

IV gimn. kl. 2022 m. gegužės 26 d. 

 

6.2. 2022–2023 mokslo metai. 

 

6.2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d. 

6.2.2. Ugdymo proceso trukmė:  

1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–8, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 

ugdymo dienos, III gimnazijos klasių mokiniams – 180 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasių 

mokiniams – 170 ugdymo dienos. 

6.2.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos: 

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

Vasaros atostogos 

1 – 4 kl 2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d. 

5 – 8, I – II gimn. kl. 2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d. 

III gimn. kl.   2023 m. birželio 16 d. – rugpjūčio 31 d. 

IV gimn. kl.  Brandos egzaminų pabaiga - rugpjūčio 31 d. 

 

6.2.4. Ugdymo procesas skirstomas į  pusmečius: 

 I pusmetis 

 pradžia pabaiga 

1–8, I–IV gimn.  kl.  2022 m. rugsėjo 1 d.  2023 m. sausio  31 d. 

 II pusmetis 

1–4 kl. 2023 m. vasario 1 d. 2023 m. birželio 8 d. 

5–8, I–II gimn. kl.   2023 m. birželio 22 d. 

III gimn. kl. 2023 m. birželio 15 d.  

IV gimn. kl.   2023 m. birželio 1 d.    

 

7. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, 

per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo 

dienas po atostogų.  
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Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo 

pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į 

ugdymo dienų skaičių. 

8. Ugdymo proceso organizavimo forma licėjuje: 

8.1. 1 klasėje – 35 min. pamoka;  

8.2. 2 – 3, 2 – 4, 5 – 8, I – IV gimnazijos klasėje - 45 min. pamoka;  

8.3. neformaliojo švietimo valanda – 45 min. pamoka;  

8.4. ugdymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, savarankiškas, nuotolinis. 

9. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, 

gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant 

aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo 

proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai 

mokykloje ir kt.), ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Licėjus organizuoja ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl 

Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ ir Vilniaus 

Adomo Mickevičiaus licėjaus ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2020 m. rugpjūčio 28 d. V – 76 redakcija“; 

9.1. ekstremali temperatūra – mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: 

9.1.1. minus 20 °C ar žemesnė – 1–5 klasių mokiniams; 

9.1.2. minus 25 °C ar žemesnė – 6 – 8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams; 

9.1.3. 30 °C ar aukštesnė – 1–8, I – IV gimnazijos klasių mokiniams. 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMAS IR UGDYMO VEIKLŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

10. Rengiant licėjaus ugdymo planą:  

10.1. licėjaus direktoriaus 2021 m. gegužės 11d. įsakymu Nr. V-45 sudaryta darbo grupė 

mokyklos ugdymo plano projektui parengti;  

10.2. atnaujintos ir patobulintos tvarkos.  

11. Licėjus, įgyvendinant ugdymo turinį: 

11.1. be privalomojo ugdymo turinio dalykų, licėjus siūlo mokiniams rinktis mokymosi 

poreikius atitinkančius: 

11.1.1. ekologijos ir chemijos, žmogaus buities chemijos, aplinkos bioindikacijos, žmogaus 

ekologijos, Lenkijos istorijos dalykų modulius; 

11.1.2. informacinių technologijų,  psichologijos, ekonomikos, rusų kalbos pasirenkamuosius 

dalykus.  

11.2. siūlo šokio ansamblio, teatro studijos, dainavimo studijos, dailės, anglų kalbos, sporto, 

ekologijos (“Bioindikatoriai”, “Chemija buityje”)  neformaliojo švietimo programas. Šios veiklos 

įgyvendinamos per neformaliajam vaikų švietimui skirtas valandas, numatytas licėjaus ugdymo plano 

37, 49, 59 punktuose. Minimalus mokinių skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėje yra septyni. 

Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre; 

11.3. ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementus integruoja į gamtos 

mokslų,  technologijų, socialinių mokslų, kalbų, tikybos pamokas, klasės valandėles, neformalųjį 

švietimą;  
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11.4. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programos temas integruoja 

į klasės valandėles, dorinio ugdymo, gimtosios kalbos, psichologijos, biologijos, pamokas, 

neformalųjį ugdymą; 
11.4.1. 8-I gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių 

sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“ projekte; 

11.4.2. Licėjus yra mokyklų stiprinančių sveikatą tinko nare ir vykdo Sveikatos stiprinimo 

programą; 

11.5. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos 

temas integruoja į biologijos, chemijos, psichologijos, etikos, tikybos pamokas ir klasės 

valandėles; 
11.6. kiekvienas pradinių klasių  kl. mokinys dalyvauja “Antrasis žingsnis”  programoje; 

kiekvienas 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokinys nuolat dalyvauja ilgalaikėje prevencinėje 

programoje „ATSPARUMAS“.  Prevencinė programa įgyvendinama klasės valandėlės metu; 

