2022-2023 m. m.
VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PROJEKTAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI PALMIRA RAGINIENĖ
ALYTUS
2022-06-27

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės
3 d. įsakymu Nr. V–688 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2021 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V–876
redakcija Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo
pakeitimo);
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų Bendrieji profesinio
mokymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1126 2021
m. (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2021 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-1961 Dėl švietimo, mokslo ir
sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymo nr. v-1126 „Dėl
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendrųjų profesinio
mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo).

Ugdymo proceso organizavimas
• Ugdymo procesas:
• skirstomas pusmečiais, išskyrus tęstinio profesinio mokymo programų

įgyvendinimą. I pusmetis: rugsėjo 1 d. - sausio 31; II pusmetis: nuo
vasario 1 d.
• Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia - 2021 m. rugsėjo 1 d.
• pavieniams mokiniams, kurie įrašomi į anksčiau sudarytas grupes –
iškart po profesinio mokymo sutarties sudarymo;
• Ugdymo
proceso
trukmė,
išskyrus
besimokančiuosius
eksperimentinėse klasėse:
• I - II gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, III – 180,
IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų.
• Vykdant pirminio profesinio mokymo programas mokymo proceso
trukmė gali būti ne ilgesnė nei 40 savaičių. Vykdant tęstinio profesinio
mokymo programas mokymo proceso trukmė gali būti ilgesnė nei 40
savaičių pratęsiant ją, iki bus baigta (-os) įgyvendinti atitinkama (-os)
profesinio mokymo programa.

Atostogos:
Rudens: 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų): 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos: 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų): 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
• Pirminio profesinio mokymo mokiniams baigiamajame kurse neskiriamos
žiemos, pavasario atostogos.
• Rudens atostogos neskiriamos baigiamojo kurso Kompiuterių tinklų derintojo ir
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo mokymo programų
mokiniams.
•Tęstinio profesinio mokymo mokiniams neskiriamos rudens, žiemos, pavasario
(Velykų) atostogos.

• Vienerių mokslo metų mokymo proceso trukmė – ne ilgesnė

kaip 40 savaičių.
• Įprastinis pirminio profesinio mokymo programos per mokslo
metus įgyvendinamų mokymosi kreditų skaičius – 60, bet ne
mažiau kaip 30 mokymosi kreditų, išskyrus atvejus, kai
profesinio mokymo programa įgyvendinama kartu su pagrindinio
ar vidurinio ugdymo programa.
• Rekomenduojamas tęstinio profesinio mokymo programos per
mokslo metus įgyvendinamų mokymosi kreditų skaičius – 70, bet
ne mažiau kaip 40 mokymosi kreditų.
• Mokymo organizavimas sudaromoms naujoms grupėms po
žiemos etapo priėmimo:
iki vasaros atostogų rekomenduojama įgyvendinti pirminio ar
tęstinio profesinio mokymo programos 30 kreditų, o likusiuosius
kelti į kitus mokslo metus

Įstaiga dirba 5 dienas per savaitę,
pamokos pradedamos 8.00 val.
Pamokos trukmė - 45 min. Pamokų
laikas:
II, IV gimnazijos klasės
I, III gimnazijos klasės
1. 8.00 - 8.45
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
4. 10.45 - 11.30
Pietų pertrauka
5. 11.40 - 12.25
5. 12.15 – 13.00
Pietų pertrauka
6. 13.10 - 13.55
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50
7. 14.05 - 14.50
8. 15.00 - 15.45
8. 15.00 - 15.45

Profesinio mokymo programų mokiniams:
1. 8.00 – 8.45
2. 8.45 – 9.30
3. 9.40 – 10.25
Pietų pertrauka
4. 11.10 – 11.55
5. 11.55 – 12.40
6. 12.50 – 13.35
7. 13.35 – 14.20
8. 14.30 – 15.15