11.7. Žmogaus saugos bendroji programos temos integruojamos į dorinio ugdymo, gamtos, 

socialinių mokslų, technologijų, kūno kultūros pamokas; 

11.8. Ugdymo karjerai programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72, temos integruojamos į klasės valandėles, gimtosios, 

lietuvių, užsienio kalbų, istorijos, psichologijos, ekonomikos, matematikos, geografijos, 

biologijos, chemijos, fizikos pamokas, neformalųjį ugdymą; 

11.9. nacionalinio saugumo, informacinio raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo 

antikorupcinio ugdymo temos integruojamos į kalbų ir socialinių mokslų pamokas; 

11. 10. Etninės kultūros bendroji programos temos  

11.10.1. pradinio ugdymo programoje etninės kultūros ugdymas integruojamas į dalykų 

programas;  

11.10.2 pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose - į lietuvių kalbos ir literatūros, 

gimtosios kalbos, muzikos, dailės  pamokas, klasių valandėles,  neformalųjį švietimą; 
11.11. integruojamos temos atsispindi mokomųjų dalykų ilgalaikiuose planuose, klasės vadovo 

veiklos plane, neformaliojo švietimo programose;  

11.12. numato priemonės dėl mokinių mokymosi praradimų, patirtų COVID-19 pandemijos 

metu, kompensavimo (Priedas nr. 1). 

12. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – licėjaus 

ugdymo turinio dalis. Ji įgyvendinama atsižvelgiant į bendrosiose programose numatytą dalykų 

turinį, mokinių amžių, einamojoje  klasių auklėtojų veikloje ir brandos egzaminų sesijos metu. 

Pažintinė kultūrinė veikla yra organizuojama mokykloje ir kitose aplinkose ( muziejuose, atviros 

prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose, išvykose): 

Veikla * 2021 – 2022 mokslo metai 2022 – 2023 mokslo metai: 

 

Mokslo ir žinių diena 2021 rugsėjo 1 d. (tr.) 2022 rugsėjo 1 d. (kt.) 

 

Grįžimo į mokyklą diena 2021 rugsėjo 2 d. (kt.) 

 

2022 rugsėjo 2 d. (pt.) 

 

Ekskursijų diena 2021 spalio 1 d. (pt)  

2022 birželio 1 d. (tr.) 

2022 spalio 7 d. (pt.) 

2022 birželio 1 d. (kt.) 

Kalėdų tradicijos diena 2021 m. gruodžio 23 d. (kt.) 2021 m. gruodžio 23 d. (pt.) 

Mokyklos bendruomenės 

diena (Šeimos diena) 

2022 gegužės 13 d. (pt) 2023 m. gegužės 12 d. (pt.) 

Pastaba: 

*veiklų datos derinamos/ priklauso nuo nacionalinių patikrinimų terminų.  

12.1. pažintinei kultūrinei veiklai skiriama ne mažiau 10 proc. ugdymo proceso laiko per 

mokslo metus. 
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13. Socialinė-pilietinė veikla mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, yra 

privaloma. Jai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus. Mokinys atlieka ją 

savarankiškai arba grupelėmis ir glaudžiai bendradarbiaujant su asociacijomis, savivaldos 

institucijomis ir kt. Socialinė-pilietinė veikla vykdoma vadovaujantis  Licėjaus socialinės – pilietinės 

veiklos organizavimo aprašu, patvirtintu licėjaus direktorės 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-76. 

14. Mokykla sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną tarp pamokų  užsiimti aktyvia veikla. 

Organizuojamos šokio pertraukos, stalo teniso varžybos.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS. MOKINIO PAŽANGOS IR 

PASIEKIMŲ VERTINIMAS 
 

15. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. Individualus ugdymo planas sudaromas mokiniui:  

16.1. kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; 

16. 2. atvykusiam mokytis iš užsienio; 

16. 3. kuris mokosi namie; 

16. 4. turi specialiųjų ugdymosi poreikių. 

17. Mokinio pasiekimai ir pažanga ugdymo procese vertinami vadovaujantis Vilniaus Adomo 

Mickevičiaus licėjaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu licėjaus 

direktorės 2021 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-25. Tvarkos aprašas skelbiamas Licėjaus interneto 

svetainėje.  

18. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime licėjus dalyvauja VMSA sprendimu. 

Mokinio pasiekimų rezultatai naudojami ugdymo procese mokinio mokymuisi planuoti ir 

neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (trimestro, pusmečio) įvertinimą.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

 

19. Mokinių mokymosi krūvis reguliuojamas remiantis Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 

20. Užduotys skiriamos atlikti namuose: 

20.1. atitinka mokinio galias; 

20.2. yra tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padeda siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

20.3. neskiriamos atostogoms; 

20.4. neskiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

21. Licėjus mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai 

atlikti skiriamų užduočių namuose dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaro 

sąlygas jas atlikti mokykloje. 

22. Mokinys, jeigu tėvai (globėjai) pageidauja, licėjaus direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo 

visų pamokų lankymo tų dalykų:  

22.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais 

nugalėtojas;  

22.2. kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, dailės, menų, 

sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas;  

22.3. kurių mokosi pagal kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. 
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23. Mokiniai nuo privalomo dalyko pamokų lankymo atleidžiami vadovaujantis Vilniaus 

Adomo Mickevičiaus licėjaus atleidimo nuo dalykų pamokų tvarkos aprašu, patvirtintu licėjaus 

direktorės 2021 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-81 redakcija. 

24. Mokiniui, kuris:  

24.1. dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, suteikiamas laikas joms 

pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių. 

24.2. atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, savaitgalio ar 

švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio prašymu poilsio 

dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas. 

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS  

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PRADINIO AR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ  

 

25. Mokymosi pagalba ugdymo procese teikiama kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga.  

26. Mokymosi pagalba teikiama vadovaujantis Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus 

mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu licėjaus direktorės 2021 m. liepos 23 d. 

įsakymu Nr. V-79. 

27. Už mokymosi pagalbos teikimo organizavimą atsakingas Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS  

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR 

PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

28. Mokiniui, baigusiam užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programą ar programos dalį ugdymas  organizuojamas 

vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendrųjų ugdymo planų 21 – 23, 44 – 46 punktais.   

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS  

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

29. Atsižvelgiant į licėjui skirtas lėšas bei į Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir 

panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. 

nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, klasės dalijamos į grupes: 

29.1. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

29.2. informacinių technologijų ir technologijų dalykams mokyti, atsižvelgiant į darbo vietų 

kabinetuose skaičių;  

29.3. užsienio kalboms, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių pradinio ugdymo 

programoje, ne mažiau kaip 21 mokinys – pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose; 

29.4. lietuvių kalbai ir literatūrai mokyti klasėje esant ne mažiau kaip 18 mokinių pagal pradinio 

ugdymo programą, 21 mokiniui – pagal pagrindinio ugdymo programą. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS  
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MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 
 

 

30. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu ir Vilniaus 

Adomo Mickevičiaus licėjaus mokinio mokymo namie tvarkos aprašu, patvirtintu licėjaus direktorės 

2021 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-78. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS  

UGDYMO ORGANIZAVIMAS GRUPINE MOKYMOSI FORMA NUOTOLINIU 

MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU MOKINIAMS, KURIE MOKOMI 

KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU PAGAL PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS 

 

31. Nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdas yra įteisintas Licėjaus nuostatose (VMST 

2018  m. gegužės 23 d. sprendimas Nr. 1 – 1557). 

31. 1.  5 – 8 kl. ir I – IV klasių mokiniams ugdymo procesas nuotoliniu būdu organizuojamas: 

 5 – 8 kl., I – IV kl. * 

2021 – 2022 m. m. 2022 m. sausio 10 – 14 d. (5 d.) 

2022 m. vasario 21 – 25 d. (5 d.) 

  

2022 – 2023 m. m. 2023 m. sausio 9 – 13 d. (5 d.) 

2023 m. vasario 20 – 24 d. (5 d.) 

  
Pastabos 

*ugdymo proceso nuotoliniu būdu terminai gali keistis. 

Papunkčio pakeitimai: direktorės įsakymas Nr. V-9, 2022 02 08     

32. Licėjus, organizuodamas ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 

„Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ ir 

Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašu, patvirtintu licėjaus direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-76. 

33. Konsultacijos (individualios ir grupinės) organizuojamos nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu. 

34. Mokiniui, kurio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu mokytis mokykloje. 

35. Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, visas 

ugdymo procesui skirtas laikas  kiekvienai klasei būtų skiriamas sinchroniniam ugdymui.  

 

 

III SKYRIUS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO YPATUMAI 
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36. Licėjuje dorinio ugdymo, gimtosios kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, meninio ir 

fizinio ugdymo mokoma lenkų kalba.  