• Besimokantiems pagal tęstinio profesinio mokymo

programas:
1. 15.55 – 16.40
2. 16.40 – 17.25
3. 17.35 – 18.20
4. 18.20 – 19.05
5. 19.05 – 19.50

Profesinis mokymas
mokinys, pradėdamas mokytis pagal
profesinio mokymo programą, supažindinamas su
atitinkamos programos turiniu, įgyvendinimo planu.
• Rengiamas individualus mokymo planas mokiniui, kuris
mokosi pameistrystės profesinio mokymo organizavimo
forma, mokiniui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių.
• Profesinio
mokymo teikėjas, steigimo dokumente
įsiteisinęs nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdą,
pritaiko tvarkaraštį sinchroniniam ir asinchroniniam
nuotoliniam mokymui organizuoti, skirdamas ne mažiau
kaip 60 procentų sinchroniniam ir ne daugiau kaip 40
procentų asinchroniniam nuotoliniam mokymui nuo viso
nuotoliniam mokymui skirto laiko.
• Kiekvienas

•

Jei dėl objektyvių priežasčių baigiamojo modulio
negalima įgyvendinti realioje darbo vietoje, jį galima
įgyvendinti sektoriniame praktinio mokymo centre, o jei
nėra ir tokios galimybės – profesinio mokymo įstaigos
bazėje. Asmenims, kuriems atimta ar apribota laisvė,
praktinių gebėjimų įtvirtinimas realioje darbo vietoje gali
būti neskiriamas, tačiau jiems sudaromos sąlygos pasiekti
baigiamajame modulyje nustatytus mokymo rezultatus.

•

Organizuojant
mokymą
pavieniams
mokiniams,
priimamiems į laisvas vietas ir įrašomiems į anksčiau
sudarytas mokinių grupes, sudaromas individualus
mokymo planas, sudaromos sąlygos priimtam pavieniam
mokiniui mokytis kartu su mokinių grupe ir taip pat
sudaromos galimybės jam lygiagrečiai pasiekti nustatytų
mokymosi rezultatų tų modulių, kurių mokėsi mokinių
grupė iki jį priimant. Priimtam mokiniui skiriamos
konsultacijos, padidinama savarankiškam mokinio darbui
skiriamo laiko dalis ir nustatomi mokinio atsiskaitymo
būdai ir terminai. Jei yra galimybė, mokiniui sudaromos
sąlygos mokytis atitinkamų modulių su kitomis mokinių
grupėmis.

•

Vykdomos neformaliojo švietimo programos tvirtinamos
iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.

Bendrasis ugdymas
Programos pavadinimas, kreditai

Kodas

9, 10 klasė
9 eksperimentinė klasė – Kirpėjo modulinė profesinio mokymo
programa, 90

P4210120

9 eksperimentinė klasė – Automatinių sistemų mechatroniko
modulinė profesinio mokymo programa, 90

P42071401

Suaugusiųjų pagrindinis ir vidurinis
ugdymas
• 9 klasė;
• 10 klasė;
• 11 klasė;
• 12 klasė;
• Suaugusiųjų pagrindinis, vidurinis ugdymas Pataisos

namuose.

Moduliai BU mokyklų mokiniams
• Picų gaminimas, 2101306, 9 – 10 klasėms, 5 kreditai;
• Mobiliųjų robotų montavimas ir programavimas,

407141433, 11-12 klasėms, 5 kreditai;
• Plaukų puoselėjimo procedūros, 410120015, 11-12
klasėms, 5 kreditai;
• TR1 kategorijos traktorių vairavimas, 3081112, 11-12
klasėms, 5 kreditai.

Programos pavadinimas, kreditai

Kodas

Biuro administratorius, 60/50

P42041501, P43041501, T43041502

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo, 45/35

P43092201, T43092201

Elektros įrangos surinkėjo, 60/50

P31071301, P32071301, T32041301

Transporto priemonių remontininko, 110/90

P42071604, P43071604, T43071609

Transporto priemonių elektroniko, 60/50

P42071603, P43071603, T43071608

Ačiū už dėmesį