37.Ugdymo procesas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (muziejuose, 

parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.) tam skiriant iki 15 proc. pamokų 

38. Pamokų skaičius ugdymo programai įgyvendinti per dvejus mokslo metus ir per savaitę: 

Klasė 
 

Dalykai 
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 

Iš viso skiriama 

pamokų pradinio 

ugdymo 

programai 

Dorinis ugdymas (tikyba arba 

etika) 
70 (1; 1) 70 (1 ;1) 140 (4) 

Gimtoji kalba  (lenkų) 490 (7; 7) 490  (7; 7) 980 (28) 

Lietuvių kalba 315 (5; 4) 350 (5; 5) 665 (19) 

Užsienio kalba (anglų) 0 70 (2) 140 (2; 2) 210 (6) 

Matematika 315 (4; 5) 315 (5; 4) 630 (18) 

Pasaulio pažinimas 140 (2; 2) 140 (2; 2) 280 (8) 

Meninis ugdymas (dailė ir 

technologijos, muzika, šokis, 

teatras) 

350 (5; 5) 315 (5; 4) 665(19) 

Fizinis ugdymas* 210 (3; 3) 210 (3; 3) 420 (12) 

Iš viso privalomų pamokų 

skaičius per mokslo metus  

910 

 (27) 

980 

(29) 

1015 

(30) 

945 

 (28) 3 850 
 

(110) 
Iš viso privalomų pamokų 

skaičius per dvejus mokslo 

metus 

1 890  
 

(27; 29)  

1 960 
 

(30; 28) 

Priemonės mokymosi 

praradimams dėl COVID-19 

kompensuoti (konsultacijos, 

patyriminė veikla) - pamokų 

skaičius per metus 

10 25 35 

Pamokos, skiriamos mokinių 

ugdymosi poreikiams tenkinti  
25  45 

 

70 

 

Neformalusis švietimas 140 (4) 140 (4) 280 (8) 
 

Pastabos: 

* fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 
 

ANTRASIS SKIRSNIS 

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI  

 

39. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas:  

39.1. dorinis ugdymas:  

39.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų 

tikybą;  

39.2. kalbinis ugdymas: 

39.2.1. Licėjuje lietuvių kalbos ugdymas vykdomas skiriant Licėjaus pradinio ugdymo plano 

37 punkte nurodytas pamokas; 

39.2.2. lenkų kalbos mokoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintą gimtosios kalbos programą;  



   
 

  10 

 

39.2.3. užsienio kalbos mokoma(si) užsienio kalbos antraisiais Pradinio ugdymo programos 

metais pradedama mokytis anglų kalbos. 

39.3. socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

39.41.3.1. socialiniams gebėjimams ugdyti iki 25 proc. pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama 

ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje;  

39.3.2. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Ugdymo veiklos sudaro sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius 

gebėjimus,  todėl iki 25 proc. dalykui skiriamo laiko ugdymas vyksta tyrinėjimams palankioje 

aplinkoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje;    

39.4. fizinis ugdymas: 

39.4.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose 

su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas. Tėvų 

(globėjų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje; 

39.4.2. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, ugdymo proceso metu 

organizuojamos judriosios pertraukos ar fiziniam aktyvinimui skirtos veiklos;  

39.5. meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras): 

39.5.1. muzikos programai įgyvendinti skiriama 2 valandas per savaitę; 

39.5.2. dailės ir technologijų programai įgyvendinti skiriama 2 valandas per savaitę, iš jų – 

technologiniam ugdymui 30 proc. dailės ir technologijų dalykui skiriamo laiko;  

39.5.3. Licėjus kaip  trečią meninio ugdymo sritį renkasi teatro programą. Programai 

įgyvendinti skiriama 1 valanda per savaitę; 

39.6. informacinės technologijos: 

39.6.1. skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti per visus dalykus ugdymo procese 

naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

40. Licėjus įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys 

ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, katalikų tikyba, kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, lenkų  kalba, 

anglų kalba, matematika; gamtamokslinis ugdymas; socialinis ugdymas: istorija, geografija, 

pilietiškumo ugdymas, ekonomika ir verslumas, meninis ugdymas: dailė, muzika,; informacinės 

technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.  

41. Dorinis ugdymas: 

41.1. dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, 

rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats.  

42. Lietuvių kalba ir literatūra: 

42.1. Licėjus, įgyvendindamas ugdymo turinį mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir 

literatūros Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, sudaro sąlygas 

pašalinti mokymosi spragas (skiria konsultacijų, organizuoja mokymąsi laikinojoje grupėje). 

43. Užsienio kalba:  

43.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios užsienio kalbos iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos; 

43.2. baigiant pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas užsienio kalbų pasiekimų 

patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS); 
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43.3. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir 

Licėjus nustato, kad jo anglų kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose ar jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir, tėvams (globėjams, 

rūpintojams) pritarus, pageidauja toliau mokytis pradėtos kalbos, o Licėjus neturi tos kalbos 

mokytojo, kalbos mokymas  organizuojamas vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 102.6.1 – 102.6.2 

papunkčiais; 

44. Gamtos mokslai:  

44.1. Licėjus užtikrina, kad per gamtos mokslų dalykų pamokas mokomasi tiriant. 

Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje skiriama ne 

mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti 

eksperimentus mokykloje, jie atliekami atvirosios prieigos centruose ir kitose tam tinkamose 

aplinkose; 

44.2. mokiniai dalyvauja gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir menų centrų 

STEAM vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programų veiklose, vykstant į juos ir / ar nuotoliniu 

būdu.  

44.3. siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą tobulinami mokinių pasiekimai Žemės ir 

visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse; 

44.4.  Licėjus skatina mokinius įsitraukti į gamtos mokslų klubų, būrelių, pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių veiklas, dalyvauti įvairiuose gamtamokslinio raštingumo konkursuose, 

organizuoja veiklą po pamokų. 

45.Technologijos:  

45.1. mokiniams, pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, 

technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Kursas 

įgyvendinamas per ekskursijas ir susitikimus; 

45.2. baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir polinkius 

renkasi vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, 

elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų).  

46. Informacinės technologijos: 

46.1. Licėjaus I–II gimnazijos klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis 

ir vienas iš pasirenkamųjų kompiuterinės leidybos pradmenų arba programavimo pradmenų modulių. 

Modulį renkasi mokinys. 

47. Socialiniai mokslai:  

47.1. laisvės kovų istorijai mokyti skiria ne mažiau kaip 18 pamokų, integruojant temas į 

istorijos,  ir pilietiškumo pagrindų pamokas;  

47.2. į socialinių mokslų ugdymo turinį integruojamos nacionalinio saugumo, informacinio 

raštingumo, verslumo, finansinio raštingumo antikorupcinio ugdymo temos; 

47.3. siekiant gerinti gimtojo krašto ir Lietuvos valstybės pažinimą 10 proc. istorijos ir 

geografijos pamokų organizuojama netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse 

vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų lankytojų centruose). 

48. Fizinis ugdymas: 

48.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su 

pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiant 

į savijautą. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje; 

48.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami, atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria 
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alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas; 

48.3. mokiniai atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, gali 

dalyvauti  dalykų  konsultacijose, atlikti socialinę veiklą, užsiimti veikla kompiuterių klasėje, 

bibliotekoje, skaitykloje.  

49. Projektinės veiklos įgyvendinimas  I–II gimnazijos klasėse: 

49.1. per mokslo metus I-II gimnazijos klasių mokiniai atlieka individualų arba grupinį 

projektinį darbą. Mokiniai renkasi iš įvairių dalykų temų;  

49.2. projektiniam darbui atlikti skiriamos pamokos, panaudojant mokinio poreikiams tenkinti 

ir mokymosi pagalbai teikti ir neformaliojo vaikų švietimo valandas. 

50. Minimalus pamokų skaičius ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu įgyvendinti per dvejus mokslo metus ir per savaitę:  

 
Klasė 

 

 

 

 

Ugdymo sritys  

ir dalykai  

5 6 7 8 

Pagrind

inio 

ugdymo 

progra

mos 

dalyje  

(5–8 

klasės) 

 gimnazijos 

I 

klasė  

 gimnazijos 

II 

klasė 

Pagrind

inio 

ugdymo 

progra

moje (iš 

viso) 

Dorinis ugdymas       

Dorinis ugdymas (etika arba 

tikyba)  
74 (1; 1) 74 (1; 1) 148 74 (1; 1) 222  

Kalbos   

Lietuvių kalba ir literatūra  

 
370 (5; 5) 370 (5; 5) 740 333 (4; 5) 1 073 

Gimtoji kalba  (lenkų) 370 (5; 5) 370 (5; 5) 740 296 (4; 4) 1 036 

Užsienio kalba (anglų) 

 
222 (3; 3) 222 (3; 3) 444 222 (3; 3) 666 

Matematika ir informacinės 

technologijos  
 

Matematika 

 
296 (4; 4) 296 (4; 4) 592 296 (4; 4) 888 

Informacinės technologijos 74 (1; 1) 37 (1; 0) 111 74 (1; 1) 185 

Gamtamokslinis ugdymas   

Gamta ir žmogus 

 
148 (2; 2) – 148  – 148 

Biologija – 111 (2; 1) 111 

 

111 (2; 1) 

 

222 

Chemija 

 
– 74 (0; 2) 74 148 (2; 2) 222 

Fizika – 111 (1; 2) 111 148 (2; 2) 259 

Socialinis ugdymas   

Istorija 

 
148 (2; 2) 148 (2; 2) 296 148 (2; 2) 444 

Pilietiškumo pagrindai  – – – 74 (1; 1) 74 
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Socialinė-pilietinė veikla** 20 20 40 20 60 

Geografija 

 
74 (0; 2) 148 (2; 2) 222 111 (2; 1) 333 

Ekonomika ir verslumas 

 
– – – 37 (1; 0) 37 

Meninis ugdymas   

Dailė 

 
74 (1; 1) 74 (1; 1) 148 74 (1; 1) 222  

Muzika 

 
74 (1; 1) 74 (1;1) 148 74 (1; 1) 222  

Technologijos, fizinis 

ugdymas, žmogaus sauga 
 

Technologijos  148 (2; 2) 111 (2; 1) 

259  

 

351,5 

Tekstilė ir apranga * - - 92,5 (0,5*; 2) 

Turizmas ir mityba* - - 92,5 (0,5*; 2) 

Technologijos (Fab Lab)* - - 92,5 (0,5*; 2) 

Medžio apdirbimo 

technologijos* 
- - 92,5 (0,5*; 2) 

Fizinis ugdymas**** 222 (3; 3)  

 

222 (3; 3) 

 

 

444 

 

 

148 (2; 2) 

 

592 

Žmogaus sauga*** 37 (0; 1) 37 (0; 1) 74 

 

18,5 (0; 0,5) 

 

92,5 

Projektinė veikla  

 
   37 37 

Architektūra ir matematika  - - -   

Matematikos istorija - - -   

Šių dienų “Vilniaus 

albumas” 
- - -   

Minimalus pamokų skaičius 

mokiniui per savaitę 

 
 

30 
 

 

33     33  34  

 
 

34 
 

 

33 

 
 

 197 
 

 

Minimalus privalomas pamokų 

skaičius mokiniui per  

mokslo metus 

1 147 1 184 1 221 1 258  

 

 1258 

 

1 221 7 289 

Priemonės mokymosi 

praradimams dėl COVID-19 

kompensuoti (konsultacijos, 

gamtos mokslų eksperimentai) - 

pamokų skaičius per metus  

74 74 148 74 74 296 

 5–8 klasėse  I-II klasėse gimnazijos  

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, mokymosi 

pagalbai teikti, skaičius per 

mokslo metus 

296 296 222 518 

 

Neformalusis vaikų švietimas 

(valandų skaičius per mokslo 

metus 

259 259 148 407 

 

Pastabos: 

*  privalomas 17 valandų integruotas technologijų kursas realizuojamas per ekskursijas ir susitikimus; 

**  valandų (pamokų) skaičius per metus; 
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***  integruota į chemijos, fizikos, biologijos, kūno kultūros ir technologijos kursus; 

****  fizinis ugdymas įgyvendinimas pagal pagrindinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą. 

 

 

V SKYRIUS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

51. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai. 

51.1. Vidurinio ugdymo programą sudaro šios sritys: dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba,); 

kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, lenkų kalba, užsienio (anglų ir rusų) kalbos; matematika; 

gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija, 

integruotas istorijos ir geografijos kursas, ekonomika ir verslumas, psichologija; meninis ugdymas: 

dailė, muzika,; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų 

ugdymas. 

51.2. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro: 

51.2.1. privaloma dalis: privalomi mokytis dalykai ir privalomai pasirenkamieji dalykai, dalykų 

moduliai, dalykai, brandos darbas;  

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

dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai.  

51.3. įgyvendinant ekologijos ir aplinkos technologijos sampratos elementus licėjus siūlo 

atitinkamus modulius (12.1.1. p.). 

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

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

53. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, licėjus užtikrina galimybę įgyvendinti savo 

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

54. Licėjus  užtikrina, kad privalomų, privalomai ir laisvai pasirenkamų dalykų mokinio 

individualiame plane būtų ne mažiau nei 9 dalykai, o minimalus pamokų skaičius per savaitę – 31,5.  

55. III – IV gimnazijos klasės mokinys individualų ugdymo planą rengia ir keičia licėjaus 

nustatyta tvarka, patvirtinta licėjaus direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-93.  

56. Licėjus sudaro sąlygas mokinių socialinei-pilietinei veiklai, savanorystei ir skatina 

mokinius jomis užsiimti.  

57. Licėjus padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, 

planuoti tolesnį savo mokymąsi ir darbinę veiklą, karjerą. Organizuojamos karjeros dienos. 

58. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinis ugdymas 

organizuojamas, vadovaujantis Licėjaus ugdymo plano 48.1 ir 48.3 papunkčiais.  

59. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į chemijos, fizikos, biologijos, kūno kultūros ir 

technologijos kursus dalykų ugdymo turinį. 

60. Vidurinio ugdymo programai grupinio mokymosi forma kasdieniu ar nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per dvejus: 
 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus pamokų 

skaičius privalomam 

turiniui įgyvendinti  

Bendrasis 

kursas 
 

 

Išplėstinis 

kursas 
 

 

Dorinis ugdymas  70   

Tikyba  70 – 

Etika  70 – 

Kalbos    

Lietuvių kalba ir literatūra* 385 385 455 

Gimtoji (lenkų) kalba  280 280 350 
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Užsienio kalbos  Kursas, orientuotas į 

B1 mokėjimo lygį 

Kursas, orientuotas į 

B2 mokėjimo lygį 

Užsienio (anglų) kalba  210 210 210 

Ugdymo sritys, dalykai Minimalus pamokų 

skaičius privalomam 

turiniui įgyvendinti 

Bendrasis 

kursas 

Išplėstinis 

kursas 

Socialinis ugdymas 140   

Istorija   140 210 

Geografija   140 210 

Integruotas istorijos ir geografijos kursas  140 - 

Matematika 210 210 315 

Informacinės technologijos  70 140 

Gamtamokslinis ugdymas 140   

Biologija  140 210 

Fizika   140 245 

Chemija  140 210 

Meninis ugdymas ir technologijos  140   

Dailė  140 210 

Muzika  140 210 

Technologijos (kryptys):    

Tekstilė ir apranga  140 210 

Turizmas ir mityba  140 210 

Fab Lab  140 210 

Medžio apdirbimo technologijos  140 210 

Fizinis ugdymas 140–210 (4–6)   

Fizinis ugdymas***  140/210 280 

Žmogaus sauga**  17,5 17,5 17,5 

Pasirenkamieji dalykai    

Informatika 70 70 140 

Ekonomika  70 - - 

Užsienio kalba (rusų) 140 140 - 

Psichologija 70 - - 

Dalyko moduliai    

Ekologija ir chemija 70 - - 

Lenkijos  istorija 35 - - 

Žmogaus buities chemija 70 - - 

Aplinkos bioindikacija 70 - - 

Žmogaus ekologija 70 - - 

Projektinė veikla    

Architektūra ir matematika    

Matematikos istorija    

Šių dienų “Vilniaus albumas”    

    

    

Brandos darbas 17,5–37   

Mokinio pasirinktas mokymo turinys  Iki 22  Iki 22 

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę / per mokslo metus 

Po 31,5 pamokos III ir IV gimnazijos klasėse per savaitę. 

1 134– III gimnazijos klasėje;  1071 – IV gimnazijos 

klasėje. 

Priemonės mokymosi praradimams dėl COVID-

19 kompensuoti (konsultacijos, gamtos mokslų 

eksperimentai) - pamokų skaičius per metus 

222 pamokų dvejiems mokslo metams 
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Neformalusis švietimas (valandų skaičius) klasei 210 valandų  

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti  618 pamokų dvejiems mokslo metams 

 

Pastabos:  

** integruojama į ugdymo turinį; 

*** fizinis ugdymas įgyvendinimas pagal vidurinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą; 

 

601. nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. III gimnazijos klasėje įgyvendina Lenkų tautinės mažumos gimtosios 

kalbos ir literatūros bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, jai skirdama 5 val. per savaitę, 180 val. per 

mokslo metus. III gimnazijos klasėje dalyko pavadinimą „Gimtoji kalba (lenkų)“ atitinka dalyko 

pavadinimas „Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra“. 
Papildyta punktu: direktorės įsakymas Nr. V-129, 2022-11-15 

 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

61. Licėjus  užtikrina visų mokinių įtrauktį į švietimą, šalina kliūtis, dėl kurių mokinys patiria 

dalyvavimo švietime ir ugdymosi sunkumų, ir teikia būtiną švietimo pagalbą, vadovaujasi Mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

62. Pradinio ugdymo individualizuotos ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir 

socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas vadovaujantis  2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų  6 

priedu. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

  

63. Licėjus kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengia individualų 

ugdymo planą, kurio sudėtinė dalis yra pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas ugdymo 

procese ir kitų specialistų teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą, ir kurio: 

63.1. planas rengiamas vadovaujantis Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjaus mokinio 

individualaus plano rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu licėjaus direktorės 2021 m. liepos 22 d. 

įsakymu Nr. V-77. Plano rengimą ir įgyvendinimą koordinuoja Licėjaus VG komisijos pirmininkas;  

63.2. planas rengiamas kartu su mokytojais ir švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, vaiku, 

jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numatant ugdymo ir pagalbos tikslus.  

64. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio 

gebėjimus ir galias, vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas. Licėjuje nesant specialiojo 

pedagogo mokytoją konsultuoja Licėjų aptarnaujančios Vilniaus pedagoginės psichologinės pagalbos 

tarnybos padalinių specialistai. 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS, ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI, 

TEIKIMAS IR MOKYMAS NAMIE 

  

65. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga 

vertinami pagal bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis Vilniaus Adomo 

Mickevičiaus licėjaus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. 

66. Švietimo pagalba, ją teikiantys specialistai, tikslai ir intensyvumas mokiniui numatoma 

mokinio pagalbos plane. 

67. Švietimo pagalbą teikiantys specialistai padeda įveikti mokymosi sunkumus, šalindami 

priežastis, dėl kurių mokinys patiria mokymosi sunkumų ir susiduria su kliūtimis dalyvauti ugdymo 

procese, bendradarbiaudami dirba komandose kartu su mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais 

pagalbą mokiniui, mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia konsultacinę pagalbą ir įgalina 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus, teikiančius paslaugas ir pagalbas, padėti mokiniui ugdytis, 

sudaryti sąlygas mokytis ir užtikrinti jo gerovę.   

68. Švietimo pagalba mokiniui teikiama laikinai ar pastoviai ugdymo proceso metu ar 

pasibaigus ugdymo procesui, konsultuojant mokinį, atsižvelgiant į individualiame ugdymo plane 

keliamus ugdymo(si) tikslus, pagalbą teikiančių specialistų funkcijas ir mokinio reikmes.  

69. Švietimo pagalbos teikimo formos parenkamos mokiniui individualiai. 

70. Mokinio mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

Licėjus organizuoja pagal vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos 

tarnybos, gydytojų rekomendacijas, vadovaujantis Vilniaus Adomo Mickevičiaus mokymo namie 

tvarkos aprašu ir sudarius mokinio individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui. 

 

 

_________________________________ 
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Priedas nr. 1 

 

VILNIAUS ADOMO MICKEVIČIAUS LICĖJAUS 

MOKYMOSI PRARADIMŲ DĖL COVID-19 PANDEMIJOS KOMPENSAVIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS  

2021–2022 MOKSLO METAMS 

 

Veikla Atsakingieji; dalyviai laikotarpis 

Problemų, susijusių su COVID pandemija ir nuotoliniu mokymu, identifikavimas 

Mokinių (klasės) savijautos diagnostika 

 

psichologas, klasių auklėtojai;  

mokiniai 

rugsėjis  

 

Mokomųjų dalykų (kalbų, matematikos, 

socialinių ir gamtos mokslų) pasiekimų 

diagnostika 

administracija, dalykų mokytojai;  

mokiniai  

 

rugsėjis  

 

Nuotolinio mokymo metu naudotų 

techninių mokymosi priemonių, 

virtualių mokymosi aplinkų (VMA) 

sunkumų, problemų nustatymas 

klasės auklėtojai, IT specialistas; 

mokiniai 

rugsėjis 

 

Mokykloje turimų mokymo priemonių 

aplinkos (kompiuteris, interneto ryšys, 

darbo aplinka) atitikimas poreikius 

nustatymas 

mokyklos administracija,  IT 

specialistas  

rugpjūtis - 

rugsėjis 

Mokytojų dalinimasis gerosiomis 

nuotolinio mokymo patirtimis su 

kolegomis ir pasiruošimas taikyti 

tolimesniame ugdymo procese 

mokytojai dalykininkai 

 

visus mokslo 

metus 

Priemonių ir veiklų planavimas ir įgyvendinimas 

Grįžtamasis ryšys po diagnostinių 

vertimų 

mokytojai dalykininkai; 

mokiniai 

rugsėjis-spalis 

Konsultacijos abiturientams mokiniai visus mokslo 

metus 

Abiturientų mokytojų dalyvavimas 

NŠA, VŠPC organizuojamuose 

konsultacijose 

mokytojai dalykininkai visus mokslo 

metus 

Konsultacijos II gimnazijos klasės 

mokiniams 

mokiniai visus mokslo 

metus 

Konsultacijos 5 – 8, I, III gimn. kl. 

mokiniams 

mokiniai visus mokslo 

metus 
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Individualios konsultacijos įvairaus 

amžiaus mokiniams 

mokytojai dalykininkai visus mokslo 

metus 

Gamtos mokslų 2020 – 2021 m. m. 

neįvykusios patyriminės veiklos 

gamtos mokslų mokytojai; 

8, I-IV gimn. kl. mokiniai 

rugsėjis – 

gruodis 

Mokinių ir mokytojų socialinių 

emocinių kompetencijų stiprinimas 

psichologas, soc. pedagogas; 

visuomenės sveikatos specialistas 

visus mokslo 

metus 

Veiklos, atstatančios ir stabilizuojančios 

mokinių ir klasių savijautą 

psichologas, klasių auklėtojai; 

mokiniai 

spalis - gruodis 

 

Paskaitų ir užsiėmimų ciklas „Kaip 

efektyviau mokytis“ 

psichologas, klasių auklėtojai; 

mokiniai 

rugsėjis - 

gruodis 

Paskaitos mokinių tėvams apie 

efektyvias mokymo(si) formas, 

metodus, mokymo(si) priemones ir 

šaltinius 

mokyklos psichologas 

 

visus mokslo 

metus 

 

 

____________________ 

 


